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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

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

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

neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen hyväksymiseksi biosidivalmisteiden markkinoille saattamisesta ja 
käytöstä
((0000/2011 – C7-0000/2011 – 2009/0076(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (0000/2011 – C7-0000/2011),

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 17. helmikuuta 2010 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan2 komission 
ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2009)0267),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 66 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A7-0000/2011),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn toisen käsittelyn kannan;

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

Tarkistus 1

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 10 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(10) Oikeusvarmuuden takaamiseksi on 
tarpeen laatia unionin luettelo tehoaineista, 
joiden käyttö biosidivalmisteissa on 
hyväksytty. Olisi vahvistettava menettely, 
jonka mukaan arvioidaan, voidaanko 
tehoaine sisällyttää tuohon luetteloon. Olisi 
määriteltävä tiedot, jotka asianomaisten 
osapuolten olisi toimitettava tehoaineen 

(10) Oikeusvarmuuden ja avoimuuden 
takaamiseksi on tarpeen säilyttää tässä 
asetuksessa unionin luettelo tehoaineista, 
joiden käyttö biosidivalmisteissa on 
sallittua. Olisi vahvistettava menettely, 
jonka mukaan arvioidaan, voidaanko 
tehoaine sisällyttää tuohon luetteloon. Olisi 
määriteltävä tiedot, jotka asianomaisten 

                                               
1 EUVL C 347, 18.12.2010, s. 62.
2 Hyväksytyt tekstit, 22.9.2010, P7_TA-PROV (2010)0333.
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hyväksymistä ja sen luetteloon 
sisällyttämistä koskevan hakemuksen 
mukana. 

osapuolten olisi toimitettava tehoaineen 
hyväksymistä ja sen luetteloon 
sisällyttämistä koskevan hakemuksen 
mukana. 

Or. en

Perustelu

Olisi jatkettava tehoaineiden sisällyttämistä tämän asetuksen liitteeseen. Neuvoston tekstissä 
ehdotetussa uudessa lähestymistavassa – että tehoaineille tarvittaisiin erillinen lupa 
täytäntöönpanosäädösten avulla – ei ole avoimuutta. 

Tarkistus 2

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 71 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

Komission olisi hyväksyttävä välittömästi 
sovellettavia delegoituja säädöksiä, kun 
tämä on tarpeen asianmukaisesti 
perustelluissa erittäin kiireellisissä 
tapauksissa, jotka liittyvät liitteeseen I 
sisältyvän tehoaineen rajoittamiseen tai 
tehoaineen poistamiseen mainitusta 
liitteestä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä johdanto-osan kappale ei vastaa delegoituja säädöksiä koskevia standardilausekkeita, 
joten se on poistettava.

Tarkistus 3

Neuvoston kanta
2 artikla – 2 kohta – j a alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

j a) Neuvoston direktiivi 98/83/EY, 
annettu 3 päivänä marraskuuta 1998, 
ihmisten käyttöön tarkoitetun veden 
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laadusta1.
_____________
1 EYVL L 111, 20.4.2001, s. 31.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella viitattaisiin juomavettä koskevaan direktiiviin 98/83/EY. Juomavettä koskeva 
direktiivi pysyisi tärkeimpänä juomaveden käsittelyä biosidivalmisteilla koskevana 
säädöksenä. Kyseisen direktiivin 7 ja 10 artiklan nojalla veden desinfiointiin tarkoitetut 
markkinoille saatetut tai paikalla luodut biosidivalmisteet hyväksytään ja niille myönnetään 
lupa kansallisella tasolla. Päällekkäisyyksien välttämiseksi kansallisten terveysviranomaisten 
hyväksymiä paikalla tuotettuja juomaveden desinfiointiaineita ei pitäisi enää ottaa tämän 
uuden asetuksen mukaiseen hyväksymismenettelyyn.

Tarkistus 4

Neuvoston kanta
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

2 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
jäsenvaltion pyynnöstä 82 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
määritellään, onko yksittäinen valmiste 
tai valmisteryhmä biosidivalmiste tai 
käsitelty esine tai ei kumpikaan. 

Or. en

Perustelu

Kysymys siitä, laajennetaanko asetuksen soveltamisalaa kattamaan uusia erityisvalmisteita 
tai valmisteryhmiä, on yleisesti sovellettava toimi, jolla pyritään täydentämään 
perussäädöstä, ja siksi asiassa olisi sovellettava pikemminkin delegoitua säädöstä kuin 
täytäntöönpanosäädöstä. Lisäksi asetuksen soveltamisalaa koskeva säännös kuuluu 
luontevammin asetuksen 2 artiklaan kuin sen 3 artiklaan. 
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Tarkistus 5

Neuvoston kanta
3 artikla – 1 kohta – p alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

p) 'luvan haltijalla' henkilöä, joka on 
vastuussa biosidivalmisteen asettamisesta 
saataville markkinoilla tietyssä 
jäsenvaltiossa tai unionissa ja joka on 
yksilöity luvassa. Mikäli biosidivalmisteen 
markkinoille saattamisesta vastaava 
henkilö ei ole sijoittautunut unioniin, 
luvan haltijan on oltava unioniin 
sijoittautunut henkilö, jonka 
biosidivalmisteen markkinoille 
saattamisesta vastaava henkilö on 
kirjallisella valtuutuksella nimennyt luvan 
haltijaksi ja joka on kirjallisesti 
hyväksynyt tämän nimeämisen;

p) 'luvan haltijalla' henkilöä, joka on 
sijoittautunut unioniin ja on vastuussa 
biosidivalmisteen markkinoille 
saattamisesta tietyssä jäsenvaltiossa tai 
unionissa ja joka on yksilöity luvassa;

Or. en

Perustelu

Neuvoston käyttöön ottama uusi määritelmä on tarpeettoman monimutkainen. Tarkistus on 
luonteeltaan tekninen eikä sillä tehdä tuntuvia muutoksia itse tekstiin. Sillä pyritään 
parantamaan johdonmukaisuutta (itse tekstin sisällä ja muiden säädösten kanssa), välttämään 
toistoa tai selkeyttämään tai yksinkertaistamaan tekstiä.

Tarkistus 6

Neuvoston kanta
3 artikla – 1 kohta – m alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

m) 'kansallisella luvalla' hallinnollista 
tointa, jolla jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen antaa luvan 
biosidivalmisteen asettamiseen saataville 
markkinoilla ja sen käyttöön alueellaan tai 
osalla alueestaan;

m) 'kansallisella luvalla' hallinnollista 
tointa, jolla jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen antaa luvan 
biosidivalmisteen tai 
biosidivalmisteperheen asettamiseen 
saataville markkinoilla ja sen käytön 
alueellaan tai osalla alueestaan;

Or. de
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Perustelu

Olisi täsmennettävä, että kansallinen lupa voidaan myöntää sekä yksittäiselle 
biosidivalmisteelle että koko biosidivalmisteperheelle.

Tarkistus 7

Neuvoston kanta
3 artikla – 1 kohta – s alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

s) 'biosidivalmisteperheellä' ryhmää 
biosidivalmisteita, joita käytetään samalla 
tavalla, joiden tehoaineet ovat samojen 
spesifikaatioiden mukaisia ja joiden 
koostumus poikkeaa määritellyllä tavalla, 
joka ei saa lisätä valmisteiden aiheuttamia 
riskejä tai merkittävästi heikentää
valmisteiden tehoa;

s) 'biosidivalmisteperheellä' ryhmää 
biosidivalmisteita, joita käytetään samalla 
tavalla, joiden tehoaineet ovat samojen 
spesifikaatioiden mukaisia ja joiden 
koostumus poikkeaa määritellyllä tavalla 
kyseiseen ryhmään kuuluvasta 
viitebiosidivalmisteesta, jossa on samojen 
spesifikaatioiden mukaiset samat 
tehoaineet edellyttäen, että sallitut 
määritellyt poikkeamiset eivät lisää
valmisteiden aiheuttamia riskejä tai 
merkittävästi heikennä valmisteiden tehoa;

Or. en

Tarkistus 8

Neuvoston kanta
3 artikla – 1 kohta – v alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

v) 'elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin 
joutuvilla materiaaleilla' kaikkia 
elintarvikkeen kanssa kosketukseen 
joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista 
27 päivänä lokakuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1935/2004 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuja materiaaleja tai 
esineitä;

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu
"Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien" määritelmä ei ole tarpeen, sillä 
niitä pidetään käsiteltyinä esineinä.

Tarkistus 9

Neuvoston kanta
3 artikla – 1 kohta – a a alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

a a) 'nanomateriaalilla' nanomateriaalien 
määritelmästä … annetussa komission 
suosituksessa 20../…/EY määriteltyjä 
nanomateriaaleja;

a a) 'nanomateriaalilla' tarkoituksellisesti 
tuotettua materiaalia, jonka yksi tai 
useampi mitta on enintään 100 
nanometriä tai joka koostuu erillisistä 
toiminnallisista joko sisäisistä tai pinnalla 
olevista osista, joista monen yksi tai 
useampi mitta on enintään 
100 nanometriä, mukaan luettuina 
rakenteet, kasautumat tai yhteenliittymät, 
joiden koko voi olla enemmän kuin 100 
nanometriä mutta joilla on 
nanomittakaavalle luonteenomaisia 
ominaisuuksia. Nanomittakaavalle 
luonteenomaisia ominaisuuksia ovat:
i) kyseisten materiaalien suureen pinta-
alaan liittyvät ominaisuudet; ja/tai
i i) erityiset fysikaalis-kemialliset 
ominaisuudet, jotka poikkeavat 
nanoteknisesti käsittelemättömän saman 
materiaalin ominaisuuksista;
kun nanomateriaalien määritelmästä ... 
annettu komission suositus 20../.../EY on 
tullut voimaan, tämä määritelmä 
korvataan suosituksessa olevalla 
määritelmällä;

Or. en

Perustelu

Palautetaan ensimmäisen käsittelyn kanta.
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Tarkistus 10

Neuvoston kanta
3 artikla – 1 kohta – a d a alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

a d a) 'ammattikäyttäjällä' kaikkia 
luonnollisia ja oikeushenkilöitä, jotka 
käyttävät biosidivalmisteita ammatillisessa 
toiminnassaan; 

Or. de

Perustelu
Palautetaan ensimmäisen käsittelyn kanta.

Tarkistus 11

Neuvoston kanta
3 artikla – 3 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä 
päättää täytäntöönpanosäädöksillä, onko 
yksittäinen valmiste tai valmisteryhmä 
biosidivalmiste tai käsitelty esine tai ei 
kumpikaan. Nämä 
täytäntöönpanoasetukset hyväksytään 81 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ks. 2 artiklan 2 a kohtaa (uusi) koskeva tarkistus. Soveltamisalaa koskeva säännös olisi 
sisällytettävä pikemminkin asetuksen 2 artiklaan kuin sen 3 artiklaan. Lisäksi tällaisiin 
toimiin olisi sovellettava delegoituja säädöksiä eikä täytäntöönpanosäädöksiä. 
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Tarkistus 12

Neuvoston kanta
4 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Tehoaine hyväksytään enintään 10 
vuoden pituiseksi alkujaksoksi, jos 
vähintään yhden kyseistä tehoainetta 
sisältävän biosidivalmisteen voidaan 
odottaa täyttävän 18 artiklan 1 kohdan b 
alakohdassa säädetyt kriteerit, kun otetaan 
huomioon 18 artiklan 2 ja 5 kohdassa 
mainitut tekijät.

1. Tehoaine sisällytetään liitteeseen -I
enintään 10 vuoden pituiseksi alkujaksoksi, 
jos vähintään yksi kyseistä tehoainetta 
sisältävä biosidivalmiste täyttää 18 
artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyt 
kriteerit, kun otetaan huomioon 18 artiklan 
2 ja 5 kohdassa mainitut tekijät.

(Huom. Vastaava muutos tehdään 
kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus 
hyväksytään, ilmaus "tehoaineen 
hyväksyminen" korvataan ilmauksella 
"tehoaineen sisällyttäminen liitteeseen -I" 
ilmaus "hyväksyminen" ilmauksella 
"sisällyttäminen liitteeseen -I", ilmaus 
"hyväksytty" ilmauksella "sisällytetty 
liitteeseen -I" jne. kaikkialla tekstissä.)

Or. en

Perustelu

Olisi jatkettava tehoaineiden sisällyttämistä tämän asetuksen liitteeseen. Neuvoston tekstissä 
ehdotetussa uudessa lähestymistavassa – että tehoaineille tarvittaisiin erillinen lupa 
täytäntöönpanosäädösten avulla – ei ole avoimuutta. Lisäksi se on epäjohdonmukainen 27 
artiklan vastaavien säännösten kanssa, että tehoaineet sisällytetään liitteeseen soveltaen 
yksinkertaistettua menettelyä, jota säänneltäisiin edelleen delegoitujen säädösten avulla.

Tarkistus 13

Neuvoston kanta
4 artikla – 3 kohta – g a alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

g a) liitteeseen -I sisällyttämisen 
ajankohta;

Or. en
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Perustelu

Tämä on tärkeää tehoainetta ja sen hyväksymistä / liitteeseen sisällyttämistä koskevaa tietoa, 
ja siksi sen ilmoittaminen olisi asetettava yhdeksi hyväksymisen / liitteeseen sisällyttämisen 
ehdoksi.

Tarkistus 14

Neuvoston kanta
6 artikla – 4 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

4. Yhdenmukaisten edellytysten 
vahvistamiseksi 2 kohdan a alakohdan 
soveltamiselle komissio määrittää 
täytäntöönpanosäädöksillä, missä 
olosuhteissa käyttötarkoituksista 
aiheutuva altistuminen oikeuttaa 1 
kohdan a ja b alakohdan tietovaatimusten 
mukauttamisen. Nämä 
täytäntöönpanoasetukset hyväksytään 
81 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
82 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla mukautetaan 
asianmukaisia perusteita tietovaatimusten 
mukauttamiselle 1 kohdan mukaisesti 
2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista 
syistä.

Or. en

Perustelu

Koska tämä on laajakantoinen säännös, jolla on tarkoitus täydentää perussäädöstä, siihen 
olisi sovellettava pikemminkin delegoitua säädöstä kuin täytäntöönpanosäädöstä.

Tarkistus 15

Neuvoston kanta
7 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

Sen jälkeen, kun kemikaalivirasto on 
hyväksynyt hakemuksen, arvioinnista 
vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on 
mahdollisimman pian ilmoitettava 
hakijalle 79 artiklan 2 kohdan nojalla 
suoritettavista maksuista ja hylättävä 
hakemus, jollei hakija ole suorittanut 
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maksuja 60 päivän kuluessa.f

Or. en

Perustelu

Neuvoston tekstissä ei oteta huomioon 79 artiklaan tehtyjä muutoksia, joiden seurauksena 
maksut jaetaan virastolle suoritettaviin maksuihin ja arvioinnista vastaavalle viranomaiselle 
suoritettaviin maksuihin. Johdonmukaisuuden vuoksi ei myöskään vaikuttaisi olevan mitään 
syytä siihen, että arvioinnista vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle suoritettavaa 
maksua koskevan määräajan olisi oltava lyhyempi tai pidempi kuin kemikaalivirastolle 
suoritettavaa maksua koskevan määräajan. Tarkistus on luonteeltaan tekninen eikä sillä 
tehdä tuntuvia muutoksia itse tekstiin. Sillä pyritään parantamaan johdonmukaisuutta (itse 
tekstin sisällä ja muiden säädösten kanssa) ja selkeyttämään tekstiä.

Tarkistus 16

Neuvoston kanta
7 artikla – 4 kohta – 3 alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

Arvioinnista vastaavan toimivaltaisen 
viranomaisen on hylättävä hakemus, jos 
hakija ei toimita vaadittuja tietoja 
asetetussa määräajassa, ja ilmoitettava 
asiasta hakijalle ja kemikaalivirastolle. 
Tällaisissa tapauksissa osa 79 artiklan 
nojalla suoritetusta maksusta maksetaan 
takaisin.

Arvioinnista vastaavan toimivaltaisen 
viranomaisen on hylättävä hakemus, jos 
hakija ei toimita vaadittuja tietoja 
asetetussa määräajassa, ja ilmoitettava 
asiasta hakijalle ja kemikaalivirastolle. 
Tällaisissa tapauksissa osa 
kemikaalivirastolle 79 artiklan 1 ja 
2 kohdan nojalla suoritetusta maksusta 
maksetaan takaisin.

Or. en

Perustelu

Neuvoston tekstissä ei oteta huomioon 79 artiklaan tehtyjä muutoksia, joiden seurauksena 
maksut jaetaan virastolle suoritettaviin maksuihin ja arvioinnista vastaavalle viranomaiselle 
suoritettaviin maksuihin. Tarkistus on luonteeltaan tekninen eikä sillä tehdä tuntuvia 
muutoksia itse tekstiin. Sillä pyritään parantamaan johdonmukaisuutta (itse tekstin sisällä ja 
muiden säädösten kanssa), välttämään toistoa tai selkeyttämään tai yksinkertaistamaan 
tekstiä.
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Tarkistus 17

Neuvoston kanta
9 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Saatuaan 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 
kemikaaliviraston lausunnon komissio 
joko:

Saatuaan 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 
kemikaaliviraston lausunnon komissio 
hyväksyy delegoitujen säädösten avulla 82 
artiklan mukaisesti päätöksen tehoaineen 
sisällyttämisestä liitteeseen -I.

a) hyväksyy täytäntöönpanoasetuksen 
tehoaineen hyväksymisestä ja 
hyväksymisen edellytyksistä, mukaan 
lukien hyväksymisen ja sen päättymisen 
päivämäärät; tai
b) hyväksyy täytäntöönpanopäätöksen, 
että tehoainetta ei hyväksytä, jos se ei 
täytä 4 artiklan 1 kohdan tai 5 artiklan 2 
kohdan vaatimuksia tai vaadittuja tietoja 
ei ole toimitettu määrätyssä ajassa.
Nämä täytäntöönpanoasetukset 
hyväksytään 81 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Ks. myös 4 artiklan 1 kohtaan esitetty tarkistus. Olisi jatkettava tehoaineiden sisällyttämistä 
tämän asetuksen liitteeseen. Ehdotetussa uudessa lähestymistavassa – että tehoaineille 
tarvittaisiin erillinen lupa täytäntöönpanosäädösten avulla – ei ole avoimuutta. Lisäksi 
tehoaineiden liitteeseen sisällyttäminen on perussäädöstä täydentävä laajakantoinen toimi, ja 
siksi sitä olisi säänneltävä pikemminkin delegoiduilla säädöksillä kuin 
täytäntöönpanosäädöksillä (vastaa 27 artiklassa omaksuttua lähestymistapaa, että tehoaineet 
hyväksytään yksinkertaistetussa menettelyssä). 
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Tarkistus 18

Neuvoston kanta
9 artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Hyväksytyt tehoaineet sisällytetään 
unionin hyväksyttyjen tehoaineiden 
luetteloon. Komissio päivittää luetteloa ja
asettaa sen sähköisesti yleisön saataville.

Poistetaan.

(Huom. Vastaava muutos tehdään 
kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus 
hyväksytään, kaikki viittaukset 9 artiklan 2 
kohtaan on poistettava, ja kaikki viittaukset 
"9 artiklan 2 kohdan mukaisesti laadittuun 
luetteloon" tai "9 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuun luetteloon" on korvattava 
viittauksella "luetteloon -I".)

Or. en

Perustelu

Ks. tähän liittyvät tarkistukset, jotka on tehty 4 artiklan 1 kohtaan ja 9 artiklan 1 kohtaan. 
Tehoaineet olisi oikeusvarmuuden ja avoimuuden vuoksi sisällytettävä edelleen itse asetuksen 
liitteeseen eikä erilliseen asiakirjaan, joka ei ole osa asetusta. Näin varmistettaisiin myös, että 
asetus pidetään jatkuvasti ajan tasalla ja että sitä tarkistetaan (automaattisesti tehoaineen 
sisällyttämisellä luetteloon), jolloin erillinen luettelo on tarpeeton. 

Tarkistus 19

Neuvoston kanta
14 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

Sen jälkeen, kun kemikaalivirasto on 
hyväksynyt hakemuksen, arvioinnista 
vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on 
mahdollisimman pian ilmoitettava 
hakijalle 79 artiklan 2 kohdan nojalla 
suoritettavista maksuista ja hylättävä 
hakemus, jollei hakija ole suorittanut 
maksuja 60 päivän kuluessa. 
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Or. en

Perustelu

Uudessa tekstissä otetaan huomioon 79 artiklan sanamuoto, jossa yksi maksu suoritetaan 
kemikaalivirastolle ja erillinen maksu arvioinnista vastaavalle toimivaltaiselle 
viranomaiselle. Johdonmukaisuuden vuoksi ei vaikuttaisi olevan mitään syytä siihen, että 
arvioinnista vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle suoritettavaa maksua koskevan 
määräajan olisi oltava lyhyempi tai pidempi kuin kemikaalivirastolle suoritettavaa maksua 
koskevan määräajan. Tarkistus on luonteeltaan tekninen eikä sillä tehdä tuntuvia muutoksia 
itse tekstiin. Sillä pyritään parantamaan johdonmukaisuutta (itse tekstin sisällä ja muiden 
säädösten kanssa) ja selkeyttämään tekstiä.

Tarkistus 20

Neuvoston kanta
14 artikla – 4 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

4. Komissio hyväksyy kemikaaliviraston 
lausunnon saatuaan

4. Komissio hyväksyy kemikaaliviraston 
lausunnon saatuaan delegoitujen säädösten 
avulla 82 artiklan mukaisesti päätöksen 
tehoaineen liitteeseen -I sisällyttämisen 
uusimisesta yhden tai useamman 
valmisteryhmän osalta. Jos hyväksyntä 
uusitaan, päätöksessä on ilmoitettava 
uusimisen edellytykset.

a) täytäntöönpanoasetuksen tehoaineen 
hyväksymisen uusimisesta yhden tai 
useamman valmisteryhmän osalta ja 
hyväksymisen edellytyksistä, tai
b) täytäntöönpanopäätöksen, että 
tehoaineen hyväksymistä ei uusita.
Nämä täytäntöönpanoasetukset 
hyväksytään 81 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.
Edellä 9 artiklan 2 kohtaa sovelletaan.

Or. en

Perustelu

Kuten alkuperäinen liitteeseen sisällyttäminen / hyväksyminen (ks. 9 artiklan 1 kohtaan tehty 
tarkistus), tehoaineen liitteeseen sisällyttämisen uusimista koskeva päätös on perussäädöstä 
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täydentävä laajakantoinen toimi, johon olisi sovellettava pikemminkin delegoituja säädöksiä 
kuin täytäntöönpanosäädöksiä.

Tarkistus 21

Neuvoston kanta
14 artikla – 6 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

6. Jos komissio päättää, ettei tehoaineen 
hyväksymistä uusita yhden tai useamman 
valmisteryhmän osalta, se voi myöntää 
siirtymäajan tuota tehoainetta sisältävien 
kyseis(t)en valmisteryhmän (-ryhmien) 
biosidivalmisteiden olemassa olevien 
varastojen hävittämiseksi, asettamiseksi 
saataville markkinoilla ja käyttämiseksi.

6. Jos komissio päättää, ettei tehoaineen 
sisällyttämistä liitteeseen -I uusita tai 
tarkisteta yhden tai useamman 
valmisteryhmän osalta, jäsenvaltiot tai 
unionin luvan kyseessä ollessa komissio 
peruuttavat tuota tehoainetta sisältävien 
kyseis(t)en valmisteryhmän (-ryhmien) 
biosidivalmisteiden luvan tai tarvittaessa 
tarkistavat sitä. Tällöin sovelletaan 51 
artiklaa vastaavasti.

Siirtymäaika saa olla enintään 180 päivää 
markkinoilla saataville asettamista varten 
ja lisäksi enintään 180 päivää tuota 
tehoainetta sisältävien kyseis(t)en 
valmisteryhmän (-ryhmien) 
biosidivalmisteiden olemassa olevien 
varastojen hävittämistä ja käyttämistä 
varten.

Or. en

Perustelu

Komissio voi neuvoston ehdotuksen 14 artiklan 4 kohdan mukaisesti evätä hyväksynnän 
uusimisen, uusia hyväksynnän tai uusia sen muutetussa muodossa ja uusin ehdoin. 
Kolmannessa vaihtoehdossa alkuperäistä hyväksyntää muutetaan, joten on tärkeää viitata 
tässä kyseiseen mahdollisuuteen. Tekstin nykyisessä versiossa ei eritellä, mitä tapahtuu, kun 
komissio on antanut kielteisen päätöksen hyväksynnän uusimisesta. Siksi on tärkeää kuvata 
vaiheita uusimisen epäävän päätöksen tai rajoituksen sekä siirtymäajan välillä.



PR\874240FI.doc 19/72 PE467.347v02-00

FI

Tarkistus 22

Neuvoston kanta
15 artikla – 1 kohta – 2 ja 3 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Jos viitteet vahvistetaan, komissio 
hyväksyy täytäntöönpanoasetuksen, jolla 
muutetaan tehoaineen hyväksymisen
edellytyksiä tai peruutetaan tehoaineen 
hyväksyminen. Tämä 
täytäntöönpanoasetus hyväksytään ja 
81 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Edellä 9 
artiklan 2 kohtaa sovelletaan. Komissio 
ilmoittaa asiasta hakijoille, jotka 
hyväksymistä ovat alun perin hakeneet.

Jos viitteet vahvistetaan, komissio 
hyväksyy 82 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan 
tehoaineen liitteeseen -I sisällyttämisen 
edellytyksiä tai peruutetaan tehoaineen 
liitteeseen sisällyttäminen. Komissio 
ilmoittaa tehoaineen sisällyttämistä 
liitteeseen -I alun perin hakeneille, että se 
tarkastelee asiaa uudelleen, ja antaa 
hakijalle mahdollisuuden esittää 
huomautuksia. Komissio ottaa 
huomautukset asianmukaisesti huomioon 
uudelleentarkastelussaan.

Or. en

Perustelu

Tehoaineen hyväksymistä / asetukseen sisällyttämistä koskevien ehtojen muuttaminen on 
perussäädöstä täydentävä laajakantoinen toimi, joten siihen olisi sovellettava pikemminkin 
delegoituja säädöksiä kuin täytäntöönpanosäädöksiä.

Tarkistus 23

Neuvoston kanta
15 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Komissio hyväksyy 81 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä, kun tämä on 
tarpeen asianmukaisesti perustelluissa 
erittäin kiireellisissä tapauksissa.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 24

Neuvoston kanta
15 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

Komissio harkitsee lisäksi uuden 
tieteellisen ja teknisen tietämyksen ja 
seurantatietojen perusteella jäsenvaltion 
pyyntöä tarkastella tehoaineen 
hyväksyntää uudelleen, myös silloin, jos 
luvan uudelleentarkastelun perusteella on 
aihetta olettaa, että direktiivin 2000/60/EY 
4 artiklan 1 kohdan a alakohdan iv 
alakohdan ja b alakohdan i alakohdan 
sekä 7 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti 
vahvistettujen tavoitteiden saavuttaminen 
saattaa vaarantua.

Or. de

Perustelu

Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1107/2009 
21 artiklassa on vastaava muotoilu. 

Tarkistus 25

Neuvoston kanta
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

3 a. Jos komissio päättää peruuttaa 
tehoaineen sisällyttämisen liitteeseen -I 
yhden tai useamman valmisteryhmän 
osalta tai tarkistaa sitä, jäsenvaltiot tai 
unionin luvan kyseessä ollessa komissio 
peruuttavat tuota tehoainetta sisältävien 
kyseis(t)en valmisteryhmän (-ryhmien) 
biosidivalmisteiden luvat tai tarvittaessa 
tarkistavat niitä. Sovelletaan tarvittaessa 
29 artiklaa sekä 43 artiklaa soveltuvin 
osin.
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Or. en

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan neuvoston esittämää säännöstä. uudelleentarkastelun seuraukset 
ovat samat kuin uusimisen seuraukset: komissio voi peruuttaa hyväksynnän tai muuttaa 
hyväksynnän ehtoja.

Tarkistus 26

Neuvoston kanta
16 artikla

Neuvoston kanta Tarkistus

Täytäntöönpanotoimenpiteet Yksityiskohtaiset säännöt
Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksillä
yksityiskohtaisia toimenpiteitä 12–
15 artiklan täytäntöönpanemiseksi
määritelläkseen tarkemmin menettelyjä, 
joiden mukaan tehoaineen hyväksyminen
uusitaan ja tarkistetaan. Nämä 
täytäntöönpanoasetukset hyväksytään 
81 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Siirretään komissiolle valta antaa 82 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään yksityiskohtaisia 
sääntöjä 12–15 artiklan soveltamiseksi 
määritelläkseen tarkemmin menettelyjä, 
joiden mukaan tehoaineen liitteeseen -I 
sisällyttäminen uusitaan ja tarkistetaan.

Or. en

Perustelu

Yksityiskohtaisten sääntöjen laatiminen 12–15 artiklan soveltamiseksi on perussäädöstä 
täydentävä laajakantoinen toimi, johon olisi siksi sovellettava pikemminkin delegoituja 
säädöksiä kuin täytäntöönpanosäädöksiä.

Tarkistus 27

Neuvoston kanta
17 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

Hakija voi hakea yhdellä hakemuksella 
lupaa saman yrityksen biosidivalmisteiden 
ryhmälle, jolle aiotaan hakea lupaa 
biosidivalmisteperheenä.
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Or. de

Perustelu

Asetustekstissä olisi säädettävä selvästi, että hakija voi jättää yhden hakemuksen useammasta 
samaan biosidivalmisteperheeseen kuuluvasta biosidivalmisteesta ja että tämä hakemus 
kattaa kaikki biosidivalmisteet, jotka on määrä ottaa bioisidivalmisteperheeseen.

Tarkistus 28

Neuvoston kanta
17 artikla – 6 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

6. Luvan haltijan on ilmoitettava 
kansallisen luvan biosidivalmisteperheelle 
myöntäneelle kullekin toimivaltaiselle 
viranomaiselle jokainen 
biosidivalmisteperheeseen kuuluva 
valmiste ennen sen markkinoille 
saattamista, paitsi jos yksittäinen valmiste 
on nimenomaisesti mainittu luvassa tai 
koostumus on poikkeava ainoastaan 
pigmenttien, hajusteiden ja väriaineiden 
osalta sallittujen poikkeamien puitteissa. 
Ilmoituksessa on ilmoitettava tarkka 
koostumus, kauppanimi ja lupanumeron 
tunnus. Kun kyseessä on unionin lupa, 
luvan haltijan on tehtävä ilmoitus 
kemikaalivirastolle ja komissiolle.

6. Luvan haltijan on ilmoitettava 
kansallisen luvan biosidivalmisteperheelle 
myöntäneelle kullekin toimivaltaiselle 
viranomaiselle jokainen 
biosidivalmisteperheeseen kuuluva uusi 
valmiste ennen valmisteperheen 
markkinoille saattamista, paitsi jos 
yksittäinen valmiste on nimenomaisesti 
mainittu luvassa tai koostumus on 
poikkeava ainoastaan pigmenttien,
hajusteiden ja väriaineiden osalta 
sallittujen poikkeamien puitteissa. 
Ilmoituksessa on ilmoitettava tarkka 
koostumus, kauppanimi ja lupanumero. 
Kun kyseessä on unionin lupa, luvan 
haltijan on tehtävä ilmoitus 
kemikaalivirastolle ja komissiolle.

Or. de

Perustelu
Pigmenttiä, väriaineita tai hajusteita koskevien, sallittujen poikkeamien puitteissa 
toteutettavien muutosten on oltava mahdollisimman epäbyrokraattisia.
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Tarkistus 29

Neuvoston kanta
17 artikla – 6 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

6 a. Lupamenettelyjen 
yhdenmukaistamiseksi EU:n alueella ja 
yritysten ja toimivaltaisten viranomaisten 
hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi 
komissio antaa 82 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joissa määritetään 
ehdot, kriteerit ja menettelyt, jotka 
koskevat samojen valmisteiden 
markkinoille saattamista samaan käyttöön 
eri kauppanimillä ja eri yritysten toimesta. 
Edellä mainittuja toimenpiteitä koskevat 
kriteerit ja menettelyt perustuvat 
seuraaviin periaatteisiin, mutteivät rajoitu 
niihin:
a) lisäarviointia ei suoriteta, koska se 
koskee jo sallittua biosidivalmistetta;
b) hyväksymispäätökset tehdään nopeasti;
c) hyväksymisestä perittävät maksut 
pidetään alhaisina hallinnollisten 
tehtävien vähäisyyden perusteella.

Or. de

Perustelu

Helpotetaan sellaisten biosidivalmisteiden markkinointia, joiden valmistus- ja käyttötapa ovat 
samat kauppanimien ja valmistajien taas poiketessa toisistaan. Koska tällaiset luvat koskevat 
biosidivalmisteita, joiden valmistustapa on identtinen, ihmisten terveyteen ja ympäristöön 
kohdistuvia vaikutuksia ei tarvitse arvioida uudelleen.

Tarkistus 30

Neuvoston kanta
17 a artikla (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

Biosidivalmisteiden kestävää käyttöä 
koskevat toimet
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17 a. Jäsenvaltioiden on unionin 
puitedirektiivin perusteella määriteltävä 
pakollisia toimia ja pantava ne 
täytäntöön, jotta biosidivalmisteita 
käytettäisiin ammattimaisesti kestävällä 
tavalla; näihin toimiin kuuluvat 
kansallisten toimintasuunnitelmien 
käyttöön ottaminen, yhdennetty 
kasviensuojelu, riskinrajoitustoimet ja 
vaihtoehtojen edistäminen.
Komissio antaa viimeistään …* 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
lainsäädäntöehdotuksen 1 kohdassa 
tarkoitetuksi puitedirektiiviksi.
_____________
* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on kaksi vuotta tämän asetuksen 
hyväksymisestä.

Or. de

Perustelu

Palautetaan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta.

Tarkistus 31

Neuvoston kanta
18 artikla – 6 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

6. Kun kyseessä on biosidivalmisteperhe, 
voidaan sallia yhden tai useamman 
tehoaineen prosenttiosuuden 
pienentäminen ja/tai yhden tai useamman 
muun aineen kuin tehoaineen 
prosenttiosuuden vaihtelu ja/tai yhden tai 
useamman muun aineen kuin tehoaineen 
korvaaminen määrätyillä toisilla aineilla, 
josta aiheutuu korkeintaan 
samansuuruinen riski. 
Biosidivalmisteperheeseen kuuluvassa 
kussakin valmisteessa on oltava samat 
luokitukset, vaaralausekkeet ja 

6. Kun kyseessä on biosidivalmisteperhe, 
koostumuksessa on sallittava 
viitebiosidivalmisteeseen verrattuna 
seuraavat vaihtelut:
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turvalausekkeet (lukuun ottamatta 
biosidivalmisteperhettä, joka käsittää 
ammattikäyttöön tarkoitetun tiivisteen ja 
siitä laimennetut käyttövalmiit valmisteet).

a) viitebiosidivalmisteeseen sisältyvän 
tehoaineen poisjättäminen silloin kun 
viitebiosidiaine sisältää vähintään kaksi 
tehoainetta;
b) yhden tai useamman tehoaineen 
prosenttiosuuden pienentäminen;
c) yhden tai useamman muun aineen kuin 
tehoaineen poisjättäminen;
d) yhden tai useamman muun aineen 
kuin tehoaineen prosenttiosuuden 
muuttaminen;
e) yhden tai useamman muun aineen kuin 
tehoaineen korvaaminen määrätyillä 
toisilla aineilla, joista aiheutuu 
korkeintaan samansuuruinen riski.
Kullakin biosidivalmisteperheeseen 
kuuluvalla valmisteella on oltava samat 
luokitukset, vaaralausekkeet ja 
turvalausekkeet tai vähäisempi 
vaaraluokitus kuin viitebiosidivalmisteen 
luokitus. 

Biosidivalmisteperheelle voidaan myöntää 
lupa ainoastaan, jos kaikkien siihen 
kuuluvien biosidivalmisteiden, kun otetaan 
huomioon ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetut sallitut poikkeamat, odotetaan 
täyttävän 1 kohdassa säädetyt edellytykset.

Biosidivalmisteperheelle voidaan myöntää 
lupa ainoastaan, jos kaikkien siihen 
kuuluvien biosidivalmisteiden, kun otetaan 
huomioon ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetut sallitut poikkeamat, odotetaan 
täyttävän 1 kohdan a–d alakohdassa
esitetyt edellytykset.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että 18 artiklassa luetteloidaan täsmällisesti kaikki koostumuksessa ilmenevät 
vaihtelut.
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Tarkistus 32

Neuvoston kanta
18 artikla – 7 a kohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

7 a. Kun asetuksen (EY) N:o 470/2009 
10 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
soveltamisalaan kuuluville tehoaineille ei 
voida määritellä jäämän enimmäismäärää 
kyseisen asetuksen 9 artiklan mukaisesti, 
kun tehoaine sisällytetään liitteeseen -I tai 
kun kyseisen asetuksen 9 artiklan 
mukaisesti määriteltyä enimmäismäärää 
on tarkistettava, jäämän enimmäismäärä 
määritellään tai sitä tarkistetaan 
noudattaen kyseisen asetuksen 8 
artiklassa tarkoitettua menettelyä ja 
tulevan luvan haltijan tai tämän 
edustajan kyseisen asetuksen 3 artiklan 
mukaisesti jättämän hakemuksen 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Neuvoston teksti ei sovi yhteen asetuksella (EY) N:o 470/2009 käyttöön otettujen menettelyjen 
kanssa. Ehdotetulla tekstillä varmistetaan, että biosidiasetuksen teksti ja asetuksen (EY) N:o 
470/2009 teksti mukautetaan toisiinsa. Tarkistus on luonteeltaan tekninen eikä sillä tehdä 
tuntuvia muutoksia itse tekstiin. Sillä pyritään parantamaan johdonmukaisuutta (itse tekstin 
sisällä ja muiden säädösten kanssa).

Tarkistus 33

Neuvoston kanta
21 artikla – 2 kohta – d alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

d) biosidivalmisteen lupanumero sekä, jos 
kyseessä on biosidivalmisteperhe, 
biosidivalmisteperheeseen kuuluvien 
yksittäisten biosidivalmisteiden 
lupanumerotunnukset;

d) biosidivalmisteen lupanumero; jos 
kyseessä on biosidivalmisteperhe, 
lupanumeroa käytetään kaikista 
biosidivalmisteperheeseen kuuluvista 
yksittäisistä biosidivalmisteista;
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Or. de

Perustelu

On tehtävä selväksi täydennyksellä, että sama lupanumero annetaan kaikille 
bioisidivalmisteille, jotka kuuluvat luvan saaneeseen biosidivalmisteperheeseen. Koska lupa 
annetaan biosidivalmisteperheelle, ei myöskään tarvita lupanumeroa täydentävää tunnusta, 
josta aiheutuisi pelkästään tarpeetonta hallinnollista rasitusta.

Tarkistus 34

Neuvoston kanta
21 artikla – 2 kohta – f alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

f) biosidivalmisteen valmistajat (nimet ja 
osoitteet, myös valmistuspaikkojen 
sijainti);

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Nämä tiedot kuuluvat tietosuojan piiriin.

Tarkistus 35

Neuvoston kanta
21 artikla – 2 kohta – q a alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

q a) biosidivalmisteiden toksikologisten ja 
ekotoksikologisten ainesosien ja/tai niiden 
jäämien määritysmenetelmät, mukaan 
lukien saantoteho ja määritysrajat;

Or. en

Perustelu

Luvissa on oltava myös tiedot analysointimenetelmistä ja määritysrajoista.
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Tarkistus 36

Neuvoston kanta
21 artikla – 2 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

2 a. Biosidivalmisteperheen ollessa 
kyseessä kaikille samaan 
biosidivalmisteperheeseen kuuluville 
biosidivalmisteille annetaan yksi ja sama 
lupanumero.

Or. en

Perustelu

Koska biosidivalmisteperheille on yksi ainoa lupanumero, olisi syytä mainita erikseen, että 
valmisteperheellä on yksi ainoa lupanumero.

Tarkistus 37

Neuvoston kanta
24 artikla – c a alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

c a) biosidivalmiste täyttää 18 artiklan 
1 kohdan b alakohdan ii–iv alakohdassa 
tarkoitetut perusteet; ja

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että tehoaineiden/biosidivalmisteiden tulevaa käyttöä 
käsitellyissä esineissä harkitaan jo tehoaineita hyväksyttäessä tai myönnettäessä lupa 
biosidivalmisteille. Lupa käsitellyissä esineissä käyttämiseen myönnetään ainoastaan 
sellaisille tehoaineille/biosidivalmisteille, jotka täyttävät 18 artiklan 1 kohdassa tai 24 
artiklassa tarkoitetut perusteet.
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Tarkistus 38

Neuvoston kanta
25 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

Tarkastettuaan, että hakemus on toimitettu 
oikeassa muodossa, kemikaaliviraston on
ilmoitettava viipymättä arvioinnista 
vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle, 
että hakemus on saatavilla 
biosidivalmisterekisterin kautta.

Kemikaaliviraston on tarkastettava, että 
hakemus on toimitettu oikeassa muodossa 
ja ilmoitettava siitä viipymättä arvioinnista 
vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle. 

Or. en

Perustelu

Nyt on tarpeetonta viitata biosidivalmisterekisteriin tässä säännöksessä. Neuvoston 
muuttamassa 70 artiklassa tehdään selväksi, että biosidivalmisterekisteri on ainoa keino 
hakemuksia koskevien tietojen vaihtamiseen ja siinä ilmoitetaan, mitä tietoja rekisteriin olisi 
syötettävä ja milloin. Tarkistus on luonteeltaan tekninen eikä sillä tehdä tuntuvia muutoksia 
itse tekstiin. Sillä pyritään parantamaan johdonmukaisuutta (itse tekstin sisällä ja muiden 
säädösten kanssa), välttämään toistoa tai selkeyttämään tai yksinkertaistamaan tekstiä.

Tarkistus 39

Neuvoston kanta
25 artikla – 2 kohta – 2 ja 3 alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

Arvioinnista vastaavan toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava hakijalle 
79 artiklan nojalla suoritettavista 
maksuista. Viranomaisen on hylättävä 
hakemus, jos hakija ei suorita maksuja 
30 päivän kuluessa. Sen on ilmoitettava 
asiasta hakijalle.

Arvioinnista vastaavan toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava hakijalle 
79 artiklan 2 kohdan nojalla suoritettavista 
maksuista. Viranomaisen on hylättävä 
hakemus, jos hakija ei suorita maksuja 
60 päivän kuluessa. Sen on ilmoitettava 
asiasta hakijalle.

Jäljempänä 79 artiklan nojalla 
suoritettavien maksujen vastaanottamisen 
jälkeen arvioinnista vastaavan 
toimivaltaisen viranomaisen on 
hyväksyttävä hakemus ja ilmoitettava 
asiasta hakijalle.

Jäljempänä 79 artiklan 2 kohdan nojalla 
suoritettavien maksujen vastaanottamisen 
jälkeen arvioinnista vastaavan 
toimivaltaisen viranomaisen on 
hyväksyttävä hakemus ja ilmoitettava 
asiasta hakijalle.
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Or. en

Perustelu

Tekstin 25 artiklan 2 kohdassa olisi viitattava 79 artiklan 2 kohtaan, jossa käsitellään 
jäsenvaltioille suoritettavia maksuja. Tarkistus on luonteeltaan tekninen eikä sillä tehdä 
tuntuvia muutoksia itse tekstiin. Sillä pyritään parantamaan johdonmukaisuutta (itse tekstin 
sisällä ja muiden säädösten kanssa), välttämään toistoa tai selkeyttämään tai 
yksinkertaistamaan tekstiä.

Tarkistus 40

Neuvoston kanta
25 artikla – 5 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

5. Biosidivalmisteen lupahakemusta 3 tai 
4 kohdan mukaisesti hyväksyttäessä 
arvioinnista vastaavan toimivaltaisen 
viranomaisen on viipymättä annettava 
asia ja tarkka lupapäivämäärä tiedoksi 
hakijalle, kemikaalivirastolle ja muille 
toimivaltaisille viranomaisille 
biosidivalmisterekisterin välityksellä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Nyt on tarpeetonta viitata biosidivalmisterekisteriin tässä säännöksessä. Neuvoston 
muuttamassa 70 artiklassa tehdään selväksi, että biosidivalmisterekisteri on ainoa keino 
hakemuksia koskevien tietojen vaihtamiseen ja siinä ilmoitetaan, mitä tietoja rekisteriin olisi 
syötettävä ja milloin. Tarkistus on luonteeltaan tekninen eikä sillä tehdä tuntuvia muutoksia 
itse tekstiin. Sillä pyritään parantamaan johdonmukaisuutta (itse tekstin sisällä ja muiden 
säädösten kanssa), välttämään toistoa tai selkeyttämään tai yksinkertaistamaan tekstiä.

Tarkistus 41

Neuvoston kanta
26 artikla – 1 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Edellä 25 artiklan mukaisesti luvan 
saanut biosidivalmiste voidaan asettaa 
saataville markkinoilla kaikissa 

1. Edellä 25 artiklan mukaisesti luvan 
saanut biosidivalmiste voidaan asettaa 
saataville markkinoilla kaikissa 
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jäsenvaltioissa ilman luvan vastavuoroista 
tunnustamista. Luvan haltijan on kuitenkin 
ilmoitettava kullekin jäsenvaltiolle ennen 
biosidivalmisteen saattamista markkinoille 
kyseisen jäsenvaltion alueella ja käytettävä 
valmisteen merkinnöissä kyseisen 
jäsenvaltion yhtä tai useampaa virallista 
kieltä, ellei kyseinen jäsenvaltio säädä 
toisin.

jäsenvaltioissa ilman luvan vastavuoroista 
tunnustamista. Luvan haltijan on kuitenkin 
ilmoitettava kullekin jäsenvaltiolle 30 
päivää ennen biosidivalmisteen saattamista 
markkinoille kyseisen jäsenvaltion alueella 
ja käytettävä valmisteen merkinnöissä 
kyseisen jäsenvaltion yhtä tai useampaa 
virallista kieltä, ellei kyseinen jäsenvaltio 
säädä toisin.

Or. en

Perustelu

Koska yksinkertaistetun lupamenettelyn tarkoituksena on varmistaa, että ympäristölle ja 
ihmisten terveydelle pienemmän riskin aiheuttavat tietyt valmisteet voidaan saattaa 
markkinoille nopeasti, ilmoittamisen määräaika on riittävän lyhyt, jotta menettelyjä ei 
pitkitetä tarpeettomasti. Samalla suodaan jäsenvaltioille tarpeeksi aikaa reagoida 
tarvittaessa. 

Tarkistus 42

Neuvoston kanta
27 artikla – 4 a kohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

4 a. Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
täsmennetään menettelyjä, joita on 
noudatettava liitettä I muutettaessa. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 81 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Neuvoston käyttöön ottama yksinkertaistettu menettely ei ole riittävän spesifinen niiden 
menettelyjen suhteen, joita on noudatettava sisällytettäessä uusia aineita liitteeseen I. Etenkin 
kemikaaliviraston rooli tässä prosessissa jää hämäräksi. Näistä menettelyjärjestelyistä 
voidaan huolehtia täytäntöönpanotoimilla, kuten tarkistuksessa edellytetään. Tarkistus on 
luonteeltaan tekninen eikä sillä tehdä tuntuvia muutoksia itse tekstiin. Sillä pyritään 
parantamaan johdonmukaisuutta (itse tekstin sisällä ja muiden säädösten kanssa), välttämään 
toistoa tai selkeyttämään tai yksinkertaistamaan tekstiä.
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Tarkistus 43

Neuvoston kanta
29 artikla – 4 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

4. Kun hakemuksen vastaanottava 
viranomainen on päättänyt myöntää 
luvan, sen on kirjattava 
biosidivalmisterekisteriin seuraavat tiedot:

Poistetaan.

a) 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
biosidivalmisteen ominaisuuksia koskeva 
tiivistelmä,
b) lopullinen arviointiraportti;
ja kaikki kyseisen biosidivalmisteen 
markkinoilla saataville asettamisen tai 
käytön mahdolliset ehdot ja edellytykset.
Kun hakemuksen vastaanottava 
viranomainen on päättänyt olla 
myöntämättä lupaa, sen on kirjattava 
lopullinen arviointiraportti 
biosidivalmisterekisteriin.
Kummassakin tapauksessa sen on 
ilmoitettava päätöksestään hakijalle 
toimittamalla lopullisesta 
arviointiraportista sähköinen kopio.

Or. en

Perustelu

Nyt on tarpeetonta viitata biosidivalmisterekisteriin tässä säännöksessä. Neuvoston 
muuttamassa 70 artiklassa tehdään selväksi, että biosidivalmisterekisteri on ainoa keino 
hakemuksia koskevien tietojen vaihtamiseen ja siinä ilmoitetaan, mitä tietoja rekisteriin olisi 
syötettävä ja milloin. Tarkistus on luonteeltaan tekninen eikä sillä tehdä tuntuvia muutoksia 
itse tekstiin. Sillä pyritään parantamaan johdonmukaisuutta (itse tekstin sisällä ja muiden 
säädösten kanssa), välttämään toistoa tai selkeyttämään tai yksinkertaistamaan tekstiä.
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Tarkistus 44

Neuvoston kanta
32 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

Asianomaisten jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava hakijalle 79 artiklan nojalla 
suoritettavista maksuista ja hylättävä 
hakemus, jos hakija ei suorita maksuja 
30 päivän kuluessa. Niiden on ilmoitettava 
asiasta hakijalle ja muille toimivaltaisille 
viranomaisille. Jäljempänä 79 artiklan 
nojalla suoritettavien maksujen 
vastaanottamisen jälkeen asianomaisten 
jäsenvaltioiden toimivaltaisen 
viranomaisen on hyväksyttävä hakemus ja 
annettava asia ja hyväksymispäivämäärä 
tiedoksi hakijalle.

Asianomaisten jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava hakijalle 79 artiklan 2 kohdan 
nojalla suoritettavista maksuista ja 
hylättävä hakemus, jos hakija ei suorita 
maksuja 60 päivän kuluessa. Niiden on 
ilmoitettava asiasta hakijalle ja muille 
toimivaltaisille viranomaisille. Jäljempänä 
79 artiklan 2 kohdan nojalla suoritettavien 
maksujen vastaanottamisen jälkeen 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
toimivaltaisen viranomaisen on 
hyväksyttävä hakemus ja annettava asia ja 
hyväksymispäivämäärä tiedoksi hakijalle.

Or. en

Perustelu

Tekstissä olisi viitattava 79 artiklan 2 kohtaan, jossa käsitellään jäsenvaltioille suoritettavia 
maksuja.

Tarkistus 45

Neuvoston kanta
30 artikla – 8 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

8. Kun hakemuksen vastaanottava 
toimivaltainen viranomainen on tehnyt 
päätöksen siitä, uusitaanko kansallinen 
lupa, sen on päivitettävä 29 artiklan 4 
kohdassa tarkoitetut tiedot 
biosidivalmisterekisteriin. Sen on 
toimitettava hakijalle päätöksensä ja 
sähköinen kopio lopullisesta 
arviointiraportista.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Nyt on tarpeetonta viitata biosidivalmisterekisteriin tässä säännöksessä. Neuvoston 
muuttamassa 70 artiklassa tehdään selväksi, että biosidivalmisterekisteri on ainoa keino 
hakemuksia koskevien tietojen vaihtamiseen ja siinä ilmoitetaan, mitä tietoja rekisteriin olisi 
syötettävä ja milloin. Tarkistus on luonteeltaan tekninen eikä sillä tehdä tuntuvia muutoksia 
itse tekstiin. Sillä pyritään parantamaan johdonmukaisuutta (itse tekstin sisällä ja muiden 
säädösten kanssa), välttämään toistoa tai selkeyttämään tai yksinkertaistamaan tekstiä.

Tarkistus 46

Neuvoston kanta
41 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Hakijat voivat hakea unionin lupaa 
biosidivalmisteille, joilla on samankaltaiset 
käyttöolosuhteet kaikkialla unionissa ja 
jotka kuuluvat seuraaviin 
biosidivalmisteluokkiin:

1. Hakijat voivat hakea unionin lupaa 
biosidivalmisteille, joilla on samankaltaiset 
käyttöolosuhteet kaikkialla unionissa ja 
jotka kuuluvat seuraaviin 
biosidivalmisteluokkiin:

a) valmisteryhmiin 6, 7, 9, 10, 12, 13 ja 22
kuuluvat biosidivalmisteet; ja

a) yhtä tai useampaa uutta tehoainetta 
sisältävät biosidivalmisteet ja 
valmisteryhmiin 1,2,3,4,5,6,8,18 ja 19 
kuuluvat biosidivalmisteet; ja

b) kaikki muut biosidivalmisteet, lukuun 
ottamatta valmisteryhmiin 14, 15, 17, 20 ja 
21 kuuluvia biosidivalmisteita, 1 päivästä 
tammikuuta 2020 alkaen. ,

b) kaikki muut biosidivalmisteet, lukuun 
ottamatta biosidivalmisteita, jotka 
sisältävät 5 artiklan soveltamisalaan 
kuuluvia tehoaineita, 1 päivästä 
tammikuuta 2017 alkaen.

Or. en

Perustelu

Vaiheittaisen unionin luvan käyttöön ottaminen.
Neuvoston valitsemista valmisteryhmistä voidaan laatia valmisteryhmiin 6 ja 13 saakka 
hakemuksia aikaisintaan vuodesta 2017 lähtien, koska tarkastusohjelmasta seuraa, että 
päätös tehoaineen sisällyttämisestä liitteeseen I tehdään aikaisintaan vuonna 2015. Ehdotetut 
valmisteryhmät ovat niitä, jotka voivat hyödyntää yhteisön lupaa vuodesta 2013 lähtien.
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Tarkistus 47

Neuvoston kanta
42 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

Sen jälkeen, kun kemikaalivirasto on 
hyväksynyt hakemuksen, arvioinnista 
vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on 
mahdollisimman pian ilmoitettava 
hakijalle 79 artiklan 2 kohdan nojalla 
suoritettavasta maksusta ja hylättävä 
hakemus, jollei hakija ole suorittanut 
maksua 60 päivän kuluessa.

Or. en

Perustelu

Neuvoston tekstissä ei oteta huomioon 79 artiklaan tehtyjä muutoksia, joiden seurauksena 
maksut jaetaan virastolle suoritettaviin maksuihin ja arvioinnista vastaavalle viranomaiselle 
suoritettaviin maksuihin. Johdonmukaisuuden vuoksi ei myöskään vaikuttaisi olevan mitään 
syytä siihen, että arvioinnista vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle suoritettavaa 
maksua koskevan määräajan olisi oltava lyhyempi tai pidempi kuin kemikaalivirastolle 
suoritettavaa maksua koskevan määräajan. Tarkistus on luonteeltaan tekninen eikä sillä 
tehdä tuntuvia muutoksia itse tekstiin. Sillä pyritään parantamaan johdonmukaisuutta (itse 
tekstin sisällä ja muiden säädösten kanssa) ja selkeyttämään tekstiä.

Tarkistus 48

Neuvoston kanta
42 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Arvioinnista vastaavan toimivaltaisen 
viranomaisen on hylättävä hakemus, jos 
hakija ei toimita vaadittuja tietoja 
asetetussa määräajassa, ja ilmoitettava 
asiasta hakijalle. Tällaisissa tapauksissa osa 
79 artiklan nojalla suoritetusta maksusta 
maksetaan takaisin.

Arvioinnista vastaavan toimivaltaisen 
viranomaisen on hylättävä hakemus, jos 
hakija ei toimita vaadittuja tietoja 
asetetussa määräajassa, ja ilmoitettava 
asiasta hakijalle. Tällaisissa tapauksissa osa 
79 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla 
suoritetusta maksusta maksetaan takaisin.

Or. en

Perustelu
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Neuvoston tekstissä ei oteta huomioon 79 artiklaan tehtyjä muutoksia, joiden seurauksena 
maksut jaetaan virastolle suoritettaviin maksuihin ja arvioinnista vastaavalle viranomaiselle 
suoritettaviin maksuihin. Tarkistus on luonteeltaan tekninen eikä sillä tehdä tuntuvia 
muutoksia itse tekstiin. Sillä pyritään parantamaan johdonmukaisuutta (itse tekstin sisällä ja 
muiden säädösten kanssa), välttämään toistoa tai selkeyttämään tai yksinkertaistamaan 
tekstiä.

Tarkistus 49

Neuvoston kanta
43 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

4. Vastaanotettuaan kemikaaliviraston 
lausunnon komissio tekee 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen 
unionin luvan myöntämisestä 
biosidivalmisteelle. Nämä 
täytäntöönpanoasetukset hyväksytään 
81 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Kun 
komissio on tehnyt päätöksen unionin 
luvan myöntämisestä, se toimittaa 
29 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut tiedot 
biosidivalmisterekisteriin.

4. Vastaanotettuaan kemikaaliviraston 
lausunnon komissio tekee 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen 
unionin luvan myöntämisestä 
biosidivalmisteelle. Nämä 
täytäntöönpanoasetukset hyväksytään 81 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 

Or. en

Perustelu

Nyt on tarpeetonta viitata biosidivalmisterekisteriin tässä säännöksessä. Neuvoston 
muuttamassa 70 artiklassa tehdään selväksi, että biosidivalmisterekisteri on ainoa keino 
hakemuksia koskevien tietojen vaihtamiseen ja siinä ilmoitetaan, mitä tietoja rekisteriin olisi 
syötettävä ja milloin. Tarkistus on luonteeltaan tekninen eikä sillä tehdä tuntuvia muutoksia 
itse tekstiin. Sillä pyritään parantamaan johdonmukaisuutta (itse tekstin sisällä ja muiden 
säädösten kanssa), välttämään toistoa tai selkeyttämään tai yksinkertaistamaan tekstiä. 

Tarkistus 50

Neuvoston kanta
45 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

Sen jälkeen, kun kemikaalivirasto on 
hyväksynyt hakemuksen, arvioinnista 



PR\874240FI.doc 37/72 PE467.347v02-00

FI

vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on 
mahdollisimman pian ilmoitettava 
hakijalle 79 artiklan 2 kohdan nojalla 
suoritettavasta maksusta ja hylättävä 
hakemus, jollei hakija ole suorittanut 
maksua 60 päivän kuluessa.

Or. en

Perustelu

Neuvoston tekstissä ei oteta huomioon 79 artiklaan tehtyjä muutoksia, joiden seurauksena 
maksut jaetaan virastolle suoritettaviin maksuihin ja arvioinnista vastaavalle viranomaiselle 
suoritettaviin maksuihin. Johdonmukaisuuden vuoksi ei myöskään vaikuttaisi olevan mitään 
syytä siihen, että arvioinnista vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle suoritettavaa 
maksua koskevan määräajan olisi oltava lyhyempi tai pidempi kuin kemikaalivirastolle 
suoritettavaa maksua koskevan määräajan. Tarkistus on luonteeltaan tekninen eikä sillä 
tehdä tuntuvia muutoksia itse tekstiin. Sillä pyritään parantamaan johdonmukaisuutta (itse 
tekstin sisällä ja muiden säädösten kanssa) ja selkeyttämään tekstiä. 

Tarkistus 51

Neuvoston kanta
45 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

4. Vastaanotettuaan kemikaaliviraston 
lausunnon komissio tekee 81 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn 
mukaisesti päätöksen unionin luvan 
uusimisesta tai uusimisen epäämisestä. 
Kun komissio on tehnyt päätöksen, se 
päivittää 29 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetut tiedot 
biosidivalmisterekisteriin.

4. Vastaanotettuaan kemikaaliviraston 
lausunnon komissio tekee 81 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn 
mukaisesti päätöksen unionin luvan 
uusimisesta tai uusimisen epäämisestä. 

Or. en

Perustelu

Nyt on tarpeetonta viitata biosidivalmisterekisteriin tässä säännöksessä. Neuvoston 
muuttamassa 70 artiklassa tehdään selväksi, että biosidivalmisterekisteri on ainoa keino 
hakemuksia koskevien tietojen vaihtamiseen ja siinä ilmoitetaan, mitä tietoja rekisteriin olisi 
syötettävä ja milloin. Tarkistus on luonteeltaan tekninen eikä sillä tehdä tuntuvia muutoksia 
itse tekstiin. Sillä pyritään parantamaan johdonmukaisuutta (itse tekstin sisällä ja muiden 
säädösten kanssa), välttämään toistoa tai selkeyttämään tai yksinkertaistamaan tekstiä.
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Tarkistus 52

Neuvoston kanta
47 artikla – 1 kohta – a alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

a) edellä 18 artiklassa tarkoitetut ehdot
eivät täyty;

a) edellä 18 artiklassa tai tarvittaessa 24 
artiklassa tarkoitetut vaatimukset eivät 
täyty; 

Or. en

Perustelu

Tämä on seurausta siitä, että neuvosto on ottanut käyttöön uuden 24 artiklan. Tarkistus on 
luonteeltaan tekninen eikä sillä tehdä tuntuvia muutoksia itse tekstiin. Sillä pyritään 
parantamaan johdonmukaisuutta (itse tekstin sisällä ja muiden säädösten kanssa), välttämään 
toistoa tai selkeyttämään tai yksinkertaistamaan tekstiä.

Tarkistus 53

Neuvoston kanta
47 artikla – 4 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

4. Kun toimivaltainen viranomainen tai, 
kun kyseessä on unionin lupa, komissio 
on tehnyt päätöksen luvan 
peruuttamisesta tai muuttamisesta, sen on 
päivitettävä 29 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetut biosidivalmistetta koskevat 
tiedot biosidivalmisterekisteriin.

Poistetaan. 

Or. en

Perustelu

Kohta on tarpeeton, koska neuvoston muuttamassa 70 artiklassa tehdään selväksi, että 
biosidivalmisterekisteri on ainoa keino hakemuksia koskevien tietojen vaihtamiseen ja siinä 
ilmoitetaan, mitä tietoja rekisteriin olisi syötettävä ja milloin. Tarkistus on luonteeltaan 
tekninen eikä sillä tehdä tuntuvia muutoksia itse tekstiin. Sillä pyritään parantamaan 
johdonmukaisuutta (itse tekstin sisällä ja muiden säädösten kanssa), välttämään toistoa tai 
selkeyttämään tai yksinkertaistamaan tekstiä.
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Tarkistus 54

Neuvoston kanta
48 artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Kun toimivaltainen viranomainen tai, kun 
kyseessä on unionin lupa, komissio on 
tehnyt päätöksen luvan peruuttamisesta, 
sen on päivitettävä 29 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetut biosidivalmistetta koskevat 
tiedot biosidivalmisterekisteriin.

Poistetaan. 

Or. en

Perustelu

Nyt on tarpeetonta viitata biosidivalmisterekisteriin tässä säännöksessä. Neuvoston 
muuttamassa 70 artiklassa tehdään selväksi, että biosidivalmisterekisteri on ainoa keino 
hakemuksia koskevien tietojen vaihtamiseen ja siinä ilmoitetaan, mitä tietoja rekisteriin olisi 
syötettävä ja milloin. Tarkistus on luonteeltaan tekninen eikä sillä tehdä tuntuvia muutoksia 
itse tekstiin. Sillä pyritään parantamaan johdonmukaisuutta (itse tekstin sisällä ja muiden 
säädösten kanssa), välttämään toistoa tai selkeyttämään tai yksinkertaistamaan tekstiä.

Tarkistus 55

Neuvoston kanta
49 artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Luvan haltija, joka haluaa muuttaa 
valmisteen ensimmäisen lupahakemuksen 
yhteydessä toimitettuja tietoja, on 
osoitettava hakemus asianomaiselle 
biosidivalmisteelle luvan antaneille 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille tai, kun kyseessä on unionin 
lupa, kemikaalivirastolle. Kyseisten 
toimivaltaisten viranomaisten on 
ratkaistava tai, kun kyseessä on unionin 
lupa, kemikaaliviraston on arvioitava ja 
komission ratkaistava, täyttyvätkö 
18 artiklan edellytykset edelleen ja onko 
luvan ehtoja ja edellytyksiä syytä muuttaa.

2. Luvan haltija, joka haluaa muuttaa 
valmisteen ensimmäisen lupahakemuksen 
yhteydessä toimitettuja tietoja, on 
osoitettava hakemus asianomaiselle 
biosidivalmisteelle luvan antaneille 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille tai, kun kyseessä on unionin 
lupa, kemikaalivirastolle. Kyseisten 
toimivaltaisten viranomaisten on 
ratkaistava tai, kun kyseessä on unionin 
lupa, kemikaaliviraston on arvioitava ja 
komission ratkaistava, päätettävä siitä, 
täyttyvätkö 18 artiklan ja tarvittaessa 
24 artiklan edellytykset edelleen ja onko 
luvan ehtoja ja edellytyksiä syytä muuttaa.
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Hakemukseen on liitettävä 79 artiklan 
nojalla maksettavat maksut.

Hakemukseen on liitettävä 79 artiklan 1 ja 
2 kohdan nojalla maksettavat maksut.

Or. en

Perustelu

Tässä olisi viitattava myös 24 artiklaan, joka on uusi neuvoston käyttöön ottama artikla. 
Kansallisille viranomaisille suoritettavia maksuja koskevaa kieliasua on muutettu, jotta se 
olisi johdonmukainen 79 artiklan sanamuodon kanssa. Tarkistus on luonteeltaan tekninen 
eikä sillä tehdä tuntuvia muutoksia itse tekstiin. Sillä pyritään parantamaan 
johdonmukaisuutta (itse tekstin sisällä ja muiden säädösten kanssa), välttämään toistoa tai 
selkeyttämään tai yksinkertaistamaan tekstiä.

Tarkistus 56

Neuvoston kanta
49 artikla – 2 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

2 a) Voimassa olevaan lupaan tehtävän 
muutoksen on kuuluttava johonkin 
seuraavista ryhmistä:
a) 'hallinnollinen muutos'
b) 'vähäinen muutos'
c) 'merkittävä muutos'.

Or. en

Perustelu

Palautetaan ensimmäisen käsittelyn kanta.

Tarkistus 57

Neuvoston kanta
50 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Lupien peruuttamista ja muuttamista 
koskevan yhdenmukaisen lähestymistavan 
varmistamiseksi komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä 46–49 artiklan 
soveltamista koskevat yksityiskohtaiset 

Lupien peruuttamista ja muuttamista 
koskevan yhdenmukaisen lähestymistavan 
varmistamiseksi komissio vahvistaa 
delegoiduilla säädöksillä 82 artiklan 
mukaisesti 46–49 artiklan soveltamista 
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säännöt. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 81 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

koskevat yksityiskohtaiset säännöt. 

Or. en

Perustelu

Koska tämä on laajakantoinen toimi, jolla on tarkoitus täydentää perussäädöstä, siihen olisi 
sovellettava pikemminkin delegoitua säädöstä kuin täytäntöönpanosäädöstä. 

Tarkistus 58

Neuvoston kanta
52 artikla – 9 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

9. Kun tehdään päätös 
rinnakkaisvalmisteiden kauppaa koskevaa 
lupaa koskevasta hakemuksesta tämän 
artiklan säännösten mukaisesti, 
päätöksen tehneiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten on 
toimitettava 29 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetut tiedot 
biosidivalmisterekisteriin.

Poistetaan. 

Or. en

Perustelu

Nyt on tarpeetonta viitata biosidivalmisterekisteriin tässä säännöksessä. Neuvoston 
muuttamassa 70 artiklassa tehdään selväksi, että biosidivalmisterekisteri on ainoa keino 
hakemuksia koskevien tietojen vaihtamiseen ja siinä ilmoitetaan, mitä tietoja rekisteriin olisi 
syötettävä ja milloin. Tarkistus on luonteeltaan tekninen eikä sillä tehdä tuntuvia muutoksia 
itse tekstiin. Sillä pyritään parantamaan johdonmukaisuutta (itse tekstin sisällä ja muiden 
säädösten kanssa), välttämään toistoa tai selkeyttämään tai yksinkertaistamaan tekstiä.
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Tarkistus 59

Neuvoston kanta
53 artikla – 3 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

3 a. Kun kemikaalivirasto katsoo, että 
teknisen vastaavuuden arvioiminen 
edellyttää lisätietoja, se pyytää hakijaa 
toimittamaan tällaiset tiedot 
vahvistamassaan määräajassa. 
Kemikaaliviraston on hylättävä hakemus, 
jos hakija ei toimita lisätietoja 
vahvistetussa määräajassa. Edellä 3 
kohdassa tarkoitettu 90 päivän määräaika 
keskeytyy pyynnön esittämispäivästä 
siihen asti, kun tiedot on vastaanotettu. 
Keskeytys saa kestää enintään 180 päivää, 
ellei pidempi keskeytys ole perusteltua 
pyydettyjen tietojen luonteen tai 
poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.

Or. en

Perustelu

Ehdotetulla tarkistuksella myönnetään, että joissain tapauksissa on saatava lisätietoja, jotta 
teknisen vastaavuuden arvioiminen voidaan saattaa loppuun, ja että "kello olisi pysäytettävä" 
siksi aikaa, kun näitä tietoja luodaan. Tässä esitettyä 180 päivän aikaa pidetään 
kohtuullisena puuttuvien tietojen hankkimiseen. Neuvoston tekstissä käytetään samaa 
määräaikaa lisätietojen hankkimiseen muiden säännösten yhteydessä (esimerkiksi 8 artiklan 
2 kohta, 29 artiklan 2 kohta ja 43 artiklan 2 kohta). 

Tarkistus 60

Neuvoston kanta
53 artikla – 6 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

6. Komissio voi laatia teknisiä ohjeita 
tämän artiklan täytäntöönpanon 
helpottamiseksi.

6. Kemikaalivirasto voi laatia teknisiä 
ohjeita tämän artiklan täytäntöönpanon 
helpottamiseksi.

Or. en
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Perustelu

Asetuksen 53 artikla on neuvoston käyttöön ottama uusi artikla. Koska kemikaalivirasto 
suorittaa teknisen vastaavuuden arvioinnin, sen olisi otettava vastuu teknisten ohjeiden 
laatimisesta. Tarkistus on luonteeltaan tekninen eikä sillä tehdä tuntuvia muutoksia itse 
tekstiin. Sillä pyritään parantamaan johdonmukaisuutta (itse tekstin sisällä ja muiden 
säädösten kanssa), välttämään toistoa tai selkeyttämään tai yksinkertaistamaan tekstiä.

Tarkistus 61

Neuvoston kanta
54 artikla – 2 kohta – 3 alakohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten tai 
komission on toimitettava 29 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetut tiedot 
biosidivalmisterekisteriin.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Nyt on tarpeetonta viitata biosidivalmisterekisteriin tässä säännöksessä. Neuvoston 
muuttamassa 70 artiklassa tehdään selväksi, että biosidivalmisterekisteri on ainoa keino 
hakemuksia koskevien tietojen vaihtamiseen ja siinä ilmoitetaan, mitä tietoja rekisteriin olisi 
syötettävä ja milloin. Tarkistus on luonteeltaan tekninen eikä sillä tehdä tuntuvia muutoksia 
itse tekstiin. Sillä pyritään parantamaan johdonmukaisuutta (itse tekstin sisällä ja muiden 
säädösten kanssa), välttämään toistoa tai selkeyttämään tai yksinkertaistamaan tekstiä.

Tarkistus 62

Neuvoston kanta
57 artikla – 3-5 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Kun biosidivalmisteisiin, joilla käsitelty 
esine on käsitelty tai joita se sisältää, 
sisältyvien tehoaineiden on tarkoitus 
vapautua normaaleissa tai kohtuullisesti 
ennakoitavissa käyttöolosuhteissa, tämän 
käsitellyn esineen markkinoille 
saattamisesta vastuussa olevan henkilön on 
varmistettava, että merkinnöissä mainitaan 
seuraavat tiedot:

3. Kun biosidivalmisteisiin, joilla käsitelty 
esine on käsitelty tai joita se sisältää, 
sisältyvien tehoaineiden on tarkoitus 
vapautua normaaleissa tai kohtuullisesti 
ennakoitavissa käyttöolosuhteissa, tämän 
käsitellyn esineen markkinoille 
saattamisesta vastuussa olevan henkilön on 
varmistettava, että merkinnöissä mainitaan 
seuraavat tiedot:
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a) selvitys siitä, että käsitelty esine sisältää 
biosidivalmisteita;

a) ilmaus "käsitelty biosidivalmisteilla", 
tarvittaessa kaikkien niiden tehoaineiden 
nimi (käyttäen mahdollisuuksien mukaan 
yhteistä nimikkeistöä, esimerkiksi 
kansainvälinen kosmeettisten ainesosien 
nimistö INCI), joita on käytetty esineiden 
tai materiaalien käsittelyssä tai joita 
esineet ja materiaalit sisältävät, ja 
kaikkien niiden tehoaineiden nimet, joita 
käsitellystä esineestä tai materiaalista on 
tarkoitus vapautua tavanomaisissa tai 
ennakoitavissa käyttöolosuhteissa, paitsi 
jos alakohtaiseen lainsäädäntöön jo 
sisältyy vähintään vastaavia 
merkintävaatimuksia tai muita keinoja 
tiedonantovaatimusten täyttämiseksi;
kaikkien nanomateriaalien nimen jälkeen 
lisätään ilmaus "nano" suluissa;

b) todennetussa tapauksessa käsiteltyyn 
esineeseen liittyvä biosidiominaisuus;

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

c) kaikkien biosidivalmisteisiin sisältyvien 
tehoaineiden nimi, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta asetuksen 
(EY) N:o 1272/2008 24 artiklan 
soveltamista;

ja biosidivalmisteen luvassa esitetyt 
vaaralausekkeet ja turvalausekkeet, jos 
niiden sisältämää biosidivalmistetta on 
tarkoitus vapautua ympäristöön 
normaaleissa tai kohtuudella 
ennustettavissa olosuhteissa.

d) mahdolliset käyttöohjeet ja 
varotoimenpiteet, jotka johtuvat 
biosidivalmisteista, joilla käsitelty esine on 
käsitelty ja joita se sisältää.

Merkintöjen on oltava selvästi näkyvissä, 
helposti luettavissa, riittävän kestäviä ja 
niiden on oltava esitettyinä esineessä tai 
materiaalissa sen jäsenvaltion 
kansalliskielellä tai kansalliskielillä, 
jonka markkinoille käsiteltyjä esineitä tai 
materiaaleja aiotaan saattaa, esineen tai 
materiaalin pakkauksessa, käyttöohjeissa 
tai takuussa.

Kun on kyse käsitellyistä tavaroista, joita 
ei ole valmistettu osana sarjatuotantoa, 
vaan suunniteltu ja valmistettu 
erityistilauksesta, valmistaja voi sopia 
tietojen ilmoittamisesta asiakkaalle 
muulla tavalla.
Tätä kohtaa sovelletaan, ellei muussa 
unionin lainsäädännössä ole jo säädetty 
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tällaisista merkintävaatimuksista.
4. Jos biosidivalmisteisiin, joilla esine on 
käsitelty tai joita se sisältää, sisältyvien 
tehoaineiden ei ole tarkoitus vapautua 
normaaleissa tai kohtuullisesti 
ennakoitavissa käyttöolosuhteissa, 
käsitellyn esineen markkinoille 
saattamisesta vastuussa olevan henkilön 
on varmistettava, että sen merkinnöissä 
ovat seuraavat tiedot:
a) selvitys siitä, että käsitelty esine on 
käsitelty biosidivalmisteilla; ja
b) sen verkkosivuston osoite, joka sisältää 
kaikkien käsittelyssä käytettyjen 
tehoaineiden nimet, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 
1272/2008 24 artiklan soveltamista.
Tällaisen käsitellyn esineen merkinnöissä 
ei saa olla väittämää minkäänlaisesta 
biosidisesta ominaisuudesta.
5. Merkintöjen on oltava selvästi 
näkyvissä, helposti luettavissa ja riittävän 
kestäviä. Jos se on käsitellyn esineen koon 
tai toiminnan vuoksi tarpeellista, 
merkinnät on esitettävä pakkauksessa, 
käyttöohjeissa tai takuussa.

Or. de

Perustelu

Palautetaan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta.

Tarkistus 63

Neuvoston kanta
59 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Neuvoston kanta 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. 

Tämän artiklan nojalla suojattuja tietoja, 
joiden osalta tämän artiklan mukainen 
suoja-aika on päättynyt, ei suojata 
uudestaan. 
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Or. en

Perustelu

Neuvosto on muuttanut 59 artiklaa. Ehdotettu tarkistus on seurausta tästä muutoksesta, ja 
sillä pyritään varmistamaan, että jäsenvaltion biosidivalmisteiden hyväksyntää varten 
kansallisten järjestelmien tai käytänteiden mukaisesti toimittamiin tietoihin voidaan soveltaa 
samanlaista tietosuojaa kuin direktiivin 98/8/EY soveltamiseksi toimitettuihin tietoihin. 
Tarkistus on luonteeltaan tekninen eikä sillä tehdä tuntuvia muutoksia itse tekstiin. Sillä 
pyritään parantamaan johdonmukaisuutta (itse tekstin sisällä ja muiden säädösten kanssa), 
välttämään toistoa tai selkeyttämään tai yksinkertaistamaan tekstiä.

Tarkistus 64

Neuvoston kanta
61 artikla – 2 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Henkilön, joka aikoo suorittaa 
selkärankaisilla eläimillä tai 
selkärangattomilla eläimillä testejä tai 
tutkimuksia, jäljempänä 'mahdollinen 
hakija', on tarkistettava 
kemikaalivirastolta, onko tietoja tällaisista 
testeistä tai tutkimuksista jo toimitettu 
jonkin aiemman hakemuksen yhteydessä 
tämän asetuksen tai direktiivin 98/8/EY 
mukaisesti.

2. Henkilön, joka aikoo suorittaa 
selkärankaisilla eläimillä tai 
selkärangattomilla eläimillä testejä tai 
tutkimuksia, jäljempänä 'mahdollinen 
hakija', on toimitettava kemikaalivirastolle 
kirjallinen pyyntö määrittääkseen, onko 
tietoja tällaisista testeistä tai tutkimuksista 
jo toimitettu kemikaalivirastolle tai 
toimivaltaiselle viranomaiselle jonkin 
aiemman hakemuksen yhteydessä tämän 
asetuksen tai direktiivin 98/8/EY 
mukaisesti.

Pyyntöön on liitettävä 79 artiklan 1 
kohdan nojalla maksettavat maksut. Ellei 
hakija suorita maksuja, kemikaalivirasto 
ei käsittele pyyntöä.

Toimivaltaisen viranomaisen tai
kemikaaliviraston on varmistettava, onko 
tällaisia testejä tai tutkimuksia koskevia 
tietoja jo toimitettu.

Kemikaaliviraston on varmistettava, onko 
tällaisia testejä tai tutkimuksia koskevia 
tietoja jo toimitettu.

Jos tällaisista testeistä tai tutkimuksista on 
jo toimitettu tietoja jonkin aiemman 
hakemuksen yhteydessä tämän asetuksen 
tai direktiivin 98/8/EY mukaisesti, 
toimivaltaisen viranomaisen tai 
kemikaaliviraston on viipymättä 
ilmoitettava tietojen omistajan nimi ja 

Jos tällaisista testeistä tai tutkimuksista on 
jo toimitettu tietoja kemikaalivirastolle tai 
toimivaltaiselle viranomaiselle jonkin 
aiemman hakemuksen yhteydessä tämän 
asetuksen tai direktiivin 98/8/EY 
mukaisesti, toimivaltaisen viranomaisen tai 
kemikaaliviraston on viipymättä 
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yhteystiedot mahdolliselle hakijalle. ilmoitettava tietojen 
toimittajan/toimittajien nimi ja 
yhteystiedot mahdolliselle hakijalle.

Tietojen toimittajan/toimittajien on 
tarvittaessa helpotettava mahdollisen 
hakijan ja tietojen omistajan/omistajien 
yhteydenpitoa. 

Jos näistä testeistä tai tutkimuksista saadut 
tiedot ovat edelleen suojattuja 59 artiklan 
nojalla, mahdollinen hakija:

Jos näistä testeistä tai tutkimuksista saadut 
tiedot ovat edelleen suojattuja 59 artiklan 
nojalla, mahdollinen hakija:

a) on velvollinen pyytämään tietojen 
omistajalta oikeutta viitata kyseisiin 
testeihin tai tutkimuksiin, kun kyseessä 
ovat tiedot, joihin liittyy selkärankaisilla 
eläimillä tehtyjä testejä; ja

a) on velvollinen pyytämään, kun kyseessä 
ovat tiedot, joihin liittyy selkärankaisilla 
tehtyjä testejä; ja

b) voi pyytää tietojen omistajalta oikeutta 
viitata kyseisiin testeihin tai tutkimuksiin, 
kun kyseessä ovat tiedot, joihin ei liity 
selkärankaisilla eläimillä tehtyjä testejä,

b) voi pyytää, kun kyseessä ovat tiedot, 
joihin ei liity selkärankaisilla tehtyjä 
testejä,

tietojen omistajalta/omistajilta kaikkia 
kyseisiin testeihin tai tutkimuksiin liittyviä 
tieteellisiä ja teknisiä tietoja sekä oikeutta 
viitata näihin tietoihin jättäessään 
hakemusta tämän asetuksen yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Neuvoston tekstiin olisi tehtävä eräitä muutoksia REACH:stä saatujen viimeisimpien 
kokemusten perusteella, jotta niistä voidaan hyötyä ja jotta voidaan varmistaa näiden kahden 
sääntelyjärjestelmän johdonmukaisuus. Tekstin olisi ensinnäkin oltava täsmällisempi 
toimitettavien tietojen ja niiden käyttötarkoitusten suhteen. Kemikaaliviraston on toiseksi 
tiedettävä eräissä tapauksissa tietojen toimittaja eikä tietojen omistaja. Tämän artiklan 
mukaiseen pyyntöön olisi lopuksi kytkettävä maksun suorittaminen, jotta säännöstä ei voida 
(väärin)käyttää markkinoita koskevien tietojen keräämiseen.

Tarkistus 65

Neuvoston kanta
62 artikla 

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Kun on tehty 61 artiklan 2 kohdan 1. Kun on tehty 61 artiklan 2 kohdan 
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mukainen pyyntö, mahdollisen hakijan ja 
tietojen omistajan on pyrittävä kaikin 
tavoin pääsemään sopimukseen 
mahdollisen hakijan pyytämien testi- tai 
tutkimustulosten yhteiskäytöstä. Tällaisen 
sopimuksen sijasta asia voidaan saattaa 
välimiesoikeuden ratkaistavaksi ja sitoutua 
hyväksymään välitystuomio.

viidennen alakohdan mukainen pyyntö, 
mahdollisen hakijan ja tietojen omistajan 
on pyrittävä kaikin tavoin pääsemään 
sopimukseen mahdollisen hakijan 
pyytämien testi- tai tutkimustulosten 
yhteiskäytöstä. Tällaisen sopimuksen 
sijasta asia voidaan saattaa 
välimiesoikeuden ratkaistavaksi ja sitoutua 
hyväksymään välitystuomio.

2. Kun sopimukseen päästään, tietojen 
omistaja saattaa tiedot mahdollisen hakijan 
käytettäväksi ja antaa mahdolliselle 
hakijalle luvan viitata tietojen omistajan 
testeihin tai tutkimuksiin.

2. Kun sopimukseen päästään, tietojen 
omistaja saattaa kaikki kyseisiin testeihin 
tai tutkimuksiin liittyvät tieteelliset ja 
tekniset tiedot mahdollisen hakijan 
käytettäväksi tai antaa mahdolliselle 
hakijalle luvan viitata tietojen omistajan 
testeihin tai tutkimuksiin, kun hakemus 
jätetään tämän asetuksen mukaisesti.

3. Jos sopimukseen ei päästä 60 päivän 
kuluessa siitä, kun pyyntö on tehty 61 
artiklan 2 kohdan mukaisesti sellaisten 
tietojen osalta, joihin liittyy
selkärankaisilla eläimillä tehtyjä testejä, 
mahdollisen hakijan on viipymättä
ilmoitettava asiasta kemikaalivirastolle, 
toimivaltaiselle viranomaiselle ja tietojen 
omistajalle. Kemikaaliviraston on 60 
päivän kuluessa siitä, kun se on saanut 
tiedon siitä, ettei sopimukseen ole päästy, 
annettava mahdolliselle hakijalle oikeus 
viitata kyseessä oleviin kokeisiin tai 
tutkimuksiin. Kun mahdollinen hakija ja 
tietojen omistaja eivät pääse sopimukseen, 
kansallisten tuomioistuimien on 
määritettävä kustannusten kohtuullinen 
osuus, joka mahdollisen hakijan on 
maksettava tietojen omistajalle.

3. Jos selkärankaisilla elämillä tehtävistä 
testeistä ja tutkimuksista ei päästä 
sopimukseen, mahdollisen hakijan on 
ilmoitettava asiasta kemikaalivirastolle ja 
tietojen omistajalle/omistajille 
aikaisintaan kuukauden kuluttua siitä, 
kun mahdollinen hakija on saanut 
kemikaalivirastolta tietojen 
toimittajan/toimittajien nimen ja 
osoitteen.

Kemikaaliviraston on 60 päivän kuluessa 
siitä, kun se on saanut tiedon siitä, ettei 
sopimukseen ole päästy, annettava 
mahdolliselle hakijalle lupa viitata 
selkärankaisilla eläimillä tehtyihin 
pyydettyihin testeihin ja tutkimuksiin 
edellyttäen, että mahdollinen hakija 
osoittaa maksaneensa testeistä ja 
tutkimuksista saatujen tietojen 
omistajalle/omistajille oman osuutensa 
aiheutuneista kustannuksista ja että 
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testejä ja tutkimuksia koskevien tietojen 
jakamisesta on pyritty kaikin tavoin 
pääsemään sopimukseen. Tietojen 
omistajalla/omistajilla on oikeus vaatia 
mahdolliselta hakijalta kohtuullinen 
osuus aiheutuneista kustannuksista.

4. Tietojen yhteiskäytöstä maksettava 
korvaus on määritettävä tasapuolisella, 
avoimella ja syrjimättömällä tavalla ottaen 
huomioon kemikaaliviraston laatimat 
ohjeet1. Mahdollista hakijaa vaaditaan 
osallistumaan vain niiden tietojen 
kustannuksiin, jotka tämän on toimitettava 
tämän asetuksen tarkoituksiin.

4. Tietojen yhteiskäytöstä maksettava 
korvaus on määritettävä tasapuolisella,
avoimella ja syrjimättömällä tavalla ottaen 
huomioon kemikaaliviraston laatimat 
ohjeet. Mahdollista hakijaa vaaditaan 
osallistumaan vain niiden tietojen 
kustannuksiin, jotka tämän on toimitettava 
tämän asetuksen tarkoituksiin.

5. Kemikaaliviraston päätöksiin, jotka on 
tehty tämän artiklan 3 kohdan nojalla, 
voidaan hakea muutosta 76 artiklan 
mukaisesti. 

5. Kemikaaliviraston päätöksiin, jotka on 
tehty tämän artiklan 3 kohdan nojalla, 
voidaan hakea muutosta 76 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Neuvoston tekstiin olisi tehtävä eräitä muutoksia REACH:stä saatujen viimeisimpien 
kokemusten perusteella, jotta niistä voidaan hyötyä ja jotta voidaan varmistaa näiden kahden 
sääntelyjärjestelmän johdonmukaisuus. Joitakin muutoksia ehdotetaan johdonmukaisuuden 
varmistamiseksi 61 artiklaan ehdotettujen muutosten kanssa. Lisäksi tekstiä olisi 
mukautettava tietojen jakamista koskeviin REACH-säännöksiin. Tarkistus on luonteeltaan 
tekninen eikä sillä tehdä tuntuvia muutoksia itse tekstiin. Sillä pyritään parantamaan 
johdonmukaisuutta (itse tekstin sisällä ja muiden säädösten kanssa).

Tarkistus 66

Neuvoston kanta
62 artikla – 4 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

4 a. Edellä 4 kohdassa tarkoitettuihin 
kustannuksiin voi sisältyä sellaisista 
tutkimuksista, kokeista tai raporteista 
aiheutuvia kustannuksia, mukaan 
luettuina altistuminen ja riskien arviointi, 
joilla pyritään määrittelemään tehoaineen 
tai biosidivalmisteiden ominaisuuksia ja 
käyttäytymistä, ennustamaan tehoaineille 
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ja/tai niiden aineenvaihduntatuotteille 
altistumista, määrittelemään turvalliset 
altistumistasot ja laatimaan ehdot 
biosidivalmisteiden turvallista käyttöä 
varten. 

Or. en

Tarkistus 67

Neuvoston kanta
70 artikla – 3 ja 4 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Hakijoiden on käytettävä 
biosidivalmisterekisteriä 
hakemuslomakkeen luomiseen ja 
toimittamiseen kaikissa tehoaineiden 
hyväksymiseen ja biosidivalmisteiden 
lupiin, vastavuoroiseen tunnustamiseen, 
rinnakkaisvalmisteiden kauppaa 
koskevien lupien myöntämiseen ja 
uusimiseen, lupien peruuttamiseen ja 
muuttamiseen liittyvissä menettelyissä.
Toimivaltaisen viranomaisen validoitua 
hakemuksen 7, 28 tai 42 artiklan 
mukaisesti tai hyväksyttyä hakemuksen 
13, 19 tai 44 artiklan mukaisesti se on 
toimitettava saataville 
biosidivalmisterekisterin kautta kaikille 
muille toimivaltaisille viranomaisille ja 
kemikaalivirastolle.

3. Hakijoiden on käytettävä 
biosidivalmisterekisteriä 
hakemuslomakkeiden luomiseen ja 
hakemusten ja tietojen toimittamiseen 
kaikkia tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvia menettelyjä varten.

4. Toimivaltaisten viranomaisten on 
päivitettävä biosidivalmisterekisteriin 
tiedot niistä biosidivalmisteista, joille on 
annettu lupa niiden alueella tai joiden 
osalta kansallinen lupa on evätty, uusittu 
tai peruutettu tai sitä on muutettu. 
Komissio päivittää tiedot niistä 
biosidivalmisteista, joille on annettu lupa 
unionissa taikka joiden osalta unionin lupa 
on evätty, uusittu tai peruutettu tai sitä on 
muutettu.

4. Toimivaltaiset viranomaiset ja komissio 
käyttävät biosidivalmisterekisteriä 
tallentaakseen biosidivalmisteiden luvista 
tekemänsä päätökset ja ilmoittaakseen 
niistä, ja ne päivittävät rekisterissä olevat 
tiedot, kun tällaisia päätöksiä tehdään. 
Toimivaltaisten viranomaisten on 
erityisesti päivitettävä biosidivalmisteita 
koskevaan yhteisön rekisteriin tiedot niistä 
biosidivalmisteista, joille on annettu lupa 
niiden alueella, joiden osalta kansallinen 
lupa on evätty, uusittu tai peruttu tai sitä on 
muutettu taikka joiden osalta 
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rinnakkaisvalmisteiden kauppaa koskeva 
lupa on myönnetty, evätty tai peruutettu.
Komissio päivittää erityisesti tiedot niistä 
biosidivalmisteista, joille on annettu lupa 
unionissa taikka joiden osalta unionin lupa 
on evätty, uusittu tai peruutettu tai sitä on 
muutettu. Rekisteriin syötettäviin tietoihin 
on sisällytettävä tarvittaessa:
a) lupia koskevat ehdot;
b) 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
biosidivalmisteen ominaisuuksia koskeva 
tiivistelmä;
c) biosidivalmistetta koskeva 
arviointiraportti;
d) 18 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettuja analyysimenetelmiä.
Tässä kohdassa tarkoitetut tiedot on 
saatettava hakijan saataville myös 
biosidivalmisterekisterin avulla.

Or. en

Perustelu

Neuvosto on muuttanut 70 artiklaa ja tehnyt biosidivalmisterekisteristä välineen, jota 
käytetään tietojenvaihtoon suhteessa asetukseen. Ehdotetuilla tarkistuksilla pyritään 
selventämään, millä tavoin rekisteriä on käytettävä. Tarkistus on luonteeltaan tekninen eikä 
sillä tehdä tuntuvia muutoksia itse tekstiin. Sillä pyritään parantamaan johdonmukaisuutta 
(itse tekstin sisällä ja muiden säädösten kanssa), välttämään toistoa tai selkeyttämään tai 
yksinkertaistamaan tekstiä.

Tarkistus 68

Neuvoston kanta
75 artikla – 1 kohta – j a alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

j a) opastuksen ja välineiden tarjoaminen 
käyttövaiheessa erityisesti:
– yhdennettyä tuholaistentorjuntaa 
koskevat toimet nimettyjen tuholaisten 
kohdalla;
– biosidivalmisteiden käytön seuranta;
– biosidivalmisteiden käytön parhaat 
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käytännöt kyseisten valmisteiden käytön 
rajoittamiseksi välttämättömään 
minimiannokseen;
– tuholaistorjunta herkissä kohteissa, 
kuten kouluissa, työpaikoilla, 
lastentarhoissa, yleisissä tiloissa ja 
järvien, kanavien ja jokien rannoilla sekä 
vanhusten hoitolaitoksissa;
– biosidivalmisteiden käytön ja sen 
valvonnan edellyttämät tekniset välineet.

Or. de

Tarkistus 69

Neuvoston kanta
79 artikla

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Komissio hyväksyy 3 kohdassa 
mainittujen periaatteiden pohjalta 
täytäntöönpanoasetuksen, jossa
tarkennetaan:

1. Komissio antaa 3 kohdassa mainittujen 
periaatteiden pohjalta 82 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa
tarkennetaan:

a) kemikaalivirastolle suoritettavat maksut, 
mukaan lukien vuosimaksu;

a) kemikaalivirastolle suoritettavat maksut, 
mukaan lukien vuosimaksu;

b) säännöt, joissa määritellään alennettuja 
maksuja, maksuista luopumista sekä 
biosidivalmistekomitean raportoivan 
jäsenen palkkiota koskevat ehdot;

b) säännöt, joissa määritellään alennettuja 
maksuja, maksuista luopumista sekä 
biosidivalmistekomitean raportoivan 
jäsenen palkkiota koskevat ehdot;

c) maksuehdot. c) maksuehdot.

Tämä täytäntöönpanoasetus hyväksytään 
ja 81 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Sitä
sovelletaan ainoastaan kemikaalivirastolle 
suoritettuihin maksuihin.

Näitä delegoituja säädöksiä sovelletaan 
ainoastaan kemikaalivirastolle 
suoritettuihin maksuihin.

Kemikaalivirasto voi periä palkkioita 
muista tarjoamistaan palveluista.
Kemikaalivirastolle maksettavat maksut on 
asetettava sellaiselle tasolle, jolla 
varmistetaan, että niistä saadut tulot 
yhdistettyinä kemikaaliviraston muihin 
tähän asetukseen perustuviin tulonlähteisiin 
riittävät kattamaan suoritteiden 
kustannukset.

Kemikaalivirastolle maksettavat maksut on 
asetettava sellaiselle tasolle, jolla 
varmistetaan, että niistä saadut tulot 
yhdistettyinä kemikaaliviraston muihin 
tähän asetukseen perustuviin tulonlähteisiin 
riittävät kattamaan suoritteiden 
kustannukset.

2. Jäsenvaltioiden on veloitettava hakijoita 2. Jäsenvaltioiden on veloitettava hakijoita 
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suoraan niistä palveluista, joita jäsenvaltiot 
tarjoavat tämän asetuksen mukaisissa 
menettelyissä, mukaan lukien 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten suorittamat palvelut niiden 
toimiessa arvioinnista vastaavana 
toimivaltaisena viranomaisena.

suoraan niistä palveluista, joita jäsenvaltiot 
tarjoavat tämän asetuksen mukaisissa 
menettelyissä, mukaan lukien 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten suorittamat palvelut niiden 
toimiessa arvioinnista vastaavana 
toimivaltaisena viranomaisena.

Jäljempänä 3 kohdassa tarkoitettujen 
periaatteiden pohjalta komissio voi antaa 
yhdenmukaista maksurakennetta koskevia 
ohjeita.

Jäljempänä 3 kohdassa tarkoitettujen 
periaatteiden pohjalta komissio antaa 
yhdenmukaista maksurakennetta koskevia 
ohjeita.

Jäsenvaltiot voivat periä vuosimaksuja 
niiden markkinoilla saataville asetetuista 
biosidivalmisteista.
Jäsenvaltiot voivat periä palkkioita muista 
tarjoamistaan palveluista.
Jäsenvaltioiden on vahvistettava ja 
julkaistava niiden toimivaltaisille 
viranomaisille suoritettavat maksujen 
määrät.

Jäsenvaltioiden on vahvistettava ja 
julkaistava niiden toimivaltaisille 
viranomaisille suoritettavat maksujen 
määrät.

3. Sekä 1 kohdassa tarkoitetussa 
täytäntöönpanoasetuksessa että maksuja 
koskevissa jäsenvaltioiden omissa 
säännöissä on noudatettava seuraavia 
periaatteita:

3. Sekä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
delegoiduissa säädöksissä että maksuja 
koskevissa jäsenvaltioiden omissa 
säännöissä on noudatettava seuraavia 
periaatteita:

a) maksut on asetettava sellaiselle tasolle, 
että varmistetaan periaatteessa maksuista 
kertyvien tulojen riittävyys kattamaan 
suoritetuista palveluista aiheutuneet 
kustannukset; maksut eivät saa ylittää sitä, 
mikä on tarpeen kustannusten kattamiseksi;

a) maksut on asetettava sellaiselle tasolle, 
että varmistetaan periaatteessa maksuista 
kertyvien tulojen riittävyys kattamaan 
suoritetuista palveluista aiheutuneet 
kustannukset; maksut eivät saa ylittää sitä, 
mikä on tarpeen kustannusten kattamiseksi;

b) maksu maksetaan osittain takaisin, jos 
hakija ei toimita pyydettyjä tietoja 
asetetussa määräajassa;

b) maksu maksetaan osittain takaisin, jos 
hakija ei toimita pyydettyjä tietoja 
asetetussa määräajassa;

c) pk-yritysten erityistarpeet on otettava 
soveltuvin osin huomioon;

c) pk-yritysten erityistarpeet on otettava 
huomioon;

d) maksurakenteessa ja -tasossa otetaan 
huomioon se, onko tiedot toimitettu 
yhdessä vai erikseen;

d) maksurakenteessa ja -tasossa otetaan 
huomioon se, onko tiedot toimitettu 
yhdessä vai erikseen;

e) asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa ja jos kemikaalivirasto tai 
toimivaltainen viranomainen sen hyväksyy, 
maksu voidaan jättää perimättä kokonaan 
tai osittain; ja

e) asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa ja jos kemikaalivirasto tai 
toimivaltainen viranomainen sen hyväksyy, 
maksu voidaan jättää perimättä kokonaan 
tai osittain; ja

f) toimivaltaisille viranomaisille f) toimivaltaisille viranomaisille 
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suoritettavien, ainoastaan jäsenvaltioiden 
sääntöjen mukaan määräytyvien maksujen 
määräajat on vahvistettava ottaen 
asianmukaisesti huomioon tässä 
asetuksessa säädettyjen menettelyjen 
määräajat.

suoritettavien, ainoastaan jäsenvaltioiden 
sääntöjen mukaan määräytyvien maksujen 
määräajat on vahvistettava ottaen 
asianmukaisesti huomioon tässä 
asetuksessa säädettyjen menettelyjen 
määräajat.

Or. de

Tarkistus 70

Neuvoston kanta
88 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Jotta siirtyminen direktiivistä 98/8/EY 
tähän asetukseen helpottuisi, työohjelman 
keston ajan komissio hyväksyy 
täytäntöönpanoasetuksia, joissa 
säädetään joko tehoaineen hyväksymisestä 
sekä sen edellytyksistä tai, jos 4 artiklan 
1 kohdan tai tapauksen mukaan 5 artiklan 2 
kohdan vaatimukset eivät täyty taikka 
vaadittuja tietoja ei ole toimitettu 
määräajassa, päätöksiä siitä, ettei 
tehoainetta ole hyväksytty. Nämä 
täytäntöönpanoasetukset hyväksytään 
81 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 
Tehoaineen hyväksymistä koskevissa 
asetuksissa vahvistetaan 
hyväksymispäivämäärä. Edellä 9 artiklan 
2 kohtaa sovelletaan.

Komissio hyväksyy delegoitujen 
säädösten avulla 82 artiklan mukaisesti 
päätökset tehoaineen sisällyttämisestä 
liitteeseen -I. Jos 4 artiklan 1 kohdan tai 
tapauksen mukaan 5 artiklan 2 kohdan 
vaatimukset eivät täyty taikka vaadittuja 
tietoja ei ole toimitettu määräajassa, 
tehoainetta ei sisällytetä liitteeseen -I.

Or. en

Perustelu

Olisi jatkettava tehoaineiden sisällyttämistä tämän asetuksen liitteeseen. Neuvoston tekstissä 
ehdotetussa uudessa lähestymistavassa – että tehoaineille tarvittaisiin erillinen lupa 
täytäntöönpanosäädösten avulla – ei ole avoimuutta. Lisäksi se on epäjohdonmukainen 
27 artiklan vastaavien säännösten kanssa, että tehoaineet sisällytetään liitteeseen soveltaen 
yksinkertaistettua menettelyä, jota säänneltäisiin edelleen delegoitujen säädösten avulla.
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Tarkistus 71

Neuvoston kanta
90 a artikla (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

90 a artikla
Siirtymätoimenpiteet direktiivin 98/8/EY 

nojalla jätettyjen biosidivalmisteita 
koskevien lupahakemusten osalta

Toimivaltaiset viranomaiset jatkavat 
direktiivin 98/8/EY tarkoituksia varten 
toimitettujen asiakirja-aineistojen 
arviointia, jos sitä ei ole saatettu 
päätökseen …* mennessä, direktiivin 
98/8/EY säännösten mukaisesti.
_____________
* Lisätään päivämäärä, joka on 
tämän asetuksen soveltamisen 
alkamispäivä.

Or. en

Perustelu

Neuvoston nykyinen tekstiversio ei kata tapauksia, joissa biosidivalmisteen lupaa koskeva 
asiakirja-aineisto on jo toimitettu direktiivin 98/8/EY säännösten mukaisesti, mutta lupaa ei 
ole vielä myönnetty. Päivämäärä olisi määriteltävä muiden siirtymätoimien mukaisesti.

Tarkistus 72

Neuvoston kanta
91 artikla – 2 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Tätä asetusta sovelletaan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin biosidivalmisteisiin luvan 
voimassaolon päättymisestä tai luvan 
peruuttamisesta alkaen.

2. Tätä asetusta sen lukua IV lukuun 
ottamatta sovelletaan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin biosidivalmisteisiin 
1 päivästä tammikuuta 2013 alkaen. 

Tämän asetuksen lukua IV sovelletaan 1 
kohdassa tarkoitettuihin 
biosidivalmisteisiin luvan voimassaolon 
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päättymisestä tai luvan peruuttamisesta 
alkaen.

Or. en

Perustelu

Asetuksen 91 artikla on neuvoston käyttöön ottama uusi artikla. Nykyisestä sanamuodosta 
seuraa, että asetusta ei sovelleta direktiivin mukaisesti hyväksyttyihin valmisteisiin ainakaan 
ennen kuin direktiivin säännösten mukaisesti myönnetyn luvan voimassaolo on päättynyt tai 
lupa on peruutettu. Tämä tarkoittaisi, että eräitä tärkeitä säännöksiä, kuten hyväksyttyihin 
valmisteisiin tehtyjä muutoksia koskevia säännöksiä, ei sovellettaisi. Tämä ei kuitenkaan ole 
uuden asetuksen suotava tavoite, joten tekstiä olisi muutettava.

Tarkistus 73

Neuvoston kanta
92 artikla – 1 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

1 a) Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
juomaveden desinfiointiin tarkoitettuihin 
paikalla tuotettuihin tehoaineisiin.

Or. de

Perustelu

Juomaveden käsittely sisältää tietyissä olosuhteissa desinfiointivalmisteiden suoran 
tuotannon paikalla siten, että desinfiointivalmisteita käytetään pelkästään kyseisellä paikalla 
tai kyseisessä prosessissa. Niitä ei saateta markkinoille, joten ne olisi jätettävä asetuksen 
soveltamisalana ulkopuolelle. Juomavettä koskevan direktiivin 7 ja 10 artiklassa säädetään 
desinfiointiaineiden asianmukaisesta käytöstä riippumatta siitä, ovatko ne peräisin 
markkinoilta vai onko ne tuotettu paikalla.

Tarkistus 74

Neuvoston kanta
94 artikla

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Lupahakemukset biosidivalmisteille, 
jotka ovat elintarvikkeiden kanssa 
kosketuksiin joutuvia materiaaleja ja 
jotka olivat saatavilla markkinoilla …*, 

Poistetaan.
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on toimitettava viimeistaan1 päivänä 
tammikuuta 2017.
Poiketen siitä, mitä 17 artiklan 1 
kohdassa säädetään, biosidivalmisteita, 
jotka ovat elintarvikkeiden kanssa 
kosketuksiin joutuvia materiaaleja ja 
jotka olivat saatavilla markkinoilla …* ja 
joita koskeva hakemus on toimitettu 
tämän kohdan ensimmäisen alakohdan 
mukaisesti, voidaan edelleen asettaa 
saataville markkinoilla siihen päivään 
saakka, jona päätös luvan antamisesta 
tehdään. Jos lupa evätään, kyseistä 
biosidivalmistetta ei saa enää asettaa 
saataville markkinoilla 180 päivän 
kuluttua kyseisestä päätöksestä.
Poiketen siitä, mitä 17 artiklan 1 
kohdassa säädetään, biosidivalmisteita, 
jotka ovat elintarvikkeiden kanssa 
kosketuksiin joutuvia materiaaleja ja 
jotka olivat saatavilla markkinoilla …* ja 
joita koskevaa hakemusta ei ole toimitettu 
tämän kohdan ensimmäisen alakohdan 
mukaisesti, voidaan edelleen asettaa 
saataville markkinoilla 180 päivän ajan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
päivästä. 
2. Niiden biosidivalmisteiden olemassa 
olevien varastojen hävittäminen ja käyttö, 
joille toimivaltainen viranomainen tai 
komissio ei ole antanut lupaa kyseistä 
käyttöä varten, voi jatkua 365 päivän ajan 
1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun 
päätöksen tekopäivästä tai 12 kuukauden 
ajan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa 
tarkoitetusta päivästä sen mukaan, kumpi 
näistä ajankohdista on myöhäisempi.

Or. en

Perustelu

"Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien" siirtymätoimet eivät ole 
tarpeen, sillä tällaisia materiaaleja pidetään käsiteltyinä esineinä. Elintarvikkeiden kanssa 
kosketuksiin joutuviin materiaaleihin sovelletaan 93 artiklassa säädettyjä siirtymätoimia, 
jotka koskevat käsiteltyjä esineitä. Tarkistus on luonteeltaan tekninen eikä sillä tehdä tuntuvia 
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muutoksia itse tekstiin. Sillä pyritään parantamaan johdonmukaisuutta (itse tekstin sisällä ja 
muiden säädösten kanssa), välttämään toistoa tai selkeyttämään tai yksinkertaistamaan 
tekstiä.

Tarkistus 75

Neuvoston kanta
95 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Tämän kohdan tarkoituksia varten ja 
asetuksen (EY) N:o 1451/2007 liitteessä II 
lueteltujen vanhojen tehoaineiden osalta 
tämän asetuksen 61 ja 62 artiklan 
säännöksiä, jotka koskevat tietojen 
pakollista yhteiskäyttöä, sovelletaan 
kaikkiin asiakirja-aineistoon sisältyviin 
toksikologisiin ja ekotoksikologisiin 
tutkimuksiin. Asianomaista henkilöä 
vaaditaan soveltamaan tietojen 
yhteiskäyttöä vain niihin tietoihin, joita 
sillä ei vielä ole hallussaan.

Tämän kohdan tarkoituksia varten ja 
asetuksen (EY) N:o 1451/2007 liitteessä II 
lueteltujen vanhojen tehoaineiden osalta 
61, 62 ja 63 artiklassa esitettyjä tietojen 
yhteiskäyttöä koskevia säännöksiä 
sovelletaan kaikkiin asiakirja-aineistoon 
sisältyviin toksikologisiin ja 
ekotoksikologisiin tutkimuksiin. 
Asianomaista henkilöä vaaditaan 
soveltamaan tietojen yhteiskäyttöä vain 
niihin tietoihin, joita sillä ei vielä ole 
hallussaan.

Or. en

Perustelu

Koska asetuksessa ei ole säännöksiä tietojen pakollisesta yhteiskäytöstä, tämä ilmaus olisi 
poistettava. Lisäksi tässä kohdassa olisi viitattava 63 artiklaan, joka koskee tietojen käyttöä 
myöhempiin hakemuksiin ja jossa siten säädetään myös eräänlaisesta yhteiskäytöstä. Näitä 
säännöksiä olisi sovellettava yleisluontoisesti myös tutkimuksiin.

Tarkistus 76

Neuvoston kanta
95 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Markkinoilla ei saa …*alkaen asettaa 
saataville sellaista tehoainetta sisältäviä 
biosidivalmisteita, jonka osalta 
asianomaista henkilöä ei mainita 
2 kohdassa tarkoitetussa luettelossa.

3. Markkinoilla ei saa ...*alkaen asettaa 
saataville biosidivalmistetta, jonka
tehoaineen/tehoaineiden valmistajaa tai 
maahantuojaa tai tapauksen mukaan 
jonka maahantuojaa ei mainita 2 kohdassa 
tarkoitetussa luettelossa.
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Or. en

Perustelu

Neuvosto on muuttanut artiklaa tuntuvasti. Nykyinen viittaus "asianomaiseen henkilöön" ei 
ole selvä, ja ehdotetulla tarkistuksella otetaan käyttöön tarvittava täsmennys.

Tarkistus 77

Neuvoston kanta
Liite -I (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

Liite -I
Luettelo tehoaineista ja vaatimuksista, 
jotka koskevat käyttöä biosidivalmisteissa
(Parlamentin ensimmäisen käsittelyn 
kannan (EP-PW-TC1-COD(2009)0076) 
liitteen I teksti sisällytetään asetukseen 
kokonaisuudessaan liitteenä -I (uusi).) 

Or. en

Perustelu

Olisi jatkettava tehoaineiden sisällyttämistä tämän asetuksen liitteeseen. Neuvoston tekstissä 
ehdotetussa uudessa lähestymistavassa – että tehoaineille tarvittaisiin erillinen lupa 
täytäntöönpanosäädösten avulla – ei ole avoimuutta. Lisäksi se on epäjohdonmukainen 
27 artiklan vastaavien säännösten kanssa, että tehoaineet sisällytetään liitteeseen soveltaen 
yksinkertaistettua menettelyä, jota säänneltäisiin edelleen delegoitujen säädösten avulla.

Tarkistus 78

Neuvoston kanta
Liite I – ryhmä 1 – 200-018-0 Maitohappo – 3 sarake

Neuvoston kanta Tarkistus

Pitoisuutta rajoitettava siten, että 
yksikään biosidivalmiste ei vaadi 
direktiivin 1999/45/EY eikä asetuksen 
(EY) N:o 1272/2008 mukaista luokitusta

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Sarakkeesta 3 "Pitoisuutta rajoitettava...N:o 1272/2008 mukaista luokitusta" olisi poistettava 
kaikki kohdat. Tämä "rajoitus" on täysin harhaanjohtava, koska tässä liitteessä luetteloituja 
tehoaineita – olipa niillä mikä vaarallinen ominaisuus hyvänsä – sisältäviin 
biosidivalmisteisiin voidaan kuitenkin soveltaa 24 artiklan mukaista yksinkertaistettua 
lupamenettelyä (esimerkiksi karsinogeenisyys alle 0,1 prosenttia).

Tarkistus 79

Neuvoston kanta
Liite I – ryhmä 1 – 204-823-8 Natriumasetaatti – sarake 3

Neuvoston kanta Tarkistus

Pitoisuutta rajoitettava siten, että 
yksikään biosidivalmiste ei vaadi 
direktiivin 1999/45/EY eikä asetuksen 
(EY) N:o 1272/2008 mukaista luokitusta

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sarakkeesta 3 "Pitoisuutta rajoitettava...N:o 1272/2008 mukaista luokitusta" olisi poistettava 
kaikki kohdat. Tämä "rajoitus" on täysin harhaanjohtava, koska tässä liitteessä luetteloituja 
tehoaineita – olipa niillä mikä vaarallinen ominaisuus hyvänsä – sisältäviin 
biosidivalmisteisiin voidaan kuitenkin soveltaa 24 artiklan mukaista yksinkertaistettua 
lupamenettelyä (esimerkiksi karsinogeenisyys alle 0,1 prosenttia).

Tarkistus 80

Neuvoston kanta
Liite I – ryhmä 1 – 208-534-8 Natriumbentsoaatti – sarake 3

Neuvoston kanta Tarkistus

Pitoisuutta rajoitettava siten, että 
yksikään biosidivalmiste ei vaadi 
direktiivin 1999/45/EY eikä asetuksen 
(EY) N:o 1272/2008 mukaista luokitusta

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sarakkeesta 3 "Pitoisuutta rajoitettava...N:o 1272/2008 mukaista luokitusta" olisi poistettava 
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kaikki kohdat. Tämä "rajoitus" on täysin harhaanjohtava, koska tässä liitteessä luetteloituja 
tehoaineita – olipa niillä mikä vaarallinen ominaisuus hyvänsä – sisältäviin 
biosidivalmisteisiin voidaan kuitenkin soveltaa 24 artiklan mukaista yksinkertaistettua 
lupamenettelyä (esimerkiksi karsinogeenisyys alle 0,1 prosenttia).

Tarkistus 81

Neuvoston kanta
Liite I – ryhmä 1 – 201-766-0 (+)-Viinihappo – sarake 3

Neuvoston kanta Tarkistus

Pitoisuutta rajoitettava siten, että 
yksikään biosidivalmiste ei vaadi 
direktiivin 1999/45/EY eikä asetuksen 
(EY) N:o 1272/2008 mukaista luokitusta

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sarakkeesta 3 "Pitoisuutta rajoitettava...N:o 1272/2008 mukaista luokitusta" olisi poistettava 
kaikki kohdat. Tämä "rajoitus" on täysin harhaanjohtava, koska tässä liitteessä luetteloituja 
tehoaineita – olipa niillä mikä vaarallinen ominaisuus hyvänsä – sisältäviin 
biosidivalmisteisiin voidaan kuitenkin soveltaa 24 artiklan mukaista yksinkertaistettua 
lupamenettelyä (esimerkiksi karsinogeenisyys alle 0,1 prosenttia).

Tarkistus 82

Neuvoston kanta
Liite I – ryhmä 3 – 200-580-7 Etikkahappo

Neuvoston kanta

200-580-7 Etikkahappo Pitoisuutta rajoitettava siten, 
että yksikään biosidivalmiste 
ei vaadi direktiivin 
1999/45/EY eikä asetuksen 
(EY) N:o 1272/2008 
mukaista luokitusta

Tarkistus

Poistetaan.

Or. en

Perustelu
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Tämä tehoaine ei täytä 27 artiklan 2 kohdassa olevia poissulkemista koskevia perusteita 
(esimerkiksi ihoa syövyttävä).

Tarkistus 83

Neuvoston kanta
Liite I – ryhmä 3 – 201-176-3 Propionihappo

Neuvoston kanta

201-176-3 Propionihappo Pitoisuutta rajoitettava 
siten, että yksikään 
biosidivalmiste ei vaadi 
direktiivin 1999/45/EY eikä 
asetuksen (EY) N:o 
1272/2008 mukaista 
luokitusta

Tarkistus

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä tehoaine ei täytä 27 artiklan 2 kohdassa olevia poissulkemista koskevia perusteita 
(esimerkiksi ihoa syövyttävä).

Tarkistus 84

Neuvoston kanta
Liite I – ryhmä 7 – 203-376-6 Sitronellaali

Neuvoston kanta Tarkistus

203-376-6 Sitronellaali Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä tehoaine ei täytä 27 artiklan 2 kohdassa olevia poissulkemista koskevia perusteita 
(esimerkiksi ihoa syövyttävä).
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Tarkistus 85

Neuvoston kanta
Liite II – otsikko 1 – 3.9 a kohta (uusi) Nisäkästietoihin perustuva interpolointi– sarake 
1

Neuvoston kanta Tarkistus

3.9.a. Nisäkästietoihin perustuva 
interpolointi
Tiedot johdetaan nisäkästoksikologian 
arvioinnista. Tällöin on ilmoitettava 
herkin pitkän aikavälin 
nisäkästoksikologian päätepiste (NOAEL) 
milligrammoina kilogrammassa 
painokiloa kohti päivässä.

Or. en

Tarkistus 86

Neuvoston kanta
Liite II – otsikko 1 – 8.7 Välitön myrkyllisyys – sarake 3

Neuvoston kanta Tarkistus

Tutkimusta (kokeita) ei tarvitse yleensä 
tehdä, jos:

Tutkimusta (kokeita) ei tarvitse yleensä 
tehdä, jos:

– aine on luokiteltu ihoa syövyttäväksi. – aine on luokiteltu ihoa syövyttäväksi tai 
voimakkaasti ärsyttäväksi.
Jos tutkimuksia kuitenkin tehdään, niissä 
ei saa käyttää pitoisuuksia, jotka ovat ihoa 
syövyttäviä tai rajusti ärsyttäviä.

Or. en

Tarkistus 87

Neuvoston kanta
Liite II – otsikko 1 – 8.7.3 Välitön myrkyllisyys - Ihon kautta – sarake 1

Neuvoston kanta Tarkistus

8.7.3. Ihon kautta 8.7.3. Ihon kautta
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Testaus ihon kautta on asianmukaista, 
jos:

Testaus ihon kautta on tarpeen 
ainoastaan, jos:

– aineen joutuminen hengitysteihin on 
epätodennäköistä; tai

– aineen joutuminen hengitysteihin on 
epätodennäköistä;

– ihokosketus valmistuksessa ja/tai 
käytössä on todennäköistä; tai

– ihokosketus valmistuksessa ja/tai 
käytössä on todennäköistä;

– fysikaalis-kemiallisten ja 
toksikologisten ominaisuuksien 
perusteella on mahdollista, että 
imeytymistä ihon kautta tapahtuu 
merkittävästi.

– fysikaalis-kemiallisten ja 
toksikologisten ominaisuuksien 
perusteella on mahdollista, että 
imeytymistä ihon kautta tapahtuu 
merkittävästi. ja
– In vitro -ihoabsorptiotestin (OECD 
428) tulokset osoittavat suurta 
ihoabsorptiota ja biokertyvyyttä.

Or. en

Tarkistus 88

Neuvoston kanta
Liite II – otsikko 1 – 8.9 Toistuvasta annostuksesta johtuva myrkyllisyys – sarake 1 – i 
alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Toistuvasta annostuksesta johtuva 
myrkyllisyys

Toistuvasta annostuksesta johtuva 
myrkyllisyys

i) äkillisen ihomyrkyllisyyden testissä 
havaitaan myrkyllisyyttä alemmilla 
annoksilla kuin suun kautta tehdyssä 
myrkyllisyyden testissä, tai

i) mahdollisessa äkillisen 
ihomyrkyllisyyden testissä havaitaan 
myrkyllisyyttä alemmilla annoksilla kuin 
suun kautta tehdyssä myrkyllisyyden 
testissä, tai

Or. en

Tarkistus 89

Neuvoston kanta
Liite II – otsikko 1 – 8.9 Toistuvasta annostuksesta johtuva myrkyllisyys – sarake 3 – 1 a 
alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

Selkärankaisilla eläimillä tehtävien 
kokeiden ja erityisesti irrallisten 
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yksittäisiä päätepisteitä käsittelevien 
tutkimusten tarpeen vähentämiseksi 
toistuvasta annostuksesta johtuvaa 
myrkyllisyyttä käsitteleviä tutkimuksia 
suunniteltaessa on otettava huomioon 
mahdollisuus tutkia useita päätepisteitä 
yhdessä tutkimuksessa.

Or. en

Tarkistus 90

Neuvoston kanta
Liite II – otsikko 1 – 8.10.1 – Sarake 1

Neuvoston kanta Tarkistus

8.10.1. Ennen syntymää kehittyvien 
kehityshäiriöiden tutkimus, ensisijainen laji 
on kani; ensisijainen antotie on suun 
kautta.

8.10.1. Ennen syntymää kehittyvien 
kehityshäiriöiden tutkimus, ensisijainen laji 
on kani; ensisijainen antotie on suun 
kautta.

Tutkimus on tehtävä ensin yhdellä lajilla. 
Siitä saadun tuloksen ja kaikkien muiden 
merkittävien saatavilla olevien tietojen 
perusteella päätetään, tarvitseeko tehdä 
lisätutkimuksia toisella lajilla (rotta) tai 
mekanistisia tutkimuksia.

Tutkimus on tehtävä ensin yhdellä lajilla. 

Or. en

Tarkistus 91

Neuvoston kanta
Liite II – otsikko 1 – 8.10.2 – sarake 1

Neuvoston kanta Tarkistus

8.10.2. Kahden sukupolven lisääntymiselle 
vaarallisten vaikutusten tutkimus, rotta, 
ensisijainen antotie on suun kautta.

8.10.2. Kahden sukupolven lisääntymiselle 
vaarallisten vaikutusten tutkimus, rotta, 
ensisijainen antotie on suun kautta.

Muunlaisen lisääntymiselle vaarallisten 
vaikutusten tutkimuksen käyttö on 
perusteltava.

Muunlaisen lisääntymiselle vaarallisten 
vaikutusten tutkimuksen käyttö on 
perusteltava. Jos ja kun EU:n tasolla 
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hyväksytään yhden sukupolven 
lisääntymiselle vaarallisten vaikutusten 
tutkimus, sitä olisi pidettävä vaihtoehtona 
monta sukupolvea kattavalle 
tutkimukselle.

Or. en

Tarkistus 92

Neuvoston kanta
Liite II – otsikko 1 – 8.10.3 – sarake 1

Neuvoston kanta Tarkistus

8.10.3. Ennen syntymää kehittyvien 
kehityshäiriöiden lisätutkimus, ensisijainen 
laji on rotta, antotie suun kautta. 

8.10.3. Ennen syntymää kehittyvien 
kehityshäiriöiden lisätutkimus.
Ensimmäisestä testistä (8.10.1) saadun 
tuloksen ja kaikkien muiden merkittävien 
saatavilla olevien tietojen (erityisesti 
vaarallisuutta jyrsijöiden lisääntymiselle 
koskevien tutkimusten) perusteella 
päätetään, tarvitseeko tehdä 
lisätutkimuksia toisella lajilla tai 
mekanistisia tutkimuksia. Ensisijainen laji 
on rotta, antotie suun kautta.

Or. en

Tarkistus 93

Neuvoston kanta
Liite II – otsikko 1 – 8.13.2 Neurotoksisuus ml. sikiön kehitykseen liittyvä 
neurotoksisuus – sarake 1 – otsikko

Neuvoston kanta Tarkistus

8.13.2. Neurotoksisuus ml. sikiön 
kehitykseen liittyvä neurotoksisuus

8.13.2. Neurotoksisuus

Or. en
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Perustelu

Sikiön kehitykseen liittyvä neurotoksisuus on edelleen tarkastettava tekstissä selvästi 
määritellyissä olosuhteissa.

Tarkistus 94

Neuvoston kanta
Liite II – otsikko 1 – 8.13.4. Immunotoksisuus ml. sikiön kehityksen aikainen 
immunotoksisuus – sarake 1 – otsikko

Neuvoston kanta Tarkistus

8.13.4. Immunotoksisuus ml. sikiön 
kehityksen aikainen immunotoksisuus

8.13.4. Immunotoksisuus 

Or. en

Perustelu

Sikiön kehitykseen liittyvä neurotoksisuus on edelleen tarkastettava tekstissä selvästi 
määritellyissä olosuhteissa.

Tarkistus 95

Neuvoston kanta
Liite III – otsikko 1 – 8.5.4 – sarake 1

Neuvoston kanta Tarkistus

8.5.4. Jos biosidivalmisteille haetaan lupaa 
muiden biosidivalmisteiden kanssa 
käyttämiseen, olisi harkittava välittömän
ihomyrkyllisyyden testaamista ja ihon ja 
silmän ärsytyksen testaamista 
valmisteiden yhdistelmillä.

8.5.4. Jos biosidivalmisteille haetaan lupaa 
muiden biosidivalmisteiden kanssa 
käyttämiseen, on arvioitava, mitä riskejä 
näiden valmisteiden yhdistelmien käytöstä 
aiheutuu ihmisten terveydelle ja 
ympäristölle. Eräissä tapauksissa, 
esimerkiksi silloin, kun saatavilla ei ole 
sarakkeessa 3 esitettyjen tietojen tapaisia 
varmennettuja tietoja, voidaan joutua 
tekemään vähäinen määrä äkillistä 
myrkyllisyyttä koskevia tutkimuksia 
käyttäen valmisteiden yhdistelmiä.

Or. en
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Tarkistus 96

Neuvoston kanta
Liite III – otsikko 1 – 8.7 – sarake 1

Neuvoston kanta Tarkistus

8.7. Saatavilla olevat toksikologiset tiedot 8.7. Saatavilla olevat toksikologiset tiedot

– apuaineista (huolta aiheuttavista aineista) 
tai

– apuaineista (huolta aiheuttavista aineista) 
tai

– seoksesta, jonka ainesosana on yksi tai 
useampi huolta aiheuttava aine.

– seoksesta, jonka ainesosana on yksi tai 
useampi huolta aiheuttava aine.

– Jos tietoja ei ole saatavilla, suoritetaan 
liitteessä II kuvatut asianmukaiset testit 
apuaineille (huolta aiheuttaville aineille) tai 
seokselle, jonka ainesosana on yksi tai 
useampi huolta aiheuttava aine.

Jos yhdestä tai useammasta apuaineesta 
on saatavilla vain riittämättömästi tietoja 
eikä niitä voida hankkia inerpoloinnin tai 
muiden hyväksyttyjen, muuhun kuin 
testeihin perustuvien menetelmien avulla, 
suoritetaan liitteessä II kuvatut 
kohdennetut äkillistä myrkyllisyyttä 
koskevat testit apuaineille (huolta 
aiheuttaville aineille) tai seokselle, jonka 
ainesosana on yksi tai useampi huolta 
aiheuttava aine.

Or. en

Tarkistus 97

Neuvoston kanta
Liite III – otsikko 1 – 9.3 Vaikutukset muihin erityisiin, mahdollisesti vaarantuviin 
eliöihin (kasvit ja eläimet), jotka eivät ole kohde-eliöitä – sarake 3

Neuvoston kanta Tarkistus

Luonnonvaraisille nisäkkäille aiheutuvia 
vaaroja koskevat tiedot saadaan 
nisäkästoksikologian arvioinnista.

Or. en
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Tarkistus 98

Neuvoston kanta
Liite III – otsikko 2 – 8.8 – sarake 1

Neuvoston kanta Tarkistus

Lisätutkimukset biosidivalmisteiden 
yhdistelmistä

Lisätutkimukset biosidivalmisteiden 
yhdistelmistä

Jos biosidivalmisteille haetaan lupaa 
muiden biosidivalmisteiden kanssa 
käyttämiseen, valmisteseokselle on 
mahdollisuuksien mukaan tehtävä 
tarvittaessa välittömän myrkyllisyyden 
testi ihon kautta ja ihon ja silmien 
ärsytystesti

Jos biosidivalmisteille haetaan lupaa 
muiden biosidivalmisteiden kanssa 
käyttämiseen, on arvioitava, mitä riskejä 
näiden valmisteiden yhdistelmien käytöstä 
aiheutuu ihmisten terveydelle ja 
ympäristölle. Eräissä tapauksissa, 
esimerkiksi silloin, kun saatavilla ei ole 
sarakkeessa 3 esitettyjen tietojen tapaisia 
varmennettuja tietoja, voidaan joutua 
tekemään vähäinen määrä välitöntä 
myrkyllisyyttä koskevia tutkimuksia 
käyttäen valmisteiden yhdistelmiä.

Or. en

Tarkistus 99

Neuvoston kanta
Liite III – otsikko 2 – 9.3 Vaikutukset muihin erityisiin, mahdollisesti vaarantuviin 
eliöihin (kasvit ja eläimet), jotka eivät ole kohde-eliöitä – sarake 3

Neuvoston kanta Tarkistus

Luonnonvaraisille nisäkkäille aiheutuvia 
vaaroja koskevat tiedot saadaan 
nisäkästoksikologian arvioinnista.

Or. en
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Tarkistus 100

Neuvoston kanta
Liite V – pääryhmä 1: Desinfiointiaineet – Valmisteryhmä 2 – 5 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

Näihin valmisteryhmiin eivät kuulu 
puhdistusaineet, joilla ei ole 
tarkoituksellisia biosidivaikutuksia; sama 
pätee myös nestemäisiin pesuaineisiin, 
pesupulvereihin ja vastaaviin tuotteisiin.

Or. de

Perustelu

Täsmennys, jotta pesu- ja puhdistusaineille, joissa on esimerkiksi happoja (kalkin 
poistamiseen), emäksiä (rasvatahrojen poistoon), hapettimia (tahrojen haalistamiseen) tai 
alkoholia (liuottimena), ei tarvitse hakea biosidivalmisteita koskevaa lupaa. Kyseisillä 
aineilla voi olla biosidisia sivuvaikutuksia.

Tarkistus 101

Neuvoston kanta
Liite V – pääryhmä 2: Säilytysaineet – valmisteryhmä 9 – 1 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

Tähän valmisteryhmään kuuluvat aineet, 
joilla torjutaan mikro-organismien 
(esimerkiksi patogeenisten tai hajua 
aiheuttavien bakteerien) kerääntymistä 
pinnalle ja vähennetään tai estetään siten 
hajujen muodostumista ja/tai tuotetaan 
muunlaisia etuja.

Or. en

Perustelu

Kun tekstiilejä käsitellään biosidivalmisteilla, kyse ei useimmiten ole kuitujen suojelemisen 
asettamisesta etusijalle, vaan kyse on pikemminkin siitä, että estetään mikro-
organismipopulaatioiden kehittyminen tekstiilin pinnalle.
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PERUSTELUT

Esittelijä pitää myönteisenä, että neuvosto on biosidivalmisteiden markkinoille saattamisesta 
ja käytöstä laaditusta asetusehdotuksesta antamassaan yhteisessä kannassa hyväksynyt lähes 
puolet parlamentin tarkistuksista. Hän katsoo kuitenkin, että parannettavaa on vielä paljon, 
jotta asetettujen tavoitteiden – kuten nykyisen lupadirektiivin 98/8/EY heikkouksien 
poistaminen sekä lupamenettelyn ja kevyemmän päätöksentekomenettelyn parantaminen 
samalla kun jatketaan korkeatasoisen suojan kehittämistä – saavuttaminen kyetään takaamaan.
Tähän kuuluvat esimerkiksi tuoteperheitä ja kauppanimiä koskevan lupamenettelyn 
yksinkertaistaminen.

Esittelijä pitää valitettavana, että yhteisessä kannassa on paljon paikkansapitämättömyyksiä ja 
ristiriitaisuuksia, jotka Euroopan parlamentin on nyt poistettava, ja hän arvostelee artiklojen 
mielivaltaista rakennetta.
Monet muutoksista ovat siksi luonteeltaan teknisiä eivätkä ne merkitse muutoksia itse tekstin 
sisältöön. Sen sijaan niillä pyritään parantamaan johdonmukaisuutta (itse tekstin sisällä ja 
tämän asetuksen ja EU:n muiden säädösten välillä), poistamaan lainsäädännöllisten 
velvoitteiden päällekkäisyyksiä ja yksinkertaistamaan tekstiä. 

Kilpailun ja sisämarkkinoiden vuoksi tarvitaan selviä ja avoimia maksusäännöksiä sekä 
virastolle että jäsenvaltioille.

Esittelijä pitää myönteisenä, että asetuksen liitteessä luetteloidaan nyt myös sellaisten 
biosidivalmisteiden tehoaineet, jotka ovat käyneet läpi yksinkertaistetun lupamenettelyn. 
Tämän ei kuitenkaan pitäisi rajoittua pelkästään näihin erityisiin valmisteryhmiin, vaan 
kaikkien tehoaineiden hyväksymisestä olisi säädettävä delegoiduilla säädöksillä. 

Tehoaineita ja biosidivalmisteita koskevissa tietovaatimuksissa on hyödynnettävä uusia 
tärkeitä mahdollisuuksia eläinkokeiden välttämiseen. 

Käsiteltyjä tuotteita varten tarvitaan selvää sääntelyä, joskin olisi pyrittävä välttämään 
sellaisten biosidien merkitsemistä, joita ei enää ole lopputuotteessa. On pyrittävä välttämään 
päällekkäistä sääntelyä muiden merkitsemistä koskevien säädösten kanssa. 

Yhteisön luvan käyttöönotto on 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 luonnonsuojelulle. 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. Esittelijä ehdottaa, että unionin lupa 
otetaan käyttöön vaiheittain, jotta voidaan ottaa huomioon kemikaaliviraston nykyinen 
työtaakka ja valitettavasti sangen vaivalloisesti edistyvä tehoaineiden tarkastaminen. 

Biosidivalmisteiden turvalliseen käyttöön kuuluu – torjunta-aineiden kestävää käyttöä 
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koskevan puitedirektiivin tapaan – biosidivalmisteiden kestävää käyttöä koskeva 
puitedirektiivi, jotta biosidivalmisteiden ammattikäyttäjät ja kuluttajat saavat tietoja 
valmisteiden turvallisesta käytöstä ja terveellisistä vaihtoehdoista. Olisi ennen kaikkea 
järjestettävä koulutusta tärkeille kohderyhmille, ainakin ammattikäyttäjille.


