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Muudatusettepanek 101
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Biotsiidile loa andmise või loa 
uuendamise ajal peaks olema võimalik 
võrrelda kahte või enamat biotsiidi nende 
kasutamisest tulenevate ohtude ja eeliste 
osas. Kõnealuse võrdleva hindamise 
tulemusena võib biotsiidi, millel on luba 
ning mis sisaldab asendamisele kuuluvaks 
aineks nimetatud toimeainet, asendada 
muude tervisele või keskkonnale 
ohutumate toodetega juhul, kui see ei ole 
majanduslikult või praktiliselt oluliselt 
ebasoodsam. Sellisel juhul tuleks ette näha 
asjakohane ajavahemik toote 
järkjärguliseks kasutuselt kõrvaldamiseks.

(14) Biotsiidile loa andmise või loa 
uuendamise ajal peaks olema võimalik 
võrrelda kahte või enamat biotsiidi nende 
kasutamisest tulenevate ohtude ja eeliste 
osas. Kõnealuse võrdleva hindamise 
tulemusena võib mis tahes biotsiidi 
asendada muude tervisele või keskkonnale 
ohutumate toodetega juhul, kui see ei ole 
majanduslikult või praktiliselt oluliselt 
ebasoodsam. Sellisel juhul tuleks ette näha 
asjakohane ajavahemik toote 
järkjärguliseks kasutuselt kõrvaldamiseks.

Or. en

Selgitus

Oht keskkonnale ja inimeste tervisele ei tulene mitte niivõrd toimeainetest, mille sisaldus 
toodetes on madal, kuivõrd tootest ja selle kasutamisest. Ainult nende toodete võrdlemine, mis 
sisaldavad asendamisele kuuluvaid aineid, pole eriti asjakohane. Aastas leitakse väga vähe 
uusi toimeaineid, mis ei suuda vanu asendada, ning asendamisele kuuluvad ained jäävad 
turule oodatust kauemaks. Uuenduste stimuleerimiseks on oluline eelistada ainult kõige 
ohutumaid turul leiduvaid aineid.

Muudatusettepanek 102
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Kuna tooted, mida kasutatakse 
toiduainete või sööda säilitamiseks ja mis 
on ette nähtud kahjulike organismide 
tõrjeks ning mis varem kuulusid tooteliigi 
20 alla, on hõlmatud nõukogu direktiiviga 

välja jäetud
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89/107/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EÜ) nr 1831/2003, 
ei ole kõnealuse tooteliigi säilitamine 
enam asjakohane.

Or. en

Selgitus

Oluline on jätta alles endise direktiivi 98/80/EÜ biotsiiditüüp 20 (toidu- või 
söödakonservandid), kuid selle määratlust tuleb muuta, arvestades, et need biotsiidid ei ole 
säilitusained, vaid desinfektsioonivahendid (mistõttu vana määratlus tekitas segadust). 
Näiteks tooted, mida kasutatakse sööda desinfitseerimiseks inimpatogeenidest nagu 
salmonella, ei vasta söödalisandite eeskirjade nõuetele. Need tooted ei „mõjuta soodsalt 
sööda omadusi“ ega paranda sööta.

Muudatusettepanek 103
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 104
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Selleks et lihtsustada juurdepääsu 
siseturule ning hoida kokku kulusid ja 
aega, mis on seotud eraldi riiklike lubade 

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

saamisega eri liikmesriikides, otsustas 
komisjon kohaldada ühenduse loa andmise 
menetlust kõigile biotsiididele.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 61 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

täiendamise teel uute vähemoluliste 
sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt 
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 66 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(66) Arvestades seda, et mõne toote suhtes 
varem ei kehtinud biotsiide käsitlevad 
ühenduse õigusaktid, on asjakohane näha 
ettevõtjatele ette üleminekuperiood 
kohapeal tekkinud toimeaineid, töödeldud 
tooteid ja materjale ning toiduga 
kokkupuutuvaid materjale käsitlevate 
eeskirjade kohaldamise ettevalmistamiseks.

(66) Arvestades seda, et mõne toote suhtes 
varem ei kehtinud biotsiide käsitlevad 
ühenduse õigusaktid, on asjakohane näha 
ettevõtjatele ette üleminekuperiood 
kohapeal tekkinud toimeaineid ning
töödeldud tooteid ja materjale käsitlevate 
eeskirjade kohaldamise ettevalmistamiseks.

Or. en

Selgitus

Toiduga kokkupuutuvad ained ei peaks kuuluma ettepaneku kohaldamisalasse, sest see tooks 
kaasa topeltregulatsiooni ja -hindamise. Toiduga kokkupuutuvaid materjale reguleeritakse 
toiduga kokkupuutuvate materjalide raammääruses (EÜ) nr 1935/2004. Juhul kui toiduga 
kokkupuutuvate materjalide eeskirjadesse peaks tehtama muudatusi, tuleks läbi vaadata 
toiduga kokkupuutumist käsitlevad õigusaktid, mitte laiendada biotsiidide määruse 
kohaldamisala.

Muudatusettepanek 107
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1a
Ettevaatuspõhimõte

Määrus tugineb ettevaatuspõhimõttele.

Or. de

Muudatusettepanek 108
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1b
Käesoleva määruse eesmärk

Käesoleva määruse eesmärk on inimeste 
tervise ja keskkonna kaitse kõrge tase.
Eriti tuleb tähelepanu pöörata laste, 
rasedate ja haigete kaitsele.

Or. de

Muudatusettepanek 109
Ashley Fox, Anja Weisgerber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

p a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 
oktoobri 2004 määrus (EÜ) nr 1935/2004 
toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud 
materjalide ja esemete kohta ja 
direktiivide 80/590/EMÜ ja 89/109/EMÜ 
kehtetuks tunnistamise kohta;

Or. en
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Selgitus

Toiduga kokkupuutuvad ained ei peaks kuuluma ettepaneku kohaldamisalasse, sest see tooks 
kaasa topeltregulatsiooni ja -hindamise. Toiduga kokkupuutuvaid materjale reguleeritakse 
toiduga kokkupuutuvate materjalide raammääruses (EÜ) nr 1935/2004. Juhul kui toiduga 
kokkupuutuvate materjalide eeskirjadesse peaks tehtama muudatusi, tuleks läbi vaadata 
toiduga kokkupuutumist käsitlevad õigusaktid, mitte laiendada biotsiidide määruse 
kohaldamisala.

Muudatusettepanek 110
Amalia Sartori

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

mis tahes aine, segu, materjal või toode, 
mida on töödeldud või mis sisaldab üht või 
mitut biotsiidi selleks, et need kannaksid 
edasi biotsiidi omadusi selle ettenähtud 
otstarbeks;

Or. it

Selgitus

See muudatusettepanek laiendab töödeldud toodete ja materjalide kohaldamisala ka sellistele 
toodetele nagu biotsiidiga kaitstud värvid või välise mõjuga toodetele, nagu biotsiidi 
sisaldavad putukavõrgud. Neid on hinnatud seega keemilisel tasandil.

Muudatusettepanek 111
Ashley Fox, Anja Weisgerber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

s) „toiduga kokkupuutuvad materjalid” välja jäetud
määrusega (EÜ) nr 1935/200443 hõlmatud 
mis tahes materjal või ese, mis on ette 
nähtud toiduga kokkupuutumiseks;
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43 ELT L 338, 13.11.2004, lk 4

Or. en

Selgitus

Toiduga kokkupuutuvad ained ei peaks kuuluma ettepaneku kohaldamisalasse, sest see tooks 
kaasa topeltregulatsiooni ja -hindamise. Toiduga kokkupuutuvaid materjale reguleeritakse 
toiduga kokkupuutuvate materjalide raammääruses (EÜ) nr 1935/2004. Juhul kui toiduga 
kokkupuutuvate materjalide eeskirjadesse peaks tehtama muudatusi, tuleks läbi vaadata 
toiduga kokkupuutumist käsitlevad õigusaktid, mitte laiendada biotsiidide määruse 
kohaldamisala.

Muudatusettepanek 112
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) inimeste kokkupuude biotsiidis 
sisalduva kõnealuse toimeainega on 
tavalistes kasutustingimustes minimaalne 
või säästva kasutamise meetmete abil ja 
toimeaine loomupäraste omadustega 
arvestades asjakohaselt juhitav, eelkõige 
seal, kus toodet kasutatakse suletud 
süsteemides või rangelt kontrollitavates 
tingimustes;

Or. en

Selgitus

Riski tõsiseltvõetav juhtimine võib vähendada nii professionaalsete kui ka 
mitteprofessionaalsete kasutajate kokkupuudet ning kaitsta ka keskkonda ja kasutajate tervist. 
Näiteks imeväike kogus kahjurilõksus leiduvat toimeainet, mis kuulub klassi CMR1, ei kujuta 
inimese tervisele ohtu, arvestades, et toote ehitus väldib asjakohaselt väärkasutamist. Seetõttu 
määrab toode ja selle kasutamine, kas risk esineb või mitte, arvestades, et antud juhul on 
toimeaine kogus väga väike.
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Muudatusettepanek 113
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Taotleja esitab taotluse toimeaine I 
lisasse kandmiseks või toimeaine I lisasse 
kandmise tingimuste muutmiseks Euroopa 
Kemikaaliametile (edaspidi 
„kemikaaliamet“) ning teatab talle 
liikmesriigi selle pädeva asutuse nime, 
kelle ta on valinud taotlust hindama. 
Kõnealune pädev asutus (edaspidi „taotlust 
hindav pädev asutus“) vastutab taotluse 
hindamise eest.

1. Taotleja esitab taotluse toimeaine I 
lisasse kandmiseks või toimeaine I lisasse 
kandmise tingimuste muutmiseks Euroopa 
Kemikaaliametile (edaspidi 
„kemikaaliamet”). Kemikaaliamet teatab 
talle liikmesriigi selle pädeva asutuse nime, 
kelle ta on valinud taotlust hindama.
Kõnealune pädev asutus (edaspidi „taotlust 
hindav pädev asutus”) vastutab taotluse 
hindamise eest.

Or. de

Selgitus

Tuleb vältida taotluste kuhjumist üksikutes riikides. Seeläbi on võimalik tagada ülesannete 
tasakaalustatud jaotus liikmesriikide vahel.

Muudatusettepanek 114
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui uuendatud otsuses toimeaine I 
lisasse kandmise kohta ei ole ette nähtud 
teisiti, on uuendamine tähtajatu.

3. Kui uuendatud otsuses toimeaine I 
lisasse kandmise kohta ei ole ette nähtud 
teisiti, hinnatakse lisamise uuendust 
kümne aasta pärast.

Or. de

Muudatusettepanek 115
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Loataotluse esitab isik, kes vastutab 
biotsiidi turulelaskmise eest teatavas 
liikmesriigis või ühenduses, või tema nimel 
tegutsev isik.

2. Loataotluse esitab isik, kellest saab loa 
omanik. Selleks isikuks võib olla, kuid ei 
pea olema isik, kes vastutab biotsiidi 
turulelaskmise eest teatavas liikmesriigis 
või ühenduses, või tema nimel tegutsev 
isik.

Or. en

Selgitus

Tööstus vajab paindlikumat tarneahelat. Toote importimine ühte riiki ja turulelaskmine teises 
riigis edasimüüja poolt, kes ei ole loa omanik, ning rahvusvaheliste ettevõtete korral toote 
turulelaskmine konkreetses riigis iga tütarettevõtte poolt eraldi on tavaline. Säte, mille 
kohaselt loa omanik ja toote turulelaskmise eest vastutav isik on samad, looks tööstuse jaoks 
väga jäiga ja ebapraktilise raamistiku.

Muudatusettepanek 116
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Biotsiid loetakse madala riskitasemega 
biotsiidiks, kui on täidetud mõlemad
järgmised tingimused:

1. Biotsiid loetakse madala riskitasemega 
biotsiidiks, kui on täidetud vähemalt üks
järgmistest tingimustest:

Or. en

Selgitus

Toimeaine loomupärased omadused üksi ei tohiks määrata toimeaine sobivust madala 
riskitasemega toodetesse, sest risk võib tuleneda pigem kokkupuutest tootega kui toimeaine 
ohtlikkusest. Arvestades, et mõnda biotsiidi kasutavad mitteprofessionaalid, on oluline tagada 
selliste toodete ohutus parema teavitamise ja ettevaatusabinõudega toodete kasutamisel. 
Tööstust tuleb ergutada keskenduma teadus- ja arendustegevusele, mis on suunatud madala 
riskitasemega toodete väljatöötamisele.
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Muudatusettepanek 117
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – teine lõik – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biotsiidi ei loeta madala riskitasemega 
biotsiidiks, kui esineb vähemalt üks
järgmistest asjaoludest:

Kindlad säästva kasutamise meetmed koos 
asjakohase tehnoloogiaga kasutamise 
kontrollimiseks on vajalikud, kui biotsiid
vastab vähemalt kahele järgmistest 
tingimustest:

Or. en

Selgitus

Toimeaine loomupärased omadused üksi ei tohiks määrata toimeaine sobivust madala 
riskitasemega toodetesse, sest risk võib tuleneda pigem kokkupuutest tootega kui toimeaine 
ohtlikkusest. Arvestades, et mõnda biotsiidi kasutavad mitteprofessionaalid, on oluline tagada 
selliste toodete ohutus parema teavitamise ja ettevaatusabinõudega toodete kasutamisel. 
Lõppude lõpuks tuleb tööstust ergutada keskenduma teadus- ja arendustegevusele, mis on 
suunatud madala riskitasemega toodete väljatöötamisele.

Muudatusettepanek 118
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Olenemata lõikest 1 loetakse biotsiid 
madala riskitasemega biotsiidiks, kui 
toimeaine sisaldus biotsiidis on selline, et 
tavapärastes kasutustingimustes toimuv 
kokkupuude ainega on minimaalne ning 
toodet käideldakse rangelt kontrollitavates 
tingimustes kõikides selle olelusringi 
etappides.

2. Olenemata lõikest 1 loetakse biotsiid 
madala riskitasemega biotsiidiks, kui 
toimeaine sisaldus biotsiidis on selline, et 
säästva kasutamise meetmeid järgiv ja 
ettenähtud kasutustingimustes toimuv 
kokkupuude ainega on minimaalne ja 
juhitav ning toodet käideldakse rangelt 
kontrollitavates tingimustes kõikides selle 
olelusringi etappides.

Or. en
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Selgitus

Toimeaine loomupärased omadused üksi ei tohiks määrata toimeaine sobivust madala 
riskitasemega toodetesse, sest risk võib tuleneda pigem kokkupuutest tootega kui toimeaine 
ohtlikkusest. Arvestades, et mõnda biotsiidi kasutavad mitteprofessionaalid, on oluline tagada 
selliste toodete ohutus parema teavitamise ja ettevaatusabinõudega toodete kasutamisel. 
Lõppude lõpuks tuleb tööstust ergutada keskenduma teadus- ja arendustegevusele, mis on 
suunatud madala riskitasemega toodete väljatöötamisele.

Muudatusettepanek 119
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Loataotleja esitab lõigetes 1 ja 2 
määratletud tingimuste esinemisel 
pädevatele asutustele järgmised 
dokumendid:
i) teave konkreetsete müügikohtade 
kohta; 
ii) erijuhised kaitsevahendite kasutamise 
kohta;
iii) brošüür  tootega seotud ohtude, toote 
eeliste ja selle vastutustundliku 
kasutamise kohta;
iv) aastaaruanne võimalike esinenud 
intsidentide kohta.

Or. en

Selgitus

Toimeaine loomupärased omadused üksi ei tohiks määrata toimeaine sobivust madala 
riskitasemega toodetesse, sest risk võib tuleneda pigem kokkupuutest tootega kui toimeaine 
ohtlikkusest. Arvestades, et mõnda biotsiidi kasutavad mitteprofessionaalid, on oluline tagada 
selliste toodete ohutus parema teavitamise ja ettevaatusabinõudega toodete kasutamisel. 
Lõppude lõpuks tuleb tööstust ergutada keskenduma teadus- ja arendustegevusele, mis on 
suunatud madala riskitasemega toodete väljatöötamisele.
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Muudatusettepanek 120
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Riikliku loa taotlused, mis hõlmavad 
vastastikuse tunnustamise protseduuri, 
võidakse esitada pädevale asutusele koos 
lõikes 1 osutatud dokumentidega inglise 
keeles.

Or. en

Selgitus

Oluline on, et juhul, kui taotlused hõlmavad järgnevat vastastikust tunnustamist, võtaks pädev 
asutus taotluse ja kõik sellega seotud dokumendid vastu inglise keeles. See on väga oluline 
selleks, et vältida sama dokumentatsiooni aeganõudvat ja kallist tõlkimist mitmesse Euroopa 
keelde.

Muudatusettepanek 121
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Taotluse saanud pädev asutus või, kui 
otsustatakse ühenduse loa taotluse üle, 
komisjon keelab asendamisele kuuluvat 
toimeainet sisaldava biotsiidi 
turulelaskmise või kasutamise või piirab 
seda, kui kooskõlas VI lisaga tehtud 
võrdlev hindamine, milles kaalutakse ohte 
ja eeliseid, näitab, et täidetud on kõik 
järgmised kriteeriumid:

3. Taotluse saanud pädev asutus või, kui 
otsustatakse ühenduse loa taotluse üle, 
komisjon keelab biotsiidi turulelaskmise 
või kasutamise või piirab seda, kui 
kooskõlas VI lisaga tehtud võrdlev 
hindamine, milles kaalutakse ohte ja 
eeliseid, näitab, et täidetud on kõik
järgmised kriteeriumid:
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Or. en

Selgitus

Oht keskkonnale ja inimtervisele ei tulene mitte niivõrd toimeainetest, mille sisaldus toodetes 
on madal, kuivõrd tootest ja selle kasutamisest. Igal aastal leitakse väga vähe uusi 
toimeaineid, mis ei suuda vanu asendada, ning asendamisele kuuluvad ained jäävad turule 
oodatust kauemaks. Uuenduste stimuleerimiseks on oluline eelistada ainult kõige ohutumaid 
turul leiduvaid aineid.

Muudatusettepanek 122
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) taotluses märgitud kasutusviiside jaoks 
on juba olemas muu lubatud biotsiid või 
mittekeemiline tõrje- või ennetusmeetod, 
mis on inimeste või loomade tervisele või 
keskkonnale tunduvalt ohutum;

a) taotluses märgitud kasutusviiside jaoks 
on juba olemas muu lubatud biotsiid või 
mittekeemiline tõrje- või ennetusmeetod, 
mis on inimeste või loomade tervisele või 
keskkonnale tunduvalt ohutum või 
väiksema riskiga;

Or. en

Selgitus

Oht keskkonnale ja inimtervisele ei tulene mitte niivõrd toimeainetest, mille sisaldus toodetes 
on madal, kuivõrd tootest ja selle kasutamisest. Igal aastal leitakse väga vähe uusi 
toimeaineid, mis ei suuda vanu asendada, ning asendamisele kuuluvad ained jäävad turule 
oodatust kauemaks. Uuenduste stimuleerimiseks on oluline eelistada ainult kõige ohutumaid 
turul leiduvaid aineid.

Muudatusettepanek 123
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel välja jäetud
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Or. de

Muudatusettepanek 124
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühenduse loa võib anda järgmistele
biotsiidikategooriatele:

1. Ühenduse loa võib anda kõigile 
biotsiidikategooriatele.

a) biotsiidid, mis sisaldavad ühte või mitut 
uut toimeainet;
b) madala riskitasemega biotsiidid.
2. Komisjon võib pärast artikli 54 lõikes 4 
osutatud aruande esitamist käesoleva 
määruse rakendamise kohta ning 
kasutades ühenduse lubade andmisel 
saadud kogemust täiendada käesoleva 
artikli lõiget 1 muude 
biotsiidikategooriatega.
Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
vähemoluliste sätete muutmiseks määruse 
täiendamise teel võetakse vastu artikli 72 
lõikes 4 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Tsentraalsel loasüsteemil on siseturu toimimise seisukohast selged eelised, sest nii on tagatud 
pidev hindamine ja nõuete harmoniseeritud rakendamine kõigis liikmesriikides, mis 
omakorda edendab parimate tavade ja samade tarbijakaitsestandardite loomist kogu 
Euroopas. Ühenduse loaprotseduur peaks seetõttu laienema kõigile tootekategooriatele. 
Võimalus taotleda tooteluba otse liikmesriigis peaks säilima ettevõtetele, kes turustavad 
toodet ühes või piiratud arvus liikmesriikides.

Muudatusettepanek 125
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühenduse loa võib anda järgmistele
biotsiidikategooriatele:

1. Ühenduse loa võib anda kõigile 
biotsiididele, mida kasutatakse olulisel 
määral sarnaselt ja sarnastes tingimustes.
Ühenduse luba eeldab säästva kasutamise 
meetmete kasutuselevõttu, et tagada sama 
inimeste tervise ja keskkonna kaitse tase 
kogu liidus. Need meetmed võivad 
sõltuvalt toote tüübist erineda.

a) biotsiidid, mis sisaldavad ühte või mitut 
uut toimeainet;
b) madala riskitasemega biotsiidid.
2. Komisjon võib pärast artikli 54 lõikes 4 
osutatud aruande esitamist käesoleva 
määruse rakendamise kohta ning 
kasutades ühenduse lubade andmisel 
saadud kogemust täiendada käesoleva 
artikli lõiget 1 muude 
biotsiidikategooriatega.
Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
vähemoluliste sätete muutmiseks määruse 
täiendamise teel võetakse vastu artikli 72 
lõikes 4 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Enamikus liikmesriikides ei ole praegu biotsiidide loasüsteemi. Seetõttu on asjakohasem viia 
loaprotseduur otse ELi tasandile, mis tagab kõigi ELi kodanike võrdsuse inimeste tervise ja 
keskkonna kaitse osas. Lisaks on selleks ajaks hinnatud enamikku olemasolevatest 
toimeainetest. Lisaks tuleb tööstust motiveerida uuendusi looma. See nõuab lihtsustatud 
protseduuri koos lühemate tähtaegadega, mis on märk paremast õigusloomest. 

Muudatusettepanek 126
Ashley Fox, Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – punkt b a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) biotsiidid, mis on ette nähtud 
kasutamiseks kodumajapidamises või 
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professionaalsete kasutajate poolt 
vastavalt kasutustingimustele ja -juhistele, 
mis on ühesugused kogu Euroopa Liidus 
ja mis vastavad artikli 33 lõikes a loetletud 
kriteeriumidele.

Or. en

Selgitus

Üks liidu loasüsteemi põhieesmärke on tagada järjepidevad tooteohutuse hindamised, 
võrdsed tarbijakaitsestandardid ja nõuete harmoniseeritud rakendamine kõigis 
liikmesriikides. Biotsiidide jaoks, mida kasutatakse sarnaselt kogu ELis, on liidu loaskeem 
eeliseks. Neid tooteid kasutatakse kodumajapidamistes või professionaalsel otstarbel 
praktiliste ja soodsate vahenditena rahvatervise kaitseks, vähendades sealjuures 
nakkushaiguste tekitatavat koormat. Neil toodetel on lihtsad ja selged kasutusjuhised.

Muudatusettepanek 127
Ashley Fox, Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt artikli 33 lõike 1 punktile b a on 
toote puhul tegemist sarnaste 
kasutustingimustega biotsiidiga, kui 
täidetud on kõik järgmised kriteeriumid: 
i) tootel on vastavalt kasutusjuhendile 
samad kasutustingimused kogu Euroopa 
Liidus;
ii) toode on juba turule lastud või on 
kavas turule lasta vähemalt […] 
liikmeriigis kahe aasta jooksul alates loa 
saamisest;
iii) toode ei eelda vastavalt 
kasutusjuhendile isikliku kaitsevarustuse 
kasutamist, nagu on sätestatud VI lisas, 
ning tavapärastes ja mõistlikult 
eeldatavates kasutustingimustes 
kasutamisel vastab see artikli 16 lõike 1 
nõuetele.
Selleks et määratleda või muuta punktis ii 
osutatud liikmesriikide arvu, võtab 
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komisjon vastu delegeeritud õigusaktid 
vastavalt artiklile [….].

Or. en

Selgitus

The criteria are based on the targeted and consistent application and use of those types of 
products across the EU (number of Member States to be specified), as well as their positive 
contribution to human and animal safety protection. Annex VI lays down the principles for the 
evaluation of dossiers for biocidal products to ensure a harmonised high level of protection 
for humans and the environment. This involves detailed risk assessment of products during 
their use. Should a risk be identified, personal protective equipment would need to be 
specified. Absence of PPE is therefore an indication of limited risk.

Muudatusettepanek 128
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui lõikes 4 osutatud otsusega 
keeldutakse biotsiidile ühenduse luba 
andmast, kuna see ei vasta artikli 17
kohastele madala riskitasemega biotsiidi 
kriteeriumidele, võib taotleja vajaduse 
korral taotleda ühenduse luba kooskõlas 
artikli 33 lõike 1 punktiga a või riiklikku 
luba kooskõlas V peatükiga.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See lõige muutub artiklit 33 puudutava muudatusettepaneku vastuvõtmisel üleliigseks.

Muudatusettepanek 129
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2 – esimene lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olemasoleva loa muutmine peab jääma 
artikli 3 punktides u a, u b ja u c osutatud 
kategooriatesse: 
a) administratiivne muudatus,
b) väike muudatus või
c) suur muudatus.

Or. en

Selgitus

Õigusakti tekst peab selgelt määratlema põhimõtted, mida loa muutmisel rakendatakse, kuigi 
protseduuride üksikasjad võidakse täpsustada rakendusmeetmetes. Eelkõige on oluline 
määratleda muudatuste liigid, mida olemasolevatesse tootelubadesse saab teha.

Muudatusettepanek 130
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Paralleelse kaubanduse luba antakse 
kahe kuu jooksul alates taotluse 
esitamisest. Sihtliikmesriigi pädev asutus 
võib nõuda päritoluliikmesriigi pädevalt 
asutuselt täiendavat teavet, mis on vajalik, 
et määrata kindlaks, kas toode on 
võrdlustootega olulisel määral 
samasugune. Päritoluliikmesriigi pädev 
asutus esitab nõutud teabe ühe kuu jooksul 
alates teabenõude kättesaamisest.

2. Paralleelse kaubanduse luba antakse 
kahe kuu jooksul alates taotluse 
esitamisest. Sihtliikmesriigi pädev asutus 
võib nõuda päritoluliikmesriigi pädevalt 
asutuselt täiendavat teavet, mis on vajalik, 
et määrata kindlaks, kas toode on 
võrdlustootega samasugune. 
Päritoluliikmesriigi pädev asutus esitab 
nõutud teabe ühe kuu jooksul alates 
teabenõude kättesaamisest.

Or. en

Selgitus

Selleks et saavutada mõistlik tasakaal vaba kaubavahetuse ja turvalise turukeskkonna vahel, 
peaks piirama paralleelkaubanduse lubade andmist identsetele toodetele, mis põhinevad 
samast allikast pärit toimeainetel ja koostisosadel. 
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Muudatusettepanek 131
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Biotsiid loetakse võrdlustootega olulisel 
määral samasuguseks, kui on täidetud üks 
järgmistest tingimustest:

3. Biotsiid loetakse võrdlustootega olulisel 
määral samasuguseks, kui on täidetud 
järgmised tingimused:

Or. de

Muudatusettepanek 132
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1 – teine lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusliku uurimis- ja arendustegevuse 
puhul teavitab uuringut või katset teha 
sooviv isik sellest eelnevalt pädevat 
asutust. Nimetatud isik peab kirjalikku 
registrit, kuhu ta märgib biotsiidi või 
toimeaine identsusandmed, märgistamist 
käsitlevad andmed, tarnitavad kogused ja 
nende isikute nimed ja aadressid, kellele 
biotsiid või toimeaine tarnitakse, ning 
koostab toimiku, mis sisaldab kõiki 
olemasolevaid andmeid võimaliku mõju 
kohta inimeste või loomade tervisele või 
keskkonnale. Asjaomane isik teeb taotluse 
korral kõnealuse teabe kättesaadavaks 
pädevale asutusele.

Teadusliku uurimis- ja arendustegevuse, 
sealhulgas toodete ja protsessidega seotud 
uurimis- ja arendustegevuse puhul 
teavitab uuringut või katset teha sooviv isik 
sellest eelnevalt pädevat asutust. Nimetatud 
isik peab kirjalikku registrit, kuhu ta 
märgib biotsiidi või toimeaine 
identsusandmed, märgistamist käsitlevad 
andmed ja tarnitavad kogused ning koostab 
toimiku, mis sisaldab kõiki olemasolevaid 
andmeid võimaliku mõju kohta inimeste 
või loomade tervisele või keskkonnale. 
Asjaomane isik teeb taotluse korral 
kõnealuse teabe kättesaadavaks pädevale 
asutusele.

Or. en

Selgitus

Riikliku loa nõue takistab oluliselt uuendusi, sest sellega kaasneb enne katse läbiviimist väga 
pikk ooteaeg. Selle asemel tehakse ettepanek kehtestada 30-päevane periood selleks, et 
hinnata, kas soovitav katse põhjustab probleeme, ning säilitatakse eelnev hindamisnõue 
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pädeva asutuse poolt, kes esitab oma arvamuse. Pärast katse läbiviimist liikmesriigis pole 
komisjoni ja teiste pädevate asutuste teavitamisel mõtet ning see ei anna mingeid eeliseid.

Muudatusettepanek 133
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1 – sissejuhatav osa 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toote- või tehnoloogiaalase uurimis- ja 
arendustegevuse puhul esitab uuringut 
või katset teha sooviv isik teises lõigus 
nõutud teabe enne biotsiidi või toimeaine 
turulelaskmist selle liikmesriigi pädevale 
asutusele, kus toode turule lastakse.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Riikliku loa nõue takistab oluliselt uuendusi, sest sellega kaasneb enne katse läbiviimist väga 
pikk ooteaeg. Selle asemel tehakse ettepanek kehtestada 30-päevane periood selleks, et 
hinnata, kas soovitav katse põhjustab probleeme, ning säilitatakse eelnev hindamisnõue 
pädeva asutuse poolt, kes esitab oma arvamuse. Pärast katse läbiviimist liikmesriigis pole 
komisjoni ja teiste pädevate asutuste teavitamisel mõtet ning see ei anna mingeid eeliseid.

Muudatusettepanek 134
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Loata biotsiidi või üksnes biotsiidis 
kasutamiseks ettenähtud toimeainet ei tohi 
turule lasta selliste uuringute või katsete 
tegemiseks, millega seoses või mille 
tagajärjel võib biotsiid keskkonda sattuda, 
välja arvatud juhul, kui pädev asutus on 
kõnealuse toote turulelaskmisest huvitatud 
isiku esitatud andmeid hinnanud ja andnud
selleks riikliku loa, milles piiratakse 

2. Loata biotsiidi või üksnes biotsiidis 
kasutamiseks ettenähtud toimeainet ei tohi 
turule lasta selliste uuringute või katsete 
tegemiseks, millega seoses või mille 
tagajärjel võib biotsiid keskkonda sattuda, 
välja arvatud juhul, kui pädev asutus on 
kõnealuse toote turulelaskmisest huvitatud 
isiku esitatud andmeid hinnanud ja 
esitanud selleks pädeva arvamuse, milles 
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kasutatavaid koguseid ja piirkondi, kus 
neid kasutatakse, ja kus võidakse ette näha 
lisatingimused. Pädev asutus teavitab 
viivitamata komisjoni ja teisi pädevaid 
asutusi tema antud riiklikust loast.

võidakse ette näha lisatingimused. Kui
pädev asutus ei esita arvamust 30 päeva 
jooksul alates lõikes 1 nõutava teabe 
esitamist, võib biotsiidi või toimeaine 
teavitatud katses määratletud eesmärgil 
turule lasta.

Or. en

Selgitus

Riikliku loa nõue takistab oluliselt uuendusi, sest sellega kaasneb enne katse läbiviimist väga 
pikk ooteaeg. Selle asemel tehakse ettepanek kehtestada 30-päevane periood selleks, et 
hinnata, kas soovitav katse põhjustab probleeme, ning säilitatakse eelnev hindamisnõue 
pädeva asutuse poolt, kes esitab oma arvamuse. Pärast katse läbiviimist liikmesriigis pole 
komisjoni ja teiste pädevate asutuste teavitamisel mõtet ning see ei anna mingeid eeliseid.

Muudatusettepanek 135
Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3 – sissejuhatav osa 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui uuring või katse toimub mõnes 
muus liikmesriigis kui see, kus toimub 
biotsiidi turulelaskmine, peab taotleja 
saama uuringuks või katseks loa selle 
liikmesriigi pädevalt asutuselt, kelle 
territooriumil uuringud või katsed 
korraldatakse.

3. Kui uuring või katse toimub mõnes 
muus liikmesriigis kui see, kus toimub 
biotsiidi turulelaskmine, peab taotleja 
teavitama selle liikmesriigi pädevat 
asutust, kelle territooriumil uuringud või 
katsed korraldatakse. Taotleja peab 
kirjalikku registrit, kuhu ta märgib 
biotsiidi või toimeaine identsusandmed, 
märgistamist käsitlevad andmed ja 
tarnitavad kogused ning koostab toimiku, 
mis sisaldab kõiki olemasolevaid andmeid 
võimaliku mõju kohta inimeste või 
loomade tervisele või keskkonnale. 
Taotleja teeb taotluse korral kõnealuse 
teabe kättesaadavaks pädevale asutusele.

Or. en

Selgitus

Kui katse tehakse mõne muu liikmesriigi territooriumil kui see, kus biotsiidid turule lastakse, 
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peavad katse tingimused olema samad kui selle artikli esimeses lõikes.

Muudatusettepanek 136
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühte või mitut biotsiidi sisaldavat
töödeldud materjali või tooteid tohib turule 
lasta üksnes juhul, kui materjalide või 
toodete töötlemisel kasutatud biotsiidi(de)l 
on selleks otstarbeks antud luba ühenduses 
või vähemalt ühes liikmesriigis.

1. Ühte või mitut biotsiidi sisaldavat
töödeldud materjali või tooteid tohib turule 
lasta üksnes juhul, kui materjalide või 
toodete töötlemisel kasutatud biotsiidi(de)l 
on selleks otstarbeks antud luba ühenduses 
või vähemalt ühes liikmesriigis või kui 
biotsiid esineb neis toodetes väiksemas 
massikontsentratsioonis kui 0,01%.
Vajadusel võib biotsiidikomitee teha 
ettepaneku erinevate piirmäärade 
kehtestamiseks konkreetsetele 
biotsiididele või nende rühmadele.

Or. en

Selgitus

Mõnda biotsiidi, mis pole ELis lubatud, kasutatakse mitte-ELi riikides: toodete ristsaastumist 
ei saa seega täielikult välistada. Nendele biotsiididele tuleb kehtestada üldine piirväärtus, 
kuid vajadusel peab biotsiidikomiteele jääma võimalus kehtestada erinevad piirväärtused.

Muudatusettepanek 137
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox, Anja Weisgerber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) mis tahes levinud nomenklatuuri (nt 
INCI) alusel kõigi toimeainete nimed,
mida toodete või materjalide töötlemisel 
kasutati või nendesse vajadusel lisati, ning 
kõigi toimeainete nimed, mis vabanevad 
töödeldud tootest või materjalist 
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tavapärastes ja ennustatavates 
kasutustingimustes, välja arvatud juhul, 
kui märgistusnõuded või alternatiivsed 
vahendid teabenõuete täitmiseks on 
sektorikohastes õigusaktides juba olemas;

Or. en

Selgitus

Töödeldud toodete ja materjalide märgistusnõuded ei tohi kaasa tuua ebavajaliku teabe 
nõudeid ega kattuda olemasolevate sektorite õigusaktides juba kehtestatud nõuetega. 
Olemasolevate sektorite õigusaktide ja nendes kehtestatud teabenõuetega (nt märgistamine, 
ohutuskaardid) tuleb alati arvestada. Näiteks detergentide määruses nõutakse säilitusaine 
INCI-nime esitamist laiatarbetoodetel ja ohutuskaardil. Seetõttu on täiendavad 
märgistusnõuded ebavajalikud.

Muudatusettepanek 138
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) vajaduse korral töödeldud toodetele või 
materjalidele omistatud biotsiidi omadus,
kui biotsiid puutub vahetult kokku 
inimeste ja keskkonnaga;

Or. en

Selgitus

Märgistusnõuded peaksid puudutama ainult tooteid, mida on töödeldud biotsiidiga, mis võib 
sattuda kokkupuutesse inimeste ja keskkonnaga, sest ainult sellised biotsiidid võivad osutuda 
tegelikult ohtlikuks.

Muudatusettepanek 139
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2 – punkt b 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) vajaduse korral töödeldud toodetele 
omistatud biotsiidi omadus;

Or. en

Selgitus

Lisaks on olemas oht, et täiendav märgistamine, mis ei sisalda ohutu kasutamise juhiseid, 
võib põhjustada tarbijate hulgas asjatut muretsemist ja ärevust; seetõttu tuleks täiendavat 
märgistamist nõuda ainult vajaduse korral.

Muudatusettepanek 140
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kõikide toodete või materjalide 
töötlemisel kasutatud või nendesse lisatud 
biotsiidide loa number;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Toote töötlemisel kasutatud biotsiidi loa numbri lisamisel tootemärgistusele tuleb ilmsiks 
saaja/tarnija vaheline suhe ja piiratakse lisaks selgelt tootja paindlikkust tarnijate 
vahetamisel, sest iga muutus nõuab kujunduse muutmist. Samuti ei ole loa numbri lisamisel 
tarbijaohutuse seisukohast mingeid eeliseid. Pädevad asutused saavad loa numbri vajadusel 
muudest kanalitest.

Muudatusettepanek 141
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kõik biotsiidiloas märgitud ohu- ja d) kõik biotsiidiloas märgitud ohu- ja 



AM\809157ET.doc 27/34 PE439.908v01-00

ET

hoiatuslaused. hoiatuslaused, kui biotsiid puutub vahetult 
kokku inimeste ja keskkonnaga.

Or. en

Selgitus

Märgistusnõuded peaksid puudutama ainult tooteid, mida on töödeldud biotsiidiga, mis võib 
sattuda kokkupuutesse inimeste ja keskkonnaga, sest ainult sellised biotsiidid võivad osutuda 
tegelikult ohtlikuks.

Muudatusettepanek 142
Ashley Fox, Anja Weisgerber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kõik biotsiidiloas märgitud ohu- ja 
hoiatuslaused.

d) ainult töödeldud toodete puhul ja 
vajaduse korral kõik biotsiidiloas märgitud 
ohu- ja hoiatuslaused.

Or. en

Selgitus

Lisaks on olemas oht, et täiendav märgistamine, mis ei sisalda ohutu kasutamise juhiseid, 
võib põhjustada tarbijate hulgas asjatut muretsemist ja ärevust; seetõttu tuleks täiendavat 
märgistamist nõuda ainult vajaduse korral.

Muudatusettepanek 143
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 3 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pädevad asutused esitavad komisjonile 
alates 2013. aastast iga kolme aasta järel
aruande käesoleva määruse rakendamise 
kohta oma territooriumil. Aruanne sisaldab 
järgmist:

3. Pädevad asutused esitavad komisjonile 
alates 2013. aastast igal aastal aruande 
käesoleva määruse rakendamise kohta oma 
territooriumil. Aruanne sisaldab järgmist:
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Or. de

Muudatusettepanek 144
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 3 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teave biotsiididega seotud 
mürgistusjuhtumite kohta.

b) teave biotsiididega seotud 
mürgistusjuhtumite kohta ning võimaliku 
mõju kohta tundlike inimeste, nagu laste, 
rasedate või haigete tervisele.

Or. de

Muudatusettepanek 145
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 3 – punkt b a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) teave mõju kohta keskkonnale;

Or. de

Muudatusettepanek 146
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 3 – punkt b b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) teave võimalike 
riskivähendamismeetmete ja alternatiivide 
välja töötamise kohta.

Or. de
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Muudatusettepanek 147
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Komisjon koostab 1. jaanuariks 2019 ja
seejärel iga kolme aasta järel aruande 
käesoleva määruse rakendamise ning 
ühenduse loa menetluse ja vastastikuse 
tunnustamise toimimise kohta. Komisjon 
esitab selle aruande Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule.

Or. de

Muudatusettepanek 148
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 – sissejuhatav osa 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tööprogrammi jooksul võtab komisjon 
vastavalt artikli 72 lõikes 4 sätestatud 
menetlusele vastu otsuse, et toimeaine 
kantakse käesoleva määruse I lisasse ning 
näeb ette selle tingimused, või juhul, kui 
artiklis 4 sätestatud nõuded ei ole täidetud 
või kui nõutud teavet ja andmeid ei ole 
ettenähtud tähtaja jooksul esitatud, et 
kõnealust toimeainet ei kanta käesoleva 
määruse I lisasse. I lisasse kandmise 
otsuses määratakse kindlaks otsuse 
jõustumise kuupäev.

Tööprogrammi jooksul võtab komisjon 
vastavalt artikli 72 lõikes 4 sätestatud 
menetlusele vastu otsuse, et toimeaine 
kantakse käesoleva määruse I lisasse ning 
näeb ette selle tingimused, või juhul, kui 
artiklis 4 sätestatud nõuded ei ole täidetud 
või kui nõutud teavet ja andmeid ei ole 
ettenähtud tähtaja jooksul esitatud, et 
kõnealust toimeainet ei kanta käesoleva 
määruse I lisasse. I lisasse kandmise 
otsuses määratakse kindlaks otsuse 
jõustumise kuupäev, mis on kaks aastat 
pärast otsuse vastuvõtmist.

Or. en

Selgitus

Õigusaktis tuleb selgelt määratleda kohaldatav ajakava. Pädevad asutused on varem kokku 
leppinud kaheaastase perioodi.
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Muudatusettepanek 149
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 4 – lõik 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste biotsiidide olemasolevaid varusid, 
mille puhul on liikmesriigi pädev asutus 
lõike 3 kohaselt esitatud loataotluse tagasi 
lükanud või millele ta on otsustanud luba 
mitte anda, tohib hävitada, ladustada ja 
kasutada kuni 18 kuud pärast kõnealuse 
tagasilükkamise või keeldumise otsuse 
jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõik 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste biotsiidide olemasolevaid varusid, 
millele pädev asutus või komisjon ei ole 
vastavaks kasutusviisiks luba andnud, 
tohib hävitada, ladustada ja kasutada 
kuni 12 kuu jooksul pärast artikli 80 lõike 
2 esimeses lõigus osutatud otsuse 
vastuvõtmise kuupäeva või kuni 12 kuu 
jooksul pärast artikli 80 lõike 2 teises 
lõigus osutatud kuupäeva, olenevalt 
sellest, kumb on hilisem.

Or. en
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Muudatusettepanek 151
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõik 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste biotsiidide olemasolevaid varusid, 
millele pädev asutus või komisjon ei ole 
vastavaks kasutusviisiks luba andnud, 
tohib hävitada, ladustada ja kasutada 
kuni 12 kuu jooksul pärast artikli 80 lõike 
2 esimeses lõigus osutatud otsuse 
vastuvõtmise kuupäeva või kuni 12 kuu 
jooksul pärast artikli 80 lõike 2 teises 
lõigus osutatud kuupäeva, olenevalt 
sellest, kumb on hilisem.

Or. en

Selgitus

See artiklist 80 pärit lõik tagab biotsiidide määruse kohaldamisalasse jäävate uute toodete 
suhtes järjepidevad meetmed.

Muudatusettepanek 152
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 82
Toiduga kokkupuutuvaid materjale 

käsitlevad üleminekumeetmed

välja jäetud

1. Loataotlused, milles käsitletakse 
toiduga kokkupuutuvaid biotsiide, mis 
olid turul ...[ELT: lisada artikli 85 
esimeses lõigus osutatud kuupäev], 
esitatakse hiljemalt 1. jaanuariks 2017.
Selliste toiduga kokkupuutuvate 
materjalide turulelaskmist, mis olid turul 
[ELT: lisada artikli 85 esimeses lõigus 
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osutatud kuupäev] ning mille puhul on 
esitatud taotlus kooskõlas lõikega 1, võib 
jätkata kuni loa andmist või loa andmisest 
keeldumist käsitleva otsuse vastuvõtmise 
kuupäevani. Kui loa andmisest kõnealuse 
biotsiidi turulelaskmiseks keeldutakse, 
tuleb nimetatud biotsiidi turulelaskmine 
lõpetada kuue kuu jooksul pärast 
keeldumist käsitleva otsuse vastuvõtmist.
Selliste toiduga kokkupuutuvate 
materjalide turulelaskmist, mis olid turul 
[ELT: lisada artikli 85 esimeses lõigus 
osutatud kuupäev] ning mille puhul ei ole 
esitatud taotlust kooskõlas lõikega 1, võib 
jätkata kuni kuue kuu jooksul pärast 
lõikes 1 osutatud kuupäeva.
2. Selliste biotsiidide olemasolevaid 
varusid, millele pädev asutus või komisjon 
ei ole vastavaks kasutusviisiks luba 
andnud, tohib hävitada, ladustada ja 
kasutada kuni 12 kuu jooksul pärast 
esimese lõike teises lõigus osutatud otsuse 
vastuvõtmise kuupäeva või kuni 12 kuu 
jooksul pärast esimese lõike kolmandas 
lõigus osutatud kuupäeva, olenevalt 
sellest, kumb on hilisem.

Or. en

Selgitus

Toiduga kokkupuutuvad ained ei peaks kuuluma ettepaneku kohaldamisalasse, sest see tooks 
kaasa topeltregulatsiooni ja -hindamise. Toiduga kokkupuutuvaid materjale reguleeritakse 
toiduga kokkupuutuvate materjalide raammääruses (EÜ) nr 1935/2004. Juhul kui toiduga 
kokkupuutuvate materjalide eeskirjadesse peaks tehtama muudatusi, tuleks läbi vaadata 
toiduga kokkupuutumist käsitlevad õigusaktid, mitte laiendada biotsiidide määruse 
kohaldamisala.

Muudatusettepanek 153
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. jaotis – punkt 3.7 – alapunkt 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Stabiilsus ladustamisel ja säilimisaeg 
määratakse üldiselt toimeaine stabiilsuse 
alusel. Kiiresti lagunevate toimeainete 
korral võib stabiilsuse ladustamisel ja 
säilimisaja määratleda muu kehtiva 
teadusliku vahendi abil, näiteks toote 
aegumiskatsete käigus saadud toimeaine 
analüüsiandmete ekstrapoleerimise teel 
kuni tõhusa piirväärtuse saavutamiseni.

Or. en

Selgitus

Tavapärased stabiilsuskatsed, mis põhinevad toimeaine mõõtmisel ja kvantifitseerimisel, ei 
sobi kergesti lagunevaid toimeaineid sisaldavatele toodetele, näiteks naatriumhüpokloritile. 
Need ained lagunevad teadaolevalt kiiremini kui heakskiidetud suunistes ette nähtud (FAO, 
WHO piirangud). Seetõttu on sellistel juhtudel asjakohasem määrata stabiilsus ja säilimisaeg 
muude vahendite abil, näiteks toote aegumiskatsete käigus saadud toimeaine 
analüüsiandmete ekstrapoleerimise teel kuni tõhusa piirväärtuse saavutamiseni

Muudatusettepanek 154
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tooteliik 20: - - Tooteliik 20: toidu ja sööda 
desinfektsioonivahendid
Tooted, mida kasutatakse toidu või sööda 
desinfitseerimiseks ja mis on ette nähtud 
kahjulike organismide tõrjeks.

Or. en

Selgitus

Oluline on jätta alles endise direktiivi 98/80/EÜ biotsiiditüüp 20 (toidu- või 
söödakonservandid), kuid selle määratlust tuleb muuta, arvestades, et need biotsiidid ei ole 
säilitusained, vaid desinfektsioonivahendid (mistõttu vana määratlus tekitas segadust). 
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Näiteks tooted, mida kasutatakse sööda desinfitseerimiseks inimpatogeenidest nagu 
salmonella, ei vasta söödalisandite eeskirjade nõuetele. Need tooted ei „avalda söödale 
soodsat mõju“ ega paranda selle omadusi.


