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Tarkistus 101
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Biosidivalmisteiden lupien 
myöntämis- tai uusimisprosessin aikana 
olisi voitava vertailla kahta tai useampaa 
biosidivalmistetta sekä niiden aiheuttamia 
riskejä ja niiden käytön avulla 
saavutettavia etuja. Tällaisen vertailevan 
arvioinnin jälkeen tehoaineita sisältävät, 
korvattaviksi aineiksi nimetyt hyväksytyt 
biosidivalmisteet voitaisiin korvata muilla 
aineilla, joista aiheutuu huomattavasti 
vähemmän vaaroja terveydelle tai 
ympäristölle, jos tällä ei ole merkittäviä 
haitallisia taloudellisia tai käytännön 
vaikutuksia. Tällaisissa tapauksissa olisi 
säädettävä sopivista kausista, joiden aikana 
aineista luovutaan vähitellen.

(14) Biosidivalmisteiden lupien 
myöntämis- tai uusimisprosessin aikana 
olisi voitava vertailla kahta tai useampaa 
biosidivalmistetta sekä niiden aiheuttamia 
riskejä ja niiden käytön avulla 
saavutettavia etuja. Tällaisen vertailevan 
arvioinnin jälkeen kaikki biosidivalmisteet
voitaisiin korvata muilla aineilla, joista 
aiheutuu huomattavasti vähemmän vaaroja 
terveydelle tai ympäristölle, jos tällä ei ole 
merkittäviä haitallisia taloudellisia tai 
käytännön vaikutuksia. Tällaisissa 
tapauksissa olisi säädettävä sopivista 
kausista, joiden aikana aineista luovutaan 
vähitellen.

Or. en

Perustelu

Ympäristölle ja ihmisen terveydelle aiheutuva riski ei niinkään johdu tehoaineista, kun 
otetaan huomioon jokaisessa valmisteessa käytetyt vähäiset määrät, vaan pikemminkin 
valmisteesta itsestään ja sen käytöstä. Vain niiden tuotteiden vertaamisella, jotka sisältävät 
korvattaviksi aineiksi nimettyjä aineita, on vähäinen merkitys. Vuosittain löydetään vain hyvin 
vähän uusia tehoaineita, niillä tuskin voidaan korvata vanhoja tehoaineita ja korvattavat 
aineet säilyvät markkinoilla pidempään kuin odotettiin. Innovaatioiden edistämiseksi on 
tärkeää suosia vain markkinoiden turvallisimpia tuotteita.

Tarkistus 102
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(20) Koska valmisteisiin, joita käytetään 
elintarvikkeiden tai rehujen säilyvyyden 
takaamiseen torjumalla haitallisia eliöitä 
varastotiloissa ja jotka aiemmin kuuluivat 
valmisteryhmään 20, sovelletaan 
neuvoston direktiiviä 89/107/ETY ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 1831/2003, kyseistä 
valmisteryhmää ei ole syytä säilyttää.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

On tarpeen säilyttää entinen direktiivin 98/80/EY mukainen biosidien valmisteryhmä 20 
(Elintarvike- tai rehuvarastojen säilytysaineet), mutta sen määritelmää on tarkistettava, koska 
nämä biosidivalmisteet eivät ole säilytysaineita vaan desinfiointiaineita (tämän vuoksi vanha 
määritelmä johti sekaannuksiin). Esimerkiksi rehun desinfioimiseen salmonellan kaltaisista 
ihmisen patogeeneistä käytetyt valmisteet eivät täytä rehujen lisäaineita koskevien säännösten 
vaatimuksia. Valmisteet eivät todellakaan ‘vaikuta rehuun suotuisasti’ tai lisää sen tasoa.

Tarkistus 103
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 104
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(24) Jotta voidaan helpottaa pääsyä 
sisämarkkinoille ja välttää lisäkustannukset 
ja aika, jotka liittyvät erillisten kansallisten 
lupien hankkimiseen eri jäsenvaltioista, 
komissio päätti aloittaa yhteisön 
lupamenettelyn soveltamisen kaikkiin 
biosidivalmisteisiin.

Or. en

Tarkistus 105
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 61 kappale

Komission teksti Tarkistus

(61) Komissiolla olisi erityisesti oltava 
valtuudet hyväksyä toimenpiteitä, joilla 
päätetään tehoaineen sisällyttämistä 
liitteeseen I koskevasta hakemuksesta, 
uusitaan sisällyttäminen tai tarkastellaan 
sitä uudestaan, vahvistetaan menettelyt, 
jotka liittyvät tehoaineen liitteeseen I 
sisällyttämisen uusimiseen tai 
uudelleentarkasteluun, laajennetaan 
yhteisön lupaa koskevat säännökset 
biosidivalmisteiden muihin luokkiin,
vahvistetaan kriteerit ja menettelyt, jotka 
liittyvät luvan peruuttamiseen tai luvan 
ehtojen ja edellytysten muuttamiseen, 
mukaan luettuna riidanratkaisumenettely, 

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

biosidivalmisteiden enimmäismäärät ja 
edellytettävät vähimmäistiedot, 
vahvistetaan maksujen yhdenmukainen 
rakenne sekä muut toimivaltaisille 
viranomaisille ja kemikaalivirastolle 
maksettavia maksuja koskevat säännöt, 
mukautetaan liitteet tieteen ja tekniikan 
edistymiseen, toteutetaan työohjelma sekä 
vahvistetaan tähän liittyvät toimivaltaisten 
viranomaisten ja ohjelmaan osallistujien 
oikeudet ja velvollisuudet sekä 
laajennetaan työohjelman kesto 
määritetyksi ajaksi. Koska nämä 
toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niillä 
muutetaan tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia myös täydentämällä tätä 
asetusta uusilla muilla kuin keskeisillä 
osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 
1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 106
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 66 kappale

Komission teksti Tarkistus

(66) Kun otetaan huomioon, että jotkin 
valmisteet eivät aiemmin kuuluneet 
biosidivalmisteita koskevan yhteisön 
lainsäädännön soveltamisalaan, on syytä 
sallia yrityksille siirtymäkausi, jotta ne 
voivat valmistautua paikalla valmistettuja 
tehoaineita, käsiteltyjä esineitä ja 
materiaaleja sekä elintarvikkeiden kanssa 
kosketuksiin joutuvia materiaaleja 
koskevien sääntöjen soveltamiseen.

(66) Kun otetaan huomioon, että jotkin 
valmisteet eivät aiemmin kuuluneet 
biosidivalmisteita koskevan yhteisön 
lainsäädännön soveltamisalaan, on syytä 
sallia yrityksille siirtymäkausi, jotta ne 
voivat valmistautua paikalla valmistettuja 
tehoaineita sekä käsiteltyjä esineitä 
materiaaleja koskevien sääntöjen 
soveltamiseen.
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Or. en

Perustelu

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien ei pidä kuulua ehdotuksen 
soveltamisalaan, koska se johtaisi kaksinkertaiseen sääntelyyn ja arviointiin. Elintarvikkeen 
kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista säädetään jo elintarvikkeen kanssa 
kosketukseen joutuvista materiaaleista annetussa puiteasetuksessa (EY) N:o 1935/2004. Jos 
muutoksia elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja koskeviin sääntöihin 
tehdään, niitä on tarkasteltava tätä koskevan lainsäädännön tarkistamisella, ei laajentamalla 
biosidivalmisteita koskevan asetuksen soveltamisalaa.

Tarkistus 107
Evelyne Gebhardt

Ehdotus asetukseksi
1 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Varovaisuusperiaate

Tämä asetus perustuu 
varovaisuusperiaatteeseen.

Or. de

Tarkistus 108
Evelyne Gebhardt

Ehdotus asetukseksi
1 b artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 b artikla
Asetuksen tarkoitus

Tämän asetuksen tarkoituksena on taata 
ihmisten terveyden suojelun sekä 
ympäristönsuojelun korkea taso. Erityistä 
huomiota on kiinnitettävä lasten, 
raskaana olevien naisten sekä sairaiden 



PE439.908v01-00 8/37 AM\809157FI.doc

FI

suojeluun.

Or. de

Tarkistus 109
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla - 2 kohta - p a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

p a) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1935/2004, annettu 
27 päivänä lokakuuta 2004, 
elintarvikkeen kanssa kosketukseen 
joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista ja 
direktiivien 80/509/ETY ja 89/109/ETY 
kumoamisesta;

Or. en

Perustelu

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien ei pidä kuulua ehdotuksen 
soveltamisalaan, koska se johtaisi kaksinkertaiseen sääntelyyn ja arviointiin. Elintarvikkeen 
kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista säädetään jo elintarvikkeen kanssa 
kosketukseen joutuvista materiaaleista annetussa puiteasetuksessa (EY) N:o 1935/2004. Jos 
muutoksia elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja koskeviin sääntöihin 
tehdään, niitä on tarkasteltava tätä koskevan lainsäädännön tarkistamisella, ei laajentamalla 
biosidivalmisteita koskevan asetuksen soveltamisalaa.

Tarkistus 110
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
3 artikla - 1 kohta - k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) "käsitellyllä aineella tai esineellä" k) "käsitellyllä aineella tai esineellä"

kaikkia aineita, seoksia, materiaaleja tai 
esineitä, jotka on käsitelty tai jotka 

kaikkia aineita, seoksia, materiaaleja tai 
esineitä, jotka on käsitelty tai jotka 
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sisältävät yhtä tai useaa biosidivalmistetta, 
jonka tarkoituksena on suojella ainetta, 
seosta, materiaalia tai esinettä haitallisten 
organismien aiheuttamalta 
pilaantumiselta;

sisältävät yhtä tai useaa biosidivalmistetta, 
jonka tarkoituksena on toteuttaa niille 
kuuluva biosidiominaisuus;

Or. it

Perustelu

Tällä tarkistuksella käsiteltyjen esineiden ja aineiden määritelmä ulotetaan kattamaan sekä 
maalit, joiden säilymistä on parannettu, että tuotteet, joiden vaikutus on ulkoinen, kuten 
moskiittoverkot, jotka sisältävät biosidituotetta. Arviointi tehdään kemikaalikohtaisesti.

Tarkistus 111
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
3 artikla - 1 kohta - s alakohta

Komission teksti Tarkistus

s) "elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin 
joutuvilla materiaaleilla"

Poistetaan.

kaikkia materiaaleja ja esineitä, jotka 
joutuvat kosketukseen asetuksen (EY) N:o 
1935/2004 [43] soveltamisalaan kuuluvien 
elintarvikkeiden kanssa;
43 EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4

Or. en

Perustelu

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien ei pidä kuulua ehdotuksen 
soveltamisalaan, koska se johtaisi kaksinkertaiseen sääntelyyn ja arviointiin. Elintarvikkeen 
kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista säädetään jo elintarvikkeen kanssa 
kosketukseen joutuvista materiaaleista annetussa puiteasetuksessa (EY) N:o 1935/2004. Jos 
muutoksia elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja koskeviin sääntöihin 
tehdään, niitä on tarkasteltava tätä koskevan lainsäädännön tarkistamisella, ei laajentamalla 
biosidivalmisteita koskevan asetuksen soveltamisalaa.
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Tarkistus 112
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
5 artikla - 1 kohta - a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) ihmisten altistuminen kyseiselle 
biosidivalmisteessa olevalle tehoaineelle 
on tavanomaisissa käyttöolosuhteissa 
merkityksetön tai asianmukaisesti 
hallittavissa kestävän käytön toimenpitein 
ja ottaen huomioon tehoaineen luontaiset 
ominaisuudet, erityisesti, jos valmistetta 
käytetään suljetuissa järjestelmissä tai 
tiukasti valvotuissa olosuhteissa;

Or. en

Perustelu

Todellisella riskinhallinnalla voidaan vähentää käyttäjien, niin ammattikäyttäjien kuin 
muiden kuin ammattikäyttäjien, altistumista ja viime kädessä suojella ympäristöä ja 
käyttäjien terveyttä. Esimerkiksi hyvin vähäinen määrä vaikkapa CMR 1-aineeksi luokiteltua 
tehoainetta houkutinansassa ei aiheuta riskia ihmisen terveydelle, kun valmiste on 
asianmukaisesti suunniteltu väärinkäytön ehkäisemiseksi. Valmiste ja sen käyttö siis 
määrittävät riskin olemassaolon, kun otetaan huomioon se, että tässä tapauksessa tehoainetta 
on vain hyvin vähän.

Tarkistus 113
Evelyne Gebhardt

Ehdotus asetukseksi
7 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hakijan on tehtävä hakemus tehoaineen 
sisällyttämisestä liitteeseen I tai 
mukautusten tekemisestä tehoaineen 
sisällyttämistä koskeviin edellytyksiin 
Euroopan kemikaalivirastolle (jäljempänä 
'kemikaalivirasto') ja ilmoitettava sille sen 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 

1. Hakijan on tehtävä hakemus tehoaineen 
sisällyttämisestä liitteeseen I tai 
mukautusten tekemisestä tehoaineen 
sisällyttämistä koskeviin edellytyksiin 
Euroopan kemikaalivirastolle (jäljempänä 
'kemikaalivirasto'). Kemikaalivirasto 
ilmoittaa sen jäsenvaltion toimivaltaisen 
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nimi, jossa hän haluaa hakemuksensa
arvioitavan. Kyseinen toimivaltainen 
viranomainen (jäljempänä 'arvioinnista 
vastaava toimivaltainen viranomainen') 
vastaa hakemuksen arvioinnista. 

viranomaisen nimen, jossa se haluaa 
hakemuksen arvioitavan. Kyseinen 
toimivaltainen viranomainen (jäljempänä 
'arvioinnista vastaava toimivaltainen 
viranomainen') vastaa hakemuksen 
arvioinnista. 

Or. de

Perustelu

On vältettävä hakemusten kasautumista yksittäisille valtioille. Näin voidaan taata tehtävien 
tasainen jakautuminen jäsenvaltioiden kesken.

Tarkistus 114
Evelyne Gebhardt

Ehdotus asetukseksi
10 artikla - 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ellei päätöksessä, jolla uusitaan 
tehoaineen sisällyttäminen liitteeseen I, 
esitetä muuta, uusiminen on voimassa 
toistaiseksi.

3. Ellei päätöksessä, jolla uusitaan 
tehoaineen sisällyttäminen liitteeseen I, 
esitetä muuta, sisällyttämisen uusiminen
tarkistetaan kymmenen vuoden kuluttua.

Or. de

Tarkistus 115
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
15 artikla - 2 kohta - 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Luvan hakijan on oltava henkilö, joka
vastaa biosidivalmisteen markkinoille 
saattamisesta tietyssä jäsenvaltiossa tai 
yhteisössä, tai hänen puolestaan toimiva 
henkilö.

2. Luvan hakijan on oltava henkilö, josta 
tulee luvanhaltija, tai hänen puolestaan 
toimiva henkilö. Tämä henkilö voi olla, 
mutta hänen ei välttämättä tarvitse olla se
henkilö, joka vastaa biosidivalmisteen 
markkinoille saattamisesta tietyssä 
jäsenvaltiossa tai yhteisössä.
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Or. en

Perustelu

Teollisuudessa tarvitaan lisää joustavuutta toimitusketjuun. Itse asiassa ei ole epätavallista, 
että valmistetta tuodaan valtioon ja saatetaan markkinoille sellaisen jakelijan vastuulla, joka 
ei ole luvanhaltija, tai monikansallisten yhtiöiden tapauksessa, että jokainen yksittäinen 
sisaryhtiö vastaa valmisteen markkinoille saattamisesta omassa valtiossaan. Säännös, jonka 
mukaan luvan haltijan ja valmisteen markkinoille saattamisesta vastaavan henkilön on oltava 
sama henkilö, loisi teollisuudelle hyvin jäykän ja epäkäytännöllisen toimintakehyksen.

Tarkistus 116
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
17 artikla - 1 kohta - johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Biosidivalmiste katsotaan vähäriskiseksi 
biosidivalmisteeksi, jos molemmat
seuraavista ehdoista täyttyvät:

1. Biosidivalmiste katsotaan vähäriskiseksi 
biosidivalmisteeksi, jos vähintään yksi
seuraavista ehdoista täyttyy:

Or. en

Perustelu

Tehoaineen ominaispiirteiden ei pidä yksinään määrittää sen soveltuvuutta vähäriskiseen 
biosidivalmisteeseen, sillä riskejä voi muodostua enemmän tuotteelle altistumisesta kuin 
tehoaineen vaaroista. Koska muut kuin ammattikäyttäjät käyttävät tiettyjä biosidivalmisteita, 
on tärkeää taata näiden valmisteiden turvallisuus niiden käyttöä koskevalla paremmalla 
tiedottamisella ja varotoimilla. Lopuksi teollisuutta on rohkaistava keskittämään tutkimus- ja 
innovointipyrkimyksensä vähäriskisten valmisteiden kehittämiseen.

Tarkistus 117
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
17 artikla - 1 kohta - 2 alakohta- johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Biosidivalmistetta ei kuitenkaan katsota 
vähäriskiseksi biosidivalmisteeksi, jos
vähintään toinen seuraavista ehdoista 
täyttyy:

Erityiset kestävän käytön toimenpiteet 
asianmukaisine tekniikoineen käytön 
valvomiseksi ovat kuitenkin tarpeen jos
vähintään kaksi seuraavista ehdoista 
täyttyy biosidivalmisteen osalta:

Or. en

Perustelu

Tehoaineen ominaispiirteiden ei pidä yksinään määrittää sen soveltuvuutta vähäriskiseen 
biosidivalmisteeseen, sillä riskejä voi muodostua enemmän tuotteelle altistumisesta kuin 
tehoaineen vaaroista. Koska muut kuin ammattikäyttäjät käyttävät tiettyjä biosidivalmisteita, 
on tärkeää taata näiden valmisteiden turvallisuus niiden käyttöä koskevalla paremmalla 
tiedottamisella ja varotoimilla. Lopuksi teollisuutta on rohkaistava keskittämään tutkimus- ja 
innovointipyrkimyksensä vähäriskisten valmisteiden kehittämiseen.

Tarkistus 118
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
17 artikla - 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, biosidivalmiste katsotaan 
vähäriskiseksi biosidivalmisteeksi, jos 
tehoaineet sisältyvät biosidivalmisteeseen 
siten, että altistuminen on tavanomaisissa
käyttöolosuhteissa merkityksetön ja 
valmistetta käsitellään tiukasti valvotuissa 
olosuhteissa sen elinkaaren kaikissa muissa 
vaiheissa.

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, biosidivalmiste katsotaan 
vähäriskiseksi biosidivalmisteeksi, jos 
tehoaineet sisältyvät biosidivalmisteeseen 
siten, että altistuminen on säädetyissä
käyttöolosuhteissa merkityksetön tai 
hallittu kestävän käytön toimenpiteillä ja 
valmistetta käsitellään tiukasti valvotuissa 
olosuhteissa sen elinkaaren kaikissa muissa 
vaiheissa.

Or. en
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Perustelu

Tehoaineen ominaispiirteiden ei pidä yksinään määrittää sen soveltuvuutta vähäriskiseen 
biosidivalmisteeseen, sillä riskejä voi muodostua enemmän tuotteelle altistumisesta kuin 
tehoaineen vaaroista. Koska muut kuin ammattikäyttäjät käyttävät tiettyjä biosidivalmisteita, 
on tärkeää taata näiden valmisteiden turvallisuus niiden käyttöä koskevalla paremmalla 
tiedottamisella ja varotoimilla. Lopuksi teollisuutta on rohkaistava keskittämään tutkimus- ja 
innovointipyrkimyksensä vähäriskisten valmisteiden kehittämiseen.

Tarkistus 119
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
17 artikla - 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2a. Luvan hakijan on toimitettava 1 ja 2 
kohdassa määritetyissä tilanteissa 
toimivaltaisille viranomaisille
(i) tiedot erityisistä myyntipisteistä
(ii) erityiset ohjeet suojainten käytöstä
(iii) esite valmisteen riskeistä, eduista ja 
vastuullisesta käytöstä
(iv) vuotuinen raportti mahdollisista 
myrkytystapauksista.

Or. en

Perustelu

Tehoaineen ominaispiirteiden ei pidä yksinään määrittää sen soveltuvuutta vähäriskiseen 
biosidivalmisteeseen, sillä riskejä voi muodostua enemmän tuotteelle altistumisesta kuin 
tehoaineen vaaroista. Koska muut kuin ammattikäyttäjät käyttävät tiettyjä biosidivalmisteita, 
on tärkeää taata näiden valmisteiden turvallisuus niiden käyttöä koskevalla paremmalla 
tiedottamisella ja varotoimilla. Lopuksi teollisuutta on rohkaistava keskittämään tutkimus- ja 
innovointipyrkimyksensä vähäriskisten valmisteiden kehittämiseen.
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Tarkistus 120
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
18 artikla - 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Kansallista lupaa, johon liittyy 
vastavuoroisen tunnustamisen menettely, 
koskevat hakemukset voidaan toimittaa 
toimivaltaiselle viranomaiselle 1 kohdassa 
tarkoitettujen asiakirjojen mukana 
englannin kielellä.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että niiden hakemusten osalta, joihin liittyy vastavuoroisen tunnustamisen
menettelyjä, vastaanottava toimivaltainen viranomainen hyväksyy hakemuksen ja kaikki 
siihen liittyvät asiakirjat englanninkielisinä. Tämä on hyvin tärkeää, jotta voidaan välttää 
aikaa vievät ja kalliit käännösmenettelyt samojen asiakirjojen kääntämiseksi useille Euroopan 
kielille.

Tarkistus 121
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
21 artikla - 3 kohta - johdanto

Komission teksti Tarkistus

3. Hakemuksen vastaanottavan 
toimivaltaisen viranomaisen tai, kun 
kyseessä on päätös yhteisön lupaa 
koskevasta hakemuksesta, komission on 

3. Hakemuksen vastaanottavan 
toimivaltaisen viranomaisen tai, kun 
kyseessä on päätös yhteisön lupaa 
koskevasta hakemuksesta, komission on
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kiellettävä biosidivalmisteen markkinoille 
saattaminen tai käyttö tai rajoitettava sitä, 
jos biosidivalmiste sisältää korvattavaa 
tehoainetta ja liitteen VI mukaisessa 
hyötyjen ja vaarojen arvioinnissa 
osoitetaan, että kaikki seuraavat perusteet 
täyttyvät:

kiellettävä biosidivalmisteen markkinoille 
saattaminen tai käyttö tai rajoitettava sitä, 
jos liitteen VI mukaisessa hyötyjen ja 
vaarojen arvioinnissa osoitetaan, että 
kaikki seuraavat perusteet täyttyvät:

Or. en

Perustelu

Ympäristölle ja ihmisen terveydelle aiheutuva riski ei niinkään johdu tehoaineista, kun 
otetaan huomioon jokaisessa valmisteessa käytetyt vähäiset määrät, vaan pikemminkin 
valmisteesta itsestään ja sen käytöstä. Vuosittain löydetään vain hyvin vähän uusia 
tehoaineita, niillä tuskin voidaan korvata vanhoja tehoaineita ja korvattavat aineet säilyvät 
markkinoilla pidempään kuin odotettiin. Innovaatioiden edistämiseksi on tärkeää suosia vain 
markkinoiden turvallisimpia tuotteita.

Tarkistus 122
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
21 artikla - 2 kohta - a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hakemuksessa mainittua käyttöä varten 
on jo olemassa jokin toinen hyväksytty 
biosidivalmiste tai muu kuin kemiallinen 
torjunta- tai valvontamenetelmä, josta 
aiheutuu huomattavasti alhaisempi riski 
ihmisten tai eläinten terveydelle taikka 
ympäristölle;

a) hakemuksessa mainittua käyttöä varten 
on jo olemassa jokin toinen hyväksytty 
biosidivalmiste tai muu kuin kemiallinen 
torjunta- tai valvontamenetelmä, josta 
aiheutuu huomattavasti alhaisempi tai 
alentunut riski ihmisten tai eläinten 
terveydelle taikka ympäristölle;

Or. en

Perustelu

Ympäristölle ja ihmisen terveydelle aiheutuva riski ei niinkään johdu tehoaineista, kun 
otetaan huomioon jokaisessa valmisteessa käytetyt vähäiset määrät, vaan pikemminkin 
valmisteesta itsestään ja sen käytöstä. Vuosittain löydetään vain hyvin vähän uusia 
tehoaineita, niillä tuskin voidaan korvata vanhoja tehoaineita ja korvattavat aineet säilyvät 
markkinoilla pidempään kuin odotettiin. Innovaatioiden edistämiseksi on tärkeää suosia vain 
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markkinoiden turvallisimpia tuotteita.

Tarkistus 123
Evelyne Gebhardt

Ehdotus asetukseksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan.

Or. de

Tarkistus 124
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisön lupa voidaan myöntää 
seuraaville biosidivalmisteluokille:

1. Yhteisön lupa voidaan myöntää kaikille 
biosidivalmisteluokille:

a) biosidivalmisteet, jotka sisältävät yhtä 
tai useaa uutta tehoainetta;
b) vähäriskiset biosidivalmisteet.
2. Komissio voi lisätä tämän artiklan 1 
kohtaan muita biosidivalmisteiden 
luokkia 54 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetun, tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa koskevan komission 
kertomuksen sekä yhteisön luvista saadun 
kokemuksen perusteella.
Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 72 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en
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Perustelu

Keskitetystä hyväksymisjärjestelmästä on selkeää etua sisämarkkinoiden toiminnalle, koska 
sillä varmistetaan johdonmukainen arviointi ja vaatimusten yhdenmukainen täytäntöönpano 
kaikissa jäsenvaltioissa sekä edistetään parhaiden käytäntöjen ja samojen 
kuluttajansuojanormien leviämistä kaikkialle Eurooppaan. Tämän vuoksi yhteisön 
lupamenettelyä on laajennettava kaikkiin valmisteluokkiin. On kuitenkin säilytettävä myös 
mahdollisuus hakea valmisteelle lupaa suoraan jäsenvaltioilta yrityksille, jotka markkinoivat 
valmisteita yhdessä jäsenvaltiossa tai rajallisessa määrässä jäsenvaltioita.

Tarkistus 125
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisön lupa voidaan myöntää 
seuraaville biosidivalmisteluokille:

1. Yhteisön lupa voidaan myöntää kaikille 
biosidivalmisteille, joiden käyttötavat ja 
käytön edellytykset ovat merkittäviltä osin 
vastaavia.
Yhteisön lupa edellyttää tarvittaessa 
kestävän käytön toimenpiteiden 
toteuttamista sen varmistamiseksi, että 
ihmisen terveyden ja ympäristön suojelun 
taso on sama kaikkialla unionissa. Nämä 
toimenpiteet voivat vaihdella valmisteen 
tyypin mukaan.

a) biosidivalmisteet, jotka sisältävät yhtä 
tai useaa uutta tehoainetta;
b) vähäriskiset biosidivalmisteet.
2. Komissio voi lisätä tämän artiklan 1 
kohtaan muita biosidivalmisteiden 
luokkia 54 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetun, tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa koskevan komission 
kertomuksen sekä yhteisön luvista saadun 
kokemuksen perusteella.
Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 72 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en
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Perustelu

Suurimmassa osassa jäsenvaltioita ei ole biosidivalmisteiden hyväksymisjärjestelmää. Tämän 
vuoksi on asianmukaista siirtää hyväksymismenettely suoraan EU:n tasolle sen 
varmistamiseksi, että kaikki EU:n kansalaiset ovat tasa-arvoisia ihmisen terveyden ja 
ympäristön suojelun osalta. Lisäksi suurin osa nykyisistä tehoaineista on tuolloin arvioitu. 
Lopuksi, biosiditeollisuutta on kannustettava innovointiin. Tämä edellyttää yksinkertaistettua 
menettelyä ja lyhyempiä määräaikoja osoituksena paremmasta sääntelystä. 

Tarkistus 126
Ashley Fox, Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
33 artikla - 1 kohta - b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) biosidivalmisteet, jotka on 
suunniteltu kuluttajien kotikäyttöön tai 
ammattikäyttäjille vastaavin edellytyksin 
ja käyttöohjein Euroopan unionissa ja 
jotka täyttävät 33 a artiklassa luetellut 
kriteerit.

Or. en

Perustelu

Yksi yhteisön hyväksymisjärjestelmän keskeinen tavoite on varmistaa valmisteiden 
johdonmukainen turvallisuusarviointi, yhtäläiset kuluttajansuojanormit ja vaatimusten 
yhdenmukainen täytäntöönpano kaikissa jäsenvaltioissa. Biosidivalmisteisiin, joita käytetään 
samalla tavalla kaikkialla EU:ssa, on sovellettava unionin hyväksymisjärjestelmää. 
Valmisteita käytetään kotona tai ammattikäytössä käytännöllisenä ja kustannustehokkaana 
keinona suojella kansanterveyttä, mikä vähentää tarttuvien tautien aiheuttamaa taakkaa. 
Valmisteissa on yksinkertaiset ja selkeät käyttöohjeet.

Tarkistus 127
Ashley Fox, Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
33 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Valmiste katsotaan 33 artiklan 1 kohdan 
b a alakohdan mukaisesti vastaavien 
käyttöedellytysten biosidivalmisteeksi, jos 
kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: 
(i) sillä on käyttöohjeiden mukaan 
vastaavat käyttöedellytykset kaikkialla 
Euroopan unionissa;
(ii) se on jo saatettu tai saatetaan 
markkinoille vähintään [...] jäsenvaltiossa 
kahden vuoden kuluessa luvan 
myöntämisestä;
(iii) sen käyttöedellytyksissä ei edellytetä 
henkilösuojainten käyttöä liitteen VI 
mukaisesti ja se täyttää tavanomaisissa ja 
kohtuullisesti ennakoitavissa olevissa 
käyttöolosuhteissa käytettynä 16 artiklan 
1 kohdassa esitetyt vaatimukset.
Kohdassa (ii) tarkoitettujen 
jäsenvaltioiden määrän määrittämiseksi 
tai muuttamiseksi komissio antaa 
delegoituja säädöksiä [....] artiklan 
mukaisesti.    

Or. en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 128
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
35 artikla - 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos 4 kohdassa tarkoitetussa 
päätöksessä evätään jotakin 
biosidivalmistetta koskeva yhteisön lupa, 
koska biosidivalmiste ei täytä 17 artiklan 
mukaisia vähäriskisen biosidivalmisteen 
kriteereitä, hakija voi tarvittaessa hakea 
yhteisön lupaa 33 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan mukaisesti tai kansallista 
lupaa luvun V mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kohdasta tulee tarpeeton, jos 33 artiklaan tehty tarkistus hyväksytään.

Tarkistus 129
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
41 artikla - 2 kohta - 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Luvan muuttamisen on kuuluttava yhteen 
seuraavista luokista, joihin viitataan 
3 artiklan (ua), (ub) ja (uc) kohdissa: 
a) hallinnollinen muutos,
b) vähäinen muutos tai
c) merkittävä muutos.

Or. en
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Perustelu

Säädöstekstissä on esitettävä selkeästi pääperiaatteet, joita sovelletaan lupien muuttamiseen, 
vaikka menettelyjä koskevat yksityiskohdat voidaan täsmentää täytäntöönpanotoimenpiteissä. 
Erityisesti on tarpeen määrittää muutostyypit, joita voidaan tehdä olemassa oleviin lupiin.

Tarkistus 130
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
44 artikla - 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rinnakkaisvalmisteiden kauppaa 
koskeva lupa on myönnettävä kahden 
kuukauden kuluessa hakemuksen 
jättämisestä. Käyttöönottovaltion 
toimivaltainen viranomainen voi pyytää 
alkuperäjäsenvaltion toimivaltaiselta 
viranomaiselta lisätietoja sen toteamiseksi, 
onko tuote olennaisilta osiltaan
samanlainen viitevalmisteen kanssa. 
Alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on toimitettava pyydetyt 
tiedot kuukauden kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta.

2. Rinnakkaisvalmisteiden kauppaa 
koskeva lupa on myönnettävä kahden 
kuukauden kuluessa hakemuksen 
jättämisestä. Käyttöönottovaltion 
toimivaltainen viranomainen voi pyytää 
alkuperäjäsenvaltion toimivaltaiselta 
viranomaiselta lisätietoja sen toteamiseksi, 
onko tuote samanlainen viitevalmisteen 
kanssa. Alkuperäjäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on 
toimitettava pyydetyt tiedot kuukauden 
kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Or. en

Perustelu

Asianmukaisen tasapainon löytämiseksi tavaroiden vapaan kaupan ja turvallisten 
markkinoiden välillä tämä rinnakkaiskauppaa koskeva artikla on rajattava samojen 
eritelmien ja saman tehoaineiden ja apuaineiden koostumuksen perusteella samanlaisiin 
tuotteisiin.

Tarkistus 131
Evelyne Gebhardt

Ehdotus asetukseksi
44 artikla - 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Biosidivalmiste katsotaan olennaisilta 
osiltaan samanlaiseksi 
viitebiosidivalmisteen kanssa, jos yksi 
seuraavista edellytyksistä täyttyy:

3. Biosidivalmiste katsotaan olennaisilta 
osiltaan samanlaiseksi 
viitebiosidivalmisteen kanssa, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

Or. de

Tarkistus 132
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
46 artiklan - 1 kohta - 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Jos kyseessä on tieteellinen tutkimus tai 
kehittäminen, henkilön, joka aikoo 
toteuttaa kokeen tai testin, on ilmoitettava 
asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle 
ennen kokeen tai testin aloittamista. 
Kyseisen henkilön on laadittava ja 
säilytettävä kirjallisessa muodossa tiedot, 
joissa esitetään biosidivalmisteen tai 
tehoaineen tunnistetiedot, etiketin 
merkintöjä koskevat tiedot, toimitetut 
määrät sekä niiden henkilöiden nimet ja 
osoitteet, joille biosidivalmiste tai tehoaine 
on toimitettu, sekä koottava asiakirja-
aineisto, joka sisältää kaikki saatavissa 
olevat tiedot mahdollisista vaikutuksista 
ihmisten tai eläinten terveyteen tai 
ympäristöön. Kyseisen henkilön on 
pyydettäessä toimitettava nämä tiedot 
toimivaltaisen viranomaisen käyttöön.

Jos kyseessä on tieteellinen tutkimus tai 
kehittäminen, myös tuote- tai 
prosessiorientoitunut tutkimus tai 
kehittäminen, henkilön, joka aikoo 
toteuttaa kokeen tai testin, on ilmoitettava 
asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle 
ennen kokeen tai testin aloittamista. 
Kyseisen henkilön on laadittava ja 
säilytettävä kirjallisessa muodossa tiedot, 
joissa esitetään biosidivalmisteen tai 
tehoaineen tunnistetiedot, etiketin 
merkintöjä koskevat tiedot ja toimitetut 
määrät sekä koottava asiakirja-aineisto, 
joka sisältää kaikki saatavissa olevat tiedot 
mahdollisista vaikutuksista ihmisten tai 
eläinten terveyteen tai ympäristöön. 
Kyseisen henkilön on pyydettäessä 
toimitettava nämä tiedot toimivaltaisen 
viranomaisen käyttöön.

Or. en

Perustelu

Kansallista lupaa koskeva vaatimus on merkittävä este innovoinnille, sillä siihen liittyy hyvin 
pitkiä odotusaikoja, ennen kuin testi voidaan toteuttaa. Sen sijaan ehdotetaan 30 päivän 
ajanjakson vahvistamista toimivaltaiselle viranomaiselle, jotta se voi arvioida, aiheuttaako 
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ehdotettu testi/koe huolenaiheita ja antaa lausuntonsa, säilyttäen kuitenkin toimivaltaisen 
viranomaisen etukäteen toteuttaman arvioinnin tarpeen. Lopuksi, kun testi toteutetaan 
yksittäisessä jäsenvaltiossa, sekä komissiolle että muille toimivaltaisille viranomaisille 
ilmoittamisella ei ole selkeää tarkoitusta eikä siitä ole etua.

Tarkistus 133
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
46 artikla - 1 kohta - 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun kyseessä on tuote- ja 
prosessisuuntautunut tutkimus ja 
kehittäminen, henkilön, joka aikoo 
suorittaa kokeen tai testin, on ennen 
biosidivalmisteen tai tehoaineen 
saattamista markkinoille toimitettava 
toisessa alakohdassa tarkoitetut tiedot sen 
valtion toimivaltaisille viranomaisille, 
jossa markkinoille saattaminen tapahtuu.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kansallista lupaa koskeva vaatimus on merkittävä este innovoinnille, sillä siihen liittyy hyvin 
pitkiä odotusaikoja, ennen kuin testi voidaan toteuttaa. Sen sijaan ehdotetaan 30 päivän 
ajanjakson vahvistamista toimivaltaiselle viranomaiselle, jotta se voi arvioida, aiheuttaako 
ehdotettu testi/koe huolenaiheita ja antaa lausuntonsa, säilyttäen kuitenkin toimivaltaisen 
viranomaisen etukäteen toteuttaman arvioinnin tarpeen. Lopuksi, kun testi toteutetaan 
yksittäisessä jäsenvaltiossa, sekä komissiolle että muille toimivaltaisille viranomaisille 
ilmoittamisella ei ole selkeää tarkoitusta eikä siitä ole etua.

Tarkistus 134
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
46 artikla - 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Hyväksymätöntä biosidivalmistetta tai 
yksinomaan biosidivalmisteissa 
käytettäväksi tarkoitettua tehoainetta ei saa 
saattaa markkinoille sellaista koetta tai 
testiä varten, jonka yhteydessä tai 
seurauksena biosidivalmistetta voi päästä 
ympäristöön, ellei toimivaltainen 
viranomainen ole arvioinut kyseisen 
tuotteen markkinoille saattamisesta 
kiinnostuneen henkilön toimittamia tietoja 
ja myöntänyt tähän tarkoitukseen 
kansallista lupaa, jossa rajoitetaan 
käytettäviä määriä ja käsiteltäviä alueita 
ja jossa voidaan määrätä lisäehtoja. 
Toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava myönnetystä kansallisesta 
luvasta viipymättä komissiolle ja muille 
toimivaltaisille viranomaisille.

2. Hyväksymätöntä biosidivalmistetta tai 
yksinomaan biosidivalmisteissa 
käytettäväksi tarkoitettua tehoainetta ei saa 
saattaa markkinoille sellaista koetta tai 
testiä varten, jonka yhteydessä tai 
seurauksena biosidivalmistetta voi päästä 
ympäristöön, ellei toimivaltainen 
viranomainen ole arvioinut kyseisen 
tuotteen markkinoille saattamisesta 
kiinnostuneen henkilön toimittamia tietoja 
ja myöntänyt tähän tarkoitukseen 
myönteistä lausuntoa, jossa voidaan 
määrätä lisäehtoja. Biosidivalmiste 
voidaan saattaa markkinoille 30 päivän 
kuluessa 1 kohdassa edellytetystä 
ilmoituksesta ilmoitettua koetta tai testiä 
varten ilman toimivaltaisen viranomaisen
lausuntoa.

Or. en

Perustelu

Kansallista lupaa koskeva vaatimus on merkittävä este innovoinnille, sillä siihen liittyy hyvin 
pitkiä odotusaikoja, ennen kuin testi voidaan toteuttaa. Sen sijaan ehdotetaan 30 päivän 
ajanjakson vahvistamista toimivaltaiselle viranomaiselle, jotta se voi arvioida, aiheuttaako 
ehdotettu testi/koe huolenaiheita ja antaa lausuntonsa, säilyttäen kuitenkin toimivaltaisen 
viranomaisen etukäteen toteuttaman arvioinnin tarpeen. Lopuksi, kun testi toteutetaan 
yksittäisessä jäsenvaltiossa, sekä komissiolle että muille toimivaltaisille viranomaisille 
ilmoittamisella ei ole selkeää tarkoitusta eikä siitä ole etua.

Tarkistus 135
Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
46 artikla - 3 kohta - 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos koe tai testi suoritetaan muussa 
jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa 
biosidivalmisteen markkinoille saattaminen 

3. Jos koe tai testi suoritetaan muussa 
jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa 
biosidivalmisteen markkinoille saattaminen 
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tapahtuu, hakijan on saatava lupa 
kokeeseen tai testiin sen jäsenvaltion 
toimivaltaiselta viranomaiselta, jonka 
alueella kokeet tai testit aiotaan tehdä.

tapahtuu, hakijan on ilmoitettava asiasta 
sen jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle, jonka alueella kokeet tai 
testit aiotaan tehdä. Hakijan on laadittava 
ja säilytettävä kirjallisessa muodossa 
tiedot, joissa esitetään biosidivalmisteen 
tai tehoaineen tunnistetiedot, etiketin 
merkintöjä koskevat tiedot ja toimitetut 
määrät sekä koottava asiakirja-aineisto, 
joka sisältää kaikki saatavissa olevat 
tiedot mahdollisista vaikutuksista 
ihmisten tai eläinten terveyteen tai 
ympäristöön. Hakijan on pyydettäessä 
toimitettava nämä tiedot toimivaltaisen 
viranomaisen käyttöön.

Or. en

Perustelu

Toisessa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa biosidivalmisteen markkinoille saattaminen 
tapahtuu, tehtäviä testejä/kokeita koskevien sääntöjen on oltava samat kuin saman artiklan 
ensimmäisessä kohdassa.

Tarkistus 136
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
47 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhtä tai useaa biosidivalmistetta 
sisältäviä käsiteltyjä esineitä ja 
materiaaleja ei saa saattaa markkinoille, jos 
esineiden ja materiaalien käsittelyyn 
käytettyjä biosidivalmisteita ei ole 
hyväksytty tähän käyttöön yhteisössä tai 
vähintään yhdessä jäsenvaltiossa.

1. Yhtä tai useaa biosidivalmistetta 
sisältäviä käsiteltyjä esineitä ja 
materiaaleja ei saa saattaa markkinoille, jos 
esineiden tai materiaalien käsittelyyn 
käytettyjä biosidivalmisteita ei ole 
hyväksytty tähän käyttöön yhteisössä tai 
vähintään yhdessä jäsenvaltiossa tai jos 
biosidivalmistetta on näissä esineissä yli 
0,01 prosentin pitoisuuksina painosta.
Biosidivalmisteita käsittelevä komitea voi 
tarvittaessa ehdottaa erilaisia 
kynnyspitoisuuksia tietynlaisille 
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biosidivalmisteille tai valmisteryhmille.

Or. en

Perustelu

Joitakin biosidivalmisteita, joita ei ole hyväksytty EU:ssa, käytetään muissa kuin EU:n 
jäsenvaltioissa: tavaroiden ristikontaminaatiota ei siis voida täysin sulkea pois. Näille 
biosidivalmisteille on asetettava yleinen kynnysarvo ja biosidivalmisteita käsittelevälle 
komitealle on annettava mahdollisuus asettaa tarvittaessa erilaisia kynnysarvoja.

Tarkistus 137
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
47 artikla - 2 kohta - a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) tarvittaessa kaikkien niiden 
tehoaineiden nimi, yhteisen nimikkeistön 
mukaisesti aina kun se on mahdollista 
(esim. INCI), joita on käytetty esineiden 
tai materiaalien käsittelyssä tai joita esineet 
ja materiaalit sisältävät ja kaikkien niiden 
tehoaineiden nimi, joiden on tarkoitus 
vapautua käsitellystä esineestä tai 
materiaalista tavanomaisissa tai 
kohtuudella ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa, ellei niiden 
pakkausmerkintöjä tai vaihtoehtoisia 
tiedotuskeinoja koskevia vaatimuksia jo 
sisälly alakohtaiseen lainsäädäntöön.

Or. en

Perustelu

Käsiteltyjen esineiden ja materiaalien merkintöjä koskevat säännökset eivät saa johtaa 
tarpeetonta tietoa koskeviin vaatimuksiin eivätkä saa olla päällekkäisiä voimassaolevan 
alakohtaisen lainsäädännön vaatimusten kanssa. On aina otettava huomioon voimassaoleva 
alakohtainen lainsäädäntö ja sen tietovaatimukset (esim. merkinnät, 
käyttöturvallisuustiedotteet). Esimerkiksi pesuaineasetuksen mukaan säilöntäaineen INCI-
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nimike on merkittävä yleiseen käyttöön tarkoitettuihin valmisteisiin ja esitettävä 
käyttöturvallisuustiedotteessa. Ylimääräiset merkintää koskevat vaatimukset ovat siis 
tarpeettomia.

Tarkistus 138
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
47 artikla - 2 kohta - b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tarvittaessa käsitellyille esineille tai 
materiaaleille osoitettu bioisidiominaisuus;

b) tarvittaessa käsitellyille esineille tai 
materiaaleille osoitettu bioisidiominaisuus, 
jos biosidivalmiste on tarkoitettu suoraan 
kosketukseen ihmisen tai ympäristön 
kanssa;

Or. en

Perustelu

Merkintävaatimusten on koskettava vain biosidivalmisteella käsiteltyjä esineitä, jotka 
saattavat joutua suoraan kosketukseen ihmisen ja ympäristön kanssa, sillä vain ne voivat 
todella olla haitallisia.

Tarkistus 139
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
47 artikla - 2 kohta - b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tarvittaessa käsitellyille esineille tai 
materiaaleille osoitettu bioisidiominaisuus;

b) tarvittaessa käsitellyille esineille 
osoitettu bioisidiominaisuus;

Or. en
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Perustelu

Lisäksi vaarana on, että ylimääräiset merkinnät, jotka eivät tarjoa turvallista käyttöä 
koskevia ohjeita, saattavat johtaa kuluttajien tarpeettomiin huoliin ja pelkoihin, joten 
lisämerkintöjä on vaadittava vain tarvittaessa.

Tarkistus 140
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
47 artikla - 2 kohta - c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kaikkien niiden biosidivalmisteiden 
lupanumero, joita käytettiin käsittelyssä 
tai joita esineet ja materiaalit sisältävät;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Esineen käsittelyssä käytetyn biosidivalmisteen lupanumeron sisällyttäminen valmisteen 
merkintöihin paljastaa vastaanottaja/toimittaja-suhteen ja rajoittaa lisäksi selvästi 
valmistajan joustavaa mahdollisuutta vaihtaa toimittajaa, sillä jokainen muutos edellyttää
merkintämateriaalien muutosta. Lupanumeron sisällyttämisestä ei myöskään ole mitään etua 
kuluttajan turvallisuuden kannalta. Toimivaltaisten viranomaisten lainvalvontatarkoituksiin 
lupanumero voidaan saada muilla keinoilla.

Tarkistus 141
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
47 artikla - 2 kohta - d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) biosidivalmisteen luvassa esitetyt 
vaaralausekkeet ja turvalausekkeet.

d) biosidivalmisteen luvassa esitetyt 
vaaralausekkeet ja turvalausekkeet, jos 
biosidivalmiste on tarkoitettu suoraan 
kosketukseen ihmisen tai ympäristön 
kanssa.
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Or. en

Perustelu

Merkintävaatimusten on koskettava vain biosidivalmisteella käsiteltyjä esineitä, jotka 
saattavat joutua suoraan kosketukseen ihmisen ja ympäristön kanssa, sillä vain ne voivat 
todella olla haitallisia.

Tarkistus 142
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
47 artikla - 2 kohta - d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) biosidivalmisteen luvassa esitetyt 
vaaralausekkeet ja turvalausekkeet.

d) biosidivalmisteen luvassa esitetyt 
vaaralausekkeet ja turvalausekkeet vain 
käsiteltyjen esineiden osalta ja 
tarvittaessa.

Or. en

Perustelu

Lisäksi vaarana on, että ylimääräiset merkinnät, jotka eivät tarjoa turvallista käyttöä 
koskevia ohjeita, saattavat johtaa kuluttajien tarpeettomiin huoliin ja pelkoihin, joten 
lisämerkintöjä on vaadittava vain tarvittaessa.

Tarkistus 143
Evelyne Gebhardt

Ehdotus asetukseksi
54 artikla - 3 kohta - johdanto

Komission teksti Tarkistus

3. Toimivaltaisten viranomaisten on joka 
kolmas vuosi vuodesta 2013 alkaen 
toimitettava komissiolle kertomus tämän 
asetuksen täytäntöönpanosta alueellaan.  

3. Toimivaltaisten viranomaisten on 
vuosittain vuodesta 2013 alkaen 
toimitettava komissiolle kertomus tämän 
asetuksen täytäntöönpanosta alueellaan.  
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Kertomukseen on sisällyttävä: Kertomukseen on sisällyttävä:

Or. de

Tarkistus 144
Evelyne Gebhardt

Ehdotus asetukseksi
54 artikla - 3 kohta - b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tiedot mahdollisista biosidivalmisteisiin 
liittyvistä myrkytystapauksista.

b) tiedot mahdollisista biosidivalmisteisiin 
liittyvistä myrkytystapauksista sekä 
mahdollisista terveysvaikutuksista lasten, 
raskaana olevien naisten tai sairaiden 
kaltaisiin herkkiin henkilöihin;

Or. de

Tarkistus 145
Evelyne Gebhardt

Ehdotus asetukseksi
54 artikla - 3 kohta - b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) tiedot ympäristövaikutuksista;

Or. de

Tarkistus 146
Evelyne Gebhardt

Ehdotus asetukseksi
54 artikla - 3 kohta - b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) tiedot mahdollisista toimenpiteistä 
riskien minimoimiseksi ja vaihtoehtojen 
kehittämiseksi.

Or. de
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Tarkistus 147
Evelyne Gebhardt

Ehdotus asetukseksi
54 artikla - 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Komissio laatii kertomuksen tämän 
asetuksen täytäntöönpanosta ja erityisesti 
yhteisön lupamenettelyn ja vastavuoroisen 
tunnustamisen toiminnasta 1 päivään 
tammikuuta 2019 mennessä ja sen jälkeen 
joka kolmas vuosi.  Komissio toimittaa 
kyseisen kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. de

Tarkistus 148
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
77 artikla - 1 kohta - 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Työohjelman aikana komissio päättää 72 
asetuksen 4 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen tehoaineen 
sisällyttämisestä tämän asetuksen 
liitteeseen I sekä sisällyttämisen 
edellytyksistä tai, jos 4 artiklan 
vaatimukset eivät täyty taikka vaadittuja 
tietoja ei ole toimitettu määräajassa, siitä, 
ettei kyseistä tehoainetta sisällytetä tämän 
asetuksen liitteeseen I. Päätöksessä 
vahvistetaan päivämäärä, jona 
sisällyttäminen liitteeseen I tulee voimaan.

Työohjelman aikana komissio päättää 72 
asetuksen 4 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen tehoaineen 
sisällyttämisestä tämän asetuksen 
liitteeseen I sekä sisällyttämisen 
edellytyksistä tai, jos 4 artiklan 
vaatimukset eivät täyty taikka vaadittuja 
tietoja ei ole toimitettu määräajassa, siitä, 
ettei kyseistä tehoainetta sisällytetä tämän 
asetuksen liitteeseen I. Päätöksessä 
vahvistetaan päivämäärä, jona 
sisällyttäminen liitteeseen I tulee voimaan, 
mikä tapahtuu kahden vuoden kuluttua 
päätöksen tekemisestä.

Or. en
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Perustelu

Lainsäädäntötekstissä on esitettävä selvästi sovellettavat määräajat. Toimivaltaiset 
viranomaiset ovat jo aiemmin sopineet kahdesta vuodesta.

Tarkistus 149
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
77 artikla - 4 kohta - 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sellaisten biosidivalmisteita, joiden lupaa 
koskevan, 3 kohdan mukaisesti toimitetun 
hakemuksen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen on hylännyt tai joille se on 
päättänyt olla myöntämättä lupaa, 
olemassa olevien varastojen hävittäminen, 
varastointi ja käyttö on sallittua 18 
kuukauden ajan kyseistä hylkäämisestä 
tai päätöksestä.

Or. en

Tarkistus 150
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
81 artikla - 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Niiden biosidivalmisteiden olemassa 
olevien varastojen hävittäminen, 
säilyttäminen ja käyttäminen, joita 
toimivaltainen viranomainen tai komissio 
ei ole hyväksynyt kyseessä olevaa käyttöä 
varten, ovat sallittuja 12 kuukauden ajan 
80 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun päätöksen 
tekopäivästä tai 12 kuukauden ajan 
80 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitetusta päivästä sen mukaan, kumpi 
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näistä ajankohdista on myöhäisempi.

Or. en

Tarkistus 151
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
81 artikla - 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Niiden biosidivalmisteiden olemassa 
olevien varastojen hävittäminen, 
säilyttäminen ja käyttäminen, joita 
toimivaltainen viranomainen tai komissio 
ei ole hyväksynyt kyseessä olevaa käyttöä 
varten, ovat sallittuja 12 kuukauden ajan 
80 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun päätöksen 
tekopäivästä tai 12 kuukauden ajan 
80 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitetusta päivästä sen mukaan, kumpi 
näistä ajankohdista on myöhäisempi.

Or. en

Perustelu

Kohtaan tehdyllä lisäyksellä 80 artiklasta varmistetaan johdonmukaiset toimenpiteet 
biosidivalmisteita koskevan asetuksen soveltamisalaan kuuluvien uusien valmisteiden osalta.

Tarkistus 152
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
82 artikla

Komission teksti Tarkistus

82 artikla Poistetaan.
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Siirtymätoimenpiteet, jotka koskevat 
elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin 

joutuvia materiaaleja
1. Lupahakemukset, jotka koskevat 
elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin 
joutuvia materiaaleja, jotka olivat 
markkinoilla … [EUVL: lisätään 85 
artiklan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettu päivä], on toimitettava 
viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2017.
Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin 
joutuvia materiaaleja, jotka olivat 
markkinoilla [EUVL: lisätään 85 artiklan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu 
päivä] ja joita koskeva hakemus on 
toimitettu 1 kohdan mukaisesti, voidaan 
edelleen saattaa markkinoille siihen 
päivään saakka, jona tehdään päätös 
hyväksynnästä tai sen epäämisestä. Jos 
hyväksyntä kyseisen vähäriskisen 
biosidivalmisteen markkinoille 
saattamiseksi evätään, kyseistä 
biosidivalmistetta ei enää voida saattaa 
markkinoille kuuden kuukauden kuluttua 
kyseisestä päätöksestä.
Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin 
joutuvia materiaaleja, jotka olivat 
markkinoilla [EUVL: lisätään 85 artiklan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu 
päivä] ja joita koskevaa hakemusta ei ole 
toimitettu 1 kohdan mukaisesti, voidaan 
edelleen saattaa markkinoille kuuden 
kuukauden ajan 1 kohdassa tarkoitetusta 
päivästä.
2. Niiden biosidivalmisteiden olemassa 
olevien varastojen hävittäminen, 
varastoiminen ja käyttäminen, joita 
toimivaltainen viranomainen tai komissio 
ei ole hyväksynyt kyseessä olevaa käyttöä 
varten, ovat sallittuja 12 kuukauden 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.
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Or. en

Perustelu

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien ei pidä kuulua ehdotuksen 
soveltamisalaan, koska se johtaisi kaksinkertaiseen sääntelyyn ja arviointiin. Elintarvikkeen 
kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista säädetään jo elintarvikkeen kanssa 
kosketukseen joutuvista materiaaleista annetussa puiteasetuksessa (EY) N:o 1935/2004. Jos 
muutoksia elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja koskeviin sääntöihin 
tehdään, niitä on tarkasteltava tätä koskevan lainsäädännön tarkistamisella, ei laajentamalla 
biosidivalmisteita koskevaa asetusta.

Tarkistus 153
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Liite III - osasto I - 3.7 kohta - 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Varastointistabiilius ja säilyvyys 
määritetään yleisesti tehoaineen 
stabiiliuden perusteella. Helposti 
hajoavien tehoaineiden tapauksessa 
varastointistabiilius ja säilyvyys voidaan 
määrittää muilla pätevillä tieteellisillä 
keinoilla, kuten johtamalla tehoaineen 
analyyttisia tietoja valmisteen 
vanhenemiskokeista tehokkuuskynnyksen 
saavuttamiseen saakka.

Or. en

Perustelu

Tehoaineen mittaukseen ja kvantitatiiviseen arviointiin perustuvat tavanomaiset 
stabiiliustestit eivät sovellu valmisteille, jotka sisältävät helposti hajoavia tehoaineita, kuten 
natriumhypokloriittia. Näiden aineiden tiedetään hajoavan nopeammin kuin hyväksytyissä 
suuntaviivoissa (FAO:n ja WHO:n rajat). Näissä tapauksissa varastointistabiilius ja säilyvyys 
voidaan määrittää muilla pätevillä tieteellisillä keinoilla, kuten johtamalla tehoaineen 
analyyttisia tietoja valmisteen vanhenemiskokeista tehokkuuskynnyksen saavuttamiseen 
saakka.
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Tarkistus 154
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Liite V

Komission teksti Tarkistus

 Valmisteryhmä 20: -  Valmisteryhmä 20: Elintarvikkeiden ja 
rehun desinfiointiaineet
Tuotteet, joita käytetään elintarvikkeiden 
tai rehujen desinfiointiin torjumalla 
haitallisia eliöitä.

Or. en

Perustelu

On tarpeen säilyttää entinen direktiivin 98/80/EY mukainen biosidien valmisteryhmä 20 
(Elintarvike- tai rehuvarastojen säilytysaineet), mutta sen määritelmää on tarkistettava, koska 
nämä biosidivalmisteet eivät ole säilytysaineita vaan desinfiointiaineita (tämän vuoksi vanha 
määritelmä johti sekaannuksiin). Esimerkiksi rehun desinfioimiseen salmonellan kaltaisista 
ihmisen patogeeneistä käytetyt valmisteet eivät täytä rehujen lisäaineita koskevien säännösten 
vaatimuksia. Valmisteet eivät todellakaan ‘vaikuta rehuun suotuisasti’ tai lisää sen tasoa.


