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LÜHISELGITUS

Biotsiidide turulelaskmist ja kasutamist reguleeriva määruse muutmise ettepaneku eesmärk on 
muuta Euroopa Liidus kehtivat reguleerivat raamistikku, s.t direktiivi 98/8/EÜ, mis seeläbi 
kehtivuse kaotaks.

Biotsiidid on tooted, mis sisaldavad üht või mitut toimeainet, ja mille eesmärk on inimesi, 
loomi või keskkonda kahjustavaid organisme hävitada, takistada nende levikut, muuta nad 
kahjutuks või nende vastu mõnel muul viisil võidelda. Biotsiidid, mida kasutatakse arukal 
viisil, on praeguses ühiskonnas igapäevaelu osa ning nad takistavad haiguste levikut ja 
aitavad säilitada kõrget hügieenitaset tihedalt asustatud piirkondades. Mõned niisugused 
tooted võivad oma toimeainete tõttu aga ohtlikud olla.

Biotsiidide turu maht ELis on hinnanguliselt umbes 900 miljonit eurot aastas ning aastas 
paisatakse tooteid turule ligikaudu 90 000 tonni. Direktiiv 98/8/EÜ on esimene õiguslik 
raamistik, mis reguleerib niisuguste toodete turule lubamist ning kasutamist. Käesoleva 
muudatusettepanekuga on komisjon esitanud rea parandusi reguleeriva raamistiku erinevate 
aspektide täiustamiseks, näiteks seoses loa andmise menetluse kestvusega ning toimeainete ja 
biotsiidide hindamisega, tsentraliseeritud menetluse puudumisega, konkreetsete eeskirjadega 
paralleelses kaubanduses ja kohustusega jagada selgroogsete loomadega läbi viidud 
uuringuid. 

Arutluse all olevas määruse ettepanekus arvestatakse tuntavat vajadust kehtivat raamistikku 
muuta ja lihtsustada ning selles käsitletakse tekkinud probleeme asjakohasel viisil. 
Sellegipoolest arvab raportöör, et muudatusettepanekut on võimalik veelgi parandada, võttes 
arvesse järgmist:

- loa andmise menetluse, toimeainete ja biotsiidide hindamisprotsessi, teadus- ja 
arendustegevuse ning siseriiklike tariifide süsteemide maksimaalne lihtsustamine;

- suurema ühtluse saavutamine Euroopa turu ja riiklike regulatsiooninormide vahel, peamiselt 
parema vastastikuse tunnustamise korra  ning tsentraliseeritud lubade andmise ja 
usaldusväärse teabe kaitsmise kaudu;

- kulude ja administratiivsete takistuste vähendamine, eelkõige VKEdele, kindlustades  
pädeva tehnilise, keelelise ja administratiivse abi neile, kellel vajalikud kogemused selle 
keerulise süsteemiga toimetulekuks puuduvad;

- parem tarbijakaitse sellise asjakohase märgistamise süsteemi kaudu, mis on riskitaset 
arvestades piisav ja annab vajalikku ning mitte üleliigset infot, et kaitsta kõikide tarbijate, aga 
eelkõige nende kasutajate tervist, kes ei kuulu ekspertide hulka.

Eelnimetatud põhjustel esitas raportöör komisjoni teksti kohta rea parandusettepanekuid, mis 
järgivad eespool mainitud eesmärke ja puudutavad küsimusi, mis kuuluvad siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni jagatud pädevusvaldkonda ning mida käsitletakse kaasatud 
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komisjonide osalusel (kodukorra artikkel 50). Lisaks muudatusettepanekutele artiklites 25, 28, 
44, 47, 54, 58 ja 62, mis kuuluvad jagatud pädevusvaldkonda, on raportöör kasutanud 
võimalust teha parandusi ka teistesse teksti osadesse:

a) tõhustada andmetele ligipääsemise menetlusi ja nõudmisi sellele, et luua eeldused nn 
„piletita sõitjate“ või „free-ridersi“ nähtusele reageerimiseks, eelkõige artiklis 83 sätestatud 
eeskirjade karmistamise kaudu;

b) lühendada tähtaegu (ja vähendada seeläbi ka kulusid), mis on seotud taotluste valideerimise 
ja hindamise menetlemisega, komisjoni või pädevate asutuste otsustega või lubade 
uuendamisega;

c) määratleda täpsemalt administratiivsed või mitteolulised raamistiku sõnastuse muudatused 
või muudatused nende toodete suhtes, millele anti luba raamistiku niisuguse sõnastuse alusel;

d) lõpetada nende desinfitseerivate toodete meelevaldne diskrimineerimine, mida ei eelistata  
artiklis 5 kirjeldatud väljaarvamise kriteeriumite alusel;

e) kaaluda toote turulelaskmist pärast seda, kui on saadud vajalik kogemus;

f) suurendada liikmesriikide ametiasutuste poolt välja antud lubade vastastikust tunnustamist;

g) ühtlustada samasuguste, samal allikal ja koostisosadel põhinevate toodete tingimusi 
paralleelkaubanduses;

h) parandada asjasse puutuvate toodete ja materjalide märgistamise tingimusi, tehes vahet 
neil, mida võib keskkonda lubada ja neil, mida ei või; määrata täpsemalt kindlaks, millised 
üksikasjad tuleb märgistusele lisada, samuti nende asukoht märgistusel, et tagada võimalikult 
tõhus ja asjakohane teavitamine;

i) kooskõlastada määruse sätted teiste kehtivate õigusaktidega, eriti REACHi ja 
taimekaitsevahendite eeskirjadega ning seoses uute ja olemasolevate andmete erinevuste 
kõrvaldamise ning teadus- ja arendustegevuse ja ameti rolli suhtes kehtivate eeskirjadega. 

Raportöör ei esitanud muudatusettepanekuid,  mis oleksid vajalikud, et kohandada määrus 
Lissaboni lepinguga kasutusele võetud delegeeritud õigusaktide süsteemile, sest seda teevad 
pädevad komisjonid.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Selleks, et tagada kõrgeim kaitse 
inimeste ja loomade tervisele ja 
keskkonnale, peab komisjon võtma kahe 
aasta jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist vastu direktiivi biotsiidide 
säästva kasutamise kohta. Nimetatud 
direktiiv peaks käsitlema vähemalt 
järgnevaid teemasid: professionaalsete 
kasutajate väljaõpe, atesteerimine ja 
uuesti atesteerimine, tavatarbijatele 
suunatud informatsiooni hindamine, 
riiklike plaanide kasutusele võtmine 
biotsiidide kasutamisest tulenevate riskide 
vähendamiseks, parima võimaliku tehnika 
kasutamine, kohustus teavitada 
õnnetusjuhtumitest pädevat asutust, 
vajaliku tehnika ja muude vajalike 
meetmete kasutusele võtmine riskide 
vähendamiseks, tootekategooriate 
riskiindikaatorite arendamine, illegaalsete 
toodete vastane tegevus, ladustamise 
juhised, toodete taaskasutamine ja 
hävitamine, reklaam ja vastutustundlik 
märgistamine, õhu ja pinnase saastamine 
ja kasutamine tihedalt asustatud või suure 
toiduvarude kontsentratsiooniga 
piirkonnas.

Or. it

Selgitus

Paljudes biotsiidides[toodete] sisalduvate toimeainete kontsentratsioon ja kogus on väga 
madal võrreldes teiste keemiatoodetega. Vaatamata sellele on olemas biotsiididega 
seonduvaid potentsiaalseid ohtusid, mis ei tulene biotsiidide koostisesse kuuluvatest ohtlikest 
toimeainetest, vaid biotsiidide kasutamisest. Komisjon peaks esitama uusi sätteid seoses 
biotsiidide ohutu ja säästva kasutamisega, järgides taimekaitsevahendite juhtumit, samuti 
arvestades olemasolevate või arenevate tehnoloogiatega eesmärgiga vähendada nende 
kasutamisega seotud ohtusid.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Arvestades kasu, mida saavad siseturg 
ja tarbija, on soovitav kehtestada 
ühtlustatud eeskirjad, milles käsitletakse 
erinevates liikmesriikides loa saanud 
olulisel määral ühesuguste biotsiidide 
paralleelset kaubandust.

(45) Arvestades kasu, mida saavad siseturg 
ja tarbija, on soovitav kehtestada 
ühtlustatud eeskirjad, milles käsitletakse 
erinevates liikmesriikides loa saanud 
ühesuguste biotsiidide paralleelset 
kaubandust.

Or. it

Selgitus

Piirates paralleelkaubanduse lubade väljastamist identsetele toodetele, mis põhinevad samast 
allikast pärinevatel toime- ja abiainetel, saavutatakse mõistlik tasakaal vaba kaubavahetuse 
ja turvalise turukeskkonna vahel. Sama lähenemist kasutati taimekaitsevahendite turule 
lubamisel.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it
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Selgitus

Suurema selguse huvides, selleks et mitte jätta välja neid, kes on teinud investeeringuid 
kehtiva määruse põhjal, on kasulik teha täpsustus, lisades komisjoni ettepaneku teksti viide 
direktiivile 98/8/EÜ.

Muudatusettepanek4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 - lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Käesolev määrus loob raamistiku, mis 
tagab biotsiidide vabama liikumise 
siseturul ning garanteerib kõrgeima 
kaitse inimeste ja loomade tervisele ning 
keskkonnale. 

Or. it.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 - lõik 1a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse sätted põhinevad 
ettevaatusprintsiibil, mis tagavad selle, et 
toimeained või turule lubatud tooted ei 
oma kahjulikku mõju inimestele, 
loomadele või keskkonnale. Täpsemalt: 
liikmesriikidele ei tehta takistusi 
ettevaatusprintsiibi rakendamise suhtes, 
kui teaduslikust vaatenurgast ei olda 
kindlad ohu suuruses, mida loa saamist 
vajav biotsiid inimeste või loomade 
tervisele ning keskkonnale kujutab.

Or. it.
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Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f)"probleemne aine": 

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

f) "probleemne aine": 

mis tahes aine, välja arvatud toimeaine, 
millel on olemuslik võime avaldada 
inimestele, loomadele või keskkonnale 
kahjulikku mõju ja mida leidub või tekib 
biotsiidides sellise mõju tekitamiseks 
piisavas kontsentratsioonis;
Nimetatud aine peaks juhul, kui pole 
muid põhjuseid muretsemiseks, olema 
üldjuhul klassifitseeritud vastavalt 
direktiivile 67/548/EMÜ ohtlikuks ning 
sisalduma biotsiidis sellises koguses, et 
seda pidada ohtlikuks, juhindudes 
direktiivist 1999/45/EÜ või määrusest 
(EÜ) nr 1272/2008. 

Or. it

Selgitus

Käesolev täiendus kajastab juba olemasolevat definitsiooni direktiivis 98/8ÜE. Kehtivasse 
õigusakti tehakse vastav täiendus õigusakti ajakohastamise ning suurema selguse ja 
järjepidevuse saavutamise eesmärgil.

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

q) "andmekasutusluba":

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

q) "andmekasutusluba":

originaaldokument, millele on alla 
kirjutanud andmete omanik või omanikud
või andmete omaniku esindaja ja milles 
nähakse ette, et pädevad asutused, Euroopa 
Kemikaaliamet või komisjon, võivad 
kõnealuseid andmeid kasutada toimeaine 
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hindamiseks või loa andmiseks kolmanda 
isiku kasuks;

Or. it

Selgitus

Artikli teksti sisestatud täpsustuste eesmärk on parandada mõiste “andmekasutusluba" 
definitsiooni

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

u a) "administratiivne muudatus" –

administratiivne erinevus eksisteerivas 
loas, mis ei nõua inimeste ja loomade 
tervisele ning keskkonnale langeva riski 
ja biotsiidi mõju ümberhindamist;

Or. it

Selgitus

Tuleb määratleda muudatuse tüübid (aadressi muutus, asutuse nime muutus jne), mida tohib 
ette võtta loa saanud biotsiidide suhtes.

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

u b) "väike muudatus" –

niisugune olemasoleva loa muudatus, 
mida ei saa lugeda administratiivseks 
muudatuseks, sest see nõuab inimeste ja 
loomade tervisele ja keskkonnale langeva 
riski ja/või biotsiidi võimaliku inimeste ja 
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loomade tervisele ning keskkonnale 
avalduva võimaliku negatiivse mõju 
ümberhindamist;

Or. it

Selgitus

Tuleb määratleda muudatuse tüübid, mida tohib ette võtta loa saanud biotsiidide suhtes.

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

u c) "suur muudatus"–

niisugune olemasoleva loa muudatus, 
mida ei saa lugeda administratiivseks 
muudatuseks või väikeseks muudatuseks.

Or. it

Selgitus

Tuleb määratleda muudatuse tüübid, mida tohib ette võtta loa saanud biotsiidide suhtes.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
1. Toimeaine I lisasse kandmise 
taotlemisel informeerib taotleja 
Kemikaaliametit juhul kui:
a) toimeaine on lisatud I lisasse;
b) sama toimeaine I lisasse kandmise 
kohta on juba taotlus esitatud;
c) sama toimeaine on juba registreeritud 
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vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006.
2. Potentsiaalne taotleja saadab 
Kemikaaliametile koos taotlusega 
järgneva informatsiooni:
a) üldine informatsioon oma isiku kohta, 
mis on täpsemini kirjeldatud määruse 
(EÜ) nr 1907/2006 lisa VI osas 1, välja 
arvatud punktides 1.2 ja 1.3; 
b) toimeaine olemus vastavalt määruse 
(EÜ) nr 1907/2006 lisas IV kirjeldatule;
c) teabenõuded, millega seoses on vaja 
uusi uuringuid selgroogsete loomadega;
d) teabenõuded millega seoses on 
vajalikud teised uued uuringud.
3. Kui sama toimeainet ei kanta I lisasse 
või seda ei registreerita vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 1907/2006, teavitab 
agentuur sellest potentsiaalset taotlejat. 
Vastupidisel juhul annab Kemikaaliamet 
potentsiaalsele taotlejale viivitamatult 
eelnevate taotlejate ja registreeritud 
isikute nimed ja aadressid ja eelnevate 
uuringute kokkuvõtted. 
4. Kemikaaliamet annab samaaegselt 
eelnevale taotlejale või registreeritud 
isikule potentsiaalse I lisasse kandmist 
taotleva isiku nime ja aadressi. 
Selgroogsete loomadega teostatud 
uuringud on potentsiaalsele taotlejale 
kättesaadavad vastavalt käesoleva 
määruse peatükis XI sätestatule.

Or. it

Selgitus

Kirjeldatud menetlused on vajalikud selleks, et vältida katsete kordamist selgroogsete 
loomadega ja täita II lisas sätestatud andmenõudeid. Kasutatakse REACHi määrusest 
pärinevat „teavituskohustust“, kuna Kemikaaliamet omab infrastruktuuri ja vajalikku 
kogemust niisuguse menetluse elluviimiseks.

.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toimeaine kantakse I lisasse esialgu 
kuni 10 aastaks, kui kõnealust toimeainet 
sisaldav biotsiid vastab artikli 16 lõike 1 
punktis b sätestatud tingimustele.

1. Toimeaine kantakse I lisasse esialgu 
kuni 10 aastaks, kui kõnealust toimeainet 
sisaldavatest biotsiidest vähemalt üks
vastab artikli 16 lõike 1 punktis b 
sätestatud tingimustele.

Or. it

Selgitus

Lisatud muudatusettepanek kajastab selgemalt I lisasse kandmise kontseptsiooni. Kandmise 
hetkel tuleb esitada vähemalt ühe biotsiidi toimik, mille toimeaine vastab sätestatud nõuetele. 

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Toimeaine ja viide toimeaine allikale 
selleks, et määrata tehniline samaväärsus 
vastavalt artikli 3 lõikes 1 punktis u) 
sätestatule, võidakse kanda I lisasse 
vajaduse korral koos mõnega järgmistest 
tingimustest:

Or. it

Selgitus

Selleks, et kooskõlastada lisasse kandmise taotluse käigus toimikusse lisatud informatsioon 
tehnilise samaväärsuse väljaselgitamiseks, on vajalik täpsustada, millisest allikast pärineb 
lisasse kandmist ootav toimeaine. Suurema kooskõla nimel on oluline ühendada I lisasse 
kantud keemiline koostis ja andmed, mis toetasid aine kandmist lisasse.
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Muudatusettepanek 14

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 
vastavalt ettekirjutatud 
kasutustingimustele minimaalne või 
piisavalt kontrollitud, arvestades 
printsiibis kirjeldatud ohte, eelkõige seal,
kus toodet kasutatakse suletud süsteemides 
või rangelt kontrollitavates tingimustes;

Or. it

Selgitus

Erandite üle tuleks otsustada riskianalüüside põhjal (ohu ja kokkupuute kombinatsioon). 
Pärast seda, kui on teaduslikult tõestatud, et biotsiidi kasutamisega seotud riskid on kontrolli 
all, tuleb väljastada luba.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Oluline on eemaldada säte, mis ilma mingisuguste teaduslike põhjendusteta diskrimineerib 
teatud tüüpi tooteid. Ennetav väljajätmine tundub olevat kaubanduse, eelkõige aga 
innovatsiooni suhtes kahjulik, kuna see vähendab ainete valikut, mis võiksid tulevikus olla 
potentsiaalselt kasutatavad biotsiididena. Niisugused tooted, alates näriliste tõrjevahenditest 
kuni desinfektsioonivahendite ja insektiidideni välja, toovad tohutut kasu eriti mõningates 
Euroopa piirkondades, kus hügieeni- ja keskkonnakaalutlustel on rottide ja putukate tõttu 
desinfitseerimine äärmiselt oluline.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt d)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) toimeained, mis on määruse (EÜ) nr 
1907/2006 artikli 57 punkti f) kohaselt 
ained, millel on endokriinseid häireid 
põhjustavad omadused. Endokriinseid 
häireid põhjustavate omaduste 
määramiseks kohandatakse teaduslikud 
kriteeriumid vastavalt Euroopa 
parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. 
aasta määrusele (EÜ) nr 1107/2009 
taimekaitsevahendite turulelaskmise ja 
nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 
91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise 
kohta
______
1 24.11.2009 ELT L 309, lk. 1.

Or. it

Selgitus

Kuna praegu puuduvad endokriinseid häireid põhjustavate toimeainete määramise 
kriteeriumid, tuleks need vastu võtta vastavalt määrusele (EÜ) nr 1107/2009, 
taimekaitsevahendite turulelaskmine, mis jõustus 24. novembril 2009.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punktid a) ja b)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

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

Or. it
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Selgitus

Taotlejad ei tohi seaduslikult omada kõiki taotlust toetavaid andmeid. On kasulik näha ette 
võimalust kasutada andmetele ligipääsemiseks andmekasutusluba.

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kemikaaliamet määrab igale 
taotlusele protokollinumbri, mida 
kasutatakse kogu taotlusega seotud 
kirjavahetuses seni, kuni toimeaine on 
kantud I lisasse, ja samuti esitamise 
kuupäeva, mis vastab kuupäevale, mil 
Kemikaaliamet taotluse kätte sai. 

Or. it

Selgitus

Taotlusele määratud protokollinumber võimaldab selget taotluse administratiivse 
menetlemisega seotud protsessi identifitseerimist, selleks et tagada andmete kiire leidmine 
ning juurdepääs andmetele ja teabele, mis on seotud taotluse menetlemisega.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 - esimene lõik - sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

Suurema ja parema kehtivate õigusaktidega vastavusse viimise nimel peaks Kemikaaliamet 
jälgima, et esitatud taotlused kinnitataks samal ajal REACHi määruses (artikkel 20) 
kirjeldatud tähtaegadega.
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

Võib anda täiendavat aega kõikide andmete lisamiseks Euroopa Majandusühenduse 
registrisse, kuid see ei tohi aeglustada taotluste hindamist.

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kemikaaliamet registreerib kahe kuu 
jooksul pärast taotluse saamist unikaalse 
koodiga kõik toimikus sisalduvad 
andmeühikud.

Or. it

Selgitus

Lisaks äriühingutega seotud toimeainete kandmisele I lisasse, on muude andmeühikute 
registreerimine sobiv ja tõhus vahend ennetamaks „free-ridingut“. Lisaks sellele muutuvad 
andmed läbi niisuguse registreerimise läbipaistvamaks ning andmete jagamine muutub 
hõlpsamaks.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võtab pärast Kemikaaliametilt 
arvamuse kättesaamist vastu otsuse 

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

toimeaine I lisasse kandmist käsitleva 
taotluse kohta. Kõnealune otsus käesoleva 
määruse vähemoluliste sätete muutmiseks 
määruse täiendamise teel võetakse vastu 
artikli 72 lõikes 4 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt. Juhul kui 
Komisjon otsustab lisada toimeaine I 
lisasse, peab olema äramainitud taotleja 
nimi.

Or. it

Selgitus

Äriühingu seostamine I lisasse kantava toimeainega aitab ennetada „free-ridingut“, kuna see 
võimaldab kiiresti välja selgitada äriühingu, kes toetas toimeaine kandmist lisasse. Lisasse 
kandmine on tegelikult alati seotud taotleja taotluse kinnitamisega. Selleks, et saavutada 
kooskõla REACHi määrusega, tuleks ka käesoleva määruse puhul rakendada põhimõtet “no 
data, no market”(„pole andmeid, pole turgu“).

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Pärast toimeaine kandmist I lisasse 
määrab Kemikaaliamet toimeainele ja 
taotlejale ainulaadse sissekandenumbri. 
Kemikaaliamet teavitab taotlejat 
viivitamatult sissekandenumbrist ja 
kandmise kuupäevast. Sissekandenumbrit 
kasutatakse igas järgnevas toimeainega 
seotud kirjavahetuses ja toodetele lubade 
andmiseks vastavalt käesoleva määruse 
peatükis IV kirjeldatud viisile.

Or. it

Selgitus

Äriühingu seostamine I lisasse kantava toimeainega aitab ennetada „free-ridingut“, kuna see 
võimaldab kiiresti välja selgitada äriühingu, kes toetas toimeaine kandmist lisasse. Lisasse 
kandmine on tegelikult alati seotud taotleja taotluse kinnitamisega. Selleks, et saavutada 
kooskõla REACHi määrusega, tuleks ka käesoleva määruse puhul rakendada põhimõtet “no 
data, no market”(„pole andmeid, pole turgu“).
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kooskõlas lõikes 2 osutatud 
menetlusega loetakse toimeaine
asendamisele kuuluvaks aineks, kui see 
täidab vähemalt ühte järgmistest 
kriteeriumidest:

1. Kooskõlas lõikes 2 osutatud 
menetlusega loetakse asendamisele 
kuuluvateks aineteks toimeained, mis:

a) aine lubatav päevadoos, akuutne 
standarddoos või ainega kokkupuute 
lubatav ulatus on märkimisväärselt 
väiksem kui enamikul I lisasse kantud 
sama tooteliigi toimeainetel;

a) on püsivad, bioakumuleeruvad ja 
toksilised, vastavalt definitsioonile 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIII lisas;

b) aine vastab määruse (EÜ) nr 
1907/2006 XIII lisas sätestatud kahele 
kriteeriumile, mille alusel on aine püsiv, 
bioakumuleeruv ja toksiline;

b) on väga püsivad ja bioakumuleeruvad 
vastavalt definitsioonile määruse (EÜ) nr 
1907/2006 XIII lisas;

c) ainel on murettekitavaid kriitilisi 
mõjusid (nt neurotoksiline või 
immunotoksiline mõju), mis võivad koos 
kasutusviisiga tekitada olukordi, mis 
võivad kujuneda probleemseteks isegi 
juhul, kui rakendatakse väga rangeid 
riskijuhtimismeetmeid. 

c) on vastavalt määruse (EÜ) n.1272/2008 
kriteeriumidele klassifitseeritavad kui 
kategooria 1A või 1B kantserogeenid, 
kategooria 1A või 1B mutageenid või 
kategooria 1A või 1B 
reproduktiivtoksilised ained;

d) aine sisaldab suurel määral 
mitteaktiivseid isomeere;

d) toimeained, millel on endokriinseid 
häireid põhjustavaid omadusi, 
toimeained, mis on bioakumuleerivad või 
toksilised või väga bioakumuleeruvad, mis 
ei kuulu punktides a) ja b) kirjeldatud 
toimeainete hulka, toimeained mille kohta 
leidub teaduslikke katseid võimalike
mõjude kohta inimese tervisele või 
keskkonnale ja mis põhjustavad 
samaväärset ohtu kui toimeained, mida 
on kirjeldatud punktides a) ja b). 

e) aine on klassifitseeritud või vastab 
kriteeriumidele, mille alusel võib aine 
klassifitseerida kooskõlas määrusega 
(EÜ) nr 1272/2008 1A või 1B kategooria 
kantserogeeniks, mutageeniks või 
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reproduktiivtoksiliseks aineks;
f) ühenduse või rahvusvaheliselt 
kokkulepitud katsejuhenditel või muudel 
kättesaadavatel andmetel põhineva 
hindamise alusel on leitud, et ainel on 
endokriinseid häireid põhjustavad 
omadused, mis võivad avaldada inimeste 
tervisele kahjulikku mõju.

Or. it

Selgitus

Asendamisele kuuluvate ainete määratlemise kriteeriumid tuleb viia vastavusse REACHi 
määrusega (artikkel 57) eesmärgiga saavutada järjepidevus ja ühtlus kahe määruse vahel. 
Kuna ECHA uurib, kas toimeaine biotsiid vastab teatud kriteeriumidele, on asjakohane 
kaaluda omavahelise järjepidevuse loomist kahe määruse vahel.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

Ka teatud äriühinguga seotud toimeaine I lisasse kandmise otsuse uuendamise puhul peavad 
andmete parema kättesaadavuse ja läbipaistvuse nimel olema ära märgitud taotluse esitajate 
nimed nende kiireks identifitseerimiseks. 
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõigud 2 ja 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Taotlus loa saamiseks esitatakse 
Kemikaaliametile.

Taotlus ühenduse loa saamiseks 
esitatakse Kemikaaliametile. 

Juhul kui on vaja riiklikku luba, määrab 
taotleja kokkuleppel asjaosalise 
liikmesriigiga pädeva asutuse taotluse 
hindamiseks, juhindudes artiklist 22.

Or. it

Selgitus

Leitakse, et ECHA peab kinnitama kõik esialgsed ühenduse tasandi taotlused viisil, mis lubab 
pädevatel asutustel hinnata taotluse rakendamise tegelikku mõju. Lisaks sellele annab 
võimalus valida pädev hindamist teostav asutus eelise eelkõige VKEdele, kes võivad sel viisil 
teha koostööd riiklike asutustega.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui taotleja soovib saada luba toodetele, 
mis kuuluvad ühte tüüpkoostisega toodete 
rühma, võib ta esitada taotluse ühisele 
loale.

Or. it

Selgitus

Tekstis peab olema selgesõnaliselt kirjas, et kui taotleja soovib saada luba ühe 
tüüpkoostisega toodete rühma piires, peab olema esitatud üks taotlus, mis hõlmab kõiki 
tooteid, mida tahetakse kanda sellesse rühma.
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 5 - lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

...* jooksul võtab komisjon vastu direktiivi 
biotsiidide säästva kasutamise kohta.
___________

* Kaks aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Or. it

Selgitus

Komisjon peaks esitama uusi sätteid biotsiidide turvalise ja säästliku kasutamise kohta, mis 
on kooskõlas pestitsiidide juhtumiga, arvestades samuti olemasoleva ja areneva 
tehnoloogiaga, eesmärgiga vähendada niisuguste toodete kasutamisega seotud riske.

Muudatusettepanek 29

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) biotsiidis sisalduv toimeaine kuulub I 
lisas esitatud nimekirja, vastavalt artiklis 8 
lõikes 5 sätestatud korrale on toimeainele 
määratud sissekandenumber ning täidetud 
on kõik kõnealuse toimeaine suhtes lisas 
sätestatud tingimused;

Or. it

Selgitus

Artikli 8 lõikest 5 a tuleneva hindamisprotsessi järjepidevuse eesmärkidel.
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Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biotsiidide hindamine toimub kooskõlas 
kriteeriumitega, mida on kirjeldatud 
lõikes 1 punktis b). Kui võimalik, 
toetutakse biotsiidi kahtlaste koostisosade 
hindamisel olemasolevale 
informatsioonile, et minimaliseerida 
katseid loomadel vastavalt direktiivile 
1999/45/EÜ ja määrusele (EÜ) nr 
1272/2008 mis käsitlevad ainete ja segude 
klassifitseerimist, märgistamist ja 
pakendamist

Or. it

Selgitus

Muudatusettepaneku kaudu püütakse vältida tarbetuid loomkatseid, tehes seda olemasolevat 
informatsiooni võrdleva hindamissüsteemi parema sätestamise kaudu, mis on kooskõlas 
REACHi määrusega ja mis võtab arvesse „Chemical Safety Reporti“ piirmäärasid.

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Biotsiidi hindamine ei pea kooskõlas 
lõikes 1 punktides b) ja c) sätestatuga 
arvesse võtma biotsiidi koostisainet, kui 
koostisaine kontsentratsioon on madalam 
alljärgnevast :
a) asjakohastest kontsentratsioonidest, 
vastavalt direktiivi 1999/45/EÜ artiklis 3 
lõikes 3 sätestatule; 
b) direktiivi 67/548/EMÜ I lisas sätestatud 
kontsentratsiooni piirimääradest;
c) direktiivi 1999/45/EÜ II lisa B-osas 
sätestatud piirmääradest;
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d) direktiivi 1999/45/EÜ III lisa B-osas 
sätestatud piirmääradest;
e) kontsentratsiooni piirmääradest, mis on 
kooskõlastatult kantud klassifikatsioonide 
ja märgistuste nimistusse määruse (EÜ) 
nr 1272/2008 peatüki V alusel;
f) 0,1 % kaalu kaalust (w/w), kui aine 
vastab määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIII 
lisas sätestatud kriteeriumitele.

Or. it

Selgitus

Muudatusettepaneku kaudu püütakse vältida tarbetuid loomkatseid, tehes seda olemasolevat 
informatsiooni võrdleva hindamissüsteemi parema sätestamise kaudu, mis on kooskõlas 
REACHi määrusega ja mis võtab arvesse „Chemical Safety Reporti“ piirmäärasid.

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Komisjon teeb vajadusel koostööd 
Kemikaaliametiga, osutades liikmesriigi 
pädevale asutusele, kes võiks toodetele 
lubade andmisel anda vajalikku tehnilist 
ja teaduslikku abi, eriti siis, kui asi 
puudutab andmenõuete ühtlustamist, 
hindamismenetlust ja liikmesriigi otsust.

Or. it

Selgitus

Selleks, et tagada määruse ühtne rakendamine ühenduse territooriumil, peab komisjon 
tagama liikmesriigi pädevale asutustele tehnilise ja teadusliku abi toodetele lubade andmisel.

.
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Muudatusettepanek 33

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.

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

Or. it

Selgitus

Arvestades, et loa saamise taotluse eesmärk on saada luba ainult riiklikul tasemel, peab 
olema võimalik saata taotlus ühes selle liikmesriigi ühes ametlikus keeles, kus peab toimuma 
taotluse hindamine.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjon võib vajadusel koostada 
koostöös Kemikaaliametiga mittesiduva 
tehnilise ja juriidilise juhendi , mis on 
kättesaadav kõikides Euroopa Liidu 
ametlikes keeltes, selleks et hõlbustada 
eriti VKEdele artiklites 18,19, 20 viidatud 
loa saamise taotluse esitamist.

Or. it

Selgitus

Komisjoni juhised ja suunised võivad olla eriti olulised VKEdele, mistõttu peab Komisjon 
tagama selle, et juhised ja suunised on esitatud selges ja arusaadavas keeles, sest VKEdel ei 
ole piisavalt vahendeid ja kogemusi määruste täitmisel.
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Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

e) toimeainete ja muude kui toimeainete 
kvalitatiivne ja kvantitatiivne sisaldus, 
võttes arvesse artiklis 16 lõikes 2 a 
sätestatud kontsentratsiooni piirmäärasid, 
mille teadmine on oluline biotsiidi 
nõuetekohaseks kasutamiseks;

Or. it

Selgitus

Eesmärk on saavutada järjepidevus artikli 16 lõikega 2a. 

Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

g) toimeainete tootjad (nimed ja aadressid) 
ja toimeaine sissekandenumber vastavalt 
artiklis 8 lõikes 5 a sätestatule;

Or. it

Selgitus

Sellisel viisil välditakse konfidentsiaalsete andmete levitamist, juhul kui I lisasse kantud 
toimeaine tootja tootmise asupaik peab jääma konfidentsiaalseks ega tohi olla informatsioon, 
mis lisatakse biotsiidile loa andmisele. Seevastu kooskõlas artikli 8 lõikega 5 tuleb 
avalikustada sissekandenumber.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3 – punkt b)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kõnealuse võrdlustoote koostise lubatud b) kõnealuse võrdlustoote koostise lubatud 
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muutumisvahemik, väljendatuna kõnealuse 
tüüpkoostisega toodete rühma kuuluvas 
biotsiidis sisalduva muude kui toimeainete 
osakaalus; 

muutumisvahemik, väljendatuna toimeaine 
protsentuaalse vähendamise või muutuse 
kaudu kõnealuse tüüpkoostisega toodete 
rühma kuuluvas biotsiidis sisalduva muude 
kui toimeainete osakaalus;

Or. it

Selgitus

Lõike punkt b peab olema täielikus kooskõlas artikli 16 lõikega 6. Loa sisus peab arvestama 
ka sellise võimalusega.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Ühe tüüpkoostisega toodete rühma 
puhul määratakse üks loa number 
rühmas olevatele biotsiididele.

Or. it

Selgitus

Uus lõige on vajalik selleks, et täpsustada ühe tüüpkoostisega toodete rühma puhul 
ainulaadne loa number, mis on määratud kõigile sellesse rühma kuuluvatele biotsiididele. 
Kehtivas määruse muudatusettepanekus niisugune täpsustus puudub.
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Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Taotluse saanud pädev asutus või, kui 
hinnatakse ühenduse loa taotlust, siis 
taotlust hindav pädev asutus teostab loa või 
selle uuendamise taotluse hindamise 
raames sellist toimeainet sisaldava biotsiidi 
võrdleva hindamise, mida kooskõlas artikli 
9 lõikega 1 käsitatakse asendamisele 
kuuluva ainena. 

1.Taotluse saanud pädev asutus või, kui 
hinnatakse ühenduse loa taotlust, siis 
taotlust hindav pädev asutus teostab loa 
uuendamise taotluse hindamise raames 
sellist toimeainet sisaldava biotsiidi 
võrdleva hindamise, mida kooskõlas artikli 
9 lõikega 1 käsitatakse asendamisele 
kuuluva ainena. 

Or. it

Selgitus

Leitakse, et võrdlev hindamine peab esmajärjekorras arvestama piisava kasutuskogemusega. 
Tuleks esindada reeglit, mitte erandit. Loa võrdleva hindamise kinnitamine peaks seega 
olema piiratud niisuguste biotsiididega, mille toimeained on määratletud artikli 9 põhjal 
sobivateks asendusaineteks.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrdlev hindamine teostatakse kõikide 
ühe eesmärgiga biotsiididega pärast 
vähemalt viieaastast kasutuskogemust.

Or. it

Selgitus

Leitakse, et võrdlev hindamine peab esmajärjekorras arvestama piisava kasutuskogemusega. 
Viis aastat on piisavalt pikk periood selleks, et koguda kogemusi seoses toote kasutamisega.
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Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vaatamata lõikele 1 ei teostata võrdlevat 
hindamist biotsiididega, mille turvaline 
kasutamine on tõestatud.

Or. it

Selgitus

Selleks, et hinnata, kas toote võib pärast võrdlevat hindamist turult kõrvaldada, tuleb tootega 
seotud riskide/kasu hindamisel (vt lõige 3) alati arvesse võtta toote tõhusust ning asjaomase 
saastuse või kahjurirünnaku kõrvaldamiseks piisaval arvul ja piisavas valikus olemasolevate 
toodete kättesaadavust. Võrdlemisel tuleb keskenduda biotsiididele, mille puhul on risk 
tuvastatud ja vaja on alternatiive.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.Võrdleva hindamise tulemused 
edastatakse viivitamatult liikmesriikide 
pädevatele asutustele ja Kemikaaliametile 
ning samuti komisjonile juhul, kui 
hinnatakse ühenduse loa taotlust.

2. Võrdleva hindamise tulemused 
edastatakse viivitamatult liikmesriikide 
pädevatele asutustele ja Kemikaaliametile 
ning samuti komisjonile juhul, kui 
hinnatakse ühenduse loa uuendamise
taotlust.

Or. it

Selgitus

Üksnes loa uuendamise taotluste puhul peaks võrdlev hindamine olema reegel, mitte erand.
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Muudatusettepanek 43

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, siis 
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 
uuendamise üle, siis 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: 

Or. it

Selgitus

Üksnes loa uuendamise taotluste puhul peaks võrdlev hindamine olema reegel, mitte erand.

Muudatusettepanek 44

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 ja mis on 
mõjude poolest samasugune ega tõsta 
olulisel määral riski ükskõik millises 
parameetris; 

Or. it

Selgitus

Kuna võrdlev hindamine peaks keskenduma biotsiididele, mille suhtes eksisteerib määratletud 
risk ja millele on vaja alternatiive, on vajalik, et asendusbiotsiidil oleks samaväärne mõju ja 
sama riskitase.
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Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Taotluse saanud pädev asutus kinnitab 
artiklis 15 osutatud riikliku loa taotluse 
ühe kuu jooksul pärast selle saamist 
juhul, kui see vastab järgmistele nõuetele: 

a) on esitatud artiklis 18 osutatud teave;

b) on tasutud artiklis 70 sätestatud lõivud.

Kinnitamise käigus ei hinnata esitatud 
andmete kvaliteeti, nõuetele vastavust ega 
andmenõuete kohandamise põhjendusi. 

1. Biotsiidi turule lubamise eest vastutav 
isik või tema esindaja esitab riikliku või 
ühenduse loa saamise taotluse 
Kemikaaliametile, teavitades sellest oma 
valikul oma liikmesriigi üht pädevat 
asutust, kes on vastutav taotluse 
hindamise eest (edaspidi: „hindav 
asutus“) 

Kolme nädala jooksul pärast taotluse 
saamist teatab Kemikaaliamet hindavat 
ametit sellest, et taotlus on kättesaadav 
Kemikaaliameti andmebaasis.

Or. it

Selgitus

ECHA peaks andma esmase kinnituse kõikidele Euroopa Liidu sisestele taotlustele, et 
hindavad asutused saaksid keskenduda tegelikule nõuetekohasele taotluste hindamisele. 
Praegusel hetkel tegeleb hindav asutus toimikutes nii administratiivsete kui ka teaduslike 
andmetega, mis toob kaasa erinevate menetluste läbiviimise. Kemikaaliamet peaks taotluste 
kinnitamisel arvestama samade tingimustega, mis viidi sisse koos REACHiga (artikkel 20).

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui taotluse saanud pädev asutus leiab, 
et taotlus on puudulik, teavitab ta taotlejat 
sellest, millist täiendavat teavet on vaja 
esitada taotluse kinnitamiseks, ning 

2. Kemikaaliamet kinnitab taotluse kolme 
nädala jooksul pärast taotluse esitamist 
juhul, kui:
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kehtestab kõnealuse teabe esitamiseks 
mõistliku tähtaja. 

Taotluse saanud pädev asutus määrab 
ühe kuu jooksul pärast täiendava teabe 
saamist kindlaks, kas see on piisav 
taotluse kinnitamiseks.

Taotluse saanud pädev asutus lükkab 
taotluse tagasi, kui taotleja ei esita 
kehtestatud tähtaja jooksul nõutud teavet, 
ning teavitab sellest taotlejat. 

a) on esitatud artiklis 18 sätestatud 
informatsioon;

b) koos taotluse esitamisega on tasutud 
artiklis 70 sätestatud lõivud. Kinnitamise 
käigus ei hinnata esitatud andmete 
kvaliteeti, nõuetele vastavust ega 
andmenõuete kohandamise põhjendusi. 

Or. it

Selgitus

ECHA peaks andma esmase kinnituse kõikidele Euroopa Liidu sisestele taotlustele, et 
hindavad asutused saaksid keskenduda tegelikule nõuetekohasele taotluste hindamisele. 
Praegusel hetkel tegeleb hindav asutus toimikutes nii administratiivsete kui ka teaduslike 
andmetega, mis toob kaasa erinevate menetluste läbiviimise. Kemikaaliamet peaks taotluste 
kinnitamisel arvestama samade tingimustega, mis viidi sisse koos REACHiga (artikkel 20).

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Kui selgub, et taotlus on puudulik, 
teavitab Kemikaaliamet taotlejat taotluse 
kinnitamiseks vajaminevast puuduvast 
informatsioonist ning määrab mõistliku 
tähtaja nimetatud informatsiooni 
edastamiseks.

Kolme nädala jooksul pärast täiendava 
informatsiooni kättesaamist otsustab 
Kemikaaliamet, kas saadud informatsioon 
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on piisav taotluse kinnitamiseks.

Kui taotleja ei suuda täita taotlust 
määratud tähtajaks, lükkab 
Kemikaaliamet taotluse tagasi ning 
teavitab sellest taotlejat ja hindavat 
organisatsiooni. Niisugusel juhul 
makstakse tagasi osa Kemikaaliametile 
makstud lõivudest artiklis 70 sätestatud 
viisil. 

Or. it

Selgitus

ECHA peaks andma esmase kinnituse kõikidele Euroopa Liidu sisestele taotlustele, et 
hindavad asutused saaksid keskenduda tegelikule nõuetekohasele taotluste hindamisele. 
Praegusel hetkel tegeleb hindav asutus toimikutes nii administratiivsete kui ka teaduslike 
andmetega, mis toob kaasa erinevate menetluste läbiviimise. Kemikaaliamet peaks taotluste 
kinnitamisel arvestama samade tingimustega, mis viidi sisse koos REACHiga (artikkel 20).

Muudatusettepanek 48

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Artikli 67 järgi on võimalik edasi 
kaevata Kemikaaliameti otsuses lõikes 3 
kolmandas lõigus sätestatud viisil.

Or. it

Selgitus

ECHA peaks andma esmase kinnituse kõikidele Euroopa Liidu sisestele taotlustele, et 
hindavad asutused saaksid keskenduda tegelikule nõuetekohasele taotluste hindamisele. 
Praegusel hetkel tegeleb hindav asutus toimikutes nii administratiivsete kui ka teaduslike 
andmetega, mis toob kaasa erinevate menetluste läbiviimise. Kemikaaliamet peaks taotluste 
kinnitamisel arvestama samade tingimustega, mis viidi sisse koos REACHiga (artikkel 20).
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Muudatusettepanek 49

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Kui Kemikaaliamet lükkab tagasi 
lõike 2 sätete järgi kinnitatud täieliku 
taotluse, teavitab ta sellest viivitamatult 
taotlejat ja hindavat asutust.

Or. it

Selgitus

ECHA peaks andma esmase kinnituse kõikidele Euroopa Liidu sisestele taotlustele, et 
hindavad asutused saaksid keskenduda tegelikule nõuetekohasele taotluste hindamisele. 
Praegusel hetkel tegeleb hindav asutus toimikutes nii administratiivsete kui ka teaduslike 
andmetega, mis toob kaasa erinevate menetluste läbiviimise. Kemikaaliamet peaks taotluste 
kinnitamisel arvestama samade tingimustega, mis viidi sisse koos REACHiga (artikkel 20).

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Taotluse saanud pädev asutus teeb 
otsuse taotluse kohta kooskõlas artikliga 16 
12 kuu jooksul pärast artiklis 22 osutatud 
kinnitamist.

1.Taotluse saanud pädev asutus teeb otsuse 
taotluse kohta kooskõlas artikliga 16 6 kuu
jooksul pärast artiklis 22 osutatud 
kinnitamist. 

Or. it

Selgitus

Biotsiidides kasutatavaid toimeaineid hinnati põhjalikult juba nende kandmisel määruse I 
lisasse. Biotsiidi hindamiseks, mis põhineb lubatud toimeainetel, pole vaja niivõrd pikka 
perioodi.
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Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 - esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Loaomanik või tema esindaja esitab 
taotluse saanud pädevale asutusele riikliku 
loa uuendamise taotluse vähemalt 18 kuud
enne loa kehtivusaja lõppkuupäeva. 

1. Loaomanik või tema esindaja esitab 
taotluse saanud pädevale asutusele riikliku 
loa uuendamise taotluse vähemalt 12 kuud
enne loa kehtivusaja lõppkuupäeva.

Or. it

Selgitus

Juhul kui ei ole uusi andmeid, mida hinnata, pole vaja 18kuulist perioodi hindamaks tootele 
loa andmist. Sobivaim periood on 12kuuline periood.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Taotluse saanud pädev asutus annab 
asjaomasele biotsiidile loa samadel 
tingimustel kui pädev referentasutus.

5. Taotluse saanud pädev asutus annab 
asjaomasele biotsiidile loa samadel 
tingimustel kui pädev referentasutus. 
Kõikides liikmesriikides on kasutusel 
sama arv lubasid.

Or. it

Selgitus

Lihtsuse nimel on tootele, mis on läbinud vastastikuse tunnustamise menetluse, kasulik 
määrata üks loa number kõikides liikmesriikides.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab kooskõlas artikli 72 
lõikega 3 vastu otsuse selle kohta, kas 

Komisjon võtab kooskõlas artikli 72 
lõikega 3 vastu otsuse selle kohta, kas 
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pädeva asutuse esitatud põhjused on 
piisavad riikliku loa vastastikusest 
tunnustamisest keeldumiseks või loa 
piiramiseks. 

pädeva asutuse esitatud põhjused on 
piisavad riikliku loa vastastikusest 
tunnustamisest keeldumiseks või loa 
piiramiseks pärast taotlejaga 
konsulteerimist.

Or. it

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetatud otsus võetakse vastu kolme kuu 
jooksul pärast pädeva asutuse teavituse 
kättesaamist vastavalt esimese lõigu 
sätetele. Juhul kui komisjon palub artiklit 
30 järgides nõuandeid Kemikaaliametilt, 
peatatakse kolme kuu pikkune periood 
kuni nõuannetega seotud omavahelise 
suhtluse lõpuni.

Or. it

Selgitus

Õigusakti tekst peab selgel viisil määrama tähtaja, mille jooksul peab lahendama vaidlused 
liikmesriikide vahel. Kolm kuud on sobiv aeg, selleks et komisjon saaks vastu võtta ettepaneku 
õigustamaks loa andmise piirangute tunnustamist või mittetunnustamist.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Pädev referentasutus ja teiste asjaomaste 
liikmesriikide pädevad asutused annavad 
heakskiidetud hindamisaruande ja biotsiidi 
omaduste kokkuvõtte alusel biotsiidile loa 
ühe kuu jooksul pärast lõikes 7 osutatud 
ajavahemiku lõppemist. 

8. Pädev referentasutus ja teiste asjaomaste 
liikmesriikide pädevad asutused annavad 
heakskiidetud hindamisaruande ja biotsiidi 
omaduste kokkuvõtte alusel biotsiidile loa 
ühe kuu jooksul pärast lõikes 7 osutatud 
ajavahemiku lõppemist. Kõikides 



PE439.175v01-00 36/60 PA\805529ET.doc

ET

liikmesriikides on kasutusel sama loa 
number. 

Or. it

Selgitus

Lihtsuse nimel on tootele, mis on läbinud vastastikuse tunnustamise menetluse, kasulik 
määrata üks loa number kõikides liikmesriikides.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 9 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab kooskõlas artikli 72 
lõikega 3 vastu otsuse selle kohta, kas 
pädeva asutuse esitatud põhjused on 
piisavad riikliku loa tunnustamisest 
keeldumiseks või loa piiramiseks.

Komisjon võtab kooskõlas artikli 72 
lõikega 3 vastu otsuse selle kohta, kas 
pädeva asutuse esitatud põhjused on 
piisavad riikliku loa tunnustamisest 
keeldumiseks või loa piiramiseks pärast 
taotlejaga konsulteerimist.

Or. it

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 9 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetatud otsus võetakse vastu kolme kuu 
jooksul pärast pädeva asutuse teavituse 
kättesaamist vastavalt esimese lõigu 
sätetele. Juhul kui komisjon palub artiklit 
30 järgides nõuandeid Kemikaaliametilt, 
peatatakse kolme kuu pikkune periood 
kuni nõuannetega seotud omavahelise 
suhtluse lõpuni.

Or. it
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Selgitus

Õigusakti tekst peab selgel viisil määrama tähtaja, mille jooksul peab lahendama vaidlused 
liikmesriikide vahel. Kolm kuud on sobiv aeg, selleks et komisjon saaks vastu võtta ettepaneku 
õigustamaks loa andmise piirangute tunnustamist või mittetunnustamist.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab otsuse, milles käsitletakse 
ettepanekut kohandada riikliku loa 
tingimusi kohalike oludega, vastu 
kooskõlas artikli 72 lõikes 3 osutatud 
menetlusega. 

Komisjon võtab otsuse, milles käsitletakse 
ettepanekut kohandada riikliku loa 
tingimusi kohalike oludega, vastu 
kooskõlas artikli 72 lõikes 3 osutatud 
menetlusega pärast taotlejaga 
konsulteerimist. 

Asjaomase liikmesriigi pädev asutus võtab 
viivitamata kõik vajalikud meetmed 
kõnealuse otsuse täitmiseks.

Asjaomase liikmesriigi pädev asutus võtab 
viivitamata kõik vajalikud meetmed 
kõnealuse otsuse täitmiseks. 

Or. it

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolme kuu jooksul pärast teavituse 
kättesaamist esitab komisjon otsuse 
eelnõu. Juhul kui komisjon palub artiklit 
30 järgides nõuandeid Kemikaaliametilt, 
peatatakse kolme kuu pikkune periood 
kuni nõuannetega seotud omavahelise 
suhtluse lõpuni.

Or. it
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Selgitus

Õigusakti tekst peab selgel viisil määrama tähtaja, mille jooksul peab lahendama vaidlused 
liikmesriikide vahel. Kolm kuud on sobiv aeg, selleks et komisjon saaks vastu võtta ettepaneku 
õigustamaks loa andmise piirangute tunnustamist või mittetunnustamist.

Muudatusettepanek 60

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

Üheksa kuud on liialt pikk aeg selleks, et Kemikaaliamet valmistaks ette ja esitakse arvamuse, 
mis põhineb juba olemasoleval pädeva hindava ameti kinnitatud hinnangul: kolm kuud on 
sobivam ajaperiood. 

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 - esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Loaomanik või tema esindaja esitab 
Kemikaaliametile ühenduse loa 
uuendamise taotluse vähemalt 18 kuud
enne loa kehtivusaja lõppkuupäeva.

1. Loaomanik või tema esindaja esitab 
Kemikaaliametile ühenduse loa 
uuendamise taotluse vähemalt 12 kuud
enne loa kehtivusaja lõppkuupäeva.

Or. it

Selgitus

Juhul kui ei ole uusi andmeid, mida hinnata, pole vaja 18kuulist perioodi hindamaks tootele 
loa andmist. Sobivaim periood on 12kuuline periood.
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Muudatusettepanek 62

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) muudatused, mis on seotud toimeaine 
päritolu või koostisega.

Or. it

Selgitus

Biotsiidis kasutatava toimeaine päritolu muutumisest teavitamist nõutakse seetõttu, et muutus 
võib mõjutada biotsiidi turvalisust.

Muudatusettepanek 63

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus sätestatud kriteeriumid ja 
menetlemine põhinevad, kuid ei ole 
piiratud järgnevate põhimõtetega:
a) administratiivsete muutuste tegemiseks 
loal on vajalik kasutada lihtsustatud 
teavitamise menetlust;
b)ühe loa piires tehtavate muutuste 
taotluste hindamiseks määratakse 
lühendatud ajaperiood;
c) oluliste muudatuste puhul on 
ajaperiood proportsioonis vajalike 
muudatuste mahuga.

Or. it

Selgitus

Kuigi menetluse üksikasju võib täpsustada rakendatavate meetmete kaudu, peab õigusakt 
selgelt kirjeldama peamisi põhimõtteid, mida rakendatakse olemasolevate toodete lubadesse 
erinevat tüüpi muudatusi tehes.
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Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 - esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigi (edaspidi „sihtliikmesriik“) 
pädev asutus võib anda paralleelse 
kaubanduse loa teises liikmesriigis 
(edaspidi „päritoluliikmesriik”) loa saanud 
biotsiidi turulelaskmiseks ja kasutamiseks 
sihtliikmesriigis, kui ta teeb kindlaks, et 
nimetatud biotsiid on koostiselt olulisel 
määral samasugune kui biotsiid, mis on 
päritoluliikmesriigis juba lubatud (edaspidi 
„võrdlustoode“). 

1. Liikmesriigi (edaspidi „sihtliikmesriik“) 
pädev asutus võib anda paralleelse 
kaubanduse loa teises liikmesriigis 
(edaspidi „päritoluliikmesriik”) loa saanud 
biotsiidi turulelaskmiseks ja kasutamiseks 
sihtliikmesriigis, kui ta teeb kindlaks, et 
nimetatud biotsiid on koostiselt 
samasugune kui biotsiid, mis on 
päritoluliikmesriigis juba lubatud (edaspidi 
„võrdlustoode“). 

(Muudatusettepanek kehtib kogu artikli 44 
ulatuses; muudatusettepaneku heakskiit 
tingib vastavate muudatuste vajaduse kogu 
teksti ulatuses.)

Or. it

Selgitus

Selleks et saavutada mõistlik tasakaal vaba kaubavahetuse ja turvalise turukeskkonna vahel, 
peaks piirama paralleelkaubanduse lubade andmist identsetele toodetele, mis põhinevad 
samast allika toimeainetel ja koostisosadel.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Biotsiid loetakse võrdlustootega 
samasuguseks:

a) selles sisalduvad toimeained pärinevad 
samalt tootjalt ja samast 
tootmisettevõttest;

a) biotsiid on toodetud sama tootja poolt 
või sama tootjaga seotud tootmislitsentsi 
alusel ja sama tootmisprotsessi kasutades;

b) selle koostis on sama või sarnane 
muude kui toimeainete ja koostise liigi 
osas; 

b) selle koostis on sama või sarnane 
muude kui toimeainete ja koostise liigi 
osas; 
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c) selle võimalik kahjulik mõju inimeste 
või loomade tervisele või keskkonnale on 
samasugune või samaväärne.

c) arvestades potentsiaalset negatiivset 
mõju inimeste või loomade tervisele või 
keskkonnale, on biotsiidi ja võrdlustoote 
koostises sisalduvad koostisosad, materjal 
ja pakend omadustelt võrdsed või 
samaväärsed.

Or. it

Selgitus

Järjepidevuse saavutamiseks asendada olulisel määral sarnastele biotsiididele esitatavad 
nõuded nõuetega identsetele biotsiididele. 

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 4 – punkt a a) (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) tootes sisalduvate toimeainete 
sissekandenumbrid, ja kui vajalik, 
andmekasutusluba kooskõlas artikliga 50.

Or. it

Selgitus

Saavutada kooskõla artikliga 8.5 a ja tagada, et taotleja omanduses on vajalikud dokumendid 
andmetele ligi pääsemiseks.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 4 – punkt c)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) loaomaniku nimi ja aadress 
päritoluliikmesriigis;

c) loaomaniku nimi ja aadress 
päritoluliikmesriigis ning vajadusel 
andmekasutusluba vastavalt artiklis 50 
sätestatule;

Or. it
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Selgitus

Tagada, et taotleja omanduses on vajalikud dokumendid andmetele ligi pääsemiseks.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1 - esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Erandina artiklist 15 võib uurimis- ja 
arendustegevuse eesmärgil läbi viia 
uuringu või katse, millega kaasneb loata 
biotsiidi või üksnes biotsiidis kasutamiseks 
ettenähtud toimeaine turulelaskmine, 
üksnes juhul, kui tegemist on teadusliku 
uurimis- ja arendustegevusega või toote- ja 
tehnoloogiaalase uurimis- ja 
arendustegevusega, ning eeldusel, et on 
täidetud teises ja kolmandas lõigus 
sätestatud tingimused.

1. Erandina artiklist 15 võib uurimis- ja 
arendustegevuse eesmärgil läbi viia 
uuringu või katse, millega kaasneb loata 
biotsiidi või üksnes biotsiidis kasutamiseks 
ettenähtud toimeaine turulelaskmine, 
üksnes juhul, kui tegemist on teadusliku 
uurimis- ja arendustegevusega või toote- ja 
tehnoloogiaalase uurimis- ja 
arendustegevusega.

Or. it

Selgitus

Teadus- ja arendustegevus on biotsiidide turul üliolulised, arvestades et on olemas 
asendamise ja väljaarvamise mehhanismid, mis võivad mõjutada tervisele ja keskkonnale 
oluliste toodete olemasolu. Teadusuuringud peaksid seetõttu olema kooskõlas REACHi 
määruse sätetega.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1 –lõik 2

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 

Teadusliku uurimis- ja arendustegevuse 
puhul teavitab uuringut või katset teha 
sooviv isik sellest eelnevalt pädevat asutust 
juhul, kui käsitletakse kogust, mis ühes 
aastas ületab ühe tonni. Nimetatud isik 
peab kirjalikku registrit, kuhu ta märgib 
biotsiidi või toimeaine identsusandmed, 
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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.

märgistamist käsitlevad andmed, tarnitavad 
kogused ja nende isikute nimed ja 
aadressid, kellele biotsiid või toimeaine 
tarnitakse. Samuti sisaldab toimik kõiki 
olemasolevaid andmeid võimaliku mõju 
kohta inimeste või loomade tervisele või 
keskkonnale. Asjaomane isik teeb taotluse 
korral kõnealuse teabe kättesaadavaks ka 
Kemikaaliametile.

Or. it

Selgitus

Teadus- ja arendustegevus on biotsiidide turul üliolulised, arvestades et on olemas 
asendamise ja väljaarvamise mehhanismid, mis võivad mõjutada tervisele ja keskkonnale 
oluliste toodete olemasolu. Teadusuuringud peaksid seetõttu olema kooskõlas REACHi 
määruse sätetega.

Muudatusettepanek 70

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 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. 

välja jäetud

Or. it
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Selgitus

Teadus- ja arendustegevus on biotsiidide turul üliolulised, arvestades et on olemas 
asendamise ja väljaarvamise mehhanismid, mis võivad mõjutada tervisele ja keskkonnale 
oluliste toodete olemasolu. Teadusuuringud peaksid seetõttu olema kooskõlas REACHi 
määruse sätetega.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3

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. Biotsiidi tootja peab tagama selle, et 
tema toodet käideldakse viisil, mis ei ole 
kahjulik tervisele ega keskkonnale.

Kui lõigetes 1 ja 2 osutatud uuringud või 
katsed võivad mõjuda kahjulikult inimeste 
või loomade tervisele või avaldada 
vastuvõetamatut mõju keskkonnale, võib 
asjaomase liikmesriigi pädev asutus need 
keelata või lubada nende tegemist sellistel 
tingimustel, mida pädev asutus peab 
kõnealuste tagajärgede vältimiseks 
vajalikuks. Pädev asutus teavitab 
kõnealustest meetmetest viivitamata 
komisjoni ja teisi pädevaid asutusi. 

Or. it

Selgitus

Teadus- ja arendustegevus on biotsiidide turul üliolulised, arvestades et on olemas 
asendamise ja väljaarvamise mehhanismid, mis võivad mõjutada tervisele ja keskkonnale 
oluliste toodete olemasolu. Teadusuuringud peaksid seetõttu olema kooskõlas REACHi 
määruse sätetega.
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Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab meetmed, millega 
määratakse kindlaks katsete ajal 
vabaneda võivate toimeainete või 
biotsiidide üldkoguste ülemmäärad ning 
kooskõlas lõikega 2 esitatavad 
miinimumandmed. 

välja jäetud 

Meetmed käesoleva määruse 
vähemoluliste sätete muutmiseks määruse 
täiendamise teel võetakse vastu artikli 72 
lõikes 4 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. it

Selgitus

Teadus- ja arendustegevus on biotsiidide turul üliolulised, arvestades et on olemas 
asendamise ja väljaarvamise mehhanismid, mis võivad mõjutada tervisele ja keskkonnale 
oluliste toodete olemasolu. Teadusuuringud peaksid seetõttu olema kooskõlas REACHi 
määruse sätetega.

Muudatusettepanek 73

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) kõigi toimeainete nimed, mida toodete 
või materjalide töötlemisel kasutati või 
nendesse lisati, kui neid on võimalik 
väljastada tavapäraseks või 
prognoositavaks kasutamiseks, 
märgitakse võimaluse korral üldisele 
terminoloogiale toetudes (nt INCI);

Or. it
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Selgitus

Biotsiid, mida kasutatakse artiklis/materjalis, on juba inimese ja keskkonnaohutuse 
seisukohast hinnatud biotsiidi ja toimeaine tasandil. Enamike rakendamiste puhul on biotsiidi 
kasutamise eesmärk kaitsta ja parandada käsitletava artikli omadusi, mitte toimeaine välja 
laskmine.

Muudatusettepanek 74

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. it

Selgitus

Loa number ei ole tarbijale kasulik turvainformatsioon, eriti juhul kui toimeaine või biotsiid 
ei ole mõeldud käsitletavast artiklist või materjalist välja laskmiseks. Pole tarvis eksitada 
tarbijaid üleliigse informatsiooniga. Loa number, mis on vajalik kontrollivale isikule, 
esitatakse tootega kaasas käival ohutuskaardil vastavalt artikli 59 b sätetele.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2 – lõigud 2 ja 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Märgistus peab olema selgelt nähtav, 
kergesti loetav ja piisavalt kulumiskindel. 

Märgistus võib olla trükitud kaubaartiklile 
või töödeldud materjalile või pakendile, 
kasutusjuhendisse, artikli või käsitletava 
materjali garantiisse juhul, kui märgistis 
on lihtsalt ja selgelt nähtav, loetav ja 
piisavalt kulumiskindel.

Märgistuse võib töödeldud toote või 
materjali suurusest või funktsioonist 
tulenevalt kanda pakendile, 
kasutusjuhendisse või 
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garantiidokumendile. 

Or. it

Selgitus

Peab olema võimalik trükkida märgistus mis tahes toote osale, tingimusel, et see on nähtav, 
loetav ja piisavalt kulumiskindel selleks, et täita oma funktsioon tarbijate informeerimisel.

Muudatusettepanek 76

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) järgmine taotleja on saanud esimeselt 
taotlejalt andmekasutusloa vormis kirjaliku 
nõusoleku sellist teavet kasutada, järgides 
artiklis 50 kehtestatud korda;

Or. it

Selgitus

Esimene taotleja ei ole tingimata andmete omanik. Olemas peab olema võimalus, et taotleja 
on või saab andmete kaasomanikuks koostöö või andmete vahetamise kaudu. 

Muudatusettepanek 77

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) järgnevat taotlejat loetakse samuti 
andmete omanikuks.

Or. it

Selgitus

Esimene taotleja ei ole tingimata andmete omanik. Olemas peab olema võimalus, et taotleja 
on või saab andmete kaasomanikuks koostöö või andmete vahetamise kaudu. 
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Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Kemikaaliamet lisab kõik lõikes 2 
osutatud andmeühikud, mis on 
identifitseeritavad unikaalse koodiga, 
ühiselt kasutatavate biotsiidiandmete 
registrisse koos kõigi tuvastatavate 
detailidega ja viitega seosele taotleja ning 
andmete omaniku vahel.

Or. it

Selgitus

Biotsiidiandmete register peab sisaldama kogu loetelus olevat informatsiooni. Soovitatavalt 
on igal saadetud dokumendil tuvastamisnumber, millega välditakse segadusi seoses sarnaste 
nimedega uuringute pealkirjade ja paranduste saatmisega. Side andmete omaniku ja taotleja 
vahel kindlustab selle, et omandiõigused on kaitstud. 

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – lõigud 1 ja 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Direktiivi 98/8/EÜ või käesoleva 
määruse kohaldamisel esitatud teabe suhtes 
kohaldatakse andmekaitset käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustel. Kõnealuse 
teabe kaitseperiood algab teabe esitamisel. 
Esitamise tähtaeg määratakse igale 
unikaalse koodiga dokumendile vastavalt 
artikli 48 lõikes 4 sätestatule. 

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

Or. it
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Selgitus

Direktiiviga 98/8/EÜ ei ole selgelt kehtestatud andmekaitsenõuet. Eeldades, et toimiku 
saatmise kuupäev ei saa olla sama kogu esitatavate andmete kuupäevaga, kantakse kõikidele 
järgnevalt saadetud andmetele eraldi kuupäev, mis peegeldab paremini tegelikku olukorda, 
kuivõrd iga saadetud andmeühik on andmete omaniku poolne investeering. 

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Kuigi käesolevas artiklis sätestatakse andmekaitse võrreldes direktiiviga 98/8/EÜ paremini, 
ei ole põhjendatud uute ja olemasolevate andmete eristamine. Seda seetõttu, et siseriiklike 
õigusaktide skeemid hõlmavad ainult murdosa biotsiidide turust. Seal, kus niisugused skeemid 
eksisteerivad, pole mõned liikmesriigid neid rakendanud. Lisaks kooskõlastaks niisuguste 
sätete määrusest väljajätmine käesolevat määrust enam REACHi määrusega. 

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui pärast teabekasutusloa taotluse 
esitamist artikli 51 lõike 2 kohaselt ei 
saavutata kahe kuu jooksul kokkulepet, 

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

teavitab võimalik taotleja ning andmete 
omanik sellest viivitamata 
Kemikaaliametit ja teabeomanikku. 
Kemikaaliamet annab võimalikule 
taotlejale kahe kuu jooksul pärast teate 
saamist selle kohta, et kokkulepet ei 
saavutatud, loa viidata katsetele või 
uuringutele, mis hõlmavad selgroogsetel 
loomadel tehtavaid katseid. Riikide kohtud 
otsustavad, millise suhtelise osa kuludest 
tasub võimalik taotleja teabeomanikule.

Or. it

Selgitus

Juhul kui kahe osapoole vahel pole võimalik saavutada kokkulepet, teavitavad mõlemad 
osapooled Kemikaaliametit sellest, millisel määral kumbki on põhjustanud selle, et kokkulepet 
ei saavutatud. Kindlustamaks, et kohustuslik andmejagamine on ühtlustatud ELi tasemel, 
peab komisjon määrama ühe ühenduse vahekohtumenetluse organi.

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Biotsiidi puhul, millele on artiklite 15, 
25 või 28 kohaselt juba luba antud, ning 
juhul, kui kõik artiklis 49 sätestatud 
teabekaitseperioodid on lõppenud, võib 
taotluse saanud pädev asutus või 
Kemikaaliamet nõustuda, et järgmine 
loataotleja võib viidata esimese taotleja 
esitatud andmetele, kui järgmine taotleja 
suudab esitada tõendid, et kõnealune 
biotsiid on eelmise, loa saanud 
tõrjevahendiga sarnane ja selle toimeained 
on tehniliselt samaväärsed, kaasa arvatud 
puhtusaste ja lisandite laad. Juhul kui 
andmekaitse aeg ei ole artikli 49 alusel 
lõppenud , võib taotluse saanud pädev 
asutus või Kemikaaliamet nõustuda 
sellega, et järgmine taotleja jagab 
andmeid esimese taotlejaga, vastavalt 
artiklile 52.
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Or. it

Selgitus

Sarnasust ja tehnilist samaväärsust on vaja tõestada ka sel juhul, kui andmekaitse periood ei 
ole lõppenud, kuid järgmine taotleja soovib esitada andmeid.

Muudatusettepanek 83

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Pädevad asutused teostavad ametlikke 
kontrolle, kindlustamaks et tootjad, kes on 
turule toonud toimeained biotsiidides 
kasutamiseks, on esitanud komisjonile 
informatsiooni II lisasse kantud 
toimeainete kohta või omavad 
andmekasutusluba, mis vastab II lisas 
sätestatud tingimustele.

Or. it

Selgitus

Riiklikud pädevad asutused peavad tagama kontrolli kaudu määruse sätete järgimise.

Muudatusettepanek 84

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 2020
aruande käesoleva määruse rakendamise 
ning ühenduse loa menetluse ja 
vastastikuse tunnustamise toimimise kohta. 
Komisjon esitab selle aruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. 

Mainitud aruandele toetudes otsustab 
komisjon selle üle, kas teha ettepanek 
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käesoleva määruse muutmiseks.

Or. it

Selgitus

Komisjoni raport peab olema aluseks läbivaatamisprotsessi juures, mis püüab võimalikul 
määral minimiseerida peamisi tuvastatud probleeme.

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 2 – punkt d a) (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. it

Selgitus

Tootmiskohtade asukoht on äri- ja konkurentsiteave, mida ei tohi avalikustada. Taotlejal on 
õigus taotleda luba ühe toote paljudeks lõppkasutusviisideks, mille seas ei pruugi kõik olla 
veel kasutuses ja seega tuleb mõningad neist säilitada kasutamiseks tulevikus.

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 2 – punkt d ter) (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b) biotsiidi tootmiskohtade asukoht);

Or. it

Selgitus

Tootmiskohtade asukoht on äri- ja konkurentsiteave, mida ei tohi avalikustada. Taotlejal on 
õigus taotleda luba ühe toote paljudeks lõppkasutusviisideks, mille seas ei pruugi kõik veel 
kasutuses olla ja seega tuleb mõningad neist säilitada kasutamiseks tulevikus.
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Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 2 – punkt d c) (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d c) loa väljastamise kuupäev ja 
lõppemise kuupäev;

Or. it

Selgitus

On oluline, et mõningad loal olevad taotlejaga seotud andmed jääksid konfidentsiaalseteks. 
Ka loa andmise ja lõppemise kuupäevad on tundlikud kaitset vajavad andmed.

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 2 – punkt d d) (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d d) doosid ja kasutamisjuhend 

Or. it

Selgitus

On oluline, et mõningad loal olevad taotlejaga seotud andmed jääksid konfidentsiaalseteks. 
Doosid ja kasutusjuhendid sõltuvad kasutuse tüübist ja toote loomupärastest omadustest ning 
koostisainetest. Seega on vajalik tagada neile piisav kaitse.

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 2 – esimene lõik - sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Etiketid ei tohi olla eksitavad ning ei 
tohi mingil juhul sisaldada märkusi 
“madala riskitasemega biotsiid”, 
“mittetoksiline”, “tervisele kahjutu” või 
muid samalaadseid märkusi. Lisaks peab 
etiketil olema selgelt ja kustutamatult 
esitatud järgmine teave: 

2. Etiketid ei tohi olla eksitavad ning ei 
tohi mingil juhul sisaldada märkusi 
“mittetoksiline”, “tervisele kahjutu” või 
muid samalaadseid märkusi. Lisaks peab 
etiketil olema selgelt ja kustutamatult 
esitatud järgmine teave: 



PE439.175v01-00 54/60 PA\805529ET.doc

ET

Or. it

Selgitus

Madala riskitasemega toodete turule toojat tuleks julgustada ja nõustuda tema toodete sobiva 
reklaamiga.

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 2 – esimene lõik - punkt e)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) kasutusjuhised ja -määrad 
meetermõõdustiku ühikutes iga loa 
tingimuste kohaselt ettenähtud 
kasutusotstarbe jaoks;

e) kasutusjuhised ja -määrad 
meetermõõdustiku ühikutes või/ja tarbijale 
arusaadaval viisil iga loa tingimuste 
kohaselt ettenähtud kasutusotstarbe jaoks;

Or. it

Selgitus

Doosi suurust väljendatakse sisukas ja tarbijale arusaadavas keeles. Seda eriti juhtudel, kui 
tegemist pole professionaalsete kasutajatega ja kasutajal on raske aru saada 
meetermõõdustikus väljendatud doosidest. Vajadusel tuleb meetermõõdustikus väljendatud 
doos sõnastada arusaadavas keeles, mis on tarbija jaoks sobiv. 

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon loob veebilehe, mida 
muudab ja ajakohastab Kemikaaliamet 
koostöös pädevate asutustega. Veebileht 
sisaldab teise taseme teavet ringluses 
olevate toimeainete ja biotsiidide kohta. 
Märgistusel peab olema viide veebilehele. 

Or. it
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Selgitus

Kõikidele tarbijatele tuleb anda võimalus saada detailset ja täpset informatsiooni nii täieliku 
informatsiooni saamise eesmärkidel kui ka selleks, et võimaldada tarbijatele korrektseid 
kasutusjuhendeid ettenähtud kasutustingimuste taustal, juhiseid toote käsitlemise ja 
säilitamise kohta. Veebilehel oleva informatsiooni eesmärk on täiendada ja anda 
üksikasjalikumat teavet kui see, mis on kirjas märgistusel, tagamaks selle, et konkreetseid 
andmeid vajavad kasutajad pääseksid ligi informatsioonile, mida tavaliselt saadakse 
täiendava meditsiinilise konsultatsiooni käigus. 

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 - lõik 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ohutuskaart sisaldab järgnevat 
informatsiooni:
a) tootja ja biotsiidi ning toimeainete 
tootmisruumide olemus;

b) toodetekategooriad, millega seotud 
toimeaine on kantud I lisasse;
c) vähemalt ühe liikmesriigi nimi, kus 
biotsiid on lubatud;
d) töödeldud kaubaartiklis või materjalis 
sisalduva biotsiidi lubade arv.

Or. it

Selgitus

Kooskõlas tootjatelt nõutud informatsiooniga peavad ohutuskaardid, mis käivad kaasas 
biotsiididega, sisaldama sellist informatsiooni, mis aitab kontrollivatel asutustel ja pädevatel 
asutustel hoida kontrolli all turule paisatud toodete koostisosade allikaid.

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Biotsiidireklaamides ei esitata toodet 
viisil, mis võib olla eksitav selle mõju 
suhtes inimeste tervisele või keskkonnale. 

3. Biotsiidireklaamides ei esitata toodet 
viisil, mis võib olla eksitav selle mõju 
suhtes inimeste tervisele või keskkonnale. 
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Mitte mingil juhul ei tohi biotsiidi 
reklaamis kasutada väljendeid “madala 
riskitasemega biotsiid”, “mittetoksiline”, 
“tervisele kahjutu” või muud samalaadset. 

Mitte mingil juhul ei tohi biotsiidi 
reklaamis kasutada väljendeid 
“mittetoksiline”, “tervisele kahjutu” või 
muud samalaadset.

Or. it

Selgitus

Madala riskitasemega toodete turuletoojat tuleks julgustada ja nõustuda tema toodete sobiva 
reklaamiga.

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 2 – punktid d) ja e)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) tasu maksmist kohaldatakse ainult siis, 
kui see on tegelikult vajalik. Tasude 
struktuur ja suurus arvestatakse 
Kemikaaliameti ja pädevate asutuste poolt 
tarvilike tegevuste kaudu, järgides 
käesolevast määrusest tulenevaid norme, 
mis on fikseeritud tasemel, mis 
kindlustab, et tulu koos teiste 
Kemikaaliametile laekuvate tuludega on 
käesolevat määrust järgides piisav kulude 
katmiseks. 

e ) lõivude struktuuri ja suuruse kindlaks 
määramisel võetakse käesoleva määruse 
kohaselt arvesse Kemikaaliametilt ja 
pädevatelt asutustelt nõutavat tööd ning 
nende suurus määratakse nii, et oleks 
võimalik tagada, et nendest laekuvad 
summad koos Kemikaaliameti käesoleva 
määruse kohastest muudest tuluallikatest 
laekuvate summadega oleks piisavad 
osutatavate teenustega seotud kulude 
katmiseks. 

Or. it



PA\805529ET.doc 57/60 PE439.175v01-00

ET

Selgitus

Tasud peaksid olema seotud tehtud tööga ja seega sellega proportsioonis. Eristusteta 
aastamaks ei ole vastuvõetav ja tasusid tuleks maksta ainult siis, kui see on tegelikult vajalik.

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 71 a
Delegeeritud õigusaktid

Juhindudes delegeeritud õigusaktidest 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
209, võtab komisjon kasutusele järgnevad 
meetmed:

(a) võrdleva hindamise läbiviimise 
menetlus vastavalt otsusele, mis on 
sätestatud artikli 21 lõikes 2, ja 
kriteeriumid ning algorütmid, mida 
kasutada niisuguste hindamiste puhul;

b) kriteeriumid ja normid, mis on seotud 
ainulaadse loa numbri väljastamisega 
kõikides liikmesriikides juhul, kui artikli 
25 normide kohaselt väljastatud load on 
saanud vastastikuse tunnustuse;

(c) kriteeriumid ja normid, mis on seotud 
sama loa numbri väljastamisega kõikides 
liikmesriikides juhul, kui artikli 28 
normide kohaselt väljastatud load on 
saanud vastastikuse tunnustuse;

Or. it

Selgitus

Muudatusettepaneku kaudu püütakse näha ette delegeeritud õigusaktide muudatusi 
hindamisprotsessi paremaks defineerimiseks ja ainulaadse loa numbri määramist kõigis 
liikmesriikides juhul, kui toote vastastikuse tunnistamise menetlusi viiakse läbi üksteisele 
järgnevalt ja paralleelselt.
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Muudatusettepanek 96

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Biotsiide, mille puhul ei ole kooskõlas teise 
lõiguga loataotlust esitatud, ei tohi pärast I 
lisasse kandmise otsuse jõustumise 
kuupäeva enam turule lasta. Selliste 
biotsiidide olemasolevaid varusid, mille 
puhul ei ole kooskõlas teise lõiguga 
loataotlust esitatud, tohib hävitada, 
ladustada ja kasutada kuni 6 kuud pärast I 
lisasse kandmise otsuse jõustumise 
kuupäeva.

Or. it

Selle muudatusettepaneku kaudu püütakse seada lühemaid aegu biotsiidi turult 
eemaldamiseks, kuna järgnevad biotsiidi kasutajad peavad teadma oma kohustusi seoses 
toimeainetega ning olema kursis ainete hindamisprotsessi staatusega.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77– lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Biotsiide, mille puhul on liikmesriigi 
pädev asutus lõike 3 kohaselt esitatud 
loataotluse tagasi lükanud või millele ta on 
otsustanud luba mitte anda, ei tohi kuus 
kuud pärast kõnealuse tagasilükkamise või 
keeldumise otsuse jõustumist enam turule 
lasta.

4. Biotsiide, mille puhul on liikmesriigi 
pädev asutus lõike 3 kohaselt esitatud 
loataotluse tagasi lükanud või millele ta on 
otsustanud luba mitte anda, ei tohi kuus 
kuud pärast kõnealuse tagasilükkamise või 
keeldumise otsuse jõustumist enam turule 
lasta. Biotsiidi, mille suhtes liikmesriigi 
pädev asutus on loataotluse lõige 3 alusel 
tagasi lükanud või otsustanud luba mitte 
uuendada, hävitamine, ladustamine, 
olemasolevate varude kasutamine ja 
turule laskmine on lubatud 18 kuu 
jooksul.
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Or. it

Selgitus

Hävitamise, ladustamise ja varude kasutamise ajad peavad olema järjepidevad läbi kogu 
artikli.
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Erandina artiklist 47 võib jätkata selliste 
töödeldud toodete ja materjalide 
turulelaskmist, mis sisaldavad biotsiide, 
millele ei ole luba antud ühenduses või 
vähemalt ühes liikmesriigis ning mis olid 
turul...[ELT: lisada artikli 85 esimeses 
lõigus osutatud kuupäev] kuni kõnealustele 
biotsiididele loa andmise otsuse 
vastuvõtmise kuupäevani, kui loa taotlus 
esitatakse hiljemalt 1. jaanuariks 2017. 
Kui loa andmisest biotsiidi 
turulelaskmiseks keeldutakse, tuleb 
kõnealust biotsiidi sisaldavate töödeldud 
toodete ja materjalide turulelaskmine 
lõpetada kuue kuu jooksul pärast 
keeldumist käsitleva otsuse vastuvõtmist. 

Erandina artiklist 47 võib jätkata selliste 
töödeldud toodete ja materjalide 
turulelaskmist, mis sisaldavad biotsiide, 
millele ei ole luba antud ühenduses või 
vähemalt ühes liikmesriigis ning mis olid 
turul...[ELT: lisada artikli 85 esimeses 
lõigus osutatud kuupäev] kuni kõnealustele 
biotsiididele loa andmise otsuse 
vastuvõtmise kuupäevani, kui loa taotlus 
esitatakse hiljemalt 1. jaanuariks 2017. 
Kui loa andmisest biotsiidi 
turulelaskmiseks keeldutakse, tuleb 
kõnealust biotsiidi sisaldavate töödeldud 
toodete ja materjalide turulelaskmine 
lõpetada kuue kuu jooksul pärast 
keeldumist käsitleva otsuse vastuvõtmist. 

Or. it
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-1. Alates 1. jaanuarist 2014 esitavad kõik 
turul olemasolevate biotsiidides 
kasutatavate toimeainete tootjad 
Kemikaaliametile taotluse aine 
kandmiseks 1 lisasse. Pädevad asutused 
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viivad läbi kontrolli vastavalt artikli 54 
lõike 1 sätetele.

Or. it

Selgitus

Ainult neil tootjatel, kes on süsteemi panustanud, tohiks olla nõusolek toota ja turustada 
biotsiidides kasutatavaid toimeaineid. Läbi sobiliku turu järelvalve on see on parim viis seista 
silmitsi ''free-ridersi“ probleemiga.

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu määrus
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Pädevad asutused võtavad kasutusele 
vajalikud meetmed lähtudes artikli 54 
lõikest 2.

Or. it

Selgitus

Liikmesriigid peavad tegema kindlaks, millised biotsiidid eksisteerivad nende turul, kui 
toimeainete tootja on esitanud toimiku aine kandmiseks I lisasse ning on toiminud sellega 
vastavuses.


