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LYHYET PERUSTELUT

Ehdotuksessa asetukseksi biosidivalmisteiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä 
tavoitteena on nykyisten EU:n sääntelypuitteiden muotoileminen uudelleen. Asiaa säädellään 
tällä hetkellä direktiivillä 98/8/EY, joka näin ollen kumottaisiin.

Biosidit ovat valmisteita, jotka sisältävät yhtä tai useampaa tehoainetta ja on tarkoitettu 
tuhoamaan, torjumaan tai tekemään haitattomaksi ihmisten tai eläinten terveydelle tai 
ympäristölle haitallisia eliöitä, estämään niiden vaikutusta tai rajoittamaan muulla tavoin 
niiden esiintymistä. Biosidivalmisteet, joiden käytössä on noudatettava huolellisuutta, 
kuuluvat arkipäivään kaikkialla yhteiskunnassa, sillä ne estävät tautien leviämisen ja 
parantavat hygieniaa tiheästi asutuilla alueilla. Eräät näistä tuotteista voivat olla luontaisesti 
vaarallisia. 

EU:n biosidivalmisteiden vuotuiset markkinat arvioidaan noin 900 miljoonan euron 
suuruisiksi ja markkinoilla liikkuu vuosittain 90 000 tonnia alan tuotteita.    Direktiivi 
98/8/EY on ensimmäinen säädös, jossa näiden tuotteiden markkinoille saattamisen eri 
vaiheita on säännelty. Tässä asetusehdotuksessa komissio on esittänyt useita parannuksia 
sääntelypuitteiden eri osa-alueisiin, jotka liittyvät esimerkiksi biosidivalmisteiden 
hyväksyntään, tehoaineiden arviointia koskevien menettelyiden pituuteen, keskitetyn 
menetelmän puuttumiseen, rinnakkaiskauppaa koskeviin erityissääntöihin sekä 
selkärankaisilla eläimillä tehdyistä kokeista saatujen tietojen pakolliseen jakamiseen.    

Asetusehdotuksella vastataan vaatimuksiin alan sääntelyn tarkistamisesta ja 
yksinkertaistamisesta ja puututaan ilmenneisiin ongelmiin asianmukaisella tavalla.   
Valmistelija katsoo kuitenkin, että ehdotusta voitaisiin vielä parantaa, jotta saavutettaisiin

– tehoaineiden ja biosidivalmisteiden hyväksyntää ja arviointia koskevien menettelyiden, 
tutkimuksen ja kehittämisen sekä kansallisten maksujärjestelmien mahdollisimman pitkälle 
menevä yksinkertaistaminen;

– Euroopan markkinoiden ja kansallisten sääntelykäytäntöjen yhdenmukaistaminen erityisesti 
määrittelemällä paremmin vastavuoroisen tunnustamisen menettelyt, keskitetty hyväksyntä 
sekä arkaluonteisia tietoja koskeva suoja;  

– kustannusten alentaminen ja hallinnollisten esteiden poistaminen erityisesti pk-yrityksille 
takaamalla niille myös tarvittava tekninen, kielellinen ja hallinnollinen tuki järjestelmässä, 
joka voi osoittautua erittäin monimutkaiseksi etenkin kokemattomille; 

– parempi kuluttajansuoja varmistamalla asianmukainen merkintäjärjestelmä, joka on 
riskitason mukainen ja jossa annetaan kaikentyyppisten kuluttajien, varsinkin muiden kuin 
asiantuntijoiden, terveyden suojaamisen kannalta hyödyllisiä ja oleellisia tietoja.   

Näistä syistä valmistelija on ehdottanut komission tekstiin useita tarkistuksia, jotka ovat 
esitetyn linjan mukaisia ja koskevat sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan valiokuntien 
yhteistyömenettelyn (työjärjestyksen 50 artikla) mukaisesti jaetulla toimivallalla käsittelemiä 
kysymyksiä.   Artikloihin 25, 28, 44, 47, 54, 58 ja 62 jaetun toimivallan mukaisesti 
ehdotettujen tarkistusten lisäksi valmistelija on katsonut aiheelliseksi esittää parannuksia 
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muuallekin tekstiin, jotta:

(a) parannettaisiin tietojen käyttöoikeutta koskevia menettelyitä ja vaatimuksia siten, että 
luotaisiin edellytykset ns. vapaamatkustajailmiön sääntelylle etenkin 83 artiklan paremman 
sanamuodon avulla;   

(b) lyhennettäisiin hakemusten validointi- ja arviointimenettelyihin ja komission ja 
toimivaltaisten viranomaisten tekemiin päätöksiin ja lupien uusimiseen liittyviä määräaikoja 
ja siten myös niiden kustannuksia;

(c) määriteltäisiin paremmin kehysvalmisteisiin tai saman kehysvalmisteen osana 
hyväksyttyihin valmisteisiin tehtävät hallinnolliset tai epäolennaiset muutokset; 

(d) poistettaisiin sellaisten desinfiointiaineiden mielivaltainen syrjintä, joihin ei voida käyttää 
5 artiklassa tarkoitettuja liitteen ulkopuolelle jättämisen perusteita; 

(e) harkittaisiin, voitaisiinko tuote korvata sen jälkeen kun siitä on saatu riittävästi kokemusta;

(f) parannettaisiin kansallisten lupien vastavuoroisen tunnustamisen menettelyitä; 

g) yhdenmukaistettaisiin samaan tehoaineiden ja apuaineiden lähteeseen perustuvien 
samanlaisten biosidivalmisteiden rinnakkaiskaupan edellytyksiä;

h) parannettaisiin käsiteltyjen materiaalien ja esineiden pakkausmerkintöjen vaatimuksia 
erottamalla toisistaan valmisteet, joista saattaa vapautua biosidivalmistetta ja sellaiset, joissa 
tätä vaaraa ei ole ja määriteltäisiin paremmin pakkausmerkintöihin lisättävät tiedot niiden 
kiinnittämispaikan ohella tehokkaan ja asianmukaisen tiedonsaannin varmistamiseksi; 

i) tehtäisiin asetuksen säännöksistä nykyisen lainsäädännön, erityisesti REACH-asetuksen ja 
kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen mukaisia, kun on kyse uusien tietojen ja olemassa 
olevien tietojen erojen poistamisesta, tutkimusta ja kehittämistä koskevista määräyksistä ja 
kemikaaliviraston asemasta.  

Valmistelija ei ota tässä lausunnossa huomioon sellaisia tarkistuksia, joita tarvitaan asetuksen 
mukauttamiseksi Lissabonin sopimuksen mukaiseen uuteen delegoituja säädöksiä koskevaan 
järjestelmään, koska niiden tekeminen annettiin asiasta vastaavan valiokunnan tehtäväksi.    

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Ihmisten ja eläinten terveyden sekä 
ympäristön suojelun mahdollisimman 
korkean tason saavuttamiseksi komissio 
hyväksyy kahden vuoden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta ehdotuksen 
direktiiviksi biosidivalmisteiden kestävästä 
käytöstä. Siinä pitää käsitellä ainakin 
kysymyksiä, jotka liittyvät 
ammattikäyttäjien koulutukseen, 
hyväksyntään ja uudelleenhyväksyntään, 
tiedotuspisteiden järjestämiseen muille 
kuin ammattikäyttäjille, kansallisten 
suunnitelmien toteuttamiseen 
biosidivalmisteiden käyttöön liittyvien 
riskien vähentämiseksi, parhaiden 
saatavilla olevien tekniikoiden käyttöön, 
velvollisuuteen ilmoittaa 
onnettomuuksista toimivaltaisille 
viranomaisille, tarvittavien laitteiden 
käyttöön ja muihin toimiin riskien 
vähentämiseksi, riski-indikaattorien 
kehittämiseen kullekin valmisteryhmälle, 
laittomien valmisteiden torjuntatoimiin, 
varastoinnin suuntaviivoihin, 
valmisteiden kierrättämiseen ja 
hävittämiseen, vastuullisiin 
pakkausmerkintöihin, maaperän ja ilman 
saastumiseen sekä valmisteiden 
käyttämiseen tiheästi asutuilla alueilla tai 
alueilla, joille on keskittynyt runsaasti 
elintarvikevaroja.              

Or. it

Perustelu

Tehoaineiden pitoisuus ja määrä on monissa biosidivalmisteissa erittäin vähäinen verrattuna 
muihin kemiallisiin tuotteisiin. Biosideihin voi kuitenkin liittyä potentiaalisia riskejä, ei 
tehoaineista itsestään johtuvien vaarojen takia, vaan niiden käytön takia.  Komission pitäisi 
ehdottaa uusia säännöksiä biosidivalmisteiden turvallisesta ja kestävästä käytöstä 
kasvinsuojeluaineiden esimerkin mukaisesti, myös siksi, että otettaisiin huomioon jo olemassa 
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olevat tai kehitteillä olevat tekniikat niiden käyttöön liittyvän riskin vähentämiseksi. 

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Kun otetaan huomioon 
sisämarkkinoille ja kuluttajille koituvat 
hyödyt, on syytä laatia yhdenmukaiset 
säännöt eri jäsenvaltioissa sallittujen 
olennaisilta osiltaan samanlaisten 
biosidivalmisteiden rinnakkaiskaupalle.

(45) Kun otetaan huomioon 
sisämarkkinoille ja kuluttajille koituvat 
hyödyt, on syytä laatia yhdenmukaiset 
säännöt eri jäsenvaltioissa sallittujen 
samanlaisten biosidivalmisteiden 
rinnakkaiskaupalle.

Or. it

Perustelu

Rinnakkaiskaupan lupien rajoittamisella samanlaisille valmisteille, jotka perustuvat samaan 
tehoaineiden ja apuaineiden lähteeseen, päästään järkevämpään tasapainoon tavaroiden 
vapaan kaupan ja markkinoiden turvallisen ilmapiirin välillä.    Samaa mallia on käytetty 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisessa. 

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it
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Perustelu

Selkeyttämisen vuoksi ja jotta ei suljettaisi ulkopuolelle voimassa olevan lainsäädännön 
mukaisesti investointeja tehneitä hakijoita, on paikallaan täsmentää asiaa lisäämällä viittaus 
direktiiviin 98/8/EY.  

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Tällä asetuksella luodaan puitteet 
biosidivalmisteiden vapaan liikkuvuuden 
toteuttamiseksi sisämarkkinoilla ja 
ympäristön, ihmisten ja eläinten terveyden 
suojelun korkean tason varmistamiseksi.

Or. it.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen säännökset perustuvat 
varovaisuusperiaatteeseen sen 
varmistamiseksi, että markkinoille 
saatetuilla tehoaineilla tai valmisteilla ei 
ole haitallisia vaikutuksia ihmisten tai 
eläinten terveyteen tai ympäristöön. 
Jäsenvaltiot voivat soveltaa 
varovaisuusperiaatetta, jos niiden alueelle 
päästettäviksi tarkoitettujen 
biosidivalmisteiden aiheuttamista riskeistä 
ihmisten tai eläinten terveydelle tai 
ympäristölle vallitsee tieteellinen 
epävarmuus.

Or. it.
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

kaikkia aineita, lukuun ottamatta 
tehoaineita, joille on ominaista haitallinen 
vaikutus ihmisiin, eläimiin tai ympäristöön 
ja joita sisältyy biosidivalmisteeseen tai 
joita syntyy biosidivalmisteessa niin 
paljon, että kyseinen haitallinen vaikutus 
syntyy;

Jollei ole muita syitä pitää tällaista ainetta 
huolta aiheuttavana aineena, se 
luokiteltaisiin tavanomaisesti vaaralliseksi 
aineeksi direktiivin 67/548/ETY 
mukaisesti ja sitä sisältyisi 
biosidituotteeseen niin paljon, että sitä 
pidettäisiin vaarallisena direktiivin 
1999/45/EY tai asetuksen (EY) 
N:o 1272/2008 mukaisesti.

Or. it

Perustelu

Lisäys on direktiivissä 98/8/EY jo olevan määritelmän mukainen, ja se lisätään selkeyden ja 
johdonmukaisuuden vuoksi nykyisen lainsäädännön mukaisesti päivitettynä.  

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – q alakohta

Komission teksti Tarkistus

(q) 'tietojen käyttöluvalla' (q) 'tietojen käyttöluvalla'
tietojen omistajan tai omistajien 
allekirjoittamaa alkuperäistä asiakirjaa, 
jossa vahvistetaan, että toimivaltaisilla 
viranomaisilla, Euroopan 
kemikaalivirastolla tai komissiolla on lupa 
käyttää kyseessä olevia tietoja tehoaineen 
arvioinnissa ja sen hyväksymisessä;

tietojen omistajan tai omistajien taikka 
näiden edustajan allekirjoittamaa 
alkuperäistä asiakirjaa, jossa vahvistetaan, 
että toimivaltaisilla viranomaisilla, 
Euroopan kemikaalivirastolla tai 
komissiolla on lupa käyttää kyseessä olevia 
tietoja tehoaineen arvioinnissa tai sitä 
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koskevan luvan antamiseksi kolmannelle 
osapuolelle;

Or. it

Perustelu

Tekstiin lisättyjen täsmennysten tarkoituksena on parantaa 'tietojen käyttöluvan' määritelmää.

Tarkistus 8

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

Komission teksti Tarkistus

(u a) "hallinnollisella muutoksella":

olemassa olevan luvan puhtaasti 
hallinnollisluontoisia muutoksia, joihin ei 
sisälly kansanterveyteen tai ympäristöön 
kohdistuvien riskien tai valmisteiden 
tehon uudelleenarviointia;

Or. it

Perustelu

On määriteltävä erityyppiset muutokset, jotka voidaan tehdä hyväksyttyyn 
biosidivalmisteeseen (osoitteenmuutos, elimen nimen muuttaminen jne.). 

Tarkistus 9

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

Komission teksti Tarkistus

(u b) "vähäisellä muutoksella":

olemassa olevan luvan sellaisia 
muutoksia, joiden ei voida katsoa olevan 
hallinnollisia muutoksia, koska ne 
edellyttävät kansanterveyteen tai 
ympäristöön kohdistuvien riskien ja/tai 
valmisteiden tehon rajoitettua 
uudelleenarviointia, ja jotka eivät vaikuta 
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kielteisesti kansanterveyteen tai 
ympäristöön kohdistuvien riskien tasoon 
tai valmisteiden tehoon;

Or. it

Perustelu

On määriteltävä erityyppiset muutokset, jotka voidaan tehdä hyväksyttyyn 
biosidivalmisteeseen. 

Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

(u c) "merkittävällä muutoksella":

olemassa olevan luvan muutoksia, joiden 
ei voida katsoa olevan hallinnollisia 
muutoksia tai vähäisiä muutoksia.

Or. it

Perustelu

On määriteltävä erityyppiset muutokset, jotka voidaan tehdä hyväksyttyyn 
biosidivalmisteeseen. 

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
1. Mahdollisen hakijan, joka hakee 
tehoaineen sisällyttämistä liitteeseen I, 
olisi tiedusteltava kemikaalivirastolta,
(a) onko tehoaine sisällytetty liitteeseen I;
(b) onko saman tehoaineen osalta jo 
esitetty hakemus, joka koskee sen 
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sisällyttämistä liitteeseen I;
(c) onko sama aine rekisteröity asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 mukaisesti.
2. Mahdollisen hakijan olisi ilmoitettava 
kemikaalivirastolle tekemänsä kyselyn 
yhteydessä seuraavat tiedot:
(a) asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
liitteessä VI olevassa 1 jaksossa 
määritellyt hakijan tunnistetiedot lukuun 
ottamatta 1.2 ja 1.3 kohdan mukaisia 
tietoja;
(b) asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
liitteessä VI olevassa 2 jaksossa 
määritellyt tehoaineen tunnistetiedot;
(c) kyselyt, joita varten tarvitaan uusia 
kokeita selkärankaisilla eläimillä; 
(d) kyselyt, joita varten tarvitaan muita 
uusia kokeita. 
3. Jos samaa tehoainetta ei ole sisällytetty 
liitteeseen I tai rekisteröity asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006 mukaisesti, 
kemikaalivirasto ilmoittaa asiasta 
mahdolliselle hakijalle. Muussa 
tapauksessa virasto toimittaa 
mahdolliselle hakijalle viipymättä 
aiempien hakijoiden ja rekisteröijien 
nimet ja osoitteet ja yhteenvedot aiemmin 
tehdyistä kokeista.  
4. Kemikaalivirasto ilmoittaa 
samanaikaisesti aiemmille hakijoille tai 
rekisteröijille liitteeseen I sisällyttämistä 
hakeneen mahdollisen hakijan nimen ja 
osoitteen. Käytettävissä olevien 
selkärankaisilla eläimillä tehtyjen 
kokeiden tiedot annetaan tämän 
asetuksen X1 luvun mukaisesti 
mahdollisen hakijan käyttöön.

Or. it

Perustelu

Näiden menettelyiden avulla voidaan estää päällekkäiset kokeet selkärankaisilla eläimillä ja 
noudattaa liitteen II tietovaatimuksia. Tässä lainataan REACH-asetuksen 
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tiedottamisvelvollisuutta, koska kemikaalivirastolla on tarvittava infrastruktuuri ja kokemus 
tämän menettelyn toteuttamiseksi.  

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Tehoaine sisällytetään liitteeseen I 
enintään 10 vuoden pituiseksi alkujaksoksi, 
jos kyseistä tehoainetta sisältävät 
biosidivalmisteet täyttävät 16 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa säädetyt 
edellytykset.

1. Tehoaine sisällytetään liitteeseen I 
enintään 10 vuoden pituiseksi alkujaksoksi, 
jos vähintään yksi kyseistä tehoainetta 
sisältävistä biosidivalmisteista täyttää
16 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
säädetyt edellytykset.

Or. it

Perustelu

Ehdotuksessa kuvataan selkeämmin mitä liitteeseen I sisällyttämisellä tarkoitetaan. 
Sisällyttämishetkellä on todellakin esitettävä asiakirja-aineisto ainakin yhdestä edustavasta 
biosidivalmisteesta, jonka tehoaine täyttää säädetyt edellytykset.   

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Perustelu

Tehoaineen sisällyttämistä koskevan hakemuksen kanssa esitettävän asiakirja-aineiston
sisältämien teknisen vastaavuuden määrittämiseen käytettävien tietojen mukaisesti on 
eriteltävä mistä lähteestä sisällytettävä tehoaine on peräisin.    Johdonmukaisuuden vuoksi on 
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tärkeää yhdistää liitteessä I kuvailtu kemiallinen aine tietoihin, joiden perusteella aine on 
sisällytetty.

Tarkistus 14

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 säädetyissä käyttöolosuhteissa 
merkityksetön tai asianmukaisen 
valvonnan alainen, ottaen huomioon 
aineen luontaisen vaarallisuuden, 
erityisesti, jos valmistetta käytetään 
suljetuissa järjestelmissä tai tiukasti 
valvotuissa olosuhteissa;

Or. it

Perustelu

Poikkeuksesta olisi päätettävä riskinarvioinnin perusteella (vaarallisuuden ja altistumisen 
yhdistelmä). Jos on tieteellisesti näytetty toteen, että kaikkia näiden tuotteiden käyttöön 
liittyviä vaaroja valvotaan asianmukaisesti, tehoaineet pitää hyväksyä.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

On poistettava säännös, jossa ilman minkäänlaista tieteellistä perustetta syrjitään tiettyjä 
tuoteryhmiä.    Liitteen ulkopuolelle jättäminen etukäteen vaikuttaa kielteisesti kauppaan ja 
erityisesti innovointiin, koska sillä supistetaan mahdollisesti biosidivalmisteina 
tulevaisuudessa käytettävien aineiden valikoimaa.    Tällaiset aineet kuten jyrsijämyrkyt, 
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desinfiointiaineet ja hyönteismyrkyt ovat erittäin hyödyllisiä varsinkin tietyillä alueilla 
Euroopassa, joissa rottien tai hyönteisten tuhoaminen on hygienia- ja ympäristösyistä 
tärkeää.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tehoaineet, joilla on asetuksen (EY) 
N:o 1907/2000 57 artiklan f kohdan 
mukaisesti todettu olevan 
hormonitoimintaa häiritseviä 
ominaisuuksia.

(d) tehoaineet, joilla on asetuksen (EY) 
N:o 1907/2000 57 artiklan f kohdan 
mukaisesti todettu olevan 
hormonitoimintaa häiritseviä 
ominaisuuksia. Hormonitoimintaa 
häiritsevien ominaisuuksien 
määrittämiseen sovelletaan 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta ja direktiivien 79/117/ETY 
ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä 
lokakuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1107/2009 mukaisia tieteellisiä 
perusteita.
______
1 EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

Or. it

Perustelu

Koska hormonitoimintaa häiritseville ominaisuuksille ei ole tällä hetkellä 
hyväksymisperusteita, ne on hyväksyttävä 24. marraskuuta 2009 voimaan tulleen 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamista koskevan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 
mukaisesti.    

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a–b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) (a) tehoainetta koskeva asiakirja-
aineisto, joka täyttää liitteessä II esitetyt 
vaatimukset, tai tarvittaessa tietojen 
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käyttölupa;
(b) asiakirja-aineisto ainakin yhdestä 
edustavasta biosidivalmisteesta, joka 
sisältää liitteessä III esitetyt vaatimukset 
täyttävää tehoainetta.

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

Or. it

Perustelu

Hakijoilla ei välttämättä ole hallussaan kaikkia hakemukseen liittyviä asiakirjoja. Siksi on 
hyvä antaa mahdollisuus käyttää tietojen käyttölupaa. 

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kemikaalivirasto antaa kullekin 
hakemukselle viitenumeron, jota 
käytetään kaikissa hakemusta koskevissa 
yhteydenotoissa, kunnes tehoaine on 
sisällytetty liitteeseen I, ja vahvistaa 
lisäksi toimittamispäivän eli päivän, jona 
hakemus on vastaanotettu 
kemikaalivirastossa.

Or. it

Perustelu

Kullekin hakemukselle annettavan viitenumeron avulla voidaan tunnistaa selvästi sitä 
koskeva hallintomenettely, jotta hakemus voidaan yksilöidä ja sitä koskevat tiedot tarvittaessa 
löytää nopeasti.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Kemikaaliviraston on kahden 
kuukauden kuluessa hakemuksen 

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

validoitava hakemus, jos se täyttää 
seuraavat vaatimukset:

Or. it

Perustelu

Kemikaaliviraston olisi hakemuksia validoidessaan noudatettava samoja määräaikoja kuin 
REACH-asetuksessa (20 artiklassa), jotta asetus olisi enemmän nykyisen lainsäädännön 
mukainen. 

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kemikaaliviraston on kahden kuukauden
kuluessa lisätietojen saamisesta päätettävä, 
ovatko toimitetut lisätiedot riittävät 
hakemuksen validoimiseksi.

Kemikaaliviraston on kolmen viikon
kuluessa lisätietojen saamisesta päätettävä, 
ovatko toimitetut lisätiedot riittävät 
hakemuksen validoimiseksi.

Or. it

Perustelu

Kaikkien tietojen kirjaamiseksi yhteisön rekisteriin voidaan myöntää lisäaikaa, mutta se ei 
saa hidastaa hakemusten arviointia.   

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. it

Perustelu

Sen lisäksi, että tehoaineet ja yrityksen nimi sisällytetään liitteeseen I, yksittäisten tietojen 
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merkitseminen on asianmukainen ja tehokas lisäkeino vapaamatkustajuuden välttämiseksi.   
Tällaisen merkitsemisen avulla helpotetaan myös tietojen avoimuutta ja yhteiskäyttöä.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Perustelu

Tehoaineen lisääminen liitteeseen I yhdessä yrityksen nimen kanssa on tarkoituksenmukainen 
ja tehokas keino estää vapaamatkustajuutta, koska tehoainetta tukenut yritys voidaan 
tunnistaa nopeasti. Liitteeseen I ei itse asiassa oteta muita kuin sitä pyytäneitä hakijoita.    
REACH-asetuksen mukaisesti periaatetta "ei tietoja, ei markkinoita" pitää soveltaa myös 
tähän asetukseen. 

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jos kemikaalivirasto sisällyttää 
tehoaineen liitteeseen I, se antaa 
tehoaineelle ja hakijalle oman numeron. 
Kemikaaliviraston on ilmoitettava 
hakijalle viipymättä liitteeseen 
sisällyttämisen numero ja päivämäärä.   
Numeroa käytetään tämän jälkeen 
kaikissa tehoainetta koskevissa 
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yhteydenotoissa ja tämän asetuksen 
IV luvun mukaisessa tuotteiden 
hyväksynnässä.

Or. it

Perustelu

Tehoaineen ja yrityksen nimen lisääminen liitteeseen I on tarkoituksenmukainen ja tehokas 
keino estää vapaamatkustajuutta, koska tehoainetta tukenut yritys voidaan tunnistaa nopeasti. 
Vain yritykset, jotka ovat hakeneet tehoaineen sisällyttämistä liitteeseen I, saavat antaa 
saman tehoaineen asiakirjojen käyttölupia.   REACH-asetuksen mukaisesti periaatetta "ei 
tietoja, ei markkinoita" pitäisi soveltaa myös tähän asetukseen. 

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tehoaine, joka täyttää ainakin yhden 
seuraavista perusteista, katsotaan
korvattavaksi tehoaineeksi 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti:

1. Korvattavaksi tehoaineeksi 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti 
katsotaan tehoaineet,

(a) tehoaineen hyväksyttävä päivittäinen 
saanti, akuutin altistumisen viiteannos tai 
hyväksyttävä käyttäjän altistumistaso ovat 
merkittävästi alhaisempia kuin 
suurimmalla osalla liitteeseen I
sisältyvistä samaan valmisteryhmään 
kuuluvista tehoaineista;

(a)  jotka ovat hitaasti hajoavia, 
biokertyviä ja myrkyllisiä asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006 liitteen XIII määritelmän 
mukaisesti;

(b) tehoaine on hitaasti hajoava, 
biokertyvä ja myrkyllinen asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006 liitteessä XIII säädetyn 
kahden kriteerin mukaisesti;

(b) jotka ovat erittäin hitaasti hajoavia ja 
erittäin voimakkaasti biokertyviä 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä 
XIII mainittujen perusteiden mukaisesti;

(c) kriittisten vaikutusten, erityisesti 
kehitykseen liittyvien 
hermostomyrkyllisten tai 
immunotoksisten vaikutusten, luonteeseen 
liittyy haittoja, jotka yhdessä 
käyttötapojen kanssa johtavat 
riskialttiisiin käyttötilanteisiin siitä 
huolimatta, että toteutetaan hyvin 
rajoittavia riskinhallintatoimenpiteitä;

(c) jotka täyttävät syöpää aiheuttavien 
aineiden kategoriaan 1A tai 1B, perimää 
vaurioittavien aineiden kategoriaan 1A tai 
1B tai lisääntymismyrkyllisten aineiden 
kategoriaan 1A tai 1B kuuluvien aineiden 
luokituskriteerit asetuksen (EY) N:o 
1272/2008 mukaisesti;

(d) tehoaine sisältää merkittävän osan (d) joilla on hormonitoimintaa häiritseviä 
ominaisuuksia tai jotka ovat biokertyviä ja 
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inaktiivisia isomeereja; myrkyllisiä tai erittäin voimakkaasti 
biokertyviä, jotka eivät kuulu alakohtiin a 
ja b, joista on tieteellisiä todisteita, että 
niillä on todennäköisiä vakavia 
haittavaikutuksia ihmisten terveyteen ja 
ympäristöön ja jotka antavat aihetta 
samantasoiseen huoleen kuin muut a ja 
b alakohdassa luetellut aineet.

(e) tehoaine on luokiteltu asetuksen (EY) 
N:o 1272/2008 mukaisesti kuuluvaksi 
syöpää aiheuttavien aineiden kategoriaan 
1A tai 1B, perimää vaurioittavien 
aineiden kategoriaan 1A tai 1B tai 
lisääntymiselle vaarallisten aineiden 
kategoriaan 1A tai 1B taikka se täyttää 
kriteerit sen luokittelemiseksi näihin 
kategorioihin; 
(f) tehoaineella katsotaan yhteisön 
arvioinnin, kansainvälisesti hyväksyttyjen 
testausta koskevien yleisohjeiden tai 
muun käytettävissä olevan tiedon 
perusteella olevan hormonitoimintaa 
häiritseviä ominaisuuksia, joilla voi olla 
haitallisia vaikutuksia ihmisiin.

Or. it

Perustelu

Kriteerit, joiden perusteella määritellään muilla tehoaineilla korvattavat aineet, on 
muutettava REACH-asetuksen mukaisiksi (57 artikla) näiden kahden asetuksen 
yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. Koska kemikaaliviraston pitää selvittää, onko 
biosidivalmisteen sisältämä tehoaine jonkin kriteerin mukainen, asetusten 
yhdenmukaistaminen on aiheellista.  

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 3 kohdassa tarkoitetun määräajan 
lopussa tai kemikaaliviraston lausunnon 
saatuaan komissio tekee päätöksen siitä, 
uusitaanko tehoaineen sisällyttäminen 

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

liitteeseen I. Kyseinen päätös, jonka 
tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, tehdään 72 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 
Jos komissio päättää uusia tehoaineen 
sisällyttämisen liitteeseen I, mainitaan 
hakijan nimi. 

Or. it

Perustelu

Myös siinä tapauksessa, että tehoaineen sisällyttäminen liitteeseen I uusitaan, tietojen 
avoimuuden ja yhteiskäytön edistämiseksi on mainittava hakijoiden nimet, jotta ne voidaan 
tunnistaa nopeasti.    

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 2–3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Lupahakemus on toimitettava
kemikaalivirastolle.

Yhteisön lupaa koskeva hakemus on 
toimitettava kemikaalivirastolle.

Jos jossakin jäsenvaltiossa esitetään 
kansallista lupaa koskeva hakemus, 
hakija määrittää hakemuksen 
arvioinnista vastaavan toimivaltaisen 
viranomaisen 22 artiklan mukaisesti 
sovittuaan siitä ensiksi asianomaisen 
jäsenvaltion kanssa. 

Or. it

Perustelu

Kemikaaliviraston on tehtävä alustava validointi kaikista hakemuksista yhteisössä, jotta 
toimivaltainen arviointiviranomainen voisi keskittyä hakemuksen varsinaiseen arvioimiseen.   
Lisäksi mahdollisuus valita arvioinnista vastaava toimivaltainen viranomainen hyödyttää 
erityisesti pk-yrityksiä, jotka näin voivat työskennellä omien kansallisten viranomaistensa 
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kanssa.

Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

Jos hakija aikoo saada luvan 
valmisteryhmälle kehysvalmisteen osana, 
se voi esittää yhden lupahakemuksen. 

Or. it

Perustelu

Tekstissä on todettava selkeästi, että mikäli hakija haluaa saada luvan kehysvalmisteelle, sen 
pitää esittää yksi hakemus, joka kattaa kaikki valmisteet, jotka aiotaan sisällyttää kyseiseen 
valmisteeseen.   

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy ...* kuluessa 
ehdotuksen direktiiviksi 
biosidivalmisteiden kestävästä käytöstä.
___________
* Kaksi vuotta tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.

Or. it

Perustelu

Komission pitäisi ehdottaa uusia säännöksiä biosidivalmisteiden turvallisesta ja kestävästä 
käytöstä torjunta-aineiden esimerkin mukaisesti, myös siksi, että otettaisiin huomioon jo 
olemassa olevat tai kehitteillä olevat tekniikat aineiden käyttöön liittyvän riskin 
vähentämiseksi. 
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Perustelu

Yhdenmukaisuus 8 artiklan 5 a kohdan mukaisen arviointimenettelyn kanssa.

Tarkistus 30

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

Komission teksti Tarkistus

Biosidivalmisteen 
vaatimustenmukaisuuden arvioiminen 
1 kohdan b alakohdan kriteerien 
mukaisesti perustuu mahdollisuuksien 
mukaan olemassa olevaan tietoon 
biosidivalmisteen sisältämistä huolta 
aiheuttavista aineista eläinkokeiden 
minimoimiseksi direktiivissä 1999/45/EY 
ja asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 
tarkoitettujen biosidivalmisteihin liittyvien 
vaarojen tunnistamista ja riskinarviointia 
koskevien menettelyjen mukaisesti.    

Or. it

Perustelu

Tarkistuksella pyritään välttämään turhat eläinkokeet määrittelemällä paremmin olemassa 
olevien tietojen vertailumenettelyt ja se on REACH-asetuksen mukainen siinä edellytettävän 
kemikaaliturvallisuusraportin kynnysarvojen osalta.
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Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Biosidivalmisteen 
vaatimustenmukaisuuden arvioimisessa 
1 kohdan b ja c alakohdan kriteerien 
mukaisesti ei pidä ottaa huomioon 
biosidivalmisteen sisältämää ainetta, jos 
aineen pitoisuus valmisteessa on alle
(a) direktiivin 1999/45/EY 3 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettujen pitoisuuksien;
(b) pitoisuusrajojen, jotka on annettu 
direktiivin 67/548/ETY liitteessä I;
(c) pitoisuusrajojen, jotka on annettu 
direktiivin 1999/45/EY liitteessä II 
olevassa B osassa;
(d) pitoisuusrajojen, jotka on annettu 
direktiivin 1999/45/EY liitteessä III 
olevassa B osassa;
(e) pitoisuusrajojen, jotka on annettu 
yhteisesti sovitussa nimikkeessä asetuksen 
(EY) N:o 1272/2008 V osaston mukaisesti 
vahvistetussa luokitusten ja merkintöjen 
luettelossa;
(f) 0,1 prosenttia painon mukaan, jos aine 
on asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
liitteessä XIII säädettyjen kriteerien 
mukainen.

Or. it

Perustelu

Tarkistuksella pyritään välttämään turhat eläinkokeet määrittelemällä paremmin olemassa 
olevien tietojen vertailumenettelyt ja se on REACH-asetuksen mukainen siinä edellytettävän 
kemikaaliturvallisuusraportin kynnysarvojen osalta.
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Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Komissio antaa tarvittaessa 
yhteistyössä kemikaaliviraston kanssa 
kaiken valmisteiden hyväksyntää 
koskevan teknisen ja tieteellisen avun 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille ottaen erityisesti huomioon 
yhdenmukaiset tietovaatimukset, 
arviointimenettelyt ja jäsenvaltioiden 
päätökset.

Or. it

Perustelu

Asetuksen yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi koko unionissa komission on 
annettava kaikkea valmisteiden hyväksyntää koskevaa teknistä ja tieteellistä apua 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

Tarkistus 33

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 kansallista lupaa koskevat hakemukset 
toimitetaan sen jäsenvaltion yhdellä 
virallisella kielellä, jossa kyseinen 
toimivaltainen viranomainen toimii.

Or. it

Perustelu

Pelkästään kansallisen luvan saamiseksi esitetyissä hakemuksissa on annettava mahdollisuus 
toimittaa ne sen jäsenvaltion yhdellä virallisella kielellä, jossa arvioinnin suorittava 
toimivaltainen viranomainen toimii.
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Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Komissio voi laatia tarvittaessa 
yhteistyössä kemikaaliviraston kanssa 
teknisen ja juridisen oppaan, joka ei ole 
oikeudellisesti sitova, joka on saatavana 
kaikilla unionin virallisilla kielillä ja 
jonka tarkoituksena on helpottaa 18, 19 ja 
20 artiklassa tarkoitettujen 
lupahakemusten esittämistä erityisesti pk-
yrityksille.

Or. it

Perustelu

Komission ohjeet ja suuntaviivat voivat olla erityisen tarpeellisia pk-yrityksille, joille 
komission pitäisi varmistaa niiden saatavuus myös kielellisesti helpossa muodossa, sillä niillä 
ei välttämättä ole tarvittavia resursseja ja kokemusta asetuksen noudattamiseksi.  

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Perustelu

Johdonmukainen 16 artiklan 2 a kohdan kanssa.
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Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Perustelu

Luottamuksellisten tietojen levittämisen estämiseksi, jos tehoaineen valmistaja on sisällytetty 
liitteeseen I ja näin hyväksytty, valmistuspaikan sijainti pitäisi säilyttää luottamuksellisena 
eikä sitä pidä lisätä biosidivalmisteen hyväksymiseen liittyviin tietoihin.   Tehoaineen 
viitenumero pitäisi kuitenkin julkistaa 8 artiklan 5 a kohdan mukaisesti. 

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kyseisen viitebiosidivalmisteen 
koostumuksen sallittu vaihtelu ilmaistuna 
niiden biosidivalmisteessa olevien muiden 
aineiden kuin tehoaineiden 
prosenttiosuutena, joiden katsotaan 
kuuluvan kyseiseen kehysvalmisteeseen;

(b) kyseisen viitebiosidivalmisteen 
koostumuksen sallittu vaihtelu ilmaistuna 
tehoaineiden prosenttiosuuden 
vähennyksenä tai niiden 
biosidivalmisteessa olevien muiden 
aineiden kuin tehoaineiden 
prosenttiosuuden vaihteluna, joiden 
katsotaan kuuluvan kyseiseen 
kehysvalmisteeseen;

Or. it

Perustelu

Tämän kohdan b alakohdan pitäisi olla täysin johdonmukainen 16 artiklan 6 kohdan kanssa. 
Lupien sisällössä pitäisi ottaa huomioon myös tämä mahdollisuus.
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Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kehysvalmisteen ollessa kyseessä 
kaikille samaan kehysvalmisteeseen 
kuuluville biosidivalmisteille annetaan 
yksi ja sama lupanumero.

Or. it

Perustelu

Tarvitaan uusi kohta, jossa selvitetään, että jos on kyse kehysvalmisteesta, kaikille samaan 
kehysvalmisteeseen kuuluville biosidivalmisteille annetaan yksi ja sama lupanumero. 
Selvennys ei ole mukana asetusehdotuksen tämänhetkisessä tekstissä.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hakemuksen vastaanottavan 
toimivaltaisen viranomaisen tai, kun 
kyseessä on yhteisön lupaa koskevan 
hakemuksen arviointi, arvioinnista 
vastaavan toimivaltaisen viranomaisen, on 
tehtävä vertaileva arviointi osana lupaa tai
luvan uusimista koskevan hakemuksen 
arviointia, kun kyseessä oleva 
biosidivalmiste sisältää tehoainetta, joka on 
9 artiklan 1 kohdan mukainen korvattava 
aine.

1. Hakemuksen vastaanottavan 
toimivaltaisen viranomaisen tai, kun 
kyseessä on yhteisön lupaa koskevan 
hakemuksen arviointi, arvioinnista 
vastaavan toimivaltaisen viranomaisen, on 
tehtävä vertaileva arviointi osana luvan 
uusimista koskevan hakemuksen arviointia, 
kun kyseessä oleva biosidivalmiste sisältää 
tehoainetta, joka on 9 artiklan 1 kohdan 
mukainen korvattava aine.

Or. it

Perustelu

Vertailevassa arvioinnissa pitäisi ennen kaikkea ottaa huomioon riittävä käyttökokemus.  Sen 
pitäisi edustaa sääntöä, ei poikkeusta. Vertailevan arvioinnin soveltaminen pitäisikin 
rajoittaa sellaisten biosidivalmisteiden lupien uusimiseen, jotka sisältävät tehoaineita, jotka 
on määritelty 9 artiklan mukaisesti korvattaviksi aineiksi.    
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Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vertaileva arviointi tehdään kaikille 
biosidivalmisteille, joilla on sama 
käyttötarkoitus, vähintään viiden vuoden 
käyttökokemuksen jälkeen.

Or. it

Perustelu

Vertailevassa arvioinnissa pitäisi ennen kaikkea ottaa huomioon riittävä käyttökokemus.  
Viisi vuotta on riittävä aika valmisteen käytöstä saatavan kokemuksen keräämiseen.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, 
vertailevaa arviointia ei sovelleta 
biosidivalmisteisiin, joiden 
käyttöturvallisuus on todistettu.   

Or. it

Perustelu

Sen arvioimiseksi, voidaanko jokin tuote poistaa markkinoilta riskien ja hyötyjen arviointiin 
kuuluvan vertailevan arvioinnin soveltamisen jälkeen (ks. 3 kohta), on tarkasteltava aina 
tuotteen tehokkuutta sen lisäksi, että arvioidaan, onko saatavilla riittävä määrä ja valikoima 
tuotteita saastumisen tai tartunnan hävittämiseksi.   Vertailussa on keskityttävä 
biosidivalmisteisiin, joissa on olemassa havaittu riski ja joissa tarvitaan vaihtoehtoja. 
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Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vertailevan arvioinnin tulokset on 
toimitettava viipymättä edelleen muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille ja kemikaalivirastolle ja, 
kun kyseessä on yhteisön lupaa koskevan 
hakemuksen arviointi, myös komissiolle.

2. Vertailevan arvioinnin tulokset on 
toimitettava viipymättä edelleen muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille ja kemikaalivirastolle ja, 
kun kyseessä on yhteisön luvan uusimista
koskevan hakemuksen arviointi, myös 
komissiolle.

Or. it

Perustelu

Vertailevan arvioinnin soveltamisen ainoastaan luvan uusimista koskeviin hakemuksiin  
pitäisi olla sääntö eikä poikkeus.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Perustelu

Vertailevan arvioinnin soveltamisen ainoastaan luvan uusimista koskeviin hakemuksiin pitäisi 
olla sääntö eikä poikkeus.
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Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 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 riski 
ihmisten tai eläinten terveydelle taikka 
ympäristölle ja joka on osoittautunut 
tehokkuudeltaan vastaavaksi eikä lisää 
merkittävästi riskiä minkään toisen 
muuttujan osalta;

Or. it

Perustelu

Vertailevan arvioinnin soveltaminen pitäisi keskittää sellaisiin biosidivalmisteisiin, joissa on 
olemassa havaittu riski ja joissa tarvitaan vaihtoehtoja. Korvaavan aineen pitää olla yhtä 
tehokas ja riskitasoltaan vastaava. 

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hakemuksen vastaanottavan 
toimivaltaisen viranomaisen on 
kuukauden kuluessa 15 artiklassa 
tarkoitetun kansallista lupaa koskevan 
hakemuksen vastaanottamisesta 
validoitava hakemus, jos se täyttää 
seuraavat vaatimukset:

1. Biosidivalmisteen markkinoille 
saattamisesta vastaavan henkilön tai 
hänen edustajansa on toimitettava 
kansallista lupaa tai yhteisön lupaa 
koskeva hakemus kemikaalivirastolle ja 
ilmoitettava kemikaalivirastolle 
valitsemansa jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen, joka vastaa hakemuksen 
arvioinnista (jäljempänä  'arvioinnista 
vastaava toimivaltainen viranomainen').

(a) 18 artiklassa tarkoitettu ilmoitus on 
toimitettu;

Kemikaaliviraston on kolmen viikon 
kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta 
ilmoitettava arvioinnista vastaavalle 
toimivaltaiselle viranomaiselle, että 
hakemus on saatavilla kemikaaliviraston 
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tietokannassa.
(b) hakemukseen on liitetty 70 artiklan 
nojalla maksettavat maksut.
Validoinnissa ei tehdä arviointia tietojen 
laadusta tai riittävyydestä eikä 
tietovaatimusten mukauttamisen 
perusteista.

Or. it

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

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos hakemuksen vastaanottava 
toimivaltainen viranomainen katsoo, ettei 
hakemus ole täydellinen, sen on 
ilmoitettava hakijalle siitä, mitä lisätietoja 
hakemuksen validoimiseksi tarvitaan ja 
asetettava kyseisten tietojen 
toimittamiselle kohtuullinen määräaika.

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

Hakemuksen vastaanottavan 
toimivaltaisen viranomaisen on 
kuukauden kuluessa lisätietojen 
vastaanottamisesta päätettävä, ovatko 
toimitetut lisätiedot riittäviä hakemuksen 
validoimiseksi.

(a) 18 artiklassa tarkoitettu ilmoitus on 
toimitettu;

Hakemuksen vastaanottavan 
toimivaltaisen viranomaisen on hylättävä 
hakemus, jos hakija ei toimita vaadittuja 
tietoja määräaikaan mennessä, ja 
ilmoitettava asiasta hakijalle.

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

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

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

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



PA\805529FI.doc 33/62 PE439.175v01-00

FI

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. it

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

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. it

Perustelu
Kemikaaliviraston olisi tehtävä kaikkien hakemusten ensimmäinen validointi koko yhteisössä, 
jotta arvioinnista vastaavat toimivaltaiset viranomaiset voisivat keskittyä varsinaiseen 
hakemusten arviointiin. Kun arvioinnista vastaavat toimivaltaiset viranomaiset nykyään 
tutkivat asiakirja-aineistojen sekä hallinnollisia että tieteellisiä osatekijöitä, niiden 
toimintatavoissa ilmenee epäjohdonmukaisuutta. Kemikaaliviraston olisi hakemusten 
validoinnissa noudatettava REACH-asetuksella käyttöön otettuja määräaikoja (20 artikla).
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Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hakemuksen vastaanottavan 
toimivaltaisen viranomaisen on 
12 kuukauden kuluessa 22 artiklassa 
tarkoitetusta validoinnista päätettävä 
hakemuksesta 16 artiklan mukaisesti.

1. Hakemuksen vastaanottavan 
toimivaltaisen viranomaisen on kuuden
kuukauden kuluessa 22 artiklassa 
tarkoitetusta validoinnista päätettävä 
hakemuksesta 16 artiklan mukaisesti.

Or. it

Perustelu

Biosidivalmisteiden tehoaineet on jo arvioitu täydellisesti niiden sisällyttämiseksi asetuksen 
liitteeseen I.  Ei tarvita näin pitkää aikaa hyväksyttyihin tehoaineisiin perustuvan 
biosidivalmisteen lupahakemuksen arvioimiseen.  

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Luvan haltijan tai hänen edustajansa on 
toimitettava hakemus kansallisen luvan 
uusimisesta hakemuksen vastaanottavalle 
viranomaiselle vähintään 18 kuukautta
ennen luvan voimassaolon päättymistä. 

1. Luvan haltijan tai hänen edustajansa on 
toimitettava hakemus kansallisen luvan 
uusimisesta hakemuksen vastaanottavalle 
viranomaiselle vähintään 12 kuukautta
ennen luvan voimassaolon päättymistä.

Or. it

Perustelu

Jos uusia arvioitavia tietoja ei ilmene, tuotteen luvan myöntämiseen ei tarvita 18 kuukautta.    
12 kuukautta on sopivampi aika.
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Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Hakemuksen vastaanottavan 
toimivaltaisen viranomaisen on 
hyväksyttävä kyseessä oleva 
biosidivalmiste samoin edellytyksin kuin 
toimivaltainen viiteviranomainen.

5. Hakemuksen vastaanottavan 
toimivaltaisen viranomaisen on 
hyväksyttävä kyseessä oleva 
biosidivalmiste samoin edellytyksin kuin 
toimivaltainen viiteviranomainen. Kaikissa 
asianomaisissa jäsenvaltioissa on 
käytettävä yhtä ja samaa lupanumeroa.

Or. it

Perustelu

Yksinkertaistamisen vuoksi on hyvä käyttää yhtä ja samaa lupanumeroa kaikissa 
jäsenvaltioissa, jos tuotteeseen sovelletaan vastavuoroista tunnustamista.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tekee 72 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti 
päätöksen siitä, ovatko toimivaltaisen 
viranomaisen esittämät perustelut riittävät 
kansallisen luvan tunnustamisen 
epäämiselle tai luvan rajoittamiselle.

Komissio tekee hakijaa kuultuaan
72 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti päätöksen siitä, 
ovatko toimivaltaisen viranomaisen 
esittämät perustelut riittävät kansallisen 
luvan tunnustamisen epäämiselle tai luvan 
rajoittamiselle.

Or. it

Tarkistus 54

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

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
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toimivaltaisen viranomaisen on annettava 
kyseinen päätös kolmen kuukauden 
kuluessa.   Jos komissio pyytää 
kemikaalivirastolta lausuntoa 30 artiklan 
mukaisesti, kolmen kuukauden 
määräaika keskeytyy siihen asti kunnes 
kemikaalivirasto antaa lausuntonsa.  

Or. it

Perustelu

Säädöstekstissä on määriteltävä selvästi tehokkaan menettelyn vaatima määräaika 
jäsenvaltioiden välisten kiistojen ratkaisemiseksi. Kolme kuukautta on komissiolle sopiva 
määräaika esittää ehdotus päätökseksi perusteista, joiden pohjalta luvat jätetään 
tunnustamatta tai niitä rajoitetaan.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Toimivaltaisen viiteviranomaisen ja 
muiden kyseessä olevien jäsenvaltioiden
toimivaltaisten viranomaisten on 
hyväksyttävä biosidivalmiste hyväksytyn 
arviointiraportin ja biosidivalmisteen 
ominaisuuksia koskevan tiivistelmän 
perusteella kuukauden kuluessa 7 kohdassa 
tarkoitetun jakson päättymisestä.

8. Toimivaltaisen viiteviranomaisen ja 
muiden kyseessä olevien jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten on 
hyväksyttävä biosidivalmiste hyväksytyn 
arviointiraportin ja biosidivalmisteen 
ominaisuuksia koskevan tiivistelmän 
perusteella kuukauden kuluessa 7 kohdassa 
tarkoitetun jakson päättymisestä. Kaikissa 
asianomaisissa jäsenvaltioissa on 
käytettävä yhtä ja samaa lupanumeroa.

Or. it

Perustelu

Yksinkertaistamisen vuoksi on hyvä käyttää yhtä ja samaa lupanumeroa kaikissa 
jäsenvaltioissa, jos tuotteeseen sovelletaan vastavuoroista tunnustamista.
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Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi 
28 artikla – 9 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tekee 72 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti 
päätöksen siitä, ovatko toimivaltaisen 
viranomaisen esittämät perustelut riittävät 
kansallisen luvan tunnustamisen 
epäämiselle tai luvan rajoittamiselle.

Komissio tekee hakijaa kuultuaan
72 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti päätöksen siitä, 
ovatko toimivaltaisen viranomaisen 
esittämät perustelut riittävät kansallisen 
luvan tunnustamisen epäämiselle tai luvan 
rajoittamiselle.

Or. it

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi 
28 artikla – 9 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
toimivaltaisen viranomaisen on annettava 
kyseinen päätös kolmen kuukauden 
kuluessa.   Jos komissio pyytää 
kemikaalivirastolta lausuntoa 30 artiklan 
mukaisesti, kolmen kuukauden 
määräaika keskeytyy siihen asti kunnes 
kemikaalivirasto antaa lausuntonsa.  

Or. it

Perustelu

Säädöstekstissä on määriteltävä selvästi tehokkaan menettelyn vaatima määräaika 
jäsenvaltioiden välisten kiistojen ratkaisemiseksi. Kolme kuukautta on komissiolle sopiva 
määräaika esittää ehdotus päätökseksi perusteista, joiden pohjalta luvat jätetään 
tunnustamatta tai niitä rajoitetaan.
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Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi 
29 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tekee päätöksen kansallisen 
luvan ehtojen ehdotetusta mukauttamisesta 
paikallisiin olosuhteisiin 72 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti.

Komissio tekee hakijaa kuultuaan
päätöksen kansallisen luvan ehtojen 
ehdotetusta mukauttamisesta paikallisiin 
olosuhteisiin 72 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on viipymättä toteutettava 
kaikki asianmukaiset toimenpiteet kyseisen 
päätöksen noudattamiseksi.

Kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on viipymättä toteutettava 
kaikki asianmukaiset toimenpiteet kyseisen 
päätöksen noudattamiseksi.

Or. it

Tarkistus 59

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio esittää päätösehdotuksen 
kolmen kuukauden kuluttua ilmoituksen 
vastaanottamisesta. Jos komissio pyytää 
kemikaalivirastolta lausuntoa 30 artiklan 
mukaisesti, kolmen kuukauden 
määräaika keskeytyy siihen asti kunnes 
kemikaalivirasto antaa lausuntonsa.  

Or. it

Perustelu

Säädöstekstissä on määriteltävä selvästi määräaika jäsenvaltioiden välisten kiistojen 
ratkaisemiseksi. Kolme kuukautta on komissiolle sopiva määräaika esittää ehdotus 
päätökseksi perusteista, joiden pohjalta luvat jätetään tunnustamatta tai niitä rajoitetaan.
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Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi 
35 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Perustelu

Yhdeksän kuukautta on kemikaalivirastolle kohtuuttoman pitkä aika valmisteluun ja 
lausunnon antamiseen, joka perustuu arvioinnista vastaavan viranomaisen saatavilla olevaan 
arviointiin. Kolme kuukautta on sopivampi aika.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi 
36 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Luvan haltijan tai hänen edustajansa on 
toimitettava hakemus yhteisön luvan 
uusimisesta kemikaalivirastolle vähintään 
18 kuukautta ennen luvan voimassaolon 
päättymistä.

1. Luvan haltijan tai hänen edustajansa on 
toimitettava hakemus yhteisön luvan 
uusimisesta kemikaalivirastolle vähintään 
12 kuukautta ennen luvan voimassaolon 
päättymistä.

Or. it

Perustelu

Jos uusia arvioitavia tietoja ei ilmene, tuotteen luvan myöntämiseen ei tarvita 18 kuukautta.    
12 kuukautta on sopivampi aika.
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Tarkistus 62

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) tehoaineen alkuperän tai 
koostumuksen muutokset.

Or. it

Perustelu

Ilmoitus biosidivalmisteessa käytetyn tehoaineen alkuperän muutoksesta vaaditaan, koska se 
voi vaikuttaa tuotteen turvallisuuteen.  

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi 
42 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
kriteerit ja menettelyt perustuvat 
seuraaviin periaatteisiin, mutteivät rajoitu 
niihin:
(a) lupiin tehtäviin hallinnollisiin 
muutoksiin sovelletaan yksinkertaistettua 
ilmoitusmenettelyä;
(b) lupiin tehtäviä vähäisiä muutoksia 
varten otetaan käyttöön lyhennetty 
arviointijakso;
(c) merkittävissä muutoksissa kesto voisi 
määräytyä ehdotetun muutoksen 
laajuuden mukaan.

Or. it

Perustelu

Vaikka menettelyjen yksityiskohdat voidaan määritellä täytäntöönpanotoimenpiteissä, 
lainsäädäntötekstissä pitäisi ilmoittaa selkeästi tärkeimmät periaatteet, joita noudatetaan 
markkinoilla olevien tuotteiden lupiin tehtävissä erityyppisissä muutoksissa.
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Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi 
44 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tietyn jäsenvaltion (jäljempänä 
’käyttöönottojäsenvaltion’) toimivaltainen 
viranomainen voi myöntää 
rinnakkaisvalmisteiden kauppaa koskevan 
luvan biosidivalmisteelle, jolle on 
myönnetty lupa jossakin toisessa 
jäsenvaltiossa (jäljempänä 
'alkuperäjäsenvaltio'), jotta kyseinen 
biosidivalmiste voidaan saattaa 
markkinoille ja sitä voidaan käyttää 
käyttöönottojäsenvaltiossa, jos tämän 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
katsoo, että biosidivalmiste on olennaisilta 
osin koostumukseltaan samanlainen kuin 
biosidivalmiste, jolle on jo myönnetty lupa 
sen alueella (jäljempänä 'viitetuote')..

1. Tietyn jäsenvaltion (jäljempänä 
’käyttöönottojäsenvaltion’) toimivaltainen 
viranomainen voi myöntää 
rinnakkaisvalmisteiden kauppaa koskevan 
luvan biosidivalmisteelle, jolle on 
myönnetty lupa jossakin toisessa 
jäsenvaltiossa (jäljempänä 
'alkuperäjäsenvaltio'), jotta kyseinen 
biosidivalmiste voidaan saattaa 
markkinoille ja sitä voidaan käyttää 
käyttöönottojäsenvaltiossa, jos tämän 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
katsoo, että biosidivalmiste on 
koostumukseltaan samanlainen kuin 
biosidivalmiste, jolle on jo myönnetty lupa 
sen alueella (jäljempänä  'viitetuote').
(Vastaava muutos tehdään koko 44 
artiklaan. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. it

Perustelu

Rinnakkaiskaupan lupien rajoittamisella samanlaisille valmisteille, jotka perustuvat samaan 
tehoaineiden ja apuaineiden lähteeseen, päästään järkevämpään tasapainoon tavaroiden 
vapaan kaupan ja markkinoiden turvallisen ilmapiirin välillä.   

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi 
44 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Biosidivalmiste katsotaan samanlaiseksi 
viitebiosidivalmisteen kanssa, jos:

(a) sen sisältämät tehoaineet ovat peräisin (a) sen on tuottanut sama valmistaja, sen 
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samalta valmistajalta ja samalla paikalla 
sijaitsevalta tuotantolaitokselta;

osakas tai lisenssillä toimiva toinen 
valmistaja samalla tuotantoprosessilla;     

(b) siinä on joko sama tai samanlainen 
formulaatiotyyppi ja muut aineet kuin 
tehoaineet;

(b) se on tehoaineiden tuotekuvauksen ja 
sisällön sekä formulaatiotyypin osalta 
samanlainen;  

(c) sillä on samat tai vastaavat tuotteen 
turvallisuuteen liittyvät mahdolliset 
haitalliset vaikutukset ihmisten tai 
eläinten terveyteen taikka ympäristöön.

(c) niihin sisältyvät apuaineet ja niiden 
pakkauskoko, -materiaali tai -muoto ovat 
joko samat tai vastaavat, kun on kyse 
mahdollisesta haitallisesta vaikutuksesta 
aineen turvallisuuteen ihmisten tai 
eläinten terveyden taikka ympäristön 
kannalta.

Or. it

Perustelu

Johdonmukaisuuden takia on korvattava olennaisilta osiltaan samanlaiselle valmisteelle 
tarkoitetut edellytykset samanlaiselle valmisteelle tarkoitetuilla edellytyksillä. 

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi 
44 artikla – 4 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) valmisteeseen sisältyvän tehoaineen 
viitenumero ja tarvittaessa hakijan 
tietojen käyttölupa 50 artiklan mukaisesti.

Or. it

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen 8 artiklan 5 kohdan a alakohdan kanssa ja sillä varmistetaan, 
että hakijalla on hallussaan tietojen käyttämiseen tarvittava asiakirja. 

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi 
44 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) luvan haltijan nimi ja osoite 
alkuperäjäsenvaltiossa;

(c) luvan haltijan nimi ja osoite 
alkuperäjäsenvaltiossa ja tarvittaessa 
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hakijan tietojen käyttölupa 50 artiklan 
mukaisesti;

Or. it

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että hakijalla on hallussaan tietojen käyttämiseen tarvittava 
asiakirja. 

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi 
46 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Poiketen siitä, mitä 15 artiklassa 
säädetään, tutkimus- tai 
kehittämistarkoituksiin suoritettavat kokeet 
tai testit, joihin liittyy hyväksymättömän 
biosidivalmisteen tai ainoastaan 
biosidivalmisteessa käytettäväksi 
tarkoitetun tehoaineen markkinoille 
saattamista, sallitaan ainoastaan, jos 
kyseessä on tieteellinen tutkimus tai 
kehittäminen taikka tuote- ja 
prosessisuuntautunut tutkimus ja 
kehittäminen, ja tällöin on noudatettava 
toisessa ja kolmannessa alakohdassa 
säädettyjä edellytyksiä.

1. Poiketen siitä, mitä 15 artiklassa 
säädetään, tutkimus- tai 
kehittämistarkoituksiin suoritettavat kokeet 
tai testit, joihin liittyy hyväksymättömän 
biosidivalmisteen tai ainoastaan 
biosidivalmisteessa käytettäväksi 
tarkoitetun tehoaineen markkinoille 
saattamista, sallitaan ainoastaan, jos 
kyseessä on tieteellinen tutkimus tai 
kehittäminen taikka tuote- ja 
prosessisuuntautunut tutkimus ja 
kehittäminen.

Or. it

Perustelu

Tutkimus ja kehittäminen ovat erittäin tärkeitä biosidivalmisteiden markkinoilla, kun otetaan 
huomioon aineiden korvaamista ja ulkopuolelle jättämistä koskevat säännöt, jotka voivat 
vaikuttaa terveyden ja ympäristön kannalta tärkeiden tuotteiden markkinoille saattamiseen.     
Tutkimuksen pitäisi olla samassa asemassa kuin REACH-asetuksessa. 
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Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi 
46 artikla – 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 ja aine jonka vuosittainen 
tuotanto on yli tonni, henkilön, joka aikoo 
toteuttaa kokeen tai testin, 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, kaikki saatavissa olevat 
tiedot mahdollisista vaikutuksista ihmisten 
tai eläinten terveyteen tai ympäristöön.  
Kyseisen henkilön on pyydettäessä 
toimitettava nämä tiedot kemikaaliviraston 
käyttöön.

Or. it

Perustelu

Tutkimus ja kehittäminen ovat erittäin tärkeitä biosidivalmisteiden markkinoilla, kun otetaan 
huomioon aineiden korvaamista ja ulkopuolelle jättämistä koskevat säännöt, jotka voivat 
vaikuttaa terveyden ja ympäristön kannalta tärkeiden tuotteiden markkinoille saattamiseen.     
Tutkimuksen pitäisi olla samassa asemassa kuin REACH-asetuksessa. 

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi 
46 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hyväksymätöntä biosidivalmistetta tai 
yksinomaan biosidivalmisteissa 
käytettäväksi tarkoitettua tehoainetta ei 
saa saattaa markkinoille sellaista koetta 
tai testiä varten, jonka yhteydessä tai 

Poistetaan.
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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.

Or. it

Perustelu

Tutkimus ja kehittäminen ovat erittäin tärkeitä biosidivalmisteiden markkinoilla, kun otetaan 
huomioon aineiden korvaamista ja ulkopuolelle jättämistä koskevat säännöt, jotka voivat 
vaikuttaa terveyden ja ympäristön kannalta tärkeiden tuotteiden markkinoille saattamiseen.     
Tutkimuksen pitäisi olla samassa asemassa kuin REACH-asetuksessa. 

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi 
46 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Biosidivalmisteen valmistajan on 
varmistettava, että tuotteen käsittelystä ei 
aiheudu vahinkoa ihmisten terveydelle 
eikä ympäristölle.    

Jos 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuilla 
ehdotetuilla testeillä tai kokeilla voi olla 
haitallisia vaikutuksia ihmisten tai 
eläinten terveyteen tai kohtuuttomia 
haitallisia vaikutuksia ympäristöön, 
asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi joko kieltää ne tai sallia 
ne sellaisilla edellytyksillä, joita se pitää 
tarpeellisina mainittujen seurausten 
välttämiseksi. Toimivaltaisen 
viranomaisen on viipymättä ilmoitettava 
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kyseisistä toimista komissiolle ja muille 
toimivaltaisille viranomaisille.

Or. it

Perustelu

Tutkimus ja kehittäminen ovat erittäin tärkeitä biosidivalmisteiden markkinoilla, kun otetaan 
huomioon aineiden korvaamista ja ulkopuolelle jättämistä koskevat säännöt, jotka voivat 
vaikuttaa terveyden ja ympäristön kannalta tärkeiden tuotteiden markkinoille saattamiseen.     
Tutkimuksen pitäisi olla samassa asemassa kuin REACH-asetuksessa. 

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi 
46 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio toteuttaa toimenpiteitä, joissa 
vahvistetaan kokeissa mahdollisesti 
vapautuvien tehoaineiden tai 
biosidivalmisteiden enimmäismäärät ja 
2 alakohdan mukaisesti toimitettavat 
vähimmäistiedot.

Poistetaan.

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 72 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. it

Perustelu

Tutkimus ja kehittäminen ovat erittäin tärkeitä biosidivalmisteiden markkinoilla, kun otetaan 
huomioon aineiden korvaamista ja ulkopuolelle jättämistä koskevat säännöt, jotka voivat 
vaikuttaa terveyden ja ympäristön kannalta tärkeiden tuotteiden markkinoille saattamiseen.     
Tutkimuksen pitäisi olla samassa asemassa kuin REACH-asetuksessa. 
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Tarkistus 73

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) kaikkien niiden tehoaineiden nimi, joita 
on käytetty esineiden tai materiaalien 
käsittelyssä tai joita esineet ja materiaalit 
sisältävät, jos tehoainetta voi vapautua 
normaaleissa tai ennustettavissa 
käyttöolosuhteissa, ja tarvittaessa 
käytetään yhteistä nimikkeistöä (esim. 
kansainvälinen kosmeettisten ainesosien 
nimistöt);

Or. it

Perustelu

Esineiden tai materiaalien käsittelyssä käytettyä biosidivalmistetta on jo arvioitu ihmisiin ja 
ympäristöön liittyvän turvallisuuden osalta sekä biosidivalmisteen että tehoaineen tasolla.    
Suuressa osassa hakemuksia biosidivalmisteen käyttötarkoitus on käsiteltyjen esineiden 
suojaaminen ja niiden ominaisuuksien parantaminen eikä tehoaineen vapautuminen. 

Tarkistus 74

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. it

Perustelu

Biosidivalmisteiden lupanumero ei ole kuluttajan kannalta hyödyllinen turvallisuustieto, 
varsinkin jos tehoainetta tai biosidivalmistetta ei ole tarkoitettu vapautuvaksi käsitellystä 
esineestä tai materiaalista.    Ei ole syytä hämmentää kuluttajia antamalla tietoja, jotka tässä 
tapauksessa ovat turhia.  Lupanumero on valvontaviranomaiselle hyödyllinen ja se on 
lisättävä tuotteisiin liitettäviin käyttöturvallisuustiedotteisiin kuten 59 a artiklassa.   
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Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi 
47 artikla – 2 kohta – 2–3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Merkintöjen on oltava selvästi näkyvissä, 
helposti luettavissa ja riittävän kestäviä.

Merkinnät voidaan esittää käsitellyssä 
esineessä tai materiaalissa taikka 
käsitellyn esineen tai materiaalin 
pakkauksessa, käyttöohjeissa tai takuussa, 
kunhan ne ovat selvästi näkyvissä, 
helposti luettavissa ja riittävän kestäviä.

Jos se on käsitellyn esineen tai 
materiaalin koon tai toiminnan vuoksi 
tarpeen, merkinnät on esitettävä käsitellyn 
esineen tai materiaalin pakkauksessa, 
käyttöohjeissa tai takuussa.

Or. it

Perustelu

Merkinnät pitää voida esittää esineen kaikissa osissa, kunhan ne ovat selvästi näkyvissä, 
helposti luettavissa ja riittävän kestäviä ja toimivat näin tiedonlähteenä kuluttajille.    

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi 
48 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) myöhempi hakija on saanut 50 artiklan 
mukaisesti kirjallisen suostumuksen
tietojen käyttöluvan muodossa,

Or. it

Perustelu

Ensimmäinen hakija ei välttämättä ole tietojen omistaja. On aiheellista sallia myös 
vaihtoehto, jossa myöhempi hakija on tai hänestä tulee tietojen osaomistaja tietojen 
yhteiskäytön tai yhteisen kehittämisen seurauksena.  
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Tarkistus 77

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) myöhempää hakijaa pidetään myös 
tietojen omistajana.

Or. it

Perustelu

Ensimmäinen hakija ei välttämättä ole tietojen omistaja. On aiheellista sallia myös 
vaihtoehto, jossa myöhempi hakija tai yritys on tai siitä tulee tietojen osaomistaja tietojen 
yhteiskäytön tai yhteisen kehittämisen seurauksena.  

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi 
48 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Kemikaaliviraston on toimitettava 
biosiditietojen yhteiskäyttörekisteriin 
edellä 2 kohdassa tarkoitetun yksilöllisellä 
koodilla varustetun luettelon kaikki tiedot, 
joissa on oltava yksityiskohtaiset 
tunnistetiedot ja yhteys ensimmäisen 
hakijan ja tietojen omistajien 
tunnistetietoihin.

Or. it

Perustelu

Rekisteriin on sisällytettävä kaikki luettelossa mainitut tiedot ja asiakirjat. Jokaiselle 
toimitetulle asiakirjalle on parempi antaa numerotunniste, jotta vältyttäisiin 
väärinkäsityksiltä, joita voisi aiheutua samankaltaisista asiakirjojen nimistä tai tutkimusten 
muutoksista.  Tietojen omistajaa ja hakijaa koskevien tietojen yhteenliittämisellä varmistetaan 
omistusoikeuksien noudattaminen.
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Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi 
49 artikla – 1 kohta – 1–2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Direktiivin 98/8/EY tai tämän asetuksen 
tarkoituksia varten toimitetut tiedot ovat 
tietosuojan alaisia tässä artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin. Näiden tietojen 
suoja-aika alkaa, kun tiedot on toimitettu. 
Jokaiselle yksilöllisellä koodilla 
varustetulle asiakirjalle annetaan oma 
toimituspäivämäärä 48 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.   

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

Or. it

Perustelu

Direktiivin 98/8/EY mukaisia tietosuojavaatimuksia ei ole koskaan vakiinnutettu 
yksiselitteisesti. Asiakirja-aineiston toimittamisen päivämäärä saattaa olla eri kuin kaikkien 
muiden tietojen toimittamispäivä, joten jokaiselle myöhemmälle tietojen lähettämiselle 
annetaan oma toimituspäivämäärä.   Yksittäisten tietojen suojaaminen heijastaa paremmin 
todellista tilannetta, sillä jokainen yksittäinen tieto on omistajan tekemän tutkimustyön 
tulosta.  

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi 
49 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä 2 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa säädetään, 
suoja-aika niitä tietoja varten, jotka on 
toimitettu jollekin jäsenvaltiolle 
biosidivalmisteiden hyväksymistä 
koskevien kansallisten järjestelmien tai 
käytäntöjen mukaisesti ennen kuin ne 
toimitettiin direktiivin 98/8/EY tai tämän 

Poistetaan.
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asetuksen tarkoituksia varten, päättyy 
kansallisissa säännöissä määrätyn 
tietosuojaa koskevan jäljellä olevan 
määräajan päättyessä tai 14 päivänä 
toukokuuta 2014, sen mukaan, kumpi 
ajankohta on aikaisempi, paitsi jos nämä 
tiedot on tuotettu 14 päivän toukokuuta 
2000 jälkeen.

Or. it

Perustelu

Vaikka tämä artikla on jo parannus direktiivin 98/8/EY tietosuojavaatimuksiin verrattuna, ei 
ole kuitenkaan mitään syytä tehdä eroa uusien tietojen ja olemassa olevien tietojen välillä.   
Kansalliset lainsäädännöt kattavat nimittäin ainoastaan murto-osan biosidivalmisteiden 
markkinoista. Ja vaikka tällaisia järjestelmiä olisikin, jäsenvaltiot eivät ole soveltaneet niitä. 
Tällaisen eron poistamisen lisäksi tarkistuksella saatetaan tämän asetuksen säännökset 
paremmin REACH-asetuksen mukaisiksi.

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi 
52 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it
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Perustelu

Jos sopimukseen kahden osapuolen välillä ei voida päästä, molempien on ilmoitettava 
kemikaalivirastolle, koska ne ovat molemmat epäonnistuneen sopimisen osapuolia.    
Komission olisi perustettava unionin välimiesoikeus sen varmistamiseksi, että pakollinen 
tietojen yhteiskäyttö toteutetaan yhdenmukaisesti koko EU:ssa.

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi 
53 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Perustelu

Samanlaisuus ja tekninen vastaavuus pitää osoittaa siinäkin tapauksessa, että tietosuoja-ajat 
eivät ole kuluneet umpeen, mutta myöhempi hakija haluaa tietojen yhteiskäyttöä.  
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Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi 
54 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. it

Perustelu

Asetuksen säännösten noudattaminen pitää varmistaa jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten tekemillä virallisilla tarkastuksilla.

Tarkistus 84

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 2020 mennessä. Komissio 
toimittaa kyseisen kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
Komissio arvioi tämän kertomuksen 
perusteella, onko tähän asetukseen syytä 
ehdottaa muutoksia.  

Or. it

Perustelu

Komission kertomuksen pitää olla perusta tarkistusprosessille, jolla pyritään 
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mahdollisuuksien mukaan ratkaisemaan havaitut ongelmat.   

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi 
55 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. it

Perustelu

Valmistuspaikat ovat kaupallisia ja kilpailuun liittyviä tietoja, joita ei saa julkaista.  Hakijalla 
on oikeus hakea lupaa valmisteen monelle erilaiselle loppukäytölle, joita kaikkia ei 
kuitenkaan välttämättä ole vielä käytetty, joten eräät niistä on varattava tulevaa käyttöä 
varten.      

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi 
55 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d b) biosidivalmisteen valmistuspaikan 
sijainti;

Or. it

Perustelu

Valmistuspaikat ovat kaupallisia ja kilpailuun liittyviä tietoja, joita ei saa julkaista.  Hakijalla 
on oikeus hakea lupaa valmisteen monelle erilaiselle loppukäytölle, joita kaikkia ei 
kuitenkaan välttämättä ole vielä käytetty, joten eräät niistä on varattava tulevaa käyttöä 
varten.      
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Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi 
55 artikla – 2 kohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d c) luvan myöntämisen päivämäärä ja 
sen voimassaolon päättyminen;

Or. it

Perustelu

On välttämätöntä, että eräät luvan sisältämistä hakijaa koskevista tiedoista ovat 
luottamuksellisia.  Myös luvan myöntämisen päivämäärä ja sen voimassaolon päättyminen 
ovat suojattavia arkaluonteisia tietoja.

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi 
55 artikla – 2 kohta – d d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d d) annokset ja käyttöohjeet.

Or. it

Perustelu

On välttämätöntä, että eräät luvan sisältämistä hakijaa koskevista tiedoista ovat 
luottamuksellisia.  Annokset ja käyttöohjeet riippuvat valmisteen ja apuaineiden luontaisten 
ominaisuuksien lisäksi aineen käyttötavasta, joten niille on varmistettava asianmukainen 
tietosuoja.    

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi 
58 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Merkinnät eivät saa olla harhaanjohtavia 
eikä niissä saa missään nimessä olla 
mainintoja kuten ”vähäriskinen 
biosidivalmiste”, ”myrkytön” tai 
”haitaton”. Lisäksi merkinnässä täytyy olla 

2. Merkinnät eivät saa olla harhaanjohtavia 
eikä niissä saa missään nimessä olla 
mainintoja kuten ”myrkytön” tai 
”haitaton”. Lisäksi merkinnässä täytyy olla 
selvästi ja pysyvästi seuraavat tiedot:



PE439.175v01-00 56/62 PA\805529FI.doc

FI

selvästi ja pysyvästi seuraavat tiedot:

Or. it

Perustelu

Markkinoille vähäriskisiä biosidivalmisteita saattavia tuottajia on kannustettava ja sallittava 
vähäriskisyydestä tiedottaminen. 

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi 
58 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) käyttöohjeet ja annostelu ilmaistuna 
metrijärjestelmän yksikköinä, kutakin 
lupaehdoissa määriteltyä käyttötarkoitusta 
varten;

(e) käyttöohjeet ja annostelu ilmaistuna 
metrijärjestelmän yksikköinä ja/tai 
mielekkäällä ja käyttäjän ymmärrettävissä 
olevalla tavalla, kutakin lupaehdoissa 
määriteltyä käyttötarkoitusta varten;

Or. it

Perustelu

Annostelu on ilmaistava mielekkäällä ja käyttäjän ymmärrettävissä olevalla tavalla.  
Varsinkin jos käyttäjät eivät ole ammattilaisia, metrijärjestelmän yksikköinä ilmaistu 
annostelu on joskus käyttäjälle vaikea ymmärtää. Metrijärjestelmän yksikköinä ilmaistu 
annostelu on tarvittaessa käännettävä merkitsevälle kielelle, joka on kuluttajan kannalta 
tarkoituksenmukainen ja ymmärrettävä. 

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi 
58 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio luo internetsivuston, jonka 
kemikaalivirasto yhteistyössä 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
päivittää ja joka sisältää täydentävää 
tietoa markkinoilla olevista tehoaineista 
ja biosidivalmisteista.     
Pakkausmerkintöihin on lisättävä selvästi 
näkyvä maininta internetsivustosta.   
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Or. it

Perustelu

On annettava kaikille käyttäjille mahdollisuus saada yksityiskohtaisia ja tarkkoja tietoja, joko 
tietojen täydellisyyden vuoksi tai siksi, että kuluttajat saisivat oikeat tiedot säädetyistä 
käyttöolosuhteista ja valmisteen säilyttämisestä ja käsittelystä. Internetsivuston tiedoilla 
täydennetään ja täsmennetään merkintöjen tietoja, jotta käyttäjät, jotka tarvitsevat yleensä 
lääketieteellisistä tutkimuksista saatavia erikoistietoja, voivat saada niitä helposti.   

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Käyttöturvallisuustiedotteen on 
sisällettävä ainakin seuraavat tiedot:
(a) biosidivalmisteen ja tehoaineiden 
valmistajan ja tuotantolaitosten  
tunnistetiedot;   
(b) merkittävät tuoteluokat, joiden 
tehoaine on sisällytetty liitteeseen I;
(c) ainakin yhden jäsenvaltion nimi, jossa 
biosidivalmisteelle on myönnetty lupa; 
(d) lupanumero biosidivalmisteelle 
sellaisenaan tai käsiteltyyn materiaaliin 
tai esineeseen sisältyvänä. 

Or. it

Perustelu

Samalla tavoin kuin tehoaineiden valmistajilta vaadittavien tietojen kohdalla myös 
biosidivalmisteisiin liitettävien käyttöturvallisuustiedotteiden olisi sisällettävä tällaiset tiedot, 
jotta valvontaviranomaisilla ja toimivaltaisilla viranomaisilla olisi helpompi valvoa
markkinoille saatettujen tuotteiden alkuperää. 

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Biosidivalmistemainoksissa ei saa 3. Biosidivalmistemainoksissa ei saa 
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esitellä tuotetta tavalla, joka on 
harhaanjohtava tuotteen ihmiseen tai 
ympäristöön kohdistuvien riskien osalta. 
Biosidivalmisteen mainonnassa ei missään 
tapauksessa saa esiintyä ilmaisuja kuten 
”vähäriskinen biosidivalmiste”, ”ei 
myrkyllinen”, ”ei haitallinen”.

esitellä tuotetta tavalla, joka on 
harhaanjohtava tuotteen ihmiseen tai 
ympäristöön kohdistuvien riskien osalta. 
Biosidivalmisteen mainonnassa ei missään 
tapauksessa saa esiintyä ilmaisuja kuten ”ei 
myrkyllinen”, ”ei haitallinen”.

Or. it

Perustelu

Markkinoille vähäriskisiä biosidivalmisteita saattavia tuottajia on kannustettava ja sallittava 
vähäriskisyydestä tiedottaminen. 

Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 2 kohta – d–e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(d) maksua sovelletaan vain silloin kun se 
on todella välttämätön; maksujen 
rakenteessa ja määrässä on otettava 
huomioon tässä asetuksessa edellytetty 
kemikaaliviraston ja toimivaltaisten 
viranomaisten tekemä työ ja maksut on 
vahvistettava sellaiselle tasolle, jolla 
varmistetaan, että niistä saadut tulot 
yhdistettyinä kemikaaliviraston muihin 
tähän asetukseen perustuviin 
tulonlähteisiin riittävät kattamaan 
suoritettujen palvelujen kustannukset.

(e) maksujen rakenteessa ja määrässä on 
otettava huomioon tässä asetuksessa 
edellytetty kemikaaliviraston ja 
toimivaltaisten viranomaisten tekemä työ 
ja maksut on vahvistettava sellaiselle 
tasolle, jolla varmistetaan, että niistä 
saadut tulot yhdistettyinä 
kemikaaliviraston muihin tähän 
asetukseen perustuviin tulonlähteisiin 
riittävät kattamaan suoritettujen 
palvelujen kustannukset.

Or. it
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Perustelu

Maksujen pitäisi liittyä pyydettyyn työhön ja olla siihen verrannollisia. On mahdotonta 
hyväksyä umpimähkäistä vuosimaksua ja maksuja pitäisi periä vain silloin kun se on todella 
välttämätöntä. 

Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
71 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

71 a artikla
Delegoidut säädökset

Komissio antaa Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti seuraavat 
delegoidut säädökset: 
(a) 21 artiklan 3 kohdassa esitetyn 
päätöksen mukaisessa biosidivalmisteiden 
vertailevassa arvioinnissa noudatettavasta 
menettelystä sekä arviointien tekemisessä 
käytettävistä kriteereistä ja algoritmeista; 
(b) kriteereistä ja menettelyistä, jotka 
liittyvät kaikissa jäsenvaltioissa 
käytettävään yhteen ja samaan 
lupanumeroon, jos on kyse 25 artiklan 
mukaisesti myönnettyjen kansallisten 
lupien vastavuoroisen tunnustamisen 
menettelystä; 
(c) kriteereistä ja menettelyistä, jotka 
liittyvät kaikissa jäsenvaltioissa 
käytettävään yhteen ja samaan 
lupanumeroon, jos on kyse 28 artiklan 
mukaisesti myönnettyjen kansallisten 
lupien vastavuoroisen tunnustamisen 
menettelystä; 

Or. it

Perustelu

Tarkistuksessa esitetään delegoidut säädökset, joita tarvitaan, jotta voidaan määritellä 
paremmin vertailevan arvioinnin menettely ja antaa yksi ja sama lupanumero kaikissa 
jäsenvaltioissa, jos tuotteeseen on sovellettu vastavuoroisen peräkkäisen tai rinnakkaisen 
tunnustamisen menettelyä.
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Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistuksella pyritään määrittelemään lyhyemmät määräajat markkinoilta poisjättämiselle, 
sillä biosidivalmisteiden jatkokäyttäjillä pitää olla tieto omista velvollisuuksistaan ja 
tehoaineiden tarkastusten tilanteesta.

Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Biosidivalmisteita, joiden lupaa 
koskevan, 3 kohdan mukaisesti toimitetun 
hakemuksen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen on hylännyt tai joille se on 
päättänyt olla myöntämättä lupaa, ei saa 
enää saattaa markkinoille kuuden 
kuukauden kuluttua kyseistä hylkäämisestä 
tai päätöksestä.

4. Biosidivalmisteita, joiden lupaa 
koskevan, 3 kohdan mukaisesti toimitetun 
hakemuksen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen on hylännyt tai joille se on
päättänyt olla myöntämättä lupaa, ei saa 
enää saattaa markkinoille kuuden 
kuukauden kuluttua kyseistä hylkäämisestä 
tai päätöksestä. Sellaisten 
biosidivalmisteiden olemassa olevien 
varastojen hävittäminen, varastointi ja 
käyttö, joiden lupaa koskevan 3 kohdan 
mukaisesti toimitetun hakemuksen 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
on hylännyt tai joille se on päättänyt olla 
myöntämättä lupaa, on sallittu 
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18 kuukauden ajan päivästä, jona 
sisällyttäminen tulee voimaan.

Or. it

Perustelu

Biosidivalmisteiden olemassa olevien varastojen hävittämisen, varastoinnin ja käytön 
määräaikojen pitää olla johdonmukaisia kautta koko artiklan.

Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
81 artikla

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 47 artiklassa säädetään, 
sellaisia käsiteltyjä esineitä ja materiaaleja, 
jotka sisältävät biosidivalmisteita, joita ei 
ole hyväksytty yhteisössä tai ainakin 
yhdessä jäsenvaltiot ja jotka olivat 
markkinoilla … [EUVL: lisätään 
85 artiklan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettu päivä], voidaan edelleen saattaa 
markkinoille siihen päivään saakka, jona 
tehdään päätös näiden biosidivalmisteiden 
hyväksymisestä, jos hyväksymistä koskeva 
hakemus toimitetaan viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2017. Jos hyväksyntä 
kyseisen biosidivalmisteen markkinoille 
saattamiseksi evätään, kyseistä 
biosidivalmisteita sisältäviä esineitä ja 
materiaaleja ei enää voida saattaa 
markkinoille kuuden kuukauden kuluttua 
kyseisestä päätöksestä.

Poiketen siitä, mitä 47 artiklassa säädetään, 
sellaisia käsiteltyjä esineitä ja materiaaleja, 
jotka sisältävät biosidivalmisteita, joita ei 
ole hyväksytty yhteisössä tai ainakin 
yhdessä jäsenvaltiot ja jotka olivat 
markkinoilla … [EUVL: lisätään 
85 artiklan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettu päivä], voidaan edelleen saattaa 
markkinoille siihen päivään saakka, jona 
tehdään päätös näiden biosidivalmisteiden 
hyväksymisestä, jos hyväksymistä koskeva 
hakemus toimitetaan viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2015. Jos hyväksyntä 
kyseisen biosidivalmisteen markkinoille 
saattamiseksi evätään, kyseistä 
biosidivalmisteita sisältäviä esineitä ja 
materiaaleja ei enää voida saattaa 
markkinoille kuuden kuukauden kuluttua 
kyseisestä päätöksestä.

Or. it
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Tarkistus 99

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Tammikuun 1 päivästä 2014 alkaen 
biosidivalmisteessa käyttämistä varten 
markkinoilla olevan vanhan tehoaineen 
kaikkien valmistajien on esitettävä 
kemikaalivirastolle hakemus kyseisen 
tehoaineen sisällyttämiseksi liitteeseen I. 
Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä 
54 artiklan 1 kohdan mukaisia virallisia 
tarkastuksia.

Or. it

Perustelu

Biosidivalmisteissa käytettäviksi tarkoitettujen tehoaineiden valmistus ja kaupan pitäminen 
pitäisi sallia vain järjestelmään osallistuville yrityksille. Tämä on paras tapa ratkaista 
"vapaamatkustajien" ongelma tehoaineiden markkinoiden asianmukaisen valvonnan avulla.

Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on 
toteutettava 54 artiklan 2 kohdan 
mukaiset tarvittavat toimenpiteet.

Or. it

Perustelu

Jäsenvaltiot on velvoitettava selvittämään, mitä biosidivalmisteita niiden markkinoilla on ja 
onko tehoaineen valmistaja toimittanut asiakirja-aineiston liitteeseen 1 sisällyttämistä varten, 
ja toimittava sen mukaisesti.  


