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Muudatusettepanek 44
Bill Newton Dunn

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Kuna tooted, mida kasutatakse 
toiduainete või sööda säilitamiseks ja mis 
on ette nähtud kahjulike organismide 
tõrjeks ning mis varem kuulusid tooteliigi 
20 alla, on hõlmatud nõukogu direktiiviga 
89/107/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EÜ) nr 1831/2003, 
ei ole kõnealuse tooteliigi säilitamine 
enam asjakohane.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Oluline on säilitada biotsiidi tooteliik 20 („Toiduainete või sööda säilitusained”), kuid selle 
määratlust tuleb muuta, sest kõnealused biotsiidid ei ole säilitusained, vaid 
desinfektsioonivahendid. Näiteks ei vasta tooted, mida kasutatakse sööda desinfitseerimiseks 
inimeste patogeenidest, nagu salmonella, söödalisandite määruste nõuetele. Samuti ei toimi 
need säilitusainetena, mis väldiksid loomasööda kahjustumist. Seepärast tuleb neid tooteid 
lugeda desinfektsioonivahenditeks.

Muudatusettepanek 45
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Kuna WHO pestitsiidide 
hindamiskava (WHOPES) puhul on 
tegemist efektiivse süsteemiga 
insektitsiidide katsetamiseks ja nende 
tervisemõju hindamiseks, tuleks vastavust 
selle skeemi raames heaks kiidetud 
lõplikele soovitustele lugeda 
samaväärseks käesoleva määruse nõutava
tooteloaga.



PE439.127v01-00 4/100 AM\804998ET.doc

ET

Or. it

Selgitus

Eesmärk on vältida jõupingutuste dubleerimist.

Muudatusettepanek 46
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 47
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(24) Selleks et lihtsustada juurdepääsu 
siseturule ning hoida kokku kulusid ja 
aega, mis on seotud eraldi riiklike lubade 
saamisega liikmesriikides, on komisjon
otsustanud võtta kasutusele ühenduse loa 
andmise menetluse kõigi biotsiidide puhul.

Or. it
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Muudatusettepanek 48
Mario Pirillo, Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

Paralleelne kaubandus peab piirduma samasuguste, ühesuguste spetsifikatsioonidega 
toodetega, millel on samad toime- ja lisaained.

Muudatusettepanek 49
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it
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Selgitus

Oluline on mitte jätta välja neid, kes on teinud kehtiva määrustiku raames investeeringuid.

Muudatusettepanek 50
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Selleks et tagada, et kogu ärisaladuse 
alla kuuluv teave, mis on esitatud 
toimeaine I lisasse kandmise toetuseks või 
biotsiidile loa saamiseks, oleks kaitstud 
alates selle esitamise hetkest, ning et 
ennetada olukordi, kus osa teavet ei ole 
kaitstud, tuleks teabekaitseperioodi 
käsitlevat sätet kohaldada ka direktiivi 
98/8/EÜ kohaldamisel esitatud teabe 
suhtes.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. it

Selgitus

Ei puuduta eestikeelset versiooni..

Muudatusettepanek 51
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) On oluline viia loomkatsete hulk 
miinimumini, samuti on oluline tagada, et 
katsed tehakse sõltuvaks toote eesmärgist 
ja kasutusviisist. Taotlejad ei tohiks 
selgroogsetel loomadel tehtavaid katseid 
dubleerida, vaid peaksid katsete tulemusi 
õiglase kompensatsiooni eest jagama. Kui 
andmete omaniku ja võimaliku taotleja 
vahel puudub kokkulepe selgroogsetel 

(51) On oluline viia selgroogsetel 
loomadel tehtavate katsete hulk 
miinimumini, samuti on oluline tagada, et
biotsiidi ja/või biotsiidides sisalduva 
toimeaine katsed tehakse sõltuvaks toote 
eesmärgist ja kasutusviisist. Taotlejad ei 
tohiks selgroogsetel loomadel tehtavaid 
katseid dubleerida, vaid peaksid katsete 
tulemusi õiglase kompensatsiooni eest 
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loomadel tehtavate uuringute andmete 
jagamiseks, peaks kemikaaliamet lubama 
võimalikul taotlejal kasutada uuringute 
andmeid, ilma et see piiraks liikmesriigi 
kohtu otsust kompensatsiooni kohta. 
Tuleks luua ühenduse register, mis 
sisaldaks kõnealuste uuringute omanike 
kontaktandmeid, ning kõik asutused 
peaksid saama seda kasutada võimalike 
taotlejate teavitamiseks.

jagama. Kui andmete omaniku ja 
võimaliku taotleja vahel puudub kokkulepe 
selgroogsetel loomadel tehtavate uuringute 
andmete jagamiseks, peaks kemikaaliamet 
lubama võimalikul taotlejal kasutada 
uuringute andmeid, ilma et see piiraks 
liikmesriigi kohtu otsust kompensatsiooni 
kohta. Tuleks luua ühenduse register, mis 
sisaldaks kõnealuste uuringute omanike 
kontaktandmeid, ning kõik asutused 
peaksid saama seda kasutada võimalike 
taotlejate teavitamiseks. Need nõuded ei 
kehti sellistele loomkatsetele nagu 
tõhususkatsed, mille käigus ei põhjustata 
loomadele harilike kasvatustingimuste 
seisukohast täiendavaid kannatusi.

Or. it

Selgitus

Andmete jagamine ei puuduta mitte ainult toote, vaid ka toimeaine andmeid.

Muudatusettepanek 52
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 61

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61) Eelkõige tuleks komisjonile anda 
volitused meetmete võtmiseks, mis on 
vajalikud otsuse tegemisel taotluse kohta, 
mis käsitleb toimeaine kandmist I lisasse, 
toimeaine I lisasse kandmise otsuse 
uuendamist või läbivaatamist, toimeaine I 
lisasse kandmise otsuse uuendamise ja 
läbivaatamisega seotud menetluste 
täpsustamist, ühenduse loa andmist 
käsitlevate sätete laiendamist muudele 
biotsiidikategooriatele, loa tühistamise või 
loa tingimuste muutmisega seotud 
kriteeriumide ja menetluste, sealhulgas 
vaidluste lahendamise mehhanismi 
täpsustamist, katsete ajal vabaneda võivate 

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

miinimumandmete kindlaksmääramist, 
ühtlustatud lõivustruktuuri ja muude 
selliste eeskirjade kehtestamist, milles 
käsitletakse lõivude ja tasude maksmist 
pädevatele asutustele ja kemikaaliametile, 
lisade kohandamist teaduse ja tehnika 
arenguga, tööprogrammi elluviimist ning 
programmis osalevate pädevate asutuste ja 
osalejate asjaomaste õiguste ja kohustuste 
täpsustamist ning tööprogrammi 
pikendamist kindlaksmääratud tähtajani. 
Kuna need on üldmeetmed ja nende 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähemolulisi sätteid muu hulgas määruse 
täiendamise teel uute vähemoluliste 
sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt 
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. it

Muudatusettepanek 53
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 66

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

Toiduga kokkupuutuvaid materjale reguleerib juba määrus (EÜ) nr 1935/2004. Ettepanek ei 
peaks käsitlema toiduga kokkupuutuvaid materjale, kuna see võib viia kahekordse hindamise 
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ja reglementeerimiseni. Kui õigusaktides leitakse lünki, tuleks need kõrvaldada toiduga 
kokkupuutumiseks ettenähtud materjale käsitleva määruse muutmise teel.

Muudatusettepanek 54
Aldo Patriciello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

p a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EÜ) nr 1935/2004, 27. oktoober 
2004, toiduga kokkupuutumiseks 
ettenähtud materjalide ja esemete kohta, 
millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 
80/590/EMÜ ja 89/109/EMÜ.

Or. it

Selgitus

Toiduga kokkupuutuvaid materjale reguleerib juba määrus (EÜ) nr 1935/2004. Ettepanek ei 
peaks käsitlema toiduga kokkupuutuvaid materjale, kuna see võib viia kahekordse hindamise 
ja reglementeerimiseni. Kui õigusaktides leitakse lünki, tuleks need kõrvaldada toiduga 
kokkupuutumiseks ettenähtud materjale käsitleva määruse muutmise teel.

Muudatusettepanek 55
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 8 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Tooteliigi 18 biotsiidid, mis on 
valmistatud vastavalt WHO pestitsiidide 
hindamisskeemi (WHOPES) lõppsätetele, 
loetakse lubatuks vastavalt käesoleva 
määruse VII peatükile. Artikleid 38 ja 57
kohaldatakse vastavalt.

Or. it



PE439.127v01-00 10/100 AM\804998ET.doc

ET

Selgitus

Eesmärk on vältida jõupingutuste asjatut dubleerimist.

Muudatusettepanek 56
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt f – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

välja arvatud juhul, kui on muid 
problemaatilisi asjaolusid, peaks taoline 
aine kuuluma ohtlike ainete 
klassifikatsiooni vastavalt nõukogu 27. 
juuni 1967. aasta direktiivile 67/548/EMÜ
ja selle kontsentratsioon biotsiidis peab 
olema piisav viimase lugemiseks ohtlikuks 
vastavalt direktiivile 1999/45/EÜ või 
määrusele (EÜ) 1272/2008;

Or. it

Selgitus

Antud määratlus on direktiivis 98/8/EÜ juba olemas, selguse mõttes tuleks see esitada ka uues 
määruses.

Muudatusettepanek 57
Mario Pirillo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

mis tahes aine, segu, materjal või toode, 
mida on töödeldud või mis sisaldab üht või 
mitut biotsiidi, et täita oma eesmärki 
biotsiidina;
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Or. it

Selgitus

Muudatusettepanek laiendab töödeldud artiklite ja materjalide määratlust, et hõlmata tooted 
nagu värvid/lakid, mis säilitati, ent samuti välise toimega tooted nagu sääsevõrgud. 
Hindamine toimub seega keemilisest aspektist.

Muudatusettepanek 58
Aldo Patriciello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n) „luba” – n) „luba” –
riiklik või ühenduse luba; riiklik või ühenduse luba, esmane luba, 

duplikaat- või täiendav luba;

Or. it

Muudatusettepanek 59
Aldo Patriciello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n a) „duplikaatluba” –
ametlik dokument, millega liikmesriik või 
komisjon annab esmase loa omanikule 
loa turustada ja kasutada sama biotsiidi 
teise nime all;

Or. it
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Muudatusettepanek 60
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt n b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n b) „täiendav luba” –
ametlik dokument, millega liikmesriik või 
komisjon annab loa turustada ja kasutada 
esmasel loal põhinevat biotsiidi teise nime 
all ja esmase loa omaniku heakskiidul;

Or. it

Muudatusettepanek 61
Mario Pirillo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

p) „tüüpkoostisega toode” – p) „tüüpkoostisega toode” –
rühm biotsiide, millel on sarnane 
kasutusala ning mille koostis ei erine 
olulisel määral samasse rühma kuuluva 
võrdlustoote koostisest, mis sisaldavad 
samu ja samasugustele nõuetele vastavaid 
toimeaineid, kui lubatud erinevused ei 
mõjuta negatiivselt kõnealuste toodete 
ohtlikkuse taset ega tõhusust;

rühm biotsiide, millel on sarnane 
kasutusala ning mille koostis erineb 
samasse rühma kuuluva võrdlustoote 
koostisest, mis sisaldavad samu ja 
samasugustele nõuetele vastavaid 
toimeaineid, tingimusel et koostise 
erinevus ei tingi võrdlustoodete omast 
kõrgemat riskitaset ja et mõju 
sihtorganismile vastab tooteetiketil 
esitatule;

Or. it

Selgitus

Kindlasti peab olema ära mainitud see, et riskitase ei tohi olla kõrgem kui võrdlustoodetel ja 
mõju sihtorganismile peab olema kooskõlas toote märgistusega.
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Muudatusettepanek 62
Mario Pirillo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

q) „andmekasutusluba” – q) „andmekasutusluba” –

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

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

Or. it

Selgitus

Näib vajalik täpsustada mõiste „andmekasutusluba” määratlust.

Muudatusettepanek 63
Aldo Patriciello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

s) „toiduga kokkupuutuvad materjalid” – välja jäetud
määrusega (EÜ) nr 1935/2004 hõlmatud 
mis tahes materjal või ese, mis on ette 
nähtud toiduga kokkupuutumiseks;

Or. it

Selgitus

Toiduga kokkupuutuvaid materjale reguleerib juba määrus (EÜ) nr 1935/2004. Ettepanek ei 
peaks käsitlema toiduga kokkupuutuvaid materjale, kuna see võib viia kahekordse hindamise 
ja reglementeerimiseni. Kui õigusaktides leitakse lünki, tuleks need kõrvaldada toiduga 
kokkupuutumiseks ettenähtud materjale käsitleva määruse muutmise teel.
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Muudatusettepanek 64
Aldo Patriciello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

u a) „administratiivne (või formaalne) 
muudatus” –

olemasoleva loa puhtalt administratiivse 
(või formaalse) sisuga muudatus, mille 
korral ei ole vajalik viia läbi uut 
hindamist tervise- või keskkonnariskide ja 
toote tõhususe suhtes;

Or. it

Selgitus

Kindlasti tuleb määratleda muudatused, mida võib teha olemasoleva luba omava biotsiidi 
juures.

Muudatusettepanek 65
Aldo Patriciello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

u b) „piiratud muudatus” –

olemasoleva loa muudatus, mida ei loeta 
administratiivseks muudatuseks, kuna 
sellest tulenevalt on vaja hinnata osaliselt 
uuesti tervise- või keskkonnariske ja/või 
toote tõhusust; muudatus ei tohi mõjutada 
negatiivselt tervise- või keskkonnariskide 
taset ega toote tõhusust;

Or. it
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Selgitus

Kindlasti tuleb määratleda muudatused, mida võib teha olemasoleva luba omava biotsiidi 
juures.

Muudatusettepanek 66
Aldo Patriciello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

u c) „oluline (või põhimõtteline) 
muudatus” –

olemasoleva loa muudatus, mida ei loeta 
administratiivseks ega piiratud 
muudatuseks;

Or. it

Selgitus

Kindlasti tuleb määratleda muudatused, mida võib teha olemasoleva luba omava biotsiidi 
juures.

Muudatusettepanek 67
Aldo Patriciello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

u d) „tootja” –
– kui tegemist on ühenduse territooriumil 
valmistatud või turule lastud toimeainega, 
selle toimeaine tootja või isik, kelle 
peakorter asub ühenduse territooriumil ja 
kelle tootja on määranud oma 
ainuesindajaks käesoleva määruse 
kohaldamisel;
– kui tegemist on väljaspool ühenduse 
territooriumi valmistatud toimeainega, 
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isik, kelle peakorter asub ühenduse 
territooriumil ja kelle tootja on määranud 
oma ainuesindajaks käesoleva määruse 
kohaldamisel; juhul kui sellist isikut ei ole
määratud, kõnealuse toimeaine 
ühendusse importija;
– kui tegemist on väljaspool ühenduse 
territooriumi valmistatud toimeainega, 
isik, kelle peakorter asub ühenduse 
territooriumil ja kelle tootja on määranud 
oma ainuesindajaks käesoleva määruse 
kohaldamisel; juhul kui sellist isikut ei ole
määratud, kõnealuse biotsiidi ühendusse 
importija.

Or. it

Selgitus

Arvestades artikli 83 uut sõnastust tuleb määratleda „tootja”. Teisalt vastab selline 
määratlus komisjoni 7. septembri 2000. aasta määrusele (EÜ) nr 1896/2000 Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu biotsiide käsitleva direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud 
programmi esimese etapi kohta.

Muudatusettepanek 68
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a (uus – II peatüki esimene artikkel)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
1. Iga võimalik teatud toimeaine I lisasse 
kandmise taotleja peab esitama 
kemikaaliametile päringu selle kohta, kas
– on olemas eelnevaid taotlusi sama aine I 
lisasse kandmiseks või
– sama aine on juba I lisasse kantud või
– sama aine on registreeritud vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 1907/2006.
2. Iga võimalik taotleja peab saatma koos 
taotlusega kemikaaliametile järgmise
teabe:
a) teda identifitseerivad andmed vastavalt 
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määruse (EÜ) nr 1907/2006 VI lisa 
punktile 1, välja arvatud nr 1.2 ja 1.3;
b) aine määratluse vastavalt määruse 
(EÜ) nr 1907/2006 VI lisa punktile 2:
c) milliste teabele esitatavate nõuete tõttu 
on vaja viia läbi uusi uuringuid
selgroogsete loomadega;
d) milliste teabele esitatavate nõuete tõttu 
on vajalik muude uute uuringute 
teostamine.
3. Kui aine ei ole I lisasse kantud või 
vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 
registreeritud, teavitab kemikaaliamet 
sellest võimalikku taotlejat.
4. Kui eelnevalt on taotletud sama 
toimeaine I lisasse kandmist, kui aine on 
juba I lisasse kantud või kui see on 
registreeritud vastavalt määrusele (EÜ) nr 
1907/2006, teatab kemikaaliamet 
võimalikule taotlejale viivitamatult 
varasemate taotlejate ja registreerijate 
nimed ja aadressid ning edastab vastavalt 
olukorrale kas nende juba esitatud 
kokkuvõtted või uuringute aruannete 
kokkuvõtted.
5. Kemikaaliamet teatab samal ajal 
eelmisele taotlejale või registreerijale 
võimaliku I lisasse kandmise taotleja nime 
ja aadressi. Selgroogsete loomadega 
tehtud olemasolevate uuringute andmeid 
jagatakse võimaliku taotlejaga vastavalt 
käesoleva määruse XI peatükile.

Or. it

Selgitus

Need meetmed on vajalikud selleks, et vältida selgroogsete loomadega tehtavate katsete 
kordamist ja rahuldada II lisa teabenõudeid. REACH-määrusest võetakse üle teabe esitamise 
kohustus, kuna kemikaaliametil on olemas antud menetluse rakendamiseks vajalik 
infrastruktuur ja kogemus.
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Muudatusettepanek 69
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

I lisasse kandmisel tuleb esitada toimik vähemalt ühe tüüpilise biotsiidi kohta, milles sisalduv 
toimeaine rahuldab nõutud tingimusi. Leiame, et väljapakutud muudatus väljendab selgemini 
I lisasse kandmise sisu.

Muudatusettepanek 70
Aldo Patriciello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Toimeaine ja viiteallika määratlus 
tehnilise võrdväärsuse määramiseks
võidakse kanda I lisasse vajaduse korral 
koos ühe või mitmega järgmistest 
tingimustest:

Or. it

Selgitus

Oluline on siduda I lisas kirjeldatud kemikaal andmetega, mille alusel see lisasse kanti. 
Lisaks sellele on isomeeri olemus oluline selle keemilise koostise määramiseks.
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Muudatusettepanek 71
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) keemilise koostise iseloomustamine 
stereoisomeeride puhul.

Or. it

Selgitus

Oluline on siduda I lisas kirjeldatud kemikaal andmetega, mille alusel see lisasse kanti. 
Lisaks sellele on isomeeri olemus oluline selle keemilise koostise määramiseks.

Muudatusettepanek 72
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Olenemata artikli 4 lõikest 1, kantakse 
lõikes 2 osutatud toimeained I lisasse
üksnes juhul, kui on täidetud vähemalt 
üks järgmistest tingimustest:

1. Olenemata artikli 4 lõikest 1 ei kanta 
järgmisi toimeaineid I lisasse:

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

a) toimeained, mis on vastavalt määrusele 
(EÜ) nr 1272/2008 või kriteeriumidele, 
millele see toimeaine vastab, 
klassifitseeritud 1A või 1B kategooria 
kantserogeenideks;

b) on tõendatud, et toimeaine on vajalik 
rahva tervist ähvardava tõsise ohu 
kõrvaldamiseks;

b) toimeained, mis on vastavalt määrusele 
(EÜ) nr 1272/2008 või kriteeriumidele, 
millele see toimeaine vastab, 
klassifitseeritud 1A või 1B kategooria 
mutageenideks;

c) on tõendatud, et toimeaine I lisasse 
kandmata jätmine avaldaks liiga suurt 
negatiivset mõju võrreldes aine 

c) toimeained, mis on vastavalt määrusele 
(EÜ) nr 1272/2008 või kriteeriumidele, 
millele see toimeaine vastab, 
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kasutamisest tuleneva ohuga inimeste 
tervisele või keskkonnale, ning et 
puuduvad sobivad alternatiivsed ained või 
tehnika.

klassifitseeritud 1A või 1B kategooria 
reproduktiivtoksilisteks aineteks;

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

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

e) toimeained, mille saab nende 
omadustest tulenevalt klassifitseerida 
püsivateks, toksilisteks ja 
bioakumuleeruvateks või väga püsivateks 
ja väga bioakumuleeruvateks aineteks 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 
XIII lisale;

f) toimeained, mis kujutavad endast
orgaanilisi saateaineid vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. 
aasta määrusele (EÜ) nr 850/2004, 
püsivate orgaaniliste saasteainete kohta1.

2. Kui on täidetud vähemalt üks lõikes 1 
sätestatud tingimustest, kantakse I lisasse 
järgmised toimeained: 
a) toimeained, mis on vastavalt määrusele 
(EÜ) nr 1272/2008 või kriteeriumidele, 
millele see toimeaine vastab, 
klassifitseeritud 1A või 1B kategooria 
kantserogeenideks;
b) toimeained, mis on vastavalt määrusele 
(EÜ) nr 1272/2008 või kriteeriumidele, 
millele see toimeaine vastab, 
klassifitseeritud 1A või 1B kategooria 
mutageenideks; 
c) toimeained, mis on vastavalt määrusele 
(EÜ) nr 1272/2008 või kriteeriumidele, 
millele see toimeaine vastab, 
klassifitseeritud 1A või 1B kategooria 
reproduktiivtoksilisteks aineteks; 
d) toimeained, mis on määruse (EÜ) nr 
1907/2006 artikli 57 punkti f kohaselt 
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ained, millel on endokriinseid häireid 
põhjustavad omadused.

1 ELT L 158, 30.4.2004, lk 7.

Or. fr

Selgitus

Komisjoni pakutud sõnastus oli ebaselge. Välistatavad ained peavad olema selgelt 
identifitseeritud. Lisaks tuleb ilmtingimata välistada toimeained, mille saab nende omadustest 
tulenevalt klassifitseerida püsivateks, bioakumuleerumisvõimelisteks ja toksilisteks või väga 
püsivateks ja väga bioakumuleeruvateks aineteks, samuti püsivad orgaanilised saasteained. 
Lõpuks näeb artikkel 45 juba praegu ette mööndusi, mis võimaldavad turule lasta käesolevale 
määrusele mittevastavad biotsiide.

Muudatusettepanek 73
Mario Pirillo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) inimeste kokkupuude biotsiidis 
sisalduva kõnealuse toimeainega on ette 
nähtud kasutustingimustes minimaalne või 
sobival ja aine olemusest tulenevalt
sellega kaasnevaid ohte arvestaval viisil 
kontrollitud, eelkõige seal, kus toodet 
kasutatakse suletud süsteemides või rangelt 
kontrollitavates tingimustes;

Or. it

Selgitus

Teaduslikud alused teatud tüüpi toodete (näiteks PT4 ja 14-19) diskrimineerimiseks 
puuduvad. Tegemist on näriliste tõrjevahendite, akaritsiidide, molluskite tõrjevahendite, 
desinfitseerimisvahendite, pestitsiidide ja insektitsiididega, mis on eriti tulusad elanikkonnale 
Lõuna-Euroopas, kus näriliste ja putukate tõrje on hügieeni seisukohast määrava tähtsusega. 
Välistamise üle tuleks otsustada riskianalüüsi põhjal (ohu ja kokkupuute kombinatsioon). 
Juhul kui on teaduslikult tõestatud, et riskid on kontrolli all, tuleb toimeainetele luba anda.
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Muudatusettepanek 74
Mario Pirillo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Teaduslikud alused teatud tüüpi toodete (näiteks PT4 ja 14-19) diskrimineerimiseks 
puuduvad. Tegemist on näriliste tõrjevahendite, akaritsiidide, molluskite tõrjevahendite, 
desinfitseerimisvahendite, pestitsiidide ja insektitsiididega, mis on eriti tulusad elanikkonnale 
Lõuna-Euroopas, kus näriliste ja putukate tõrje on hügieeni seisukohast määrava tähtsusega. 
Välistamise üle tuleks otsustada riskianalüüsi põhjal (ohu ja kokkupuute kombinatsioon). 
Juhul kui on teaduslikult tõestatud, et riskid on kontrolli all, tuleb toimeainetele luba anda.

Muudatusettepanek 75
Mario Pirillo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohaldatakse rakendusmeetmeid, milles 
täpsustatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu taimekaitsevahendite turule 
laskmist käsitleva määrusega sätestatud
teaduslikud kriteeriumid endokriinseid 
häireid põhjustavate omaduste 
määramiseks.

Or. it

Selgitus

Kuna hetkel puuduvad endokriinseid häireid põhjustavate ainete heakskiitmise kriteeriumid, 
tuleb need välja töötada. Need kriteeriumid tuleks kehtestada vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu taimekaitsevahendite turule laskmist käsitlevale määrusele (EÜ) nr 1107/2009, 
mis jõustus 24. novembril 2009.
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Muudatusettepanek 76
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

Taotleja ei pruugi seaduslikult omada kõiki tema taotlust toetavaid andmeid.

Muudatusettepanek 77
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

Taotleja ei pruugi seaduslikult omada kõiki tema taotlust toetavaid andmeid.
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Muudatusettepanek 78
Aldo Patriciello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kemikaaliamet määrab igale taotlusele 
protokollinumbri, mida kasutatakse kogu 
teabevahetuses, kuni aine I lisasse 
kandmiseni, ja esitamiskuupäeva, mis on
taotluse ametisse jõudmise kuupäev. 

Or. it

Muudatusettepanek 79
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 80
Aldo Patriciello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kahe kuu jooksul alates taotluse 
kemikaaliametisse jõudmisest registreerib 
amet kõik toimiku osad 
taotlusespetsiifilise 
identifitseerimiskoodiga.

Or. it
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Muudatusettepanek 81
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon otsustab toimeaine I lisasse 
kanda, mainitakse ära taotleja(te)
nimi/nimed.

Or. it

Muudatusettepanek 82
Mario Pirillo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kui kemikaaliamet otsustab 
toimeaine I lisasse kanda, määrab ta 
kõnealusele ainele aine-ja 
taotlejaspetsiifilise registreerimisnumbri. 
Kemikaaliamet teatab taotlejale 
viivitamatult registreerimisnumbri ja -
kuupäeva. Registreerimisnumbrit 
kasutatakse kogu toimeainet puudutavas
teabevahetuses ja tootele loa andmisel
vastavalt käesoleva määruse IV peatüki 
sätetele.

Or. it
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Muudatusettepanek 83
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

a) aine lubatav päevadoos, akuutne 
standarddoos või ainega kokkupuute 
lubatav ulatus on märkimisväärselt 
väiksem, kui enamikul I lisasse kantud 
sama tooteliigi toimeainetel;
b) aine vastab määruse (EÜ) nr 1907/2006 
XIII lisas sätestatud kahele kriteeriumile, 
mille alusel on aine püsiv, 
bioakumuleeruv ja toksiline;

a) ained, mis on vastavalt määruse (EÜ) nr 
1907/2006 XIII lisas sätestatud
kriteeriumitele püsivad, 
bioakumuleeruvad ja toksilised;

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

b) ained, mis on vastavalt määruse (EÜ) 
nr 1907/2006 XIII lisas sätestatud 
kriteeriumitele väga püsivad ja väga 
bioakumuleeruvad;

d) aine sisaldab suurel määral 
mitteaktiivseid isomeere;
e) aine on klassifitseeritud või vastab 
kriteeriumidele, mille alusel võib aine 
klassifitseerida kooskõlas määrusega (EÜ)
nr 1272/2008 1A või 1B kategooria 
kantserogeeniks, mutageeniks või 
reproduktiivtoksiliseks aineks;

c) ained, mille saab nende omadustest 
tulenevalt ja kooskõlas määrusega (EÜ) nr
1272/2008 klassifitseerida 1A või 1B 
kategooria kantserogeeniks, mutageeniks
või reproduktiivtoksiliseks aineks;

f) ühenduse või rahvusvaheliselt 
kokkulepitud katsejuhenditel või muudel 
kättesaadavatel andmetel põhineva 
hindamise alusel on leitud, et ainel on
endokriinseid häireid põhjustavad 
omadused, mis võivad avaldada inimeste
tervisele kahjulikku mõju.

d) ained, näiteks need, millel on 
endokriinseid häireid põhjustavad 
omadused või mis on püsivad,
bioakumuleeruvad või toksilised või väga 
püsivad ja väga bioakumuleeruvad, mis ei 
vasta punktides b või c esitatud
kriteeriumitele, mille kohta on 
teaduslikult tõestatud, et need kujutavad 
endast tõsist ohtu elanikkonna tervisele
või keskkonnale, ja mis seega tähendavad 
samasugust riskifaktorit nagu punktides b 
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või c esitatud ained.

Or. it

Selgitus

Võimalike asendatavate toimeainete määramise kriteeriumid on viidud vastavusse määruse 
(EÜ) nr 1907/2006 sätete kohaselt luba vajavaid aineid puudutavate kriteeriumitega, et kaks 
määrust ühtlustada – vt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklit 57. Kuna kemikaaliameti 
(ECHA) ülesanne on teha kindlaks, kas konkreetne toimeaine vastab kriteeriumitele, on 
soovitatav määrused ühtlustada.

Muudatusettepanek 84
Mario Pirillo, Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) aine sisaldab suurel määral 
mitteaktiivseid isomeere;

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Mitteaktiivsed isomeerid ei ole ei tervise- ega keskkonnaohtlikud ained ja seega ei ole nende 
lisamine potentsiaalselt asendatavate ainete nimekirja tarvilik.

Muudatusettepanek 85
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kemikaaliamet uurib toimeaine I lisasse 
kandmise otsuse või selle otsuse 
uuendamise kohta arvamuse koostamisel, 
kas toimeaine vastab mõnele lõikes 1 
nimetatud kriteeriumile ning käsitleb seda 
küsimust oma arvamuses.

2. Kemikaaliamet uurib toimeaine I lisasse 
kandmise otsuse või selle otsuse 
uuendamise kohta arvamuse koostamisel, 
kas toimeaine vastab mõnele lõikes 1 
nimetatud kriteeriumile ja kas 
kokkupuudet ei kontrollita sobival ja aine 
olemusest tulenevaid ohte arvestaval viisil,
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ning käsitleb seda küsimust oma 
arvamuses.

Or. it

Selgitus

Võimalike asendatavate toimeainete määramise kriteeriumid on vastavusse viidud määruse 
(EÜ) nr 1907/2006 sätete kohaselt luba vajavaid aineid puudutavate kriteeriumitega, et kaks 
määrust ühtlustada – vt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikkel 57. Kuna kemikaaliameti 
(ECHA) ülesanne on teha kindlaks, kas konkreetne toimeaine vastab kriteeriumitele, on 
soovitatav määrused ühtlustada.

Muudatusettepanek 86
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Komisjon otsustab pärast lõikes 3 
osutatud ajavahemiku lõppemist või 
kemikaaliametilt arvamuse kättesaamist 
uuendada toimeaine I lisasse kandmise 
otsust. Kõnealune otsus käesoleva määruse 
vähemoluliste sätete muutmiseks määruse 
täiendamise teel võetakse vastu artikli 72 
lõikes 4 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt. Kui 
komisjon otsustab uuendada toimeaine I 
lisasse kandmise otsust, tuleks mainida 
ära taotleja(te) nimi/nimed.

Or. it

Selgitus

I lisasse kandmise sidumine ettevõttega on sobilik ja efektiivne viis vältida süsteemi 
ärakasutamist, kuna see võimaldab kiiresti identifitseerida aine esitanud ettevõtte ja 
vähendab seega halduskoormust.



AM\804998ET.doc 29/100 PE439.127v01-00

ET

Muudatusettepanek 87
Mario Pirillo, Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Loataotluse esitab loa omanik või tema 
nimel tegutsev isik. Selleks isikuks võib, 
ent ei pruugi olla isik, kes vastutab 
teatavas liikmesriigis või ühenduses 
biotsiidi turulelaskmise eest.

Or. it

Muudatusettepanek 88
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud 

Or. it

Selgitus

ECHA peaks teostama kõigi ühenduse piires esitatud taotluste esmase hindamise, nii et
taotlust hindav pädev asutus saaks keskenduda taotluse tegelikule hindamisele. Nimelt on 
lähenemisviisis konstateeritud järjekindluse puudumist juhtudel, kui taotlust hindav pädev 
asutus on pidanud arvesse võtma nii toimiku administratiivseid kui ka majanduslikke 
elemente. Võimalus taotlust hindava pädeva asutuse valikuks on eeliseks ennekõike väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtetele, kes saavad sel moel töötada oma riigi asutustega.
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Muudatusettepanek 89
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotlus ühenduse loa saamiseks esitatakse 
kemikaaliametile.

Taotlus loa saamiseks esitatakse 
kemikaaliametile.

Kokkuleppel liikmesriigiga võib taotleja 
lasta liikmesriigil oma taotlust hinnata ja 
ta peab valima taotluse hindamise eest 
vastutava pädeva asutuse vastavalt artikli 
22 sätetele.

Or. it

Selgitus

ECHA peaks teostama kõigi ühenduse piires esitatud taotluste esmase hindamise, nii et 
taotlust hindav pädev asutus saaks keskenduda taotluse tegelikule hindamisele. Nimelt on 
lähenemisviisis konstateeritud järjekindluse puudumist juhtudel, kui taotlust hindav pädev 
asutus on pidanud arvesse võtma nii toimiku administratiivseid kui ka majanduslikke 
elemente. Võimalus taotlust hindava pädeva asutuse valikuks on eeliseks ennekõike väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtetele, kes saavad sel moel töötada oma riigi asutustega.

Muudatusettepanek 90
Mario Pirillo, Edit Herczog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotleja võib esitada ühe loataotluse 
tooterühma kohta, millele taotletakse 
tüüpkoostise raames luba.

Or. it
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Muudatusettepanek 91
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 5 – lõigud 2 a ja 2 b (uued)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohustuslikud meetmed kehtestatakse ja 
neid rakendatakse liidu tegevuse 
raamdirektiiviga selleks, et saavutada 
biotsiidide jätkusuutlik kasutamine, 
sealhulgas integreeritud kahjuritõrje ja
riskivähendamismeetmed.
Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ettepaneku hiljemalt kaks 
aastat pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist.

Or. en

Selgitus

Soodustab biotsiidide ohutut ja nõuetekohast kasutamist ning selgitab integreeritud 
kahjuritõrje tehnoloogiat. Lisaks toetab see uuendust ja teadustegevust. See on vajalik, 
kuivõrd praeguses rakendamisaruandes on aastatel 2003–2005 registreeritud ELis 15 600 
mürgistust ja muud asjaomast juhtumit. Komisjoni aruandes (2009) on rõhutatud vajadust 
asjakohaste ja kooskõlastatud meetmete järele kasutusetapis.

Muudatusettepanek 92
Michèle Rivasi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ettepaneku hiljemalt kaks 
aastat pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist.

Or. en

Selgitus

Soodustab biotsiidide ohutut ja nõuetekohast kasutamist ning selgitab integreeritud 
kahjuritõrje tehnoloogiat. Lisaks toetab see uuendust ja teadustegevust. See on vajalik, 
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kuivõrd praeguses rakendamisaruandes on aastatel 2003–2005 registreeritud ELis 15 600 
mürgistust ja muud asjaomast juhtumit. Komisjoni aruandes (2009) on rõhutatud vajadust 
asjakohaste ja kooskõlastatud meetmete järele kasutusetapis.

Muudatusettepanek 93
Aldo Patriciello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) biotsiidis sisalduv toimeaine kuulub I 
lisas esitatud nimekirja, vastavalt artikli 8 
lõikele 5 a on määratud 
registreerimisnumber ja on täidetud kõik 
kõnealuse toimeaine suhtes mainitud lisas 
sätestatud tingimused;

Or. it

Selgitus

Et tagada kooskõla artikli 8 lõike 5a hindamismenetlusega.

Muudatusettepanek 94
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) vastavalt II ja III lisa asjakohastele 
nõuetele on võimalik määratleda biotsiidis 
sisalduvate toimeainete laadi, kogust ja 
tehnilist samaväärsust ning vajaduse korral 
kõiki toksikoloogilisest või 
ökotoksikoloogilisest seisukohast olulisi 
lisandeid ja muid kui toimeaineid ning 
toksikoloogilisest või keskkonna 
seisukohast olulisi jääke, mis tulenevad 
luba vajavast kasutusviisist;

c) vastavalt II ja III lisa asjakohastele 
nõuetele on võimalik määratleda biotsiidis 
sisalduvate toimeainete keemilist koostist, 
kogust ja tehnilist samaväärsust ning 
vajaduse korral kõiki toksikoloogilisest või 
ökotoksikoloogilisest seisukohast olulisi 
lisandeid ja muid kui toimeaineid ning 
toksikoloogilisest või keskkonna 
seisukohast olulisi jääke, mis tulenevad 
luba vajavast kasutusviisist;
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Or. it

Selgitus

Mõiste „laad” ei ole üheselt määratletud. Keemiline koostis kirjeldaks toimeainet paremini.

Muudatusettepanek 95
Aldo Patriciello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hinnates biotsiidi vastavust lõike 1 
punktis b sätestatud kriteeriumitele, tuleks 
võimalikult suurel määral tugineda 
olemasolevatele andmetele biotsiidis 
leiduvate kahtlaste ainete kohta, et viia 
loomkatsete hulk miinimumi. Ennekõike 
tuleks kasutada direktiivi 1999/45/EÜ või 
määruse (EÜ) nr 1272/2008 sätteid 
biotsiidi ohtlikkuse kindlaks tegemise ja 
sellest tuleneva riskihindamise kohta.

Or. it

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on vältida asjatuid loomkatseid ja see on kooskõlas REACHi 
nõuetega, mis puudutab kemikaaliohutuse aruande künniseid.

Muudatusettepanek 96
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – lõigud 2 a ja 2 b (uued)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hinnates biotsiidi vastavust lõike 1 
punktis b sätestatud kriteeriumitele, tuleks 
võimalikult suurel määral tugineda 
olemasolevatele andmetele biotsiidis 
leiduvate kahtlaste ainete kohta, et viia 
loomkatsete hulk miinimumini. 
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Ennekõike tuleks kasutada direktiivi 
1999/45/EÜ või määruse (EÜ) nr 
1272/2008 sätteid biotsiidi ohtlikkuse 
kindlaks tegemise ja sellest tuleneva 
riskihindamise kohta.
Biotsiidi vastavuse hindamisel lõike 1 
punktides b ja c sätestatud kriteeriumitele 
ei pea arvesse võtma biotsiidis sisalduvat 
ainet, kui aine kontsentratsioon 
preparaadis on madalam kui ükskõik 
millises järgmistest punktidest:
a) kohaldatav kontsentratsioon, mis on 
määratletud direktiivi 1999/45/EÜ artiklis 
3(3);
b) direktiivi 67/548/EMÜ I lisas esitatud 
kontsentratsiooni piirmäärad;
c) direktiivi 1999/45/EMÜ II lisa osas B 
esitatud kontsentratsiooni piirmäärad;
d) direktiivi 1999/45/EMÜ III lisa osas B 
esitatud kontsentratsiooni piirmäärad;
e) määruse (EÜ) nr 1272/2008 V jaotises 
sätestatud klassifitseerimis- ja 
märgistamisandmiku kinnitatud 
sissekandes esitatud kontsentratsiooni 
piirmäärad;
f) 0,1 massiprotsent (w/w), kui aine vastab 
määruse (EÜ) 1907/2006 XIII lisa 
kriteeriumitele.

Or. it

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on vältida asjatuid loomkatseid ja see on kooskõlas REACHi 
nõuetega, mis puudutab kemikaaliohutuse aruande künniseid.

Muudatusettepanek 97
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Tüüpkoostisega toodete puhul võib 6. Tüüpkoostisega toodete puhul on 
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lubada toimeaine osakaalu vähendamist 
võrdlustootes ja/või ühe või mitme muu 
kui toimeaine sisalduse osakaalu 
muutmist ja/või ühe või mitme muu kui 
toimeaine asendamist teiste sama või 
madalama riskitasemega ainetega.

lubatud ühe või mitme võrdlustoote 
järgmised muudatused:

a) ühe toimeaine kõrvaldamine, mis on 
olemas vähemalt kahe toimeainega 
võrdlustootes;
b) toimeainete sisalduse osakaalu 
vähendamine;
c) ühe või mitme muu kui toimeaine 
kõrvaldamine;
d) ühe või mitme muu kui toimeaine 
sisalduse osakaalu vähendamine;
e) ühe või mitme muu kui toimeaine 
asendamine.

Or. it

Muudatusettepanek 98
Aldo Patriciello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Vastavalt artikli 72 lõikes 2 sätestatud 
menetlusele annab komisjon toodete 
lubade andmisega seotud tehnilist ja 
teaduslikku nõu, arvestades eeskätt 
ühtlustatud nõudeid andmete suhtes, 
hindamismenetlusi ja liikmesriikide 
otsuseid.

Or. it

Selgitus

Muudatusettepanek tagab määruse ühesuguse rakendamise kogu ühenduse territooriumil.
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Muudatusettepanek 99
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – lõik 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) biotsiid sisaldab toimeaineid, mis ei 
ole lisatud käesoleva määruse I lisasse. 

Or. en

Selgitus

Tuleb tagada, et biotsiidides kasutatavad toimeained oleksid madala ohu- ja riskitasemega.

Muudatusettepanek 100
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Loataotleja esitab koos taotlusega 
järgmised dokumendid:

1. Esmase loa taotleja esitab koos
taotlusega järgmised dokumendid:

Or. it

Muudatusettepanek 101
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Koos taotluse esitamisega tasutakse 
artiklis 70 sätestatud lõivud.

2. Koos esmase loa taotluse esitamisega 
tasutakse artiklis 70 sätestatud lõivud.

Or. it
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Muudatusettepanek 102
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

Kui kõik taotlused esitatakse ja ECHA need kinnitab, on kemikaaliamet ainus pädev asutus 
taotluste vastuvõtmiseks. Üks ametlik keel peaks olema piisav.

Muudatusettepanek 103
Aldo Patriciello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Vastavalt artikli 72 lõikes 2 sätestatud 
menetlusele annab komisjon toodete 
lubade andmisega seotud ühtlustatud 
tehnilist ja teaduslikku nõu ning tagab 
kooskõlas artiklitega 18,19 ja 20 eelkõige 
taotlusi puudutava kasutajatoe, eriti
VKEde jaoks.

Or. it

Selgitus

Muudatusettepanek tõdeb, et komisjoni juhised ja suunised võivad eriti olulised olla VKEdele, 
kellel ei pruugi olla määruse täitmiseks vajalikke vahendeid ja kogemust.
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Muudatusettepanek 104
Aldo Patriciello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

e) toimeainete ja muude kui toimeainete 
kvalitatiivne ja kvantitatiivne sisaldus,
arvestades artiklis 16 sätestatud 
kontsentratsiooni piirmääri, kuna nende
teadmine on oluline biotsiidi 
nõuetekohaseks kasutamiseks;

Or. it

Selgitus

See muudatus on vajalik, et vältida konfidentsiaalsete andmete levitamist; punktis g, kui 
toimeaine tootjal on tulenevalt I lisasse kandmisest tootmisluba, peaks tootmisettevõtte 
asukoht olema salastatud ja ei peaks olema osa biotsiidi loast.

Muudatusettepanek 105
Aldo Patriciello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

g) toimeainete tootjad (nimed ja aadressid, 
sealhulgas tootmiskohtade asukoht) ja 
toimeaine registreerimisnumber vastavalt 
artikli 8 lõikele 5 a;

Or. it

Selgitus

Et tagada kooskõla artikli 8 lõike 5 a hindamismenetlusega.
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Muudatusettepanek 106
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) sama tüüpkoostisega toodete rühma 
kuuluv võrdlustoode, milles toimeaine 
lubatud kontsentratsioon on suurim;

a) sama tüüpkoostisega toodete rühma 
kuuluv võrdlustoode;

Or. it

Selgitus

Võrdlustoodete määrav omadus ei pruugi olla suurim kontsentratsioon. Lisaks peaks
vastavalt artikli 3 lõike 1 punktile p ja artikli 16 lõikele 6 olema muudatustele lubatud enam 
kui üks võrdlustoode. Ühe tüüpkoostise raames lubatud muudatused on määratletud selgelt 
artikli 16 lõikes 6. Sellele artiklile viitamine tagab lähenemise järjekindluse.

Muudatusettepanek 107
Aldo Patriciello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) lubatud muudatused vastavalt artikli 16 
lõikele 6;

Or. it

Selgitus

Võrdlustoodete määrav omadus ei pruugi olla suurim kontsentratsioon. Lisaks peaks 
vastavalt artikli 3 lõike 1 punktile p ja artikli 16 lõikele 6 olema muudatustele lubatud enam 
kui üks võrdlustoode. Ühe tüüpkoostise raames lubatud muudatused on määratletud selgelt 
artikli 16 lõikes 6. Sellele artiklile viitamine tagab lähenemise järjekindluse.
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Muudatusettepanek 108
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) muud ained kui toimeaine, mida võib 
asendada biotsiidides, millel on luba ning 
mis kuuluvad kõnealusesse 
tüüpkoostisega toodete rühma.

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Võrdlustoodete määrav omadus ei pruugi olla suurim kontsentratsioon. Lisaks peaks 
vastavalt artikli 3 lõike 1 punktile p ja artikli 16 lõikele 6 olema muudatustele lubatud enam 
kui üks võrdlustoode. Ühe tüüpkoostise raames lubatud muudatused on määratletud selgelt 
artikli 16 lõikes 6. Sellele artiklile viitamine tagab lähenemise järjekindluse.

Muudatusettepanek 109
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Taotluse saanud pädev asutus või, kui 
hinnatakse ühenduse loa taotlust, taotlust 
hindav pädev asutus teostab vastavalt 
käesolevale määrusele loa uuendamise 
taotluse hindamise eesmärgil sellist 
toimeainet sisaldava biotsiidi võrdleva 
hindamise, mida kooskõlas artikli 9 lõikega 
1 käsitatakse asendamisele kuuluva ainena.
Võrdlevat hindamist kohaldatakse kõigile 
sama eesmärgiga biotsiididele, kui olemas 
on piisav ja vähemalt viieaastane 
kasutamiskogemus.

Or. it
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Muudatusettepanek 110
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Taotluse saanud pädev asutus või, kui 
hinnatakse ühenduse loa taotlust, taotlust 
hindav pädev asutus teostab vastavalt 
käesolevale määrusele loa uuendamise 
taotluse hindamise raames sellist 
toimeainet sisaldava biotsiidi võrdleva 
hindamise, mida kooskõlas artikli 9 lõikega 
1 käsitatakse asendamisele kuuluva ainena.
Võrdlev hindamine tuleks teostada kõigile 
sama eesmärgiga biotsiididele, kui olemas 
on piisav kasutamiskogemus, ja vähemalt 
viie aasta möödudes.

Or. it

Selgitus

Muudatuse eesmärk on määratleda võrdlev hindamine selgemalt. Üks element, mida tuleb 
arvestada, on piisav kasutamiskogemus. Tegemist peaks olema reegli, mitte erandiga. 

Muudatusettepanek 111
Aldo Patriciello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Olenemata lõikest 1, ei kohaldata 
võrdlevat hindamist biotsiididele, mille 
kasutamine on tõestatult ohutu..

Or. it
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Muudatusettepanek 112
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Võrdleva hindamise tulemused 
edastatakse viivitamata liikmesriikide 
pädevatele asutustele ja kemikaaliametile 
ning samuti komisjonile juhul, kui 
ühenduse luba uuendatakse.

Or. it

Muudatusettepanek 113
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Võrdleva hindamise tulemused 
edastatakse viivitamata liikmesriikide 
pädevatele asutustele ja kemikaaliametile 
ning samuti komisjonile juhul, kui 
ühenduse loa taotlust uuendatakse.

Or. it

Selgitus

Võrdleva hindamise tulemused tuleks edastada komisjonile ainult juhul, kui uuendatakse
ühenduse luba.

Muudatusettepanek 114
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Olenemata lõikest 1, ei tule võrdlevat 
hindamist kohaldada biotsiididele, mille 
kasutamine on tõestatult ohutu..
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Or. it

Selgitus

Võrdlev hindamine peaks keskenduma biotsiididele, mille puhul on kindlaks tehtud nende 
riskid ja vajalikud alternatiivid, see ei ole vajalik biotsiidide korral, mille kasutamine on 
tõestatult ohutu.

Muudatusettepanek 115
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

a) taotluses märgitud kasutusviiside jaoks 
on juba olemas muud lubatud biotsiidid, 
mis on inimeste või loomade tervisele või 
keskkonnale tunduvalt ohutumad, 
tõestatult sama tõhusad ja mille ühegi 
omadusega seotud risk märkimisväärselt 
ei suurene;

b) punktis a osutatud biotsiid või 
mittekeemiline tõrje- või ennetusmeetod ei 
ole majanduslikult või praktiliselt oluliselt
ebasoodsam;

b) punktis a osutatud biotsiidid ei ole 
majanduslikult või praktiliselt oluliselt
ebasoodsamad;

c) toimeainete keemiline mitmekesisus on 
piisav, et vähendada kahjulikul 
sihtorganismil resistentsuse tekke ohtu.

c) toimeainete keemiline mitmekesisus on 
piisav, et vähendada kahjulikul 
sihtorganismil resistentsuse tekke ohtu.

Or. it
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Muudatusettepanek 116
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

a) taotluses märgitud kasutusviiside jaoks 
on juba olemas muu lubatud biotsiid, mis 
on inimeste või loomade tervisele või 
keskkonnale tunduvalt ohutum, sama 
tõhus ja mille ühegi omadusega seotud 
risk märkimisväärselt ei suurene;

b) punktis a osutatud biotsiid või 
mittekeemiline tõrje- või ennetusmeetod ei 
ole majanduslikult või praktiliselt oluliselt 
ebasoodsam;

b) punktis a osutatud biotsiid ei ole 
majanduslikult või praktiliselt oluliselt 
ebasoodsam;

c) toimeainete keemiline mitmekesisus on 
piisav, et vähendada kahjulikul 
sihtorganismil resistentsuse tekke ohtu.

c) toimeainete keemiline mitmekesisus on 
piisav, et vähendada kahjulikul 
sihtorganismil resistentsuse tekke ohtu.

Or. it

Selgitus

Võrdlevat hindamist tuleks kohaldada ainult nende biotsiidide lubade uuendamisel, mille 
koostises leiduvad toimeained on vastavalt määruse artiklile 9 tunnistatud asenduskõlblikeks. 
Ei ole otstarbekas teha selliste biotsiidide ja mittekeemiliste kontrollmeetodite võrdlevat 
hindamist, mille suhtes ei ole kohaldatud sama tõhususe ja riskide hindamist.

Muudatusettepanek 117
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon kinnitab vajalikud meetmed 
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ja menetlused biotsiidide võrdleva 
hindamise rakendamiseks vastavalt 
lõikele 3. Antud meetmed määravad 
kindlaks võrdleva hindamise juures 
kasutatavad kriteeriumid ja algoritmid, et 
tagada selle ühesugune rakendamine 
kogu ühenduses.

Or. it

Muudatusettepanek 118
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina lõikest 1 antakse 
asendamisele kuuluvat toimeainet 
sisaldavale biotsiidile luba ilma võrdleva 
hindamiseta, kui luba on vajalik, et saada 
esmaseid kogemusi kõnealuse toote 
praktilise kasutamise kohta.

4. Komisjon kinnitab vajalikud 
rakendusmeetmeid, mis määratlevad 
biotsiidide võrdleva hindamise taotlemise 
menetluse vastavalt lõikes 3 sätestatud 
põhimõtetele. Antud meetmed määravad 
kindlaks võrdleval hindamisel
kasutatavad kriteeriumid ja algoritmid, et
tagada selle ühesugune rakendamine 
kogu ühenduses. Meetmed kinnitatakse 
vastavalt artikli 72 lõikes 3 kirjeldatud 
menetlusele.

Or. it

Selgitus

Biotsiidide võrdleva hindamise ühesuguseks rakendamiseks peab komisjon välja töötama 
rakendusmeetmed.
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Muudatusettepanek 119
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 a (uus) – lisada IV peatüki lõppu

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 21 a

1. Isik, kes vastutab biotsiidi 
turulelaskmise eest, või tema esindaja 
esitab taotluse ühenduse loa saamiseks 
kemikaaliametile ning teatab talle 
liikmesriigi selle pädeva asutuse nime, 
kelle ta on valinud taotlust hindama 
(edaspidi„taotluse hindamiseks pädev 
asutus”).
Kemikaaliamet teatab kolme nädala 
jooksul pärast taotluse saamist taotlust
hindavale pädevale asutusele, et taotlus 
on kättesaadav kemikaaliameti 
andmebaasis.
2. Kemikaaliamet kinnitab taotluse kolme
nädala jooksul pärast selle saamist juhul, 
kui see vastab järgmistele nõuetele
a) on esitatud artiklis 18 osutatud teave;
b) on tasutud artiklis 70 sätestatud lõivud.
Kinnitamise käigus ei hinnata esitatud 
andmete kvaliteeti, nõuetele vastavust ega 
andmenõuete kohandamise põhjendusi.
3. Kui taotlus on kemikaaliameti arvates 
puudulik, teavitab ta taotlejat sellest, 
millist täiendavat teavet on vaja esitada 
taotluse kinnitamiseks, ja määrab
kõnealuse teabe esitamiseks mõistliku 
tähtaja.
Kemikaaliamet teeb 
kolme nädala jooksul alates täiendava 
teabe saamisest kindlaks, kas see on 
taotluse kinnitamiseks piisav.
Kemikaaliamet lükkab taotluse tagasi, kui 
taotleja ei saada nõutud teavet kehtestatud 
tähtaja jooksul, ning teavitab sellest 
taotlejat ja taotlust hindavat pädevat 
asutust.
Sellisel juhul makstakse artikli 70 
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kohaselt osa kemikaaliametile tasutud 
lõivust tagasi.
4. Kemikaaliameti poolt lõike 3 kolmanda 
lõigu kohaselt tehtud otsused võidakse 
kooskõlas artikliga 67 edasi kaevata.
5. Kui kemikaaliamet leiab lõikes 2 
sätestatud kinnitamise käigus, et taotlus 
on täielik, teavitab ta sellest viivitamata 
taotlejat ja taotluse hindamiseks pädevat 
asutust.

Or. it

Selgitus

ECHA peab tegema kõigi ühenduse piires esitatud taotluste esmase hindamise, nii et taotlust 
hindav pädev asutus saaks keskenduda taotluse tegelikule hindamisele. Nimelt on juhtudel, 
kui taotlust hindav pädev asutus on hinnanud nii toimiku administratiivseid kui ka teaduslikke 
aspekte, konstateeritud lähenemisviisis järjekindluse puudumist. Kemikaaliamet peab taotluse 
kinnitamisel kinni pidama REACHi (artikkel 20) raames sätestatud tähtaegadest.

Muudatusettepanek 120
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 22 välja jäetud

Taotluse esitamine ja kinnitamine
1. Taotluse saanud pädev asutus kinnitab 
artiklis 15 osutatud riikliku loa taotluse 
ühe kuu jooksul pärast selle saamist 
juhul, kui see vastab järgmistele nõuetele:
a) on esitatud artiklis 18 osutatud teave;
b) on tasutud artiklis 70 sätestatud lõivud.
Kinnitamise käigus ei hinnata esitatud 
andmete kvaliteeti, nõuetele vastavust ega 
andmenõuete kohandamise põhjendusi.
2. Kui taotluse saanud pädev asutus leiab, 
et taotlus on puudulik, teavitab ta taotlejat 
sellest, millist täiendavat teavet on vaja 
esitada taotluse kinnitamiseks ning 
kehtestab kõnealuse teabe esitamiseks 
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mõistliku tähtaja.
Taotluse saanud pädev asutus määrab 
ühe kuu jooksul pärast täiendava teabe 
saamist kindlaks, kas see on piisav 
taotluse kinnitamiseks.
Taotluse saanud pädev asutus lükkab 
taotluse tagasi, kui taotleja ei esita nõutud 
teavet kehtestatud tähtaja jooksul, ning 
teavitab sellest taotlejat.
3. Kui taotluse saanud pädev asutus leiab 
lõikes 1 sätestatud kinnitamise käigus, et 
taotlus on täielik, teavitab ta sellest 
viivitamata taotlejat.

Or. it

Selgitus

Uue artikli 22 sätete kohaselt alluvad riiklike ja ühenduse lubade taotluste esitamine ja 
kinnitamine samadele reeglitele. Järelikult on algse ettepaneku artikkel 22 liigne.

Muudatusettepanek 121
Mario Pirillo, Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

Võttes arvesse seda, et enne määruse I lisasse kandmist on biotsiidide toimeaineid eelnevalt 
pika aja jooksul hinnatud, on määruse ettepanekus ette nähtud 12 kuu pikkune periood liiga 
pikk loa andmiseks lubatud toimeainetel põhinevatele biotsiididele.
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Muudatusettepanek 122
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

Biotsiidides kasutatavaid toimeaineid on eelnevalt nende määruse I lisasse kandmiseks juba 
täielikult hinnatud. Seega ei ole vajalik näha ette nii pikka hindamisperioodi loa andmiseks 
lubatud toimeainetel põhinevatele biotsiididele.

Muudatusettepanek 123
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui selgub, et koostisained, mida 
biotsiid sisaldab, on vastavalt määrusele 
1907/2006 biotsiidides kasutamiseks juba 
registreeritud, ei korda hindamiseks pädev 
asutus hindamist.

Or. it

Selgitus

Et vältida jõupingutuste asjatut dubleerimist.
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Muudatusettepanek 124
Aldo Patriciello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

Välja arvatud juhul, kui ilmnevad uued hindamist vajavad andmed, ei ole 18 kuud toote loa 
uuendamiseks vajalik. 12 kuud on asjakohasema pikkusega periood.

Muudatusettepanek 125
Mario Pirillo, Edit Herczog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

Leiame, et 12 kuud on loa uuendamise taotluse esitamiseks piisavalt pikk periood.
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Muudatusettepanek 126
Mario Pirillo, Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastastikuse tunnustamise korral 
kasutatakse kõigis asjasse puutuvates 
riikides üht ühtset loanumbrit.

Or. it

Selgitus

Kui vastastikuse tunnustamise menetlust on kohaldatud, tuleks ette näha üks ühine loanumber 
kõigis liikmesriikides. Komisjon peab võtma endale ülesande kasutada meetmeid ühe ühise 
numbri rakendamiseks.

Muudatusettepanek 127
Mario Pirillo, Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjon kasutab rakendusmeetmeid, 
määratledes kriteeriumid ja menetlused, 
mis seonduvad ühe, kõigis liikmesriikides 
ühise loanumbri määramises vastastikuse 
tunnustamise korral.

Or. it

Selgitus

Kui vastastikuse tunnustamise menetlust on kohaldatud, tuleks ette näha üks ühine loanumber 
kõigis liikmesriikides. Komisjon peab võtma endale ülesande kasutada meetmeid ühe ühise 
numbri rakendamiseks.
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Muudatusettepanek 128
Mario Pirillo, Edit Herczog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

Määruse tekstis tuleb ette näha aeg, mille jooksul lahendatakse liikmesriikidevahelised 
tüliküsimused. Leiame, et kolm kuud on piisav aeg, mille jooksul komisjon koostab ettepaneku 
otsuse kohta loa tunnustamisest keeldumiseks või piirangute kehtestamiseks.

Muudatusettepanek 129
Aldo Patriciello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

Õigusakti tekst peab sätestama üheselt vajaliku aja liikmesriikidevaheliste tüliküsimuste 
efektiivseks lahendamiseks. Kolm kuud on komisjoni jaoks piisav aeg, et koostada otsuse 
projekt, millega põhjendatakse loa tunnustamisest keeldumist või selle piirangutega 
tunnustamist.
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Muudatusettepanek 130
Mario Pirillo, Edit Herczog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolme kuu jooksul teavituse saamisest 
esitab komisjon otsuse kohta ettepaneku. 
Juhul kui komisjon palub artiklis 30 
sätestatud menetluse raames 
kemikaaliameti arvamust, peatatakse 
kolmekuune periood seniks, kuni 
kemikaaliamet on oma arvamuse 
esitanud.

Or. it

Selgitus

Määruse tekstis tuleb ette näha aeg, mille jooksul lahendatakse liikmesriikidevahelised 
tüliküsimused. Leiame, et kolm kuud on piisav aeg, mille jooksul komisjon koostab ettepaneku 
otsuse kohta loa tunnustamisest keeldumiseks või piirangute kehtestamiseks.

Muudatusettepanek 131
Aldo Patriciello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolme kuu jooksul teavituse saamisest 
esitab komisjon ettepaneku otsuse kohta.
Juhul kui komisjon palub artiklis 30 
sätestatud menetluse raames 
kemikaaliameti arvamust, peatatakse 
kolmekuune periood seniks, kuni 
kemikaaliamet on oma arvamuse 
esitanud.

Or. it

Selgitus

Õigusakti tekst peab sätestama üheselt vajaliku aja liikmesriikidevaheliste tüliküsimuste 
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efektiivseks lahendamiseks. Kolm kuud on komisjoni jaoks piisav aeg, et koostada otsuse 
projekt, millega põhjendatakse loa tunnustamisest keeldumist või selle piirangutega 
tunnustamist.

Muudatusettepanek 132
Aldo Patriciello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

Õigusakti tekst peab sätestama üheselt vajaliku aja liikmesriikidevaheliste tüliküsimuste 
efektiivseks lahendamiseks. Kolm kuud on komisjoni jaoks piisav aeg, et koostada otsuse 
projekt, millega põhjendatakse loa tunnustamisest keeldumist või selle piirangutega 
tunnustamist.

Muudatusettepanek 133
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 9 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolme kuu jooksul teavituse saamisest 
esitab komisjon ettepaneku otsuse kohta. 
Juhul kui komisjon palub artiklis 30 
sätestatud menetluse raames 
kemikaaliameti arvamust, peatatakse 
kolmekuune periood seniks, kuni 
kemikaaliamet on oma arvamuse 
esitanud.
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Or. it

Selgitus

Õigusakti tekst peab sätestama üheselt vajaliku aja liikmesriikidevaheliste tüliküsimuste 
efektiivseks lahendamiseks. Kolm kuud on komisjoni jaoks piisav aeg, et koostada otsuse 
projekt, millega põhjendatakse loa tunnustamisest keeldumist või selle piirangutega 
tunnustamist.

Muudatusettepanek 134
Mario Pirillo, Edit Herczog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab otsuse, milles käsitletakse 
ettepanekut kohandada riikliku loa 
tingimusi kohalike oludega, vastu 
kooskõlas artikli 72 lõikes 3 osutatud 
menetlusega. Asjaomase liikmesriigi pädev 
asutus võtab viivitamata kõik vajalikud 
meetmed kõnealuse otsuse täitmiseks.

Komisjon võtab otsuse, milles käsitletakse 
ettepanekut kohandada riikliku loa 
tingimusi kohalike oludega, vastu pärast 
taotlejaga konsulteerimist ja kooskõlas 
artikli 72 lõikes 3 osutatud menetlusega. 
Asjaomase liikmesriigi pädev asutus võtab 
viivitamata kõik vajalikud meetmed 
kõnealuse otsuse täitmiseks.

Or. it

Selgitus

Määruse tekstis tuleb ette näha aeg, mille jooksul lahendatakse liikmesriikidevahelised 
tüliküsimused. Leiame, et kolm kuud on komisjoni jaoks piisav aeg, et koostada otsuse projekt, 
millega põhjendatakse loa tunnustamisest keeldumist või selle piirangutega tunnustamist.

Muudatusettepanek 135
Aldo Patriciello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon võtab otsuse, milles käsitletakse 
ettepanekut kohandada riikliku loa 
tingimusi kohalike oludega, vastu pärast 
taotlejaga konsulteerimist ja kooskõlas 
artikli 72 lõikes 3 osutatud menetlusega. 
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asutus võtab viivitamata kõik vajalikud 
meetmed kõnealuse otsuse täitmiseks.

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

Or. it

Selgitus

Õigusakti tekst peab sätestama üheselt vajaliku aja liikmesriikidevaheliste tüliküsimuste 
efektiivseks lahendamiseks. Kolm kuud on komisjoni jaoks piisav aeg, et koostada otsuse 
projekt, millega põhjendatakse loa tunnustamisest keeldumist või selle piirangutega 
tunnustamist.

Muudatusettepanek 136
Mario Pirillo, Edit Herczog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolme kuu jooksul teavituse saamisest 
esitab komisjon ettepaneku kohta otsuse. 
Juhul kui komisjon palub artiklis 30 
sätestatud menetluse raames 
kemikaaliameti arvamust, peatatakse 
kolmekuune periood seniks, kuni 
kemikaaliamet on oma arvamuse 
esitanud.

Or. it

Selgitus

Määruse tekstis tuleb ette näha aeg, mille jooksul lahendatakse liikmesriikidevahelised 
tüliküsimused. Leiame, et kolm kuud on komisjoni jaoks piisav aeg, et koostada otsuse projekt, 
millega põhjendatakse loa tunnustamisest keeldumist või selle piirangutega tunnustamist.
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Muudatusettepanek 137
Aldo Patriciello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolme kuu jooksul teavituse saamisest 
esitab komisjon otsuse kohta ettepaneku. 
Juhul kui komisjon palub artiklis 30 
sätestatud menetluse raames 
kemikaaliameti arvamust, peatatakse 
kolmekuune periood seniks, kuni 
kemikaaliamet on oma arvamuse 
esitanud.

Or. it

Selgitus

Õigusakti tekst peab sätestama üheselt vajaliku aja liikmesriikidevaheliste tüliküsimuste 
efektiivseks lahendamiseks. Kolm kuud on komisjoni jaoks piisav aeg, et koostada otsuse 
projekt, millega põhjendatakse loa tunnustamisest keeldumist või selle piirangutega 
tunnustamist.

Muudatusettepanek 138
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühenduse loa võib anda järgmistele
biotsiidikategooriatele:

Ühenduse loa võib anda kõigile
biotsiidikategooriatele, mille kasutamine 
ja tingimused on peajoontes sarnased.

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

Or. it

Selgitus

Ühenduse luba peaks olema võimalik taotleda kõigile tootekategooriatele ja kõigile
olemasolevate toimeainete baasil valmistatud toodetele. Ühelt poolt väheneks 
märkimisväärselt nii taotlejale kui ka liikmesriigile langev halduskoormus. Teisalt ei tohiks 
selline laiendus süsteemi liigselt koormata, kuna ainete kandmine I lisasse harveneb järk-
järgult sedamööda, kuidas edeneb hindamisprogramm. ECHA peaks teostama kõigi taotluste 
esialgse hindamise.

Muudatusettepanek 139
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühenduse loa võib anda järgmistele
biotsiidikategooriatele:

Ühenduse loa võib anda kõigile
biotsiidikategooriatele.

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

Or. en

Selgitus

Kesksel loa andmise süsteemil on siseturu toimimise seisukohast selged eelised, kuna see
tagab kõikides liikmesriikides nõuete järjepideva hindamise ja ühtlustatud rakendamise, 
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edendades parimaid tavasid ja tarbijakaitse samu standardeid kogu Euroopas. Ühenduse loa 
andmise menetlus peaks seepärast kehtima toodete vähemuse (madala riskitasemega 
biotsiidid uute toimeainetega) asemel kõikide tootekategooriate kohta. 

Muudatusettepanek 140
Mario Pirillo, Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühenduse loa võib anda järgmistele
biotsiidikategooriatele:

1. Ühenduse loa võib anda kõigile
biotsiidikategooriatele:

Or. it

Selgitus

Ühenduse loa kasutuselevõtmine on positiivne samm Euroopa biotsiidituru ühtlustamise 
suunas. Tsentraliseeritud lubade süsteemil on siseturu seisukohast selged eelised. Ühenduse 
loa menetlus peab olema võrdsustatud riikliku loa menetlusega. Võimalus taotleda luba otse 
liikmesriigilt tuleb säilitada neile ettevõtetele, mis turustavad tooteid ühesainsas või piiratud 
arvus liikmesriikides.

Muudatusettepanek 141
Mario Pirillo, Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib pärast artikli 54 lõikes 4 
osutatud aruande esitamist käesoleva 
määruse rakendamise kohta ning 
kasutades ühenduse lubade andmisel 
saadud kogemust täiendada käesoleva 
artikli lõiget 1 muude 
biotsiidikategooriatega. 
Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
vähemoluliste sätete muutmiseks määruse 
täiendamise teel võetakse vastu artikli 72 
lõikes 4 osutatud kontrolliga 

välja jäetud
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regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. it

Selgitus

Ühenduse loa kasutuselevõtmine on positiivne samm Euroopa biotsiidituru ühtlustamise 
suunas. Tsentraliseeritud lubade süsteemil on siseturu seisukohast selged eelised. Ühenduse 
loa menetlus peab olema võrdsustatud riikliku loa menetlusega. Võimalus taotleda luba otse 
liikmesriigilt tuleb säilitada neile ettevõtetele, mis turustavad tooteid ühesainsas või piiratud 
arvus liikmesriikides.

Muudatusettepanek 142
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 34 välja jäetud

Taotluse esitamine ja kinnitamine

1. Isik, kes vastutab biotsiidi 
turulelaskmise eest, või tema esindaja, 
esitab taotluse ühenduse loa saamiseks 
kemikaaliametile ning teatab talle 
liikmesriigi selle pädeva asutuse nime, 
kelle ta on valinud taotlust hindama 
(edaspidi „taotlust hindav pädev asutus”). 
Kemikaaliamet teatab ühe kuu jooksul 
pärast taotluse saamist taotlust hindavale 
pädevale asutusele, et taotlus on 
kättesaadav kemikaaliameti andmebaasis.
2. Kemikaaliamet kinnitab taotluse kahe 
kuu jooksul pärast selle saamist juhul, kui 
see vastab järgmistele nõuetele: 
a) on esitatud artiklis 18 osutatud teave;
b) on tasutud artiklis 70 sätestatud lõivud. 
Kinnitamise käigus ei hinnata esitatud 
andmete kvaliteeti, nõuetele vastavust ega 
andmenõuete kohandamise põhjendusi.
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3. Kui taotlus on kemikaaliameti arvates 
puudulik, teavitab ta taotlejat sellest, 
millist täiendavat teavet on vaja esitada 
taotluse kinnitamiseks, ning kehtestab 
kõnealuse teabe esitamiseks mõistliku 
tähtaja. 
Kemikaaliamet määrab kahe kuu jooksul 
alates täiendava teabe saamisest kindlaks, 
kas see on taotluse kinnitamiseks piisav.
Kemikaaliamet lükkab taotluse tagasi, kui 
taotleja ei vormista oma taotlust lõplikult 
kehtestatud tähtaja jooksul ning teavitab 
sellest taotlejat ja taotlust hindavat 
pädevat asutust. Sellisel juhul makstakse 
osa artikli 70 kohaselt kemikaaliametile 
tasutud lõivust tagasi.
4. Kemikaaliameti poolt lõike 3 kolmanda 
lõigu kohaselt tehtud otsused võidakse 
kooskõlas artikliga 67 edasi kaevata. 
5. Kui kemikaaliamet leiab lõikes 2 
sätestatud kinnitamise käigus, et taotlus 
on täielik, teavitab ta sellest viivitamata 
taotlejat ja taotlust hindavat pädevat 
asutust. 

Or. it

Selgitus

Uue artikli 22 sätete kohaselt alluvad riiklike ja ühenduse lubade taotluste esitamine ja 
kinnitamine samadele reeglitele. Järelikult on algse ettepaneku artikkel 22 liigne.

Muudatusettepanek 143
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui selgub, et koostisained, mida 
biotsiid sisaldab, on vastavalt määrusele 
1907/2006 biotsiidides kasutamiseks juba 



PE439.127v01-00 62/100 AM\804998ET.doc

ET

registreeritud, ei korda hindamiseks pädev 
asutus hindamist.

Or. it

Selgitus

Et vältida jõupingutuste asjatut dubleerimist.

Muudatusettepanek 144
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

Üheksa kuud on kemikaaliameti jaoks liiga pikk periood, et koostada ja edastada juba 
olemasolev pädeva asutuse teostatud hindamisel põhinev arvamus. Kolm kuud on
asjakohasema pikkusega periood. 

Muudatusettepanek 145
Mario Pirillo, Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it
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Selgitus

Leiame, et kemikaaliametile antud üheksa kuud on liiga pikk periood koostamaks ja 
edastamaks komisjonile arvamust loa kohta. Kolm kuud on arvamuse asjakohasema 
pikkusega periood ka seetõttu, et oma arvamuse kujundamisel tugineb kemikaaliamet juba 
olemasoleval hindamiseks pädeva asutuse teostatud hindamisel. 

Muudatusettepanek 146
Mario Pirillo, Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Taotleme antud lõike väljajätmist, kuna kõikide biotsiidide kohta esitatakse ühenduse loa 
taotlus.

Muudatusettepanek 147
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui lõikes 4 osutatud otsusega 
keeldutakse biotsiidile ühenduse luba 
andmast, kuna see ei vasta artikli 17 
kohastele madala riskitasemega biotsiidi 
kriteeriumidele, võib taotleja vajaduse 
korral taotleda ühenduse luba kooskõlas 

välja jäetud
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artikli 33 lõike 1 punktiga a või riiklikku 
luba kooskõlas V peatükiga.

Or. it

Selgitus

Kui artikli 33 muudatus vastu võetakse, on käesolev lõige liigne.

Muudatusettepanek 148
Mario Pirillo, Edit Herczog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

12 kuud on loa uuendamiseks asjakohasema pikkusega periood.

Muudatusettepanek 149
Aldo Patriciello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

Välja arvatud juhul, kui ilmnevad uued hindamist vajavad andmed, ei ole 18 kuud toote loa 
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uuendamiseks vajalik. 12 kuud on asjakohasema pikkusega periood.

Muudatusettepanek 150
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
VII a peatükk (uus) – artikkel 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VII a PEATÜKK 

Artikkel 37 a

1. Esmase loa omanik või esmase loa 
taotleja võib esitada kemikaaliametile 
taotluse samale biotsiidile duplikaatloa 
saamiseks.
2. Duplikaatloa taotleja peab koos 
taotlusega esitama järgmised elemendid ja 
andmed:
a) esmase loa loanumber või juhul, kui 
taotluse objektiks on esmane luba, 
taotluse number; 
b) toimeainete ja muude kui toimeainete 
kvalitatiivne ja kvantitatiivne sisaldus, 
arvestades artiklis 16 sätestatud 
kontsentratsiooni piirmäärasid, kuna 
nende teadmine on oluline biotsiidi õigeks 
kasutamiseks;
c) kasutatavad kogused ja kasutusjuhised;
d) kasutajate kategooriad.
3. Kemikaaliamet kinnitab taotluse 
vastavalt artiklis 22 sätestatud 
eeskirjadele.
4. Kui kemikaaliamet leiab lõikes 3 
sätestatud kinnitamise käigus, et taotlus 
on täielik, teavitab ta sellest viivitamatult 
taotlejat, esmase loa andnud hindamiseks 
pädevat asutust või komisjoni, juhul kui 
tegemist on ühenduse loa duplikaatloaga. 
5. Juhul kui olemas on esmane luba, teeb 
hindamiseks pädev asutus või komisjon, 
kui tegemist on ühenduse loa 
duplikaatloaga, ühe kuu jooksul taotluse 
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esitamise suhtes otsuse. Menetluses oleva 
loa korral peab hindamiseks pädev asutus 
või komisjon, kui tegemist on ühenduse 
loa duplikaatloaga, tegema ühe kuu 
jooksul alates esmase loa andmisest 
taotluse suhtes otsuse. 
6. Juhul kui biotsiidide koostise 
tuvastamisel ilmneb vajadus täiendavate 
andmete järele, esitab hindamiseks pädev 
asutus või komisjon, kui tegemist on 
ühenduse loa duplikaatloaga, taotlejale 
nõudmise need andmed esitada. Lõikes 5 
sätestatud ühekuune periood peatatakse 
nõudmise kuupäevast kuni andmete 
saabumiseni.
7. Kohe, kui hindamiseks pädev asutus või 
komisjon, kui tegemist on ühenduse loa 
duplikaatloaga, on andnud loa esmase loa 
duplikaadi väljastamiseks, määratakse 
eraldi loanumber ja registreeritakse 
koostatud haldusakt ühenduse 
biotsiidiregistris. 
8. Ilma et see piiraks kooskõlas lõikega 2 
edastatud andmete kehtivust, tuleb 
duplikaatlubadele kohaldada samu 
biotsiidi turustamise ja kasutamise 
põhitingimusi ja tegutsemiskorda, nagu 
sätestatud esmases loas.

Or. it

Muudatusettepanek 151
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 b (uus – teine artikkel uues VII a peatükis)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 37 b

1. Esmase loa põhjal võidakse väljastada 
täiendav luba.
2. Täiendava loa taotlemiseks peab 
taotleja saatma kemikaaliametile loa 
taotluse.
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3. Täiendava loa taotleja peab koos 
taotlusega esitama järgmised elemendid ja 
andmed:
a) esmase loa loanumber või juhul kui 
luba on menetluses, taotluse number;
b) taotleja nimi ja aadress;
c) loa omaniku kirjalik tõend;
d) toimeainete ja muude kui toimeainete 
kvalitatiivne ja kvantitatiivne sisaldus, 
arvestades artiklis 16 sätestatud 
kontsentratsiooni piirmäärasid, kuna 
nende teadmine on oluline biotsiidi õigeks 
kasutamiseks;
e) kasutatavad kogused ja kasutusjuhised;
f) kasutajate kategooriad. 
4. Kemikaaliamet kinnitab taotluse 
vastavalt artiklis 22 sätestatud 
eeskirjadele.
5. Kui kemikaaliamet leiab lõikes 4 
sätestatud kinnitamise käigus, et taotlus 
on täielik, teavitab ta sellest viivitamatult 
taotlejat, esmase loa andnud hindamiseks 
pädevat asutust või komisjoni, kui 
tegemist on ühenduse loa duplikaatloaga. 
6. Juhul kui olemas on esmane luba, teeb 
hindamiseks pädev asutus või komisjon, 
kui tegemist on ühenduse loa täiendava 
loaga, taotluse suhtes ühe kuu jooksul 
otsuse. Menetluses oleva loa korral peab 
hindamiseks pädev asutus või komisjon, 
kui tegemist on ühenduse loa täiendava 
loaga, tegema taotluse suhtes otsuse ühe 
kuu jooksul alates esmase loa andmisest. 
7. Juhul kui biotsiidide koostise 
tuvastamisel ilmneb vajadus täiendavate 
andmete järele, esitab hindamiseks pädev 
asutus või komisjon, kui tegemist on 
ühenduse loa täiendava loaga, taotlejale 
nõudmise need andmed esitada. Lõikes 5 
sätestatud ühekuune periood peatatakse 
nõudmise kuupäevast kuni andmete 
saabumiseni.
8. Kohe, kui hindamiseks pädev asutus või 
ühenduse loa duplikaatloa puhul 
komisjon on lubanud esmase loa 
täiendavat luba, määrab ta sellele eraldi 
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loanumbri ja registreerib haldusakti
ühenduse biotsiidiregistris.
9. Ilma et see piiraks kooskõlas lõikega 3 
edastatud andmete kehtivust, tuleb 
täiendavatele lubadele kohaldada samu 
biotsiidi turustamise ja kasutamise 
põhitingimusi ja tegutsemiskorda, nagu 
sätestatud esmases loas.

Or. it

Muudatusettepanek 152
Aldo Patriciello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) muudatused toimeaine päritolus või 
koostises.

Or. it

Selgitus

Biotsiidis kasutatud toimeaine päritolu muudatusest teavitamist nõutakse, kuna see võib 
mõjutada toote turvalisust.

Muudatusettepanek 153
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Esmase loa tühistamine või 
muudatused laienevad ka sellel 
põhinevatele duplikaatlubadele või 
täiendavatele lubadele.

Or. it
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Muudatusettepanek 154
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riikliku loa andnud pädev asutus või 
ühenduse loa puhul komisjon tühistab loa, 
kui loaomanik seda taotleb ning esitab 
kõnealuse taotluse põhjused. Kui 
kõnealune taotlus käsitleb ühenduse luba, 
esitatakse see kemikaaliametile.

Loa andnud pädev asutus tühistab loa, kui 
loaomanik seda taotleb, ning esitab 
kõnealuse taotluse põhjused. Kui 
kõnealune taotlus käsitleb ühenduse luba,
duplikaat- või täiendavat luba, esitatakse 
see kemikaaliametile.

Or. it

Muudatusettepanek 155
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Esmase loa omaniku taotlusel esmase 
loa juures tehtavad muudatused laienevad 
ka sellel põhinevatele duplikaatlubadele 
või täiendavatele lubadele.

Or. it

Muudatusettepanek 156
Aldo Patriciello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikli lõikes 1 esitatud
kriteeriumid ja menetlused põhinevad 
muu hulgas, aga mitte ainult, järgmistel
põhimõtetel, millest tulenevalt on 
taotletud lihtsustatud teavitamismenetlust:
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a) administratiivse sisuga muudatused loa 
juures;
b) olemasoleva ja luba omava 
tüüpkoostise raames lubatud piiridesse 
jäävad muudatused biotsiidi juures;
c) olemasoleva ja luba omava 
tüüpkoostise alla kuuluva uue biotsiidi 
turulelaskmine; 
d) muudatused biotsiidi juures, mis ei 
mõjuta negatiivselt riskitaset või toote 
tõhusust.

Or. it

Muudatusettepanek 157
Mario Pirillo, Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotlusele lisatakse kogu teave, mis on 
vajalik selle tõendamiseks, et biotsiid on
olulisel määral samasugune lõikes 3 
määratletud võrdlustootega.

Taotlusele lisatakse kogu teave, mis on 
vajalik selle tõendamiseks, et biotsiid on 
samasugune lõikes 3 määratletud 
võrdlustootega.

Or. it

Selgitus

Paralleelne kaubandus peab piirduma ühesuguse tehnilise kirjeldusega toodetega, millel on 
samad toime- ja lisaained. 

Muudatusettepanek 158
Mario Pirillo, Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Biotsiid loetakse võrdlustootega olulisel 3. Biotsiid loetakse võrdlustootega



AM\804998ET.doc 71/100 PE439.127v01-00

ET

määral samasuguseks, kui on täidetud üks 
järgmistest tingimustest:

samasuguseks, kui on täidetud kõik 
järgmised tingimused:

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

a) selle on valmistanud sama ettevõtte või 
tema tütarettevõtte või see on valmistatud
litsentsi alusel sama tootmisprotsessi 
kasutades;

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

b) selle koostis on sama toimeainete
tehnilise kirjelduse ja koostise liigi osas;

c) selle võimalik kahjulik mõju inimeste 
või loomade tervisele või keskkonnale on 
samasugune või samaväärne.

c) selle võimalik kahjulik mõju inimeste 
või loomade tervisele või keskkonnale
biotsiidis sisalduvate lisaainete ja selle 
pakendi formaadi, materjali ja kuju osas
on samasugune või samaväärne.

Or. it

Selgitus

Paralleelne kaubandus peab piirduma ühesuguse tehnilise kirjeldusega toodetega, millel on 
samad toime- ja lisaained.

Muudatusettepanek 159
Mario Pirillo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) tootes sisalduvate toimeainete 
registreerimisnumber ja kooskõlas 
artikliga 50 taotlejapoolne 
andmekasutusluba vastavalt käesoleva 
määruse II peatükile;

Or. it

Selgitus

Paralleelse kaubanduse litsentsi taotlus peab sisaldama ka toimeaine registreerimisnumbrit.
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Muudatusettepanek 160
Mario Pirillo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) loaomaniku nimi ja aadress 
päritoluliikmesriigis;

c) loaomaniku nimi ja aadress 
päritoluliikmesriigis ja kooskõlas artikliga 
50 loa omaniku väljastatud 
andmekasutusluba;

Or. it

Selgitus

Paralleelse kaubanduse litsentsi taotlus peab vastavalt artikli 50 sätetele sisaldama ka 
andmeid andmekasutusloa kohta.

Muudatusettepanek 161
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Teadusliku uurimis- ja arendustegevuse 
puhul teavitab uuringut või katset teha 
sooviv isik sellest eelnevalt pädevat 
asutust. Nimetatud isik peab kirjalikku 
registrit, kuhu ta märgib biotsiidi või 

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

toimeaine identsusandmed, märgistamist 
käsitlevad andmed ja tarnitavad kogused 
ning koostab toimiku, mis sisaldab kõiki 
olemasolevaid andmeid võimaliku mõju 
kohta inimeste või loomade tervisele või 
keskkonnale. Asjaomane isik teeb taotluse 
korral kõnealuse teabe kättesaadavaks 
pädevale asutusele.

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

Or. it

Muudatusettepanek 162
Mario Pirillo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) kõigi toimeainete nimed, mida toodete 
või materjalide töötlemisel kasutati või 
nendesse lisati, (sõltuvalt juhust) ja 
toimeainete nimed, mida töödeldud tooted 
ja materjalid harilikul või ettenähtud viisil 
kasutamisel eraldama peavad;

Or. it

Selgitus

Biotsiidi kasutuseesmärk on töödeldud toodete kaitse ja nende omaduste parendamine. 
Paljudel juhtudel ei ole töödeldud artikli eesmärk aktiivse biotsiidi eraldamine. Andmed 
biotsiidi ja biotsiidi toimeaine kohta ei ole tarbija jaoks turvalisuse seisukohalt asjakohased, 
kui töödeldud artiklist või materjalist ei pea toimeainet või biotsiidi eralduma. 
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Muudatusettepanek 163
Edit Herczog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) asjakohastel puhkudel kõigi toimeainete 
nimed (kasutades võimaluse korral ühist 
nomenklatuuri, nt INCI), mida toodete või 
materjalide töötlemisel kasutati või nendesse 
lisati, ning kõigi toimeainete nimed, mis 
kavatsetakse tavalistel või ettenähtavatel 
kasutustingimustel töödeldud tootest või 
materjalist keskkonda lasta, välja arvatud 
juhul, kui kehtivate valdkondlike 
õigusaktide alusel on märgistamisnõuded 
või muud alternatiivsed teavet käsitlevate 
nõuete täitmise vahendid juba olemas;

Or. en

Selgitus

Töödeldud toodete ja materjalide märgistamissätted ei tohiks kaasa tuua tarbetut teabe 
nõudmist ega kattuda kehtivate valdkondlike õigusaktide alusel olemasolevate nõuetega. 
Olemasolevaid valdkondlikke õigusakte ja nendes sisalduvat teavet (nt märgistamine, 
ohutuskaardid) käsitlevaid nõudeid tuleks alati arvesse võtta. Näiteks tuleb pesuainete 
määruse kohaselt üldsuse jaoks toodetele säilitusaine INCIs sisalduv nimetus kanda ja see 
asutustele ja tööstusettevõtetele mõeldud toodete ohutuskaardile kirja panna. Seega on kõik 
täiendavad märgistamisnõuded tarbetud.

Muudatusettepanek 164
Aldo Patriciello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) kõigi toimeainete nimed, kasutades 
võimalusel ühisnomenklatuuri (nt INCI),
mida toodete või materjalide töötlemisel 
kasutati või nendesse lisati (sõltuvalt 
juhust) ja toimeainete nimed, mida 
töödeldud tooted ja materjalid harilikul 
või ettenähtud viisil kasutamisel eraldama 
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peavad, välja arvatud juhul, kui see on 
juba nõutav sektorispetsiifiliste 
õigusaktidega märgistamise või muude 
andmepäringute rahuldamise viiside 
kohta;

Or. it

Muudatusettepanek 165
Edit Herczog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) vajaduse korral töödeldud toodetele 
omistatud biotsiidi omadus;

Or. en

Selgitus

Töödeldud toodete ja materjalide märgistamissätted ei tohiks kaasa tuua tarbetut teabe 
nõudmist ega kattuda kehtivate valdkondlike õigusaktide alusel olemasolevate nõuetega. 
Olemasolevaid valdkondlikke õigusakte ja nendes sisalduvat teavet (nt märgistamine, 
ohutuskaardid) käsitlevaid nõudeid tuleks alati arvesse võtta. Näiteks tuleb pesuainete 
määruse kohaselt üldsuse jaoks toodetele säilitusaine INCIs sisalduv nimetus kanda ja see 
asutustele ja tööstusettevõtetele mõeldud toodete ohutuskaardile kirja panna. Seega on kõik 
täiendavad märgistamisnõuded tarbetud.

Muudatusettepanek 166
Aldo Patriciello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) vajaduse korral töödeldud toodetele 
omistatud biotsiidi omadus;

Or. it
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Muudatusettepanek 167
Edit Herczog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Töödeldud toodete ja materjalide märgistamissätted ei tohiks kaasa tuua tarbetut teabe 
nõudmist ega kattuda kehtivate valdkondlike õigusaktide alusel olemasolevate nõuetega. 
Olemasolevaid valdkondlikke õigusakte ja nendes sisalduvat teavet (nt märgistamine, 
ohutuskaardid) käsitlevaid nõudeid tuleks alati arvesse võtta. Näiteks tuleb pesuainete 
määruse kohaselt üldsuse jaoks toodetele säilitusaine INCIs sisalduv nimetus kanda ja see 
asutustele ja tööstusettevõtetele mõeldud toodete ohutuskaardile kirja panna. Seega on kõik 
täiendavad märgistamisnõuded tarbetud.

Muudatusettepanek 168
Aldo Patriciello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. it
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Muudatusettepanek 169
Mario Pirillo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Biotsiidi kasutuseesmärk on töödeldud toodete kaitse ja nende omaduste parendamine. 
Paljudel juhtudel ei ole töödeldud artikli eesmärk aktiivse biotsiidi eraldamine. Andmed 
biotsiidi ja biotsiidi toimeaine kohta ei ole tarbija jaoks turvalisuse seisukohalt asjakohased, 
kui töödeldud artiklist või materjalist ei pea toimeainet või biotsiidi eralduma. 

Muudatusettepanek 170
Mario Pirillo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kõik biotsiidiloas märgitud ohu- ja 
hoiatuslaused.

d) kõik biotsiidiloas märgitud ohu- ja 
hoiatuslaused (sõltuvalt juhust) ja mis 
puudutavad toimeaineid, mida töödeldud 
tooted ja materjalid harilikul või 
ettenähtud viisil kasutamisel eraldama 
peavad.

Or. it

Selgitus

Biotsiidi kasutuseesmärk on töödeldud toodete kaitse ja nende omaduste parendamine. 
Paljudel juhtudel ei ole töödeldud artikli eesmärk aktiivse biotsiidi eraldamine. Andmed 
biotsiidi ja biotsiidi toimeaine kohta ei ole tarbija jaoks turvalisuse seisukohalt asjakohased, 
kui töödeldud artiklist või materjalist ei pea toimeainet või biotsiidi eralduma. 
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Muudatusettepanek 171
Mario Pirillo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Märgistus peab olema selgelt nähtav, 
kergesti loetav, piisavalt kulumiskindel ja 
kantud tootele või materjalile või 
töödeldud toote või materjali pakendile, 
kasutusjuhendisse või garantiidokumenti.

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

Or. it

Selgitus

Biotsiidi kasutuseesmärk on töödeldud toodete kaitse ja nende omaduste parendamine. 
Paljudel juhtudel ei ole töödeldud artikli eesmärk aktiivse biotsiidi eraldamine. Andmed 
biotsiidi ja biotsiidi toimeaine kohta ei ole tarbija jaoks turvalisuse seisukohalt asjakohased, 
kui töödeldud artiklist või materjalist ei pea toimeainet või biotsiidi eralduma. 

Muudatusettepanek 172
Edit Herczog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kõik biotsiidiloas märgitud ohu- ja 
hoiatuslaused.

d) ainult töödeldud toodete puhul ja 
asjakohastel juhtudel kõik biotsiidiloas 
märgitud ohu- ja hoiatuslaused.

Or. en

Selgitus

Töödeldud toodete ja materjalide märgistamissätted ei tohiks kaasa tuua tarbetut teabe 
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nõudmist ega kattuda kehtivate valdkondlike õigusaktide alusel olemasolevate nõuetega. 
Olemasolevaid valdkondlikke õigusakte ja nendes sisalduvat teavet (nt märgistamine, 
ohutuskaardid) käsitlevaid nõudeid tuleks alati arvesse võtta. Näiteks tuleb pesuainete 
määruse kohaselt üldsuse jaoks toodetele säilitusaine INCIs sisalduv nimetus kanda ja see 
asutustele ja tööstusettevõtetele mõeldud toodete ohutuskaardile kirja panna. Seega on kõik 
täiendavad märgistamisnõuded tarbetud.

Muudatusettepanek 173
Aldo Patriciello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kõik biotsiidiloas märgitud ohu- ja 
hoiatuslaused.

d) ainult töödeldud toodete korral ja 
vastavalt vajadusele kõik biotsiidiloas 
märgitud ohu- ja hoiatuslaused.

Or. it

Muudatusettepanek 174
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Märgistus peab olema selgelt nähtav, 
kergesti loetav, piisavalt kulumiskindel
ning selle liikmesriigi keeles või ühes 
keeltest, kelle turule töödeldud toode või 
materjal lastakse.

Or. en

Selgitus

Tuleks selgitada, et töödeldud tooted ja materjalid, nagu ka teised tooted, peaksid alati olema 
märgistatud selle liikmesriigi riigikeeles või riigikeeltes, kelle turule toode lastakse. 
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(Raportöör on muutnud oma arvamuse projekti kavandatavat muudatusettepanekut 37, et 
kaasata liikmesriigid, kus riigikeeli on mitu.)

Muudatusettepanek 175
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Töödeldud toodete või materjalide 
turustajal peab olema loa omaniku 
väljastatud kinnituskiri kõigi töötlemiseks 
kasutatud või toodetesse või 
materjalidesse lisatud biotsiidide kohta.

Or. it

Selgitus

Leiame, et ka biotsiididega töödeldud toodete või materjalide turustajal peab olema 
kinnituskiri, mis atesteerib kõiki toodetes ja materjalides kasutatud biotsiide.

Muudatusettepanek 176
Aldo Patriciello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) järgmine taotleja on saanud vastavalt 
artikli 50 nõuetele andmekasutusloa 
vormis kirjaliku nõusoleku,

Or. it

Selgitus

Esimene taotleja ei pruugi olla teabeomanik. Ette tuleb näha ka võimalus, et mõni muu 
taotleja või ettevõte on või muutub andmete kaasomanikuks, näiteks andmete jagamise või 
ühise arendamise korral.
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Muudatusettepanek 177
Aldo Patriciello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) järgmine taotleja on samas 
teabeomanik.

Or. it

Selgitus

Esimene taotleja ei pruugi olla teabeomanik. Ette tuleb näha ka võimalus, et mõni muu 
taotleja või ettevõte on või muutub andmete kaasomanikuks, näiteks andmete jagamise või 
ühise arendamise korral.

Muudatusettepanek 178
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Kemikaaliamet lisab lõikes 2 osutatud 
loetelu kõik informatiivse sisuga 
elemendid üheselt mõistetavat koodi 
kasutades ja esitades kõik nende 
eriomadused ning viite esmase taotleja ja 
teabeomaniku/omanike kohta ühiselt 
kasutatavate biotsiidiandmete registrisse.

Or. it

Selgitus

Registrisse tuleb kanda kogu teave ja kõik nimekirjas olevad dokumendid. Eelistatavalt peaks 
igal saadetud dokumendil olema identifitseerimisnumber, et vältida nende segiajamist juhul, 
kui tegemist on sarnaste nimedega uuringutulemuste või parandustega. Viide teabeomanikule 
tagab, et omandiõigust ei rikuta.
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Muudatusettepanek 179
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Igale dokumendile määratakse artikli 48 
lõike 4 kohaselt üheselt mõistetava 
koodiga esitamiskuupäev.

Or. it

Selgitus

Andmekaitsenõuded ei ole direktiivis 98/8 EÜ selgelt sätestatud. Toimiku esitamise kuupäev 
ei pruugi olla kõigi andmete esitamise kuupäev. Seetõttu soovime, et igale andmesaadetisele 
määrataks eraldi kuupäev.

Muudatusettepanek 180
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. it
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Selgitus

Ehkki antud artikkel on BPDga võrreldes andmekaitse suhtes samm paremuse suunas, ei ole 
õigustatud vahetegemine uute ja olemasolevate andmete vahel. Põhjus on, et riikides, kus 
sellised skeemid olemas on, katavad riiklikud õigusaktid ainult murdosa BPD turust ja teatud 
liikmesriigid ei ole neid rakendanud. Lisaks sellele viiks eristamise kaotamine BPD sätted 
paremini REACHiga kooskõlla.

Muudatusettepanek 181
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Andmekasutusloa tühistamine enne selle 
kehtivusaja lõppemist ei mõjuta kõnealuse 
andmekasutusloa alusel antud loa 
kehtivust.

2. Andmekasutusloa tühistamine enne selle 
kehtivusaja lõppemist tühistab kõnealuse 
andmekasutusloa alusel antud loa, välja 
arvatud juhul, kui loa omanik väljastab 4 
kuu jooksul uue andmekasutusloa 
võrdväärse toimeaine kohta.

Or. it

Selgitus

Andmekasutusload väljastatakse reeglina tasuta ja need on seotud tarnelepetega. 
Andmekaitselubade tühistamise lihtsus lepete rikkumise korral, näiteks teise tarnija 
kasutamine, aitab kaitsta teabeomaniku investeeringuid. Kasutaja kaitseks nähakse ette 
periood, mille jooksul on võimalik säilitada toote loa kehtivus, et taotleda uut
andmekasutusluba.

Muudatusettepanek 182
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui selliste katsete või uuringute 
tulemused on seoses mõne varasema 
taotlusega juba esitatud, edastab pädev 
asutus või kemikaaliamet võimalikule 

Kui selliste katsete või uuringute 
tulemused on seoses mõne varasema 
taotlusega juba esitatud, hindab pädev 
asutus või kemikaaliamet koheselt tehnilist 
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taotlejale viivitamata teabeomaniku nime 
ja kontaktandmed.

samaväärsust viiteallikaga. Kui 
hindamine sarnasust kinnitab, edastab 
pädev asutus või kemikaaliamet 
võimalikule taotlejale viivitamata 
teabeomaniku nime ja kontaktandmed. 

Or. it

Selgitus

Enne uurimistulemuse jagamist tuleb sobilikul viisil kontrollida tehnilist samaväärsust, kuna 
vastasel juhul ei ole võimalik kindlaks teha andmete kohaldatavust järgmisele taotlejale.

Muudatusettepanek 183
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Kui pärast teabekasutusloa taotluse 
esitamist artikli 51 lõike 2 kohaselt kahe 
kuu jooksul kokkulepet ei saavutata,
teavitab teabeomanik või võimalik taotleja 
sellest viivitamata kemikaaliametit. 
Kemikaaliamet annab võimalikule 
taotlejale kahe kuu jooksul pärast teate 
saamist selle kohta, et kokkulepet ei 
saavutatud, loa viidata katsetele või 
uuringutele, mis hõlmavad selgroogsetel 
loomadel tehtavaid katseid. Spetsiaalne 
lepitusorgan otsustab, millise suhtelise osa
kõigist andmete töötlemisest ja 
kasutamisest tulenevatest kuludest tasub 
võimalik taotleja teabeomanikule.

Or. it

Selgitus

Juhul kui osapoolte, s.t omaniku ja võimaliku taotleja vahel ei ole võimalik kokkuleppele 
jõuda, peaks taotleja sellest kemikaaliametit informeerima. Tagamaks, et kohustuslik andmete 
jagamine toimuks samal moel kogu ühenduse territooriumil, peaks komisjon looma 
spetsiaalse lepitusorgani. Andmete töötlemine ja kasutamine võib hõlmata uuringute 
ettevalmistamist, ekspertide ja loa taotluse kulusid.
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Muudatusettepanek 184
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

Kui taotleja soovib andmete jagamist, peab ta tõestama sarnasust ja tehnilist samaväärsust 
ka juhul, kui andmekaitseperiood ei ole lõppenud.

Muudatusettepanek 185
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Hiljemalt kaks aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist esitab 
komisjon aruande, milles hindab 
nanotoimeainete ja nanobiotsiididega 
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kaasnevaid ohte rahvatervisele ja 
keskkonnale ning pakub vajadusel välja
konkreetsed meetmed, mis tuleks võtta.

Or. fr

Selgitus

Nanobiotsiidid kuuluvad määruse kohaldamisalasse. Nende ainete mõju tervisele ja 
keskkonnale on praegu aga suures osas teadmata. Oluline on alustada selle mõju 
hindamiseks kiiresti uuringuid, et näha vajadusel ette konkreetseid meetmeid.

Muudatusettepanek 186
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Hindab nanotoimeainete ja 
nanobiotsiididega kaasnevaid ohte 
rahvatervisele ja keskkonnale ning pakub 
vajadusel välja konkreetsed meetmed, mis 
tuleks võtta.

Or. fr

Selgitus

Nanobiotsiidid kuuluvad määruse kohaldamisalasse. Nende ainete mõju tervisele ja 
keskkonnale on praegu aga suures osas teadmata. On väga vaja alustada kiiresti uuringuid 
selle mõju hindamiseks, et näha vajadusel ette konkreetsed meetmed.

Muudatusettepanek 187
Mario Pirillo, Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Järgmise teabe avaldamine loetakse 2. Järgmise teabe avaldamine loetakse 
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asjaomase isiku ärihuvide kaitset 
kahjustavaks:

asjaomase isiku ärihuvide kaitset 
kahjustavaks ja selle avalikuks tegemine 
on keelatud:

a) biotsiidi täieliku koostise üksikasjad; a) biotsiidi täieliku koostise üksikasjad;

b) aine või segu täpne kasutusala, otstarve 
või rakendus; 

b) aine või segu täpne kasutusala, otstarve 
või rakendus; 

c) toodetud või turule lastud aine või segu 
täpne kogus;

c) toodetud või turule lastud aine või segu 
täpne kogus;

d) sidemed toimeaine tootja ja biotsiidi 
turulelaskmise eest vastutava isiku või 
biotsiidi turulelaskmise eest vastutava isiku 
ja toote turustajate vahel.

d) sidemed toimeaine tootja ja biotsiidi 
turulelaskmise eest vastutava isiku või 
biotsiidi turulelaskmise eest vastutava isiku 
ja toote turustajate vahel;

d a) toimeainete tootjad (nimed ja 
aadressid, sealhulgas tootmisettevõtete 
asukoht);
d b) biotsiidi tootmisettevõtte asukoht;
d c) loa andmise kuupäev ja selle 
lõppemise kuupäev;
d d) kasutatavad kogused ja 
kasutusjuhised. 

Or. it

Selgitus

Andmete hulka, mida ärisaladusest tulenevalt võib pidada konfidentsiaalseks, tuleb lisada loa 
väljaandmiskuupäev ja selle lõppkuupäev, kasutatavad kogused ja kasutusjuhised, samuti 
biotsiidi või toimeainete tootmisettevõtte asukoht.

Muudatusettepanek 188
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga isik, kes esitab käesoleva määruse 
kohaldamisel kemikaaliametile või 
pädevale asutusele toimeainega seotud 
teavet, võib taotleda, et artikli 56 lõikes 2 
sätestatud teavet ei avalikustata, lisades 
põhjenduse, miks teabe avalikustamine 
võib kahjustada tema või mis tahes muu 

3. Iga isik, kes esitab käesoleva määruse 
kohaldamisel kemikaaliametile või 
pädevale asutusele toimeaine või 
biotsiidiga seotud teavet, võib taotleda, et 
artikli 56 lõikes 2 sätestatud teavet ei 
avalikustata, lisades põhjenduse, miks 
teabe avalikustamine võib kahjustada tema 
või mis tahes muu asjaomase osalise 
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asjaomase osalise ärihuvisid. ärihuvisid.

Or. it

Selgitus

Artikkel peab kehtima ka biotsiididele, mitte ainult toimeainetele.

Muudatusettepanek 189
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) kui määruse (EÜ) nr 1272/2008 
artikliga 24 ei ole ette nähtud teisiti, 
IUPACi nomenklatuurile vastav nimetus 
käesoleva artikli lõike 1 punktis a 
osutatud toimeainete puhul, mida 
kasutatakse ainult ühel või enamal 
järgmistest juhtudest:

välja jäetud

i) teaduslikus uurimis- ja 
arendustegevuses;

ii) toote- ja tehnoloogiaalases uurimis- ja 
arendustegevuses.

Or. it

Selgitus

Toote- ja tehnoloogiaandmed peaksid olema salastatud.
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Muudatusettepanek 190
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

Madala riskiastmega toodete turustajaid tuleks soodustada ja neil peaks olema õigus seda 
küllaldasel moel reklaamida. 

Muudatusettepanek 191
Mario Pirillo, Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

e) kasutusjuhised ja -määrad kasutaja 
jaoks tähendust omaval ja arusaadaval 
viisil iga loa tingimuste kohaselt ettenähtud 
kasutusotstarbe jaoks;

Or. it

Selgitus

Meetermõõdustiku ühikutes väljendatud määrad ei ole mitteprofessionaalidest kasutajate 
jaoks arusaadavad ja on järelikult tarbija jaoks raskesti mõistetavad. Soovime selle asemel, et 
etiketile märgitud kasutusmäärad oleksid väljendatud lõppkasutaja jaoks tähendust omaval ja 
sobilikul viisil.
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Muudatusettepanek 192
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad nõuda, et nende 
territooriumil turule lastud biotsiidid 
oleksid märgistatud selle riigi keeles või 
keeltes.

3. Liikmesriigid peavad nõudma, et nende 
territooriumil turule lastud biotsiidid 
oleksid märgistatud selle riigi keeles või 
keeltes.

Or. it

Selgitus

Tooted tuleks üldiselt märgistada selle liikmesriigi, kelle turule toode lastakse, riigikeeles või 
riigikeeltes. (Raportöör on muutnud oma arvamuse projekti kavandatud muudatusettepanekut 
39, et kaasata liikmesriigid, kus riigikeeli on mitu.)

Muudatusettepanek 193
Michèle Rivasi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Biotsiidid, mis sisaldavad 
nanomaterjale või mis on toodetud 
nanotehnoloogia abil, tuleb selgesti 
vastavalt märgistada.

Or. en

Selgitus

Nanobiotsiidid kuuluvad määruse kohaldamisalasse. Nende ainete mõju tervisele ja
keskkonnale on praegu aga suures osas teadmata. Tarbijaid on vaja korralikult teavitada.
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Muudatusettepanek 194
Corinne Lepage

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Biotsiidid, mis sisaldavad 
nanomaterjale või mis on toodetud 
nanotehnoloogia abil, tuleb selgesti 
vastavalt märgistada.

Or. en

Selgitus

Nanobiotsiidid kuuluvad määruse kohaldamisalasse. Nende ainete mõju tervisele ja 
keskkonnale on praegu aga suures osas teadmata. Tarbijaid on vaja korralikult teavitada.

Muudatusettepanek 195
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

Madala riskiastmega toodete turustajaid tuleks soodustada ja neil peaks olema õigus seda 
küllaldasel moel reklaamida. 
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Muudatusettepanek 196
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele soovituse 2003/361/EÜ 
(mikro-, väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate määratluse kohta) tähenduses 
kehtestatakse vähendatud lõiv;

a) väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele soovituse 2003/361/EÜ 
(mikro-, väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate määratluse kohta) tähenduses 
kehtestatakse vähendatud lõiv; see ei 
muuda mingil moel taotlust hindava 
pädeva asutuse kohustust teostada 
määruse sätetega kooskõlas olev täpne 
hindamine;

Or. it

Selgitus

Lõivud peaksid sõltuma soovitud tööst. Seega ei ole aastane mahaarvamisteta lõiv 
aktsepteeritav ning lõivusid tuleks tasuda ainult juhul, kui see on tegelikkuses vajalik.

Muudatusettepanek 197
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) tasu makstakse ainult juhul, kui see on 
tegelikkuses vajalik, ning lõivude 
struktuuri ja suuruse kindlaksmääramisel 
võetakse arvesse käesoleva määruse 
kohaselt kemikaaliametilt ja pädevatelt 
asutustelt nõutavat tööd ning nende 
suurus määratakse nii, et oleks võimalik 
tagada, et nendest laekuvad summad koos 
kemikaaliameti käesoleva määruse 
kohastest muudest tuluallikatest laekuvate 
summadega oleksid osutatavate 
teenustega seotud kulude katmiseks 
piisavad;
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Or. it

Selgitus

Lõivud peaksid sõltuma soovitud tööst. Seega ei ole aastane mahaarvamisteta lõiv 
aktsepteeritav ning lõivusid tuleks tasuda ainult juhul, kui see on tegelikkuses vajalik.

Muudatusettepanek 198
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Lõivud peaksid sõltuma soovitud tööst. Seega ei ole aastane mahaarvamisteta lõiv 
aktsepteeritav ning lõivusid tuleks tasuda ainult juhul, kui see on tegelikkuses vajalik.

Muudatusettepanek 199
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon jätkab direktiivi 98/8/EÜ 
artikli 16 lõike 2 kohaselt alustatud 
tööprogrammi, mille eesmärk on kõikide 
olemasolevate toimeainete süsteemne 
läbivaatamine, ning viib selle lõpule 14. 
maiks 2014. Komisjon võib tööprogrammi 
elluviimiseks võtta vastu rakenduseeskirjad 

1. Komisjon jätkab direktiivi 98/8/EÜ 
artikli 16 lõike 2 kohaselt alustatud 
tööprogrammi, mille eesmärk on kõikide 
olemasolevate toimeainete süsteemne 
läbivaatamine, ning viib selle lõpule 31. 
detsembriks 2018. Komisjon võib 
tööprogrammi elluviimiseks võtta vastu 
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ning määrata kindlaks pädevate asutuste ja 
programmis osalejate õigused ja 
kohustused. Kõnealused meetmed 
käesoleva määruse vähemoluliste sätete 
muutmiseks määruse täiendamise teel 
võetakse vastu artikli 72 lõikes 4 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

rakenduseeskirjad ning määrata kindlaks 
pädevate asutuste ja programmis osalejate 
õigused ja kohustused. Kõnealused 
meetmed käesoleva määruse vähemoluliste 
sätete muutmiseks määruse täiendamise 
teel võetakse vastu artikli 72 lõikes 4 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. it

Muudatusettepanek 200
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. it
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Muudatusettepanek 201
Mario Pirillo, Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

Leiame, et teave komisjoni otsuse jõustumise perioodi kohta tuleb algusest peale välja tuua.

Muudatusettepanek 202
Aldo Patriciello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on aegu lühendada, kuna tootmisahela järgmise etapi 
kasutajad peavad olema teadlikud oma kohustustest ja toimeainete hindamisest.

Muudatusettepanek 203
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 82 välja jäetud

Toiduga kokkupuutuvaid materjale 
käsitlevad üleminekumeetmed

1. Loataotlused, milles käsitletakse 
toiduga kokkupuutuvaid biotsiide, mis 
olid turul ...[ELT: lisada artikli 85 
esimeses lõigus osutatud kuupäev], 
esitatakse hiljemalt 1. jaanuariks 2017.

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

Or. it

Selgitus

Toiduga kokkupuutuvaid materjale reguleerib juba määrus (EÜ) nr 1935/2004. Ettepanek ei 
peaks käsitlema toiduga kokkupuutuvaid materjale, kuna see võib viia kahekordse hindamise 
ja reglementeerimiseni. Kui õigusaktides leitakse lünki, tuleks need kõrvaldada toiduga 
kokkupuutumiseks ettenähtud materjale käsitleva määruse muutmise teel.

Muudatusettepanek 204
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõik -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates 1. jaanuarist 2014 esitavad kõik 
olemasolevate ja turustatavate toimeainete 
tootjad kemikaaliametile taotluse aine I 
lisasse kandmiseks. Pädevad asutused 
peavad läbi viima ametlikud 
kontrolltoimingud vastavalt artikli 54 
lõike 1 sätetele.

Or. it

Selgitus

Biotsiidides kasutatavate toimeainete tootmine ja kaubastamine peaks olema lubatud ainult 
neile ettevõtetele, mis süsteemi arengule kaasa aitavad. See on parim viis astuda vastu 
süsteemi ärakasutamise probleemile: toimeainete turu sobiliku kontrolli abil. Liikmesriikidel 
peaks lasuma kohustus teha kindlaks, millised biotsiidid nende turul olemas on, kas toimeaine 
tootja on esitanud I lisa toimiku ning sellele vastavalt tegutsenud.
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Muudatusettepanek 205
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused peavad rakendama 
vajalikke meetmeid vastavalt artikli 54 
lõike 2 sätetele.

Or. it

Selgitus

Biotsiidides kasutatavate toimeainete tootmine ja kaubastamine peaks olema lubatud ainult 
neile ettevõtetele, mis süsteemi arengule kaasa aitavad. See on parim viis astuda vastu
süsteemi ärakasutamise probleemile: toimeainete turu sobiliku kontrolli abil. Liikmesriikidel 
peaks lasuma kohustus teha kindlaks, millised biotsiidid nende turul olemas on, kas toimeaine 
tootja on esitanud I lisa toimiku ning sellele vastavalt tegutsenud.

Muudatusettepanek 206
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. jaotis – punkt 28.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

28.2. Üksikasjalik kvantitatiivne ja 
kvalitatiivne teave biotsiidi koostise kohta, 
nt toimeaine(d), lisandid, abiained, inertsed 
koostisosad

28.2. Üksikasjalik kvantitatiivne ja 
kvalitatiivne teave biotsiidi koostise kohta, 
nt toimeaine(d), lisandid, abiained, inertsed 
koostisosad), arvestades artiklis 16 
määratud kontsentratsiooni 
piirmääradega

Or. it

Selgitus

Tagamaks kooskõla artikli 16 lõikude 2 a ja 2 b (uued) muudatusettepanekutega.
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Muudatusettepanek 207
Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Teavet hangitakse võimalikult suures 
osas olemasolevatest andmetest, et viia 
loomkatsete hulk miinimumini. 
Ennekõike kehtivad direktiivi 1999/45/EÜ 
või määruse (EÜ) nr 1272/2008 sätted.

Or. it

Selgitus

Vältimaks asjatuid loomkatseid. 

Muudatusettepanek 208
Bill Newton Dunn

Ettepanek võtta vastu määrus
V Lisa – põhirühm 4 – Tooteliik 20 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tooteliik 20: - Tooteliik 20: Toidu ja sööda 
desinfektsioonivahendid
Toidu ja sööda desinfitseerimiseks ning 
kahjulike organismide tõrjeks kasutatavad 
tooted.

Or. en

Selgitus

Oluline on säilitada biotsiidi tooteliik 20 („Toiduainete või sööda säilitusained”), kuid selle 
määratlust tuleb muuta, sest kõnealused biotsiidid ei ole säilitusained, vaid 
desinfektsioonivahendid. Näiteks ei vasta tooted, mida kasutatakse sööda desinfitseerimiseks 
inimeste patogeenidest, nagu salmonella, söödalisandite määruste nõuetele. Samuti ei toimi 
need säilitusainetena, mis väldiksid loomasööda kahjustumist. Seepärast tuleb neid tooteid 
lugeda desinfektsioonivahenditeks.
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