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LÜHISELGITUS

Biotsiidide turg ja õiguslik reguleerimine

Biotsiidide turu maht Euroopas on hinnanguliselt umbes 890 miljonit eurot aastas ja see 
moodustab 27% kogu maailma turust. Kolme suure ettevõtja käes on ligikaudu 25% Euroopa 
turust. Seetõttu on vajalik tasakaalustada suurte ettevõtjate huvid väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate (VKEde) huvidega.

Direktiiviga 98/8/EÜ, mis praegu sektorit reguleerib, püüti parandada nii keskkonna- kui ka 
tervisekaitset. Samuti nähti selles ette riiklike loa andmise menetluste vastastikuse 
tunnustamise süsteem, et võimaldada biotsiididel siseturul liikuda. Kuid rida probleeme 
(näiteks ülemäärased kulutused, tõkestavalt kõrged nõuded, viivitused loa saamisel, eri 
liikmesriikides taotluste hindamiseks kuluva aja erinevus) selle 10aastase ajaloo jooksul on 
toonud kaasa selle, et praeguses õiguslikus raamistikus on heaks kiidetud ainult üks toimeaine 
ja ka lähemas tulevikus ei ole väljavaated paremad.

Euroopa Komisjon esitab uue määruse ettepaneku, et muuta menetlused sujuvamaks ja 
parandada turu toimimist. Põhipunktide hulka kuuluvad madala riskitasemega biotsiidide 
vabatahtlik tsentraliseeritud loa andmise menetlus, parandatud vastastikuse tunnustamise 
menetlus, riiklike lubade ühtlustatud lõivusüsteem ja eeskirjad biotsiididega töödeldud 
toodete kohta. 

Arvamuse koostaja pooldab suures osas komisjoni ettepanekut ja toetab laialdaselt esitatud 
meetmeid, eriti rõhu panemist loa andmise menetlusega seotud koormuse vähendamisele. 
Siiski on oluline tagada, et arvestatakse eri sidusrühmade vajadusi ja sellel põhjusel on allpool 
esitatud rida ettepanekuid.

Esitatud muudatusettepanekud

Laiendatud tsentraliseeritud loa andmise menetlus

Arvamuse koostaja pooldab ettepanekut näha tootjatele ette võimalus kasutada toimeainete ja 
biotsiidide puhul tsentraliseeritud loa andmise menetlust. Praegune „madala riskitasemega 
biotsiidi” määratlus näib piiravat menetlust liigselt piirava tootekategooriaga ja arvamuse 
koostaja soovitab kategooriat osaliselt laiendada. Määruse läbivaatamise kuupäev tuleks 
samuti tuua ettepoole 2023. aastalt 2016. aastale, et tsentraalse loa andmise menetluse saaks 
läbi vaadata ja seda võib-olla laiendada, kui see toimib tõhusalt.

Abi VKEdele

Tootmisharus, mida valitsevad mitu suurt tööstuslikku tootjat, tuleb anda rohkem abi 
VKEdele. Sel põhjusel tuleb VKEd vabastada biotsiidide turule laskmise eest iga-aastase tasu 
maksmisest. Lisaks peaksid liikmesriigid looma kasutajatoe, et täiendada Euroopa 
Kemikaaliameti (ECHA) antavaid tegutsemisjuhiseid. 



PE430.878v01-00 4/28 PA\798008ET.doc

ET

Tähtaegade sujuvamaks muutmine

Kogu ettepaneku ulatuses tuleks võimaluse korral määrata kindlaks tähtajad, et ettevõtjad 
saaksid oma tegevust planeerida. Toimiku hindamise eri etappide jaoks tuleks määrata 
kindlaks ajakava. Kui see on teostatav, tuleks tähtaegu lühendada, et tagada loa andmise 
menetluse suurim võimalik tõhusus. 

Teadus- ja arendustegevuse parandamine

On asjakohane hõlbustada rohkem teadus- ja arendustegevust tootmisharus, kus keskkonna ja 
inimeste tervise kaitse on otsustava tähtsusega. Ettepaneku kohaselt on uuringute/katsete 
puhul, millega seoses võib loata biotsiid keskkonda sattuda, vaja riiklikku luba. Tuleks seada 
sisse lihtsam teavitamiskord, mis siiski võimaldab pädeval asutusel kehtestada rangemad 
tingimused, aga mille puhul koormav luba ei ole vaikimisi määratud valik. 

Tüüpkoostisega tooted

Tõhususe huvides teeb arvamuse koostaja ettepaneku eristada tüüpkoostisega toodete loa 
puhul haldus-, vähemtähtsaid ja tähtsaid muudatusi. Haldusmuudatusi võiks menetleda 
lihtsustatud teavitamiskorra abil, vähemtähtsaid muudatusi võiks hinnata lühendatud 
hindamisperioodi jooksul ja tähtsate muudatuste puhul võiks hindamisperiood olla 
proportsionaalne kavandatud muudatuse ulatusega. Lisaks soovitab arvamuse koostaja 
selleks, et abistada tootjaid, anda kõigile ühe tüüpkoostisega toodete rühma kuuluvatele 
biotsiididele üksainus loa number.

Väljajätmiskriteeriumid

Väljajätmiskriteeriumide küsimuses tundus arvamuse koostajale, et teatavate toimeainetega 
tooteliikide (4 ja 14–19) väljajätmine üldise loa katsest on tarbetult piirav. Kõiki tooteid peaks 
olema võimalik hinnata kriteeriumide alusel. Selliste toodete keelustamine taimekaitsealaste 
õigusaktide alusel ei õigusta sellist keelustamist (väheste eranditega) biotsiide käsitlevate 
õigusaktide alusel, sest pestitsiididel ja biotsiididel on erinev kasutus ja erinev kokkupuute 
ulatus. 

Keelenõuded

Ainuke nõue peaks olema see, et toote loa taotlused ja tootemärgistus on ainult ühes 
asjaomase liikmesriigi ametlikus keeles (kui neid on rohkem kui üks), et vältida ettevõtjate 
liigset koormamist.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise 
ja toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 a) Selleks et aidata taotlejatel, 
eelkõige VKEdel, käesolevast määrusest 
tulenevaid nõudeid täita, peaks 
liikmesriigid lisaks kemikaaliameti 
antavatele tegutsemisjuhistele looma 
riikliku kasutajatoe.

Or. en

Muudatusettepanek 2

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

t a) „haldusmuudatus” – olemasoleva loa 
üksnes halduslik muutmine, mis ei hõlma 
rahva tervisele või keskkonnale avalduva 
ohu ega toote tõhususe uut hindamist;  

Or. en

Selgitus

Tuleb määratleda selliste muudatuste liik, mida võib olemasolevas loa saanud biotsiidis teha.
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Muudatusettepanek 3

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

t b) „vähemtähtis muudatus” –
olemasoleva loa muutmine, mida ei saa 
pidada haldusmuudatuseks, kuna see 
nõuab rahva tervisele või keskkonnale 
avalduva ohu ja/või toote tõhususe 
piiratud uut hindamist ning ei suurenda 
rahva tervisele või keskkonnale avalduvat 
ohtu ega vähenda toote tõhusust;

Or. en

Selgitus

Tuleb määratleda selliste muudatuste liik, mida võib olemasolevas loa saanud biotsiidis teha.

Muudatusettepanek 4

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

t c) „tähtis muudatus” – olemasoleva loa 
muutmine, mida ei saa pidada 
haldusmuudatuseks ega vähemtähtsaks 
muudatuseks;

Or. en

Selgitus

Tuleb määratleda selliste muudatuste liik, mida võib olemasolevas loa saanud biotsiidis teha.
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Muudatusettepanek 5

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

u a) „VKEd” – väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad, nagu need on 
määratletud komisjoni 6. mai 2003. aasta 
soovituses 2003/361/EÜ mikro-, väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate 
määratluse kohta1.
______________

ELT L 124, 20.5.2003, lk 36.

Or. en

Selgitus

REACH-määruse näidet järgides on parem määratleda VKEd eraldi.

Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Teatud tooteliikidele (st tooteliigid 4 ja 14–19) erandi tegemise teaduslik põhjendus on 
ebaselge ja näib olevat meelevaldne ning on seetõttu ebaõiglaselt suunatud nendele 
tooteliikidele.
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Muudatusettepanek 7

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
ettenähtud kasutustingimustes minimaalne, 
eelkõige seal, kus toodet kasutatakse 
suletud süsteemides või rangelt 
kontrollitavates tingimustes;

Or. en

Selgitus

Biotsiide tuleks kasutada ainult vastavalt etiketil toodud juhistele, mida on kaitstud 
vastuvõetava riskitaseme ja piisava tõhususe toimikus.  

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. 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.

4. Kui taotlus on kemikaaliameti arvates 
puudulik, teavitab ta taotlejat sellest, millist 
täiendavat teavet on vaja esitada taotluse 
kinnitamiseks, ning kehtestab kõnealuse 
teabe esitamiseks kuni kahe kuu pikkuse
tähtaja.

Or. en

Selgitus

Dokumentide esitamisel on vaja kindlaksmääratud tähtaega, mis peaks olema võimalikult 
lühike, et hindamise saaks kiiresti läbi viia. 
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui toimikute hindamisel selgub, et 
hindamiseks on vaja täiendavat teavet, 
palub taotlust hindav pädev asutus taotlejal 
esitada kõnealune teave kindlaksmääratud 
aja jooksul ning teavitab sellest 
kemikaaliametit.

2. Kui toimikute hindamisel selgub, et 
hindamiseks on vaja täiendavat teavet, 
palub taotlust hindav pädev asutus taotlejal 
esitada kõnealune teave kindlaksmääratud 
aja jooksul, mis ei ületa kuut kuud. 
Erandjuhul ja asjakohase põhjenduse 
alusel võib tähtaega veel kuue kuu võrra 
pikendada. Taotlust hindav pädev asutus
teavitab sellest kemikaaliametit.

Or. en

Selgitus

Kogemuste põhjal võib hindamismenetluse lõpuleviimine võtta põhjendamatult palju aega. 
Seetõttu on oluline määrata kindlaks sobivad tähtajad, et vältida lünki, mis võivad menetlust 
asjatult pikaks venitada. Tähtajad annavad ka taotlejale teatava kindluse menetluse võimaliku 
maksimaalse kestuse kohta. 

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. 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.

4. Kui taotlus on kemikaaliameti arvates 
puudulik, teavitab ta taotlejat sellest, millist 
täiendavat teavet on vaja esitada taotluse 
kinnitamiseks, ning kehtestab kõnealuse 
teabe esitamiseks kuni kahe kuu pikkuse
tähtaja.

Or. en

Selgitus

Dokumentide esitamisel on vaja kindlaksmääratud tähtaega, mis peaks olema võimalikult 
lühike, et hindamisega saaks kiiresti edasi minna. 
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib konsulteerida 
kemikaaliametiga igas teaduslikku või 
tehnilist laadi küsimuses, mis on seotud 
toimeaine I lisasse kandmise otsuse 
läbivaatamisega. Kemikaaliamet koostab
üheksa kuu jooksul alates küsimuse 
saamisest arvamuse ja esitab selle 
komisjonile.

2. Komisjon võib konsulteerida 
kemikaaliametiga igas teaduslikku või 
tehnilist laadi küsimuses, mis on seotud 
toimeaine I lisasse kandmise otsuse 
läbivaatamisega. Kemikaaliamet koostab
kuue kuu jooksul alates küsimuse 
saamisest arvamuse ja esitab selle 
komisjonile.

Or. en

Selgitus

Muudatuse eesmärk on tagada järjekindlus, kuna igal pool mujal ettepanekus on tähtaeg, 
mille jooksul kemikaaliamet peab esitama komisjoni taotlusel arvamuse, kuus kuud. 

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

a) iga keskkonnakomponendi puhul on 
võimalik tuletada keskkonnas esineva 
arvutuskontsentratsiooni (predicted 
environmental concentration – PEC) ja 
arvutusliku mittetoimiva 
kontsentratsiooni (predicted no-effect 
concentration – PNEC) suhtarv ning see
ei ole suurem kui 0,1;

a) biotsiid ei ole klassifitseeritud ohtlikuks 
inimeste tervisele ega keskkonnaohtlikuks 
määruse (EÜ) nr 1272/2008 alusel;

b) inimeste tervisele avalduva mõju puhul 
on kokkupuute ülemmäär (täheldatava 
kahjuliku toimeta doos (no observed 
adverse effect level – NOAEL)) ja ainega 
kokkupuutel esineva kontsentratsiooni 

b) biotsiidi klassifitseerimine ei ole seotud 
etiketil tunnussõnaga „oht”, nagu on 
nõutud määruses (EÜ) nr 1272/2008, 
ning toote tavapärastes ja mõistlikult 
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suhtarv) suurem kui 1,000. prognoositavates kasutustingimustes ilma 
isikukaitsevahendeid kasutamata on 
täidetud artikli 16 lõike 1 punktide b, c ja 
d nõuded;

c) toimeaine(te) sisaldus biotsiidis on 
selline, et tavapärastes või mõistlikult 
prognoositavates kasutustingimustes 
toimuv kokkupuude ainega on 
minimaalne ning toodet käideldakse 
rangelt kontrollitavates tingimustes 
kõikides selle olelusringi etappides.

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

2.  Biotsiidi ei loeta madala riskitasemega 
biotsiidiks, kui see sisaldab toimeainet või 
probleemset ainet, mis:

a) biotsiid sisaldab üht või mitut 
toimeainet, mis vastavad määruse (EÜ) nr 
1907/2006 XIII lisas sätestatud 
kriteeriumidele, mille alusel on aine püsiv, 
bioakumuleeruv ja toksiline või väga püsiv 
ja väga bioakumuleeruv;

a) vastab määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIII 
lisas sätestatud kriteeriumidele, mille alusel 
on aine püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline 
või väga püsiv ja väga bioakumuleeruv;

b) biotsiid sisaldab üht või mitut 
toimeainet, millel on endokriinseid häireid 
põhjustavad omadused;

b) on määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 
57 punkti f kohaselt aine, millel on 
endokriinseid häireid põhjustavad 
omadused;

c) biotsiid sisaldab üht või mitut 
toimeainet, mis on vastavalt määrusele
(EÜ) nr 1272/2008 klassifitseeritud või
mida tuleb klassifitseerida kriteeriumide 
alusel, millele see toimeaine vastab, 
järgmiselt:

c) on vastavalt määrusele (EÜ) nr 
1272/2008 klassifitseeritud või tuleb 
klassifitseerida kriteeriumide alusel, 
millele see toimeaine vastab, järgmiselt:

i) kantserogeenne;
ii) mutageenne;

iii) neurotoksiline;
iv) immunotoksiline;

v) reproduktiivtoksiline;
vi) ülitundlikkust tekitav.

i) kantserogeenne;
ii) mutageenne;

iii) neurotoksiline;
iv) immunotoksiline;

v) reproduktiivtoksiline;
vi) ülitundlikkust tekitav.

2.  Olenemata lõikest 1, loetakse biotsiid 
madala riskitasemega biotsiidiks, kui 
toimeaine sisaldus biotsiidis on selline, et 
tavapärastes kasutustingimustes toimuv 
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kokkupuude ainega on minimaalne ning 
toodet käideldakse rangelt kontrollitavates 
tingimustes kõikides selle olelusringi 
etappides.
3.  Madala riskitasemega toote puhul 
tõendatakse, et biotsiidi kasutamise tõttu 
sihtorganismidel resistentsuse 
väljakujunemise võimalus on väike.
4. Lisaks määruse (EÜ) nr 1907/2006 
artikli 15 lõikes 2 osutatud toimeainetele 
loetakse toimeained, mida toodetakse või 
imporditakse kasutamiseks madala 
riskitasemega biotsiidides, mille 
turulelaskmiseks on antud luba kooskõlas 
artikliga 15, registreerituiks ning nende 
registreerimine lõpetatuks tootmise või 
impordi eesmärgil aine kasutamiseks 
madala riskitasemega biotsiidides, ja seega 
käesoleva määruse II jaotise 1. ja 5. peatüki 
nõuetele vastavaks.

4. Lisaks määruse (EÜ) nr 1907/2006 
artikli 15 lõikes 2 osutatud toimeainetele 
loetakse toimeained, mida toodetakse või 
imporditakse kasutamiseks madala 
riskitasemega biotsiidides, mille 
turulelaskmiseks on antud luba kooskõlas 
artikliga 15, registreerituiks ning nende 
registreerimine lõpetatuks tootmise või 
impordi eesmärgil aine kasutamiseks 
madala riskitasemega biotsiidides, ja seega 
käesoleva määruse II jaotise 1. ja 5. peatüki 
nõuetele vastavaks.

Or. en

Selgitus

Komisjoni esitatud madala riskitasemega biotsiidi määratlus näib olevat liiga kitsendav ja 
seega piirab võimalusi kasutada tsentraliseeritud menetlust. Määratlust laiendatakse, et 
võimaldada kohaldada ühenduse luba rohkemate toodete puhul, tagades samal ajal, et 
ECHAd ei uputata algul üle kõigi võimalike biotsiididega. Hilisemal etapil, menetluse 
varasema (2016. aastal) läbivaatamise käigus, võiks kaaluda selle laiendamist kõikidele 
toodetele.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Võimalus nõuda tõlkeid rohkem kui ühes ametlikus keeles (kui liikmesriigis on rohkem kui üks 
ametlik keel) võib panna taotlejale tarbetu finants- ja halduskoormuse. 

Muudatusettepanek 14

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) kõnealuse võrdlustoote koostise lubatud 
muutumisvahemik, väljendatuna
toimeaine(te) osakaalu vähendamises 
ja/või kõnealuse tüüpkoostisega toodete 
rühma kuuluvas biotsiidis sisalduva muude 
kui toimeainete osakaalu muutumises;

Or. en

Selgitus

Lõike 3 punkt b peaks olema täielikult kooskõlas artikli 16 lõikega 6, st „[t]üüpkoostisega 
toodete puhul võib lubada toimeaine osakaalu vähendamist võrdlustootes”. Seepärast peaks 
see võimalus ka loa sisus kajastuma.

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Tüüpkoostisega toodete puhul 
antakse kõigile ühe tüüpkoostisega 
toodete rühma kuuluvatele biotsiididele 
üksainus loa number.

Or. en

Selgitus

Vaja on uut lõiget, et täpsustada, et loa saanud tüüpkoostise puhul antakse kõigile selle 
tüüpkoostisega toodete rühma kuuluvatele toodetele üksainus loa number. Biotsiide käsitlevas 
ettepanekus ei ole praegu sellist selgitust.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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 kuni 
ühe kuu pikkuse tähtaja.

Or. en

Selgitus

Dokumentide esitamisel on vaja kindlaksmääratud tähtaega, mis peaks olema võimalikult 
lühike, et hindamisega saaks kiiresti edasi minna.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui selgub, et taotluse täielikuks 
hindamiseks on vaja täiendavat teavet, 
palub taotluse saanud pädev asutus taotlejal 
esitada kõnealune teave. Lõikes 1 osutatud 
12kuune periood peatatakse alates 
teabenõude ärasaatmise kuupäevast kuni 
teabe saamise kuupäevani.

3. Kui selgub, et taotluse täielikuks 
hindamiseks on vaja täiendavat teavet, 
palub taotluse saanud pädev asutus taotlejal 
esitada kõnealune teave kindlaksmääratud 
aja jooksul, mis ei ületa kuut kuud.
Erandjuhul ja asjakohase põhjenduse 
alusel võib tähtaega veel kuue kuu võrra 
pikendada. Lõikes 1 osutatud 12kuune 
periood peatatakse alates teabenõude 
ärasaatmise kuupäevast kuni teabe saamise 
kuupäevani.

Or. en

Selgitus

Kogemuste põhjal võib hindamismenetluse lõpuleviimine võtta põhjendamatult palju aega. 
Seetõttu on oluline määrata kindlaks sobivad tähtajad, et vältida lünki, mis võivad menetlust 
asjatult pikaks venitada. Tähtajad annavad ka taotlejale teatava kindluse menetluse võimaliku 
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maksimaalse kestuse kohta. 

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. 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
mõistliku tähtaja.

5. 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 kuni 
ühe kuu pikkuse tähtaja.

Or. en

Selgitus

Dokumentide esitamisel on vaja kindlaksmääratud tähtaega, mis peaks olema võimalikult 
lühike, et hindamisega saaks kiiresti edasi minna.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui uuendamistaotluse hindamisel 
selgub, et taotluse täielikuks hindamiseks 
on vaja täiendavat teavet, nõuab taotluse 
saanud pädev asutus taotlejalt sellise teabe 
esitamist. Lõikes 6 osutatud 6-kuune 
periood peatatakse alates teabenõude 
ärasaatmise kuupäevast kuni teabe saamise 
kuupäevani.

7. Kui uuendamistaotluse hindamisel 
selgub, et taotluse täielikuks hindamiseks 
on vaja täiendavat teavet, nõuab taotluse 
saanud pädev asutus taotlejalt sellise teabe 
esitamist kindlaksmääratud aja jooksul, 
mis ei ületa kuut kuud. Erandjuhul ja 
asjakohase põhjenduse alusel võib 
tähtaega veel kuue kuu võrra pikendada.
Lõikes 6 osutatud 6-kuune periood 
peatatakse alates teabenõude ärasaatmise 
kuupäevast kuni teabe saamise kuupäevani.

Or. en
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Selgitus

Kogemuste põhjal võib hindamismenetluse lõpuleviimine võtta põhjendamatult palju aega. 
Seetõttu on oluline määrata kindlaks sobivad tähtajad, et vältida lünki, mis võivad menetlust 
asjatult pikaks venitada. Tähtajad annavad ka taotlejale teatava kindluse menetluse võimaliku 
maksimaalse kestuse kohta. 

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Taotluse saanud pädev asutus võib 
nõuda riikliku loa ja loataotluse tõlkimist 
selle liikmesriigi ühte või mitmesse
ametlikku keelde, kus nimetatud pädev 
asutus asub.

3. Taotluse saanud pädev asutus võib 
nõuda riikliku loa ja loataotluse tõlkimist 
selle liikmesriigi ühte ametlikku keelde, 
kus nimetatud pädev asutus asub.

Or. en

Selgitus

Võimalus nõuda tõlkeid rohkem kui ühes ametlikus keeles (kui liikmesriigis on rohkem kui üks 
ametlik keel) võib panna taotlejale tarbetu finants- ja halduskoormuse. 

Muudatusettepanek 21

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

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.

Kolme kuu jooksul pärast teavitamist 
võtab komisjon kooskõlas artikli 72 
lõikega 3 vastu otsuse selle kohta, kas 
pädeva asutuse esitatud põhjused on 
piisavad riikliku loa tunnustamisest 
keeldumiseks või loa piiramiseks.

Or. en

Selgitus

Õigusakti tekstis tuleks selgelt esitada kohaldatav ajakava, et luua tõhus süsteem 
liikmesriikidevaheliste vaidluste lahendamiseks. Kolm kuud on piisav aeg, et komisjon jõuaks 
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esitada otsuse ettepaneku põhjuste kohta, mis õigustavad loa tunnustamisest keeldumist või 
loa piiramist.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui pädev referentasutus leiab, et taotlus 
on puudulik, teavitab ta taotlejat sellest, 
millist täiendavat teavet on vaja esitada 
taotluse kinnitamiseks, ning kehtestab 
kõnealuse teabe esitamiseks mõistliku
tähtaja. Pädev referentasutus teavitab ka 
teisi asjaomaseid liikmesriike.

4. Kui pädev referentasutus leiab, et taotlus 
on puudulik, teavitab ta taotlejat sellest, 
millist täiendavat teavet on vaja esitada 
taotluse kinnitamiseks, ning kehtestab 
kõnealuse teabe esitamiseks kuni ühe kuu 
pikkuse tähtaja. Pädev referentasutus 
teavitab ka teisi asjaomaseid liikmesriike.

Or. en

Selgitus

Dokumentide esitamisel on vaja kindlaksmääratud tähtaega, mis peaks olema võimalikult 
lühike, et hindamisega saaks kiiresti edasi minna.

Muudatusettepanek 23

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

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.

Kolme kuu jooksul pärast teavitamist 
võtab komisjon kooskõlas artikli 72 
lõikega 3 vastu otsuse selle kohta, kas 
pädeva asutuse esitatud põhjused on 
piisavad riikliku loa tunnustamisest
keeldumiseks või loa piiramiseks.

Or. en

Selgitus

Õigusakti tekstis tuleks selgelt esitada kohaldatav ajakava, et luua tõhus süsteem 
liikmesriikidevaheliste vaidluste lahendamiseks. Kolm kuud on piisav aeg, et komisjon jõuaks 
esitada otsuse ettepaneku põhjuste kohta, mis õigustavad loa tunnustamisest keeldumist või 
loa piiramist.
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Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon lükkab oma otsusega
riikliku loa tunnustamisest keeldumiseks 
või loa piiramiseks esitatud põhjused 
tagasi, annab see pädev asutus, kes tegi 
ettepaneku loa tunnustamisest keelduda 
või luba piirata, asjaomasele biotsiidile 
viivitamata loa kooskõlas pädeva 
referentasutuse poolt antud riikliku loaga.

Kui komisjon kinnitab oma otsusega
järgmise loa andmisest keeldumiseks või 
loa piiramiseks esitatud põhjusi, vaatab 
biotsiidile eelmise loa andnud pädev 
asutus kõnealuse otsuse järgimiseks 
asjaomase riikliku loa viivitamata läbi.

Kui komisjon kinnitab oma otsusega 
esmakordse riikliku loa, annab see pädev 
asutus, kes tegi ettepaneku riikliku loa 
vastastikusest tunnustamisest keelduda
või tunnustada luba teatavatel 
tingimustel, viivitamata asjaomasele 
biotsiidile loa kooskõlas esmakordse 
loaga.

Or. en

Selgitus

Praeguses sõnastuses nähakse ette ainult võimalus, et komisjon lükkab keeldumise põhjused 
tagasi, aga mitte juhtum, kui komisjon nõustub nendega, nagu on õigesti öeldud artikli 27 
lõikes 2 – sama sõnastust kasutatakse ka siin. 

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

3. Kui taotlus on kemikaaliameti arvates 
puudulik, teavitab ta taotlejat sellest, millist 
täiendavat teavet on vaja esitada taotluse 
kinnitamiseks, ning kehtestab kõnealuse 
teabe esitamiseks kuni kahe kuu pikkuse
tähtaja.
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Or. en

Selgitus

Dokumentide esitamisel on vaja kindlaksmääratud tähtaega, mis peaks olema võimalikult 
lühike, et hindamisega saaks kiiresti edasi minna.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui toimikute hindamisel selgub, et 
hindamiseks on vaja täiendavat teavet, 
palub taotlust hindav pädev asutus taotlejal 
esitada kõnealune teave kindlaksmääratud 
aja jooksul ning teavitab sellest 
kemikaaliametit.

2. Kui toimikute hindamisel selgub, et 
hindamiseks on vaja täiendavat teavet, 
palub taotlust hindav pädev asutus taotlejal 
esitada kõnealune teave kindlaksmääratud 
aja jooksul, mis ei ületa kuut kuud. 
Erandjuhul ja asjakohase põhjenduse 
alusel võib tähtaega veel kuue kuu võrra 
pikendada. Taotlust hindav pädev asutus
teavitab sellest kemikaaliametit.

Or. en

Selgitus

Kogemuste põhjal võib hindamismenetluse lõpuleviimine võtta põhjendamatult palju aega. 
Seetõttu on oluline määrata kindlaks sobivad tähtajad, et vältida lünki, mis võivad menetlust 
asjatult pikaks venitada. Tähtajad annavad ka taotlejale teatava kindluse menetluse võimaliku 
maksimaalse kestuse kohta. 

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 6 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. 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.

6. Kui taotlus on kemikaaliameti arvates 
puudulik, teavitab ta taotlejat sellest, millist 
täiendavat teavet on vaja esitada taotluse 
kinnitamiseks, ning kehtestab kõnealuse 
teabe esitamiseks kuni kahe kuu pikkuse
tähtaja.
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Or. en

Selgitus

Dokumentide esitamisel on vaja kindlaksmääratud tähtaega, mis peaks olema võimalikult 
lühike, et hindamisega saaks kiiresti edasi minna.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui ühenduse loa taotlust esimesel 
korral hinnanud pädev asutus otsustab, et 
taotluse täielik hindamine ei ole vajalik, 
koostab ja esitab ta kemikaaliametile 12
kuu jooksul pärast taotluse kinnitamist 
soovituse loa uuendamise kohta.

2. Kui ühenduse loa taotlust esimesel 
korral hinnanud pädev asutus otsustab, et 
taotluse täielik hindamine ei ole vajalik, 
koostab ja esitab ta kemikaaliametile kuue
kuu jooksul pärast taotluse kinnitamist 
soovituse loa uuendamise kohta.

Or. en

Selgitus

Artikli 12 lõikes 2 on öeldud, et toimeaine I lisasse kandmise otsuse uuendamisel peab 
taotlust hindav asutus esitama soovituse kuue, mitte 12 kuu jooksul, kui täielik hindamine ei 
ole vajalik. 

Muudatusettepanek 29

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Olemasoleva loa muutmine tähendab 
kooskõlas artikliga 3
a) haldusmuudatust;
b) vähemtähtsat muudatust või
c) tähtsat muudatust.

Or. en
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Selgitus

Õigusakti tekstis tuleks selgelt näidata peamised põhimõtted, mida lubade muutmisel 
kohaldatakse, kuigi menetluste üksikasjad võib täpsustada rakendusmeetmetes. Eelkõige tuleb 
täpsustada selliste muudatuste liik, mida võib olemasolevates toodete lubades teha.

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikli esimeses lõigus osutatud 
kriteeriumid ja menetlused põhinevad 
sellistel põhimõtetel nagu:
a) loa haldusmuudatuste puhul 
kohaldatakse lihtsustatud 
teavitamiskorda;
b) loa vähemtähtsate muudatuste jaoks 
kehtestatakse lühendatud 
hindamisperiood;
c) tähtsate muudatuste puhul peaks 
hindamisperiood olema proportsionaalne 
kavandatud muudatuse ulatusega. 

Or. en

Selgitus

Õigusakti tekstis tuleks selgelt näidata peamised põhimõtted, mida lubade muutmisel 
kohaldatakse, kuigi üksikasjad võib täpsustada rakendusmeetmetes. Eelkõige tuleb 
täpsustada, et sõltuvalt biotsiidi loa kavandatud muudatuste ulatusest ja tähtsusest 
(vähemtähtis või tähtis, võrreldes algse loaga) tuleks kohaldada eri liiki muutmismenetlust. 
Vähemtähtsate muudatuste puhul, mis ei suurenda toote riskitaset ega vähenda toote tõhusust, 
tuleks kohaldada lihtsustatud teavitamiskorda.
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Biotsiid loetakse võrdlustootega olulisel 
määral samasuguseks, kui:

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

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

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

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

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 on 
samasugune või samaväärne.

Or. en

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Ettepaneku kohaselt on selleks, et teha loata biotsiidiga teadus- ja arendustegevuse eesmärgil 
uuring või katse, millega seoses võib toode sattuda keskkonda, enne katse/uuringu tegemist 
vaja riiklikku luba. See takistab selgelt innovatsiooni, kuna toob kaasa väga pika ooteaja 
enne katse läbiviimist. Seetõttu tuleks säilitada vajadus pädeva asutuse eelneva hinnangu 
järele ja määrata 30päevane tähtaeg selle hindamiseks, kas kavandatud katse/uuring tekitab 
probleeme. 

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ettepaneku kohaselt on selleks, et teha loata biotsiidiga teadus- ja arendustegevuse eesmärgil 
uuring või katse, millega seoses võib toode sattuda keskkonda, enne katse/uuringu tegemist 
vaja riiklikku luba. See takistab selgelt innovatsiooni, kuna toob kaasa väga pika ooteaja 
enne katse läbiviimist. Seetõttu tuleks säilitada vajadus pädeva asutuse eelneva hinnangu 
järele ja määrata 30päevane tähtaeg selle hindamiseks, kas kavandatud katse/uuring tekitab 
probleeme. 

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Loata biotsiidi või üksnes biotsiidis 
kasutamiseks ettenähtud toimeainet ei tohi 
turule lasta selliste uuringute või katsete 
tegemiseks, millega seoses või mille 
tagajärjel võib biotsiid keskkonda sattuda, 
välja arvatud juhul, kui pädev asutus on 

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

kõnealuse toote turulelaskmisest huvitatud 
isiku esitatud andmeid hinnanud ja
esitanud pooldava arvamuse, kus võidakse 
ette näha lisatingimused. Kui pädev asutus
ei ole esitanud arvamust 30 päeva jooksul 
alates lõikes 1 nõutud teavitamisest, võib 
biotsiidi või toimeaine selle uuringu või 
katse tegemiseks turule lasta, millest on 
teavitatud.

Or. en

Selgitus

Ettepaneku kohaselt on selleks, et teha loata biotsiidiga teadus- ja arendustegevuse eesmärgil 
uuring või katse, millega seoses võib toode sattuda keskkonda, enne katse/uuringu tegemist 
vaja riiklikku luba. See takistab selgelt innovatsiooni, kuna toob kaasa väga pika ooteaja 
enne katse läbiviimist. Seetõttu tuleks säilitada vajadus pädeva asutuse eelneva hinnangu 
järele ja määrata 30päevane tähtaeg selle hindamiseks, kas kavandatud katse/uuring tekitab 
probleeme. 

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Eeskirjad katsete/uuringute tegemiseks mõne muu liikmesriigi territooriumil kui see, kus 
biotsiid turule lastakse, peaksid olema samad nagu sama artikli lõikes 1.

Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Töödeldud toodete või materjalide 
etiketil peab olema järgmine teave:

2. Töödeldud toodete või materjalide 
etiketil peab olema järgmine teave:

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

a) kõigi toimeainete nimed (kasutades 
võimaluse korral ühist nomenklatuuri nt 
INCI), mida toodete või materjalide 
töötlemisel kasutati või nendesse lisati, 
välja arvatud juhul, kui kehtivate 
valdkondlike õigusaktide alusel on 
märgistamisnõuded juba olemas;

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

b) vajaduse korral töödeldud toodetele 
omistatud biotsiidi omadus;

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

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

d) kõik biotsiidiloas märgitud ohu- ja 
hoiatuslaused.

d) ainult töödeldud toodete puhul ja kui 
see on asjakohane, kõik biotsiidiloas 
märgitud ohu- ja hoiatuslaused.

Or. en

Selgitus

Töödeldud toodete ja materjalide märgistamisnõuded ei tohiks osaliselt kattuda valdkondlike 
õigusaktide alusel kehtivate nõuetega. 

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Märgistus peab olema selgelt nähtav, Märgistus peab olema selgelt nähtav, 
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kergesti loetav ja piisavalt kulumiskindel. kergesti loetav ja 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 teisedki tooted, tuleks alati 
märgistada selle liikmesriigi keeles, kelle turule toode lastakse.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Komisjon koostab 1. jaanuariks 2016
aruande käesoleva määruse rakendamise 
ning ühenduse loa menetluse ja 
vastastikuse tunnustamise toimimise kohta.
Komisjon esitab selle aruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 39

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 nõuavad, et nende 
territooriumil turule lastud biotsiidid 
oleksid märgistatud selle riigi keeles või
ühes selle riigi keeltest, kui keeli on mitu.

Or. en

Selgitus

Tooted tuleks üldiselt alati märgistada selle liikmesriigi keeles, kelle turule toode lastakse.
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Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) annab nõu ja abi neile, kes taotlevad 
toimeaine kandmist I lisasse või ühenduse 
luba;

d) annab nõu ja abi neile, eriti VKEdele,
kes taotlevad toimeaine kandmist I lisasse 
või ühenduse luba;

Or. en

Selgitus

Tuleks märkida, et VKEd vajavad taotluste esitamisel sagedamini abi, ning komisjon, 
kemikaaliamet ja liikmesriigid peaksid abi võimaluse korral ka osutama.

Muudatusettepanek 41

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) VKEdele kehtestatakse vähendatud lõiv;

Or. en

Selgitus

Mõisteid käsitleva artikli 3 kohta tehtud muudatusettepanekus esitati eraldi VKEde 
määratlus.
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Muudatusettepanek 42

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) isikud, kes lasevad biotsiide turule, 
maksavad iga-aastast tasu, välja arvatud 
VKEd; ning

Or. en

Selgitus

Iga-aastane tasu aitab tagada ECHA püsiva rahastamise, aga VKEd tuleks sellest vabastada, 
et mitte panna neile tarbetut finantskoormust.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 75 a
Riikliku kasutajatoe loomine 

liikmesriikides
Lisaks kemikaaliameti poolt artikli 66 
lõike 2 punkti d alusel antavale abile 
loovad liikmesriigid riikliku kasutajatoe, 
et anda taotlejatele, eriti VKEdele, ja 
kõikidele teistele huvitatud isikutele nõu 
käesolevast määrusest tulenevate 
ülesannete ja kohustuste küsimuses.

Or. en


