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LYHYET PERUSTELUT

Biosidivalmisteiden markkinat ja lainsäädäntö

Euroopan unionissa biosidivalmisteiden markkinoilla liikevaihdon arvioidaan olevan noin 
890 miljoonaa euroa vuodessa, ja se vastaa noin 27:ää prosenttia maailmanmarkkinoista.
Euroopan unionin markkinoista noin 25 prosenttia on kolmen suuren yhtiön hallussa. Tämän 
vuoksi suurten yhtiöiden sekä pienten ja keskisuurten yritysten huolenaiheet on sovitettava 
yhteen.

Tällä hetkellä alaa säännellään direktiivillä 98/8/EY, jonka tavoitteena on parantaa ympäristön 
ja terveyden suojelua. Direktiivissä säädetään myös kansallisten lupamenettelyjen 
vastavuoroisesta tunnustamismenettelystä, jonka avulla biosidituotteet pääsevät liikkumaan 
sisämarkkinoilla. Kymmenen vuoden aikana kuitenkin monet ongelmat (esimerkiksi liialliset 
kustannukset, kohtuuttomat vaatimukset, viivästykset lupamenettelyissä, erilaiset hakemusten 
arviointiajat eri jäsenvaltioissa) ovat johtaneet siihen, että vain yksi tehoaine on hyväksytty 
nykyisen lainsäädäntökehyksen mukaisesti, eikä parempia tuloksia voida odottaa myöskään 
tulevaisuudessa.

Euroopan komissio ehdottaa uutta asetusta, jolla järkeistetään menettelyjä ja parannetaan 
markkinoiden toimivuutta. Keskeisiä näkökohtia ovat muun muassa seuraavat: vaihtoehtoinen 
keskitetty hyväksymisjärjestelmä "vähäriskisiksi" todettuja biosidivalmisteita varten, 
parannettu vastavuoroinen tunnustamismenettely, kansallisia lupia koskeva yhdenmukaistettu 
maksurakenne sekä biosidivalmisteilla käsiteltyjen esineiden sääntely.

Lausunnon valmistelija suhtautuu yleisesti ottaen hyvin myönteisesti komission ehdotuksiin 
ja kannattaa vahvasti ehdotettuja toimenpiteitä, joissa painopiste on erityisesti 
lupamenettelyistä aiheutuvien rasitteiden vähentämisessä. On kuitenkin tärkeää varmistaa, 
että eri sidosryhmien tarpeet otetaan huomioon, ja tämän vuoksi esitämme seuraavassa useita 
ehdotuksia.

Ehdotetut tarkistukset

Keskitetyn hyväksymismenettelyn laajentaminen

Valmistelija on tyytyväinen ehdotuksiin, joissa tuottajille tarjotaan vaihtoehtoisesti keskitetyn 
hyväksymismenettelyn käyttöönottoa tehoaineita ja biosidivalmisteita varten. Nykyinen 
"vähäriskisten biosidivalmisteiden" määritelmä tuntuu rajoittavan menettelyn tarpeettoman 
suppeaan valmistekategoriaan, ja valmistelija suosittaa, että kategoriaa osittain laajennetaan.
Myös asetuksen uudelleentarkastelua olisi aikaistettava vuodesta 2023 vuoteen 2016, jotta 
keskitettyä hyväksymismenettelyä voidaan tarkastella ja mahdollisesti laajentaa, mikäli se 
toimii tehokkaasti.

Pienten ja keskisuurten yritysten avustaminen

Tällä monien suurten teollisten valmistajien hallitsemalla alalla pienet ja keskisuuret yritykset 
tarvitsevat enemmän tukea. Tämän vuoksi pienet ja keskisuuret yritykset on vapautettava 
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vuosittaisesta maksusta, joka peritään biosidivalmisteiden markkinoille saattamisesta. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi perustettava neuvontapalveluja, joilla täydennetään Euroopan 
kemikaaliviraston (ECHA) antamia ohjeita.

Määräaikojen asettaminen

Ehdotukseen on lisättävä mahdollisuuksien mukaan tiettyjä aikatauluja, jotta teollisuus voi 
suunnitella tulevaa. Asiakirja-aineiston arvioinnin eri vaiheille olisi annettava määräajat.
Määräaikoja pitäisi mahdollisuuksien mukaan lyhentää, jotta hyväksymismenettelyn 
tehokkuus voidaan varmistaa mahdollisimman hyvin.

Tutkimuksen ja kehittämisen (T&K) edistäminen

Tutkimus- ja kehittämistyön edistämistä on tarpeen helpottaa tällä ympäristön ja ihmisten 
terveyden suojelun kannalta kriittisellä teollisuudenalalla. Ehdotuksen mukaan sellaisiin 
kokeisiin tai testeihin, joiden yhteydessä tai seurauksena ympäristöön voi päästä 
biosidivalmistetta, jota ei ole hyväksytty, tarvitaan kansallinen lupa. On otettava käyttöön 
yksinkertaisempaan ilmoitusmenettelyyn perustuva järjestelmä, jonka yhteydessä 
toimivaltainen viranomainen voi edelleen määrätä tiukempia ehtoja, mutta jossa 
oletusvaihtoehtona ei ole raskas lupamenettely.

Kehysvalmisteet

Tehokkuuden vuoksi valmistelija ehdottaa, että kehysvalmisteiden hyväksyntää koskevat 
muutokset jaotellaan hallinnollisiin, vähäisiin ja merkittäviin muutoksiin. Hallinnollisia 
muutoksia voidaan käsitellä yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyn mukaisesti, vähäisiä 
muutoksia voidaan arvioida lyhennetyssä arviointimenettelyssä, ja merkittäviä muutoksia 
käsitellessä arviointimenettelyn kesto voisi määräytyä suhteessa ehdotetun muutoksen 
laajuuteen. Lisäksi valmistelija suosittaa, että tuottajien auttamiseksi kaikille samaan 
kehysvalmisteeseen kuuluville biosidivalmisteille annetaan sama lupanumero.

Liitteen ulkopuolelle jättämisen perusteet

Liitteen ulkopuolelle jättämisen perusteiden osalta valmistelija katsoo, että tiettyihin 
valmisteryhmiin (valmisteryhmiin 4 tai 14–19) kuuluvien tehoaineiden jättäminen yleisten 
luvan myöntämiseen liittyvien testien ulkopuolelle on tarpeettoman rajoittavaa. Kaikkia 
valmisteryhmiä olisi voitava arvioida samoin perustein. Näiden aineiden kieltäminen kasvien 
suojelua koskevassa lainsäädännössä ei ole riittävä peruste niiden kieltämiselle (harvoja 
poikkeuksia lukuun ottamatta) biosidejä koskevassa lainsäädännössä, sillä torjunta-aineita ja 
biosidejä käytetään eri tavalla eivätkä niiden altistustasot ole samat.

Kieltä koskevat vaatimukset

Olisi vaadittava, että lupaa koskevissa hakemuksissa ja tuotteissa olevissa merkinnöissä 
käytetään vain yhtä asianomaisen jäsenvaltion virallista kieltä (mikäli kieliä on useampi kuin 
yksi), jottei teollisuudelle aiheuteta liiallista rasitetta.
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TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(31 a) Hakijoiden, ja varsinkin pienten ja 
keskisuurten yritysten, auttamiseksi 
täyttämään tämän asetuksen vaatimukset 
jäsenvaltioiden olisi perustettava 
kansallisia neuvontapalveluja 
kemikaaliviraston laatimien 
toimintaohjeiden lisäksi.

Or. en

Tarkistus 2

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

Komission teksti Tarkistus

(t a) 'hallinnollisella muutoksella' 
olemassa olevan luvan puhtaasti 
hallinnollisluontoisia muutoksia, joihin ei 
sisälly kansaterveyteen tai ympäristöön 
kohdistuvien riskien tai valmisteiden 
tehon uudelleenarviointia;

Or. en

Perustelu

On tarpeen määritellä, minkälaisia muutoksia olemassa oleviin, luvan saaneisiin 
biosidivalmisteisiin voidaan tehdä.
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Tarkistus 3

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

Komission teksti Tarkistus

(t b) 'vähäisellä muutoksella' olemassa 
olevan luvan sellaisia muutoksia, joiden 
ei voida katsoa olevan hallinnollisia 
muutoksia, koska ne edellyttävät 
kansaterveyteen tai ympäristöön 
kohdistuvien riskien ja/tai valmisteiden 
tehon rajoitettua uudelleenarviointia, ja 
jotka eivät vaikuta kielteisesti 
kansaterveyteen tai ympäristöön 
kohdistuvien riskien tasoon tai 
valmisteiden tehoon;

Or. en

Perustelu

On tarpeen määritellä, minkälaisia muutoksia olemassa oleviin, luvan saaneisiin 
biosidivalmisteisiin voidaan tehdä.

Tarkistus 4

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

Komission teksti Tarkistus

(t c) 'merkittävällä muutoksella' olemassa 
olevan luvan muutoksia, joiden ei voida 
katsoa olevan hallinnollisia muutoksia tai 
vähäisiä muutoksia;

Or. en

Perustelu

On tarpeen määritellä, minkälaisia muutoksia olemassa oleviin, luvan saaneisiin 
biosidivalmisteisiin voidaan tehdä.
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Tarkistus 5

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

Komission teksti Tarkistus

(u a) 'pk-yrityksillä' mikroyritysten sekä 
pienten ja keskisuurten yritysten 
määritelmästä 6 päivänä toukokuuta 2003 
annetussa komission suosituksessa 
2003/361/EY1 määriteltyjä pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä.
______________
1 EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36.

Or. en

Perustelu

REACH-asetuksen esimerkin mukaisesti pk-yritykset on parempi määritellä erikseen.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tieteelliset perusteet joidenkin valmisteryhmien (esim. valmisteryhmät 4 ja 14–19) 
syrjimiselle ovat epäselvät ja vaikuttavat mielivaltaisilta, minkä vuoksi ne kohdistuvat 
epäoikeudenmukaisesti juuri näihin tiettyihin valmisteryhmiin.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Biosidivalmisteita pitäisi käyttää ainoastaan sellaisten käyttöohjeiden mukaisesti, joita on 
puolustettu asiakirja-aineistossa hyväksyttävää riskiä ja tehoa koskevissa asioissa. 

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos kemikaalivirasto katsoo, että 
hakemus ei ole täydellinen, sen on 
ilmoitettava hakijalle siitä, mitä lisätietoja 
hakemuksen validoimiseen tarvitaan, ja 
asetettava kyseisten tietojen toimittamista 
varten kohtuullinen määräaika. 

4. Jos kemikaalivirasto katsoo, että 
hakemus ei ole täydellinen, sen on 
ilmoitettava hakijalle siitä, mitä lisätietoja 
hakemuksen validoimiseen tarvitaan, ja 
asetettava kyseisten tietojen toimittamista 
varten enintään kahden kuukauden 
määräaika. 

Or. en

Perustelu

Asiakirjojen toimittamiselle on asetettava tarkka aikaraja, jonka pitäisi olla mahdollisimman 
lyhyt, jotta arviointi voidaan suorittaa nopeasti. 
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos asiakirja-aineistoja arvioitaessa käy 
ilmi, että arvioinnin suorittamiseksi 
tarvitaan lisätietoja, arvioinnista vastaavan 
toimivaltaisen viranomaisen on pyydettävä 
hakijaa toimittamaan kyseiset tiedot 
tietyssä määräajassa ja ilmoitettava asiasta 
kemikaalivirastolle. 

2. Jos asiakirja-aineistoja arvioitaessa käy 
ilmi, että arvioinnin suorittamiseksi 
tarvitaan lisätietoja, arvioinnista vastaavan 
toimivaltaisen viranomaisen on pyydettävä 
hakijaa toimittamaan kyseiset tiedot 
tietyssä määräajassa, joka ei saa ylittää 
kuutta kuukautta. Poikkeusolosuhteissa ja
asianmukaisesti perustellusta syystä 
määräaikaa voidaan pidentää enintään 
kuudella kuukaudella. Arvioinnista 
vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava asiasta kemikaalivirastolle. 

Or. en

Perustelu

Kokemus on osoittanut, että arviointimenettelyn loppuunsaattaminen voi kestää kohtuuttoman 
pitkään. Näin ollen on olennaisen tärkeää ottaa käyttöön asianmukaiset määräajat sellaisten 
porsaanreikien välttämiseksi, jotka voivat pitkittää menettelyä tarpeettomasti. Ne myös tuovat 
hakijalle jonkinlaista varmuutta siitä, kuinka pitkään menettely voi enimmillään kestää. 

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos kemikaalivirasto katsoo, että 
hakemus ei ole täydellinen, sen on 
ilmoitettava hakijalle siitä, mitä lisätietoja 
hakemuksen validoimiseen tarvitaan, ja 
asetettava kyseisten tietojen toimittamista 
varten kohtuullinen määräaika. 

4. Jos kemikaalivirasto katsoo, että 
hakemus ei ole täydellinen, sen on 
ilmoitettava hakijalle siitä, mitä lisätietoja 
hakemuksen validoimiseen tarvitaan, ja 
asetettava kyseisten tietojen toimittamista 
varten enintään kahden kuukauden 
määräaika. 

Or. en
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Perustelu

Asiakirjojen toimittamiselle on asetettava tarkka aikaraja, jonka pitäisi olla mahdollisimman 
lyhyt, jotta arviointi voidaan suorittaa nopeasti. 

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi kuulla kemikaalivirastoa 
mistä tahansa tieteellisistä tai teknisistä 
kysymyksistä, jotka tulevat esiin 
tarkistettaessa jonkin tehoaineen 
sisällyttämistä liitteeseen I. 
Kemikaaliviraston on laadittava yhdeksän
kuukauden kuluessa pyynnöstä lausunto ja 
toimitettava se komissiolle.

2. Komissio voi kuulla kemikaalivirastoa 
mistä tahansa tieteellisistä tai teknisistä 
kysymyksistä, jotka tulevat esiin 
tarkistettaessa jonkin tehoaineen 
sisällyttämistä liitteeseen I. 
Kemikaaliviraston on laadittava kuuden 
kuukauden kuluessa pyynnöstä lausunto ja 
toimitettava se komissiolle.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on esitetty yhdenmukaisuuden vuoksi, koska kaikkialla muualla ehdotuksessa 
kemikaaliviraston määräaika lausunnon laatimiselle komission pyynnöstä on kuusi kuukautta. 

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

(a) ympäristön kunkin osan osalta 
voidaan määrittää arvioidun 
ympäristöpitoisuuden (PEC) ja arvioidun 
vaikutuksettoman pitoisuuden (PNEC) 
suhdeluku PEC/PNEC ja se on enintään 
0,1;

(a) biosidivalmistetta ei ole luokiteltu 
asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti 
ihmisten terveydelle tai ympäristölle 
vaaralliseksi;

(b) kunkin ihmisten terveyteen (b) biosidivalmisteen luokitukseen ei liity 
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kohdistuvan vaikutuksen osalta 
altistumismarginaali (haitattoman 
annostason (NOAEL) ja 
altistumispitoisuuden suhde) on 
korkeampi kuin 1 000.

huomiosanaa ”vaara” asetuksen (EY) 
N:o 1272/2008 mukaisesti edellytettävissä 
merkinnöissä; ja 16 artiklan 1 kohdan b–
d alakohdan vaatimukset täyttyvät 
valmisteen tavanomaisissa ja kohtuullisen 
ennakoitavissa käyttöolosuhteissa ilman 
henkilösuojainten käyttöä;

(c) biosidivalmisteen tehoaine on 
(tehoaineet ovat) sellaisessa muodossa, 
että tavanomaisissa ja kohtuullisen 
ennakoitavissa käyttöolosuhteissa 
altistuminen on merkityksetöntä, ja 
valmistetta käsitellään tiukasti valvotuissa 
olosuhteissa sen elinkaaren kaikissa 
muissa vaiheissa.

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

2. Biosidivalmistetta ei kuitenkaan katsota
vähäriskiseksi biosidivalmisteeksi, jos se 
sisältää tehoaineen tai huolta aiheuttavan 
aineen, joka:

(a) biosidivalmisteessa on yhtä tai 
useampaa tehoainetta, joka täyttää hitaasti 
hajoavien, biokertyvien ja myrkyllisten 
aineiden (PBT-aineiden) tai erittäin hitaasti 
hajoavien ja erittäin voimakkaasti 
biokertyvien aineiden (vPvB-aineiden) 
perusteet asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
liitteen XIII mukaisesti;

(a) täyttää hitaasti hajoavien, biokertyvien 
ja myrkyllisten aineiden (PBT-aineiden) tai 
erittäin hitaasti hajoavien ja erittäin 
voimakkaasti biokertyvien aineiden (vPvB-
aineiden) perusteet asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 liitteen XIII mukaisesti;

(b) biosidivalmiste sisältää yhtä tai useaa 
tehoainetta, joka katsotaan
hormonitoimintaa häiritseväksi; 

(b) on tunnistettu aineeksi, jolla on 
hormonitoimintaa häiritseviä 
ominaisuuksia, asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 57 artiklan f alakohdan 
mukaisesti; 

(c) biosidivalmiste sisältää yhtä tai 
useampaa tehoainetta, joka on luokiteltu 
asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti 
kuuluvaksi johonkin seuraavista 
kategorioista tai joka täyttää perusteet sen 
luokittelemiseksi näihin kategorioihin:

(c) on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 
1272/2008 mukaisesti kuuluvaksi johonkin 
seuraavista kategorioista tai täyttää 
perusteet sen luokittelemiseksi näihin 
kategorioihin:

(i) syöpää aiheuttava; (i) syöpää aiheuttava;

(ii) perimää vaurioittava; (ii) perimää vaurioittava;
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(iii) neurotoksinen; (iii) neurotoksinen;

(iv) immunotoksinen; (iv) immunotoksinen;

(v) lisääntymiselle vaarallinen; (v) lisääntymiselle vaarallinen;

(vi) herkistävä. (vi) herkistävä.

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, biosidivalmiste katsotaan 
vähäriskiseksi biosidivalmisteeksi, jos 
tehoaineet sisältyvät biosidivalmisteeseen 
siten, että altistuminen on tavanomaisissa 
käyttöolosuhteissa merkityksetön ja 
valmistetta käsitellään tiukasti valvotuissa 
olosuhteissa sen elinkaaren kaikissa 
muissa vaiheissa.
3. Vähäriskisestä biosidivalmisteesta on 
osoitettava, että biosidivalmisteen käytöstä 
johtuva kohde-eliön mahdollinen kyky 
kehittää resistenssi on vähäinen.
4. Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
tehoaineiden lisäksi tehoaineet, joita 
valmistetaan tai tuodaan maahan 
käytettäväksi ainoastaan vähäriskisissä 
biosidivalmisteissa ja joille on myönnetty 
lupa markkinoille saattamista varten 
15 artiklan mukaisesti, katsotaan 
rekisteröidyiksi ja rekisteröinti päätökseen 
saatetuksi valmistusta tai maahan tuontia 
varten käytettäväksi biosidivalmisteessa, ja 
siten niiden katsotaan täyttävän kyseisen 
asetuksen II osaston 1 ja 5 luvun 
vaatimukset.

4. Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
tehoaineiden lisäksi tehoaineet, joita 
valmistetaan tai tuodaan maahan 
käytettäväksi ainoastaan vähäriskisissä 
biosidivalmisteissa ja joille on myönnetty 
lupa markkinoille saattamista varten 
15 artiklan mukaisesti, katsotaan 
rekisteröidyiksi ja rekisteröinti päätökseen 
saatetuksi valmistusta tai maahan tuontia 
varten käytettäväksi biosidivalmisteessa, ja 
siten niiden katsotaan täyttävän kyseisen 
asetuksen II osaston 1 ja 5 luvun 
vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Komission esittämä vähäriskisen biosidivalmisteen määritelmä on liian suppea ja rajoittaa 
mahdollisuuksia soveltaa keskitettyä menettelyä. Määritelmää on näin ollen laajennettu, jotta 
useammat valmisteet voivat saada yhteisön luvan, varmistaen samalla kuitenkin, ettei 
kemikaalivirasto heti ruuhkaudu biosidivalmisteiden koko kirjon parissa. Tämä voitaisiin 
mahdollistaa myöhemmin tarkastelemalla menettelyä aikaisemmin (vuonna 2016) sen 
ulottamiseksi koskemaan kaikkia valmisteita.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Mahdollisuus vaatia käännöksiä useammalla kuin yhdellä virallisella kielellä (tapauksissa, 
joissa kyseessä olevassa jäsenvaltiossa on enemmän kuin yksi virallinen kieli) saattaisi 
aiheuttaa tarpeettoman taloudellisen ja hallinnollisen taakan hakijalle. 

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

3 kohdan b alakohdan pitäisi olla kaikin puolin yhdenmukainen 16 artiklan 6 kohdan kanssa, 
jossa todetaan, että ”kun kyseessä on kehysvalmiste, voidaan sallia tehoaineen 
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prosenttiosuuden pienentäminen viitebiosidivalmisteeseen nähden”. Lupien sisällössä pitäisi 
ottaa huomioon myös tämä mahdollisuus.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kehysvalmisteen ollessa kyseessä 
kaikille saman kehysvalmisteen piiriin 
kuuluville biosidivalmisteille annetaan 
yksi ja sama lupanumero.

Or. en

Perustelu

Uusi kohta on tarpeen sen selventämiseksi, että luvan saaneen kehysvalmisteen tapauksessa 
kaikille saman kehysvalmisteen piiriin kuuluville valmisteille annetaan yksi ja sama 
lupanumero. Ehdotukseen biosidivalmisteita koskevaksi asetukseksi ei tällä hetkellä sisälly 
tällaista selvennystä.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Asiakirjojen toimittamiselle on asetettava tarkka aikaraja, jonka pitäisi olla mahdollisimman 
lyhyt, jotta arviointi voidaan suorittaa nopeasti.
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos käy ilmi, että hakemuksen 
täydellisen arvioinnin suorittamiseksi 
tarvitaan lisätietoja, hakemuksen 
vastaanottavan toimivaltaisen 
viranomaisen on pyydettävä hakijaa 
toimittamaan kyseiset tiedot. Edellä 
1 kohdassa tarkoitettu kahdentoista 
kuukauden määräaika keskeytyy pyynnön 
esittämispäivästä siihen päivään asti, jona 
tiedot vastaanotetaan.

3. Jos käy ilmi, että hakemuksen 
täydellisen arvioinnin suorittamiseksi 
tarvitaan lisätietoja, hakemuksen 
vastaanottavan toimivaltaisen 
viranomaisen on pyydettävä hakijaa 
toimittamaan kyseiset tiedot tietyssä 
määräajassa, joka ei saa ylittää kuutta 
kuukautta. Poikkeusolosuhteissa ja 
asianmukaisesti perustellusta syystä 
määräaikaa voidaan pidentää enintään 
kuudella kuukaudella. Edellä 1 kohdassa 
tarkoitettu kahdentoista kuukauden 
määräaika keskeytyy pyynnön 
esittämispäivästä siihen päivään asti, jona 
tiedot vastaanotetaan.

Or. en

Perustelu

Kokemus on osoittanut, että arviointimenettelyn loppuunsaattaminen voi kestää kohtuuttoman 
pitkään. Näin ollen on olennaisen tärkeää ottaa käyttöön asianmukaiset määräajat sellaisten 
porsaanreikien välttämiseksi, jotka voivat pitkittää menettelyä tarpeettomasti. Ne myös tuovat 
hakijalle jonkinlaista varmuutta siitä, kuinka pitkään menettely voi enimmillään kestää. 

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Jos hakemuksen vastaanottava 
toimivaltainen viranomainen katsoo, ettei 
hakemus ole täydellinen, sen on 
ilmoitettava hakijalle siitä, mitä lisätietoja 
hakemuksen validoimiseksi tarvitaan ja 
asetettava kyseisten tietojen toimittamiselle 
enintään yhden kuukauden määräaika. 
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Or. en

Perustelu

Asiakirjojen toimittamiselle on asetettava tarkka aikaraja, jonka pitäisi olla mahdollisimman 
lyhyt, jotta arviointi voidaan suorittaa nopeasti.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos uusimista koskevan hakemuksen 
arvioinnin aikana ilmenee, että 
hakemuksen täydellistä arviointia varten 
tarvitaan lisätietoja, hakemuksen 
vastaanottavan toimivaltaisen 
viranomaisen on pyydettävä hakijaa 
toimittamaan tällaiset tiedot. Edellä 
6 kohdassa tarkoitettu kuuden kuukauden 
määräaika keskeytyy pyynnön 
esittämispäivästä siihen päivään asti, jona 
tiedot vastaanotetaan.

7. Jos uusimista koskevan hakemuksen 
arvioinnin aikana ilmenee, että 
hakemuksen täydellistä arviointia varten 
tarvitaan lisätietoja, hakemuksen 
vastaanottavan toimivaltaisen 
viranomaisen on pyydettävä hakijaa 
toimittamaan tällaiset tiedot tietyssä 
määräajassa, joka ei saa ylittää kuutta 
kuukautta. Poikkeusolosuhteissa ja 
asianmukaisesti perustellusta syystä 
määräaikaa voidaan pidentää enintään 
kuudella kuukaudella. Edellä 6 kohdassa 
tarkoitettu kuuden kuukauden määräaika 
keskeytyy pyynnön esittämispäivästä 
siihen päivään asti, jona tiedot 
vastaanotetaan.

Or. en

Perustelu

Kokemus on osoittanut, että arviointimenettelyn loppuunsaattaminen voi kestää kohtuuttoman 
pitkään. Näin ollen on olennaisen tärkeää ottaa käyttöön asianmukaiset määräajat sellaisten 
porsaanreikien välttämiseksi, jotka voivat pitkittää menettelyä tarpeettomasti. Ne myös tuovat 
hakijalle jonkinlaista varmuutta siitä, kuinka pitkään menettely voi enimmillään kestää. 
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Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hakemuksen vastaanottava 
toimivaltainen viranomainen voi edellyttää, 
että kansallinen lupa ja hakemus 
käännetään sen jäsenvaltion yhdelle tai 
useammalle viralliselle kielelle, jossa 
toimivaltainen viranomainen toimii.

3. Hakemuksen vastaanottava 
toimivaltainen viranomainen voi edellyttää, 
että kansallinen lupa ja hakemus 
käännetään sen jäsenvaltion yhdelle 
viralliselle kielelle, jossa toimivaltainen 
viranomainen toimii.

Or. en

Perustelu

Mahdollisuus vaatia käännöksiä useammalla kuin yhdellä virallisella kielellä (tapauksissa, 
joissa kyseessä olevassa jäsenvaltiossa on enemmän kuin yksi virallinen kieli) saattaisi 
aiheuttaa tarpeettoman taloudellisen ja hallinnollisen taakan hakijalle. 

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Lainsäädäntötekstissä pitää ilmoittaa selkeästi kyseisessä asiassa noudatettava aikaraja, jotta 
jäsenvaltioiden välisten kiistojen ratkaisemista varten saadaan käyttöön tehokas järjestelmä. 
Kolme kuukautta on sopiva määräaika, jonka kuluessa komissio esittää ehdotuksen 
päätökseksi perusteista, joiden pohjalta luvat jätetään tunnustamatta tai niitä rajoitetaan.
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Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos toimivaltainen viiteviranomainen 
katsoo, että hakemus ei ole täydellinen, sen 
on ilmoitettava hakijalle siitä, mitä 
lisätietoja hakemuksen validointia varten 
tarvitaan, ja asetettava kyseisten tietojen 
toimittamiselle kohtuullinen määräaika. 
Toimivaltaisen viiteviranomaisen on myös 
ilmoitettava asiasta muille kyseessä 
oleville jäsenvaltioille.

4. Jos toimivaltainen viiteviranomainen 
katsoo, että hakemus ei ole täydellinen, sen 
on ilmoitettava hakijalle siitä, mitä 
lisätietoja hakemuksen validointia varten 
tarvitaan, ja asetettava kyseisten tietojen 
toimittamiselle enintään yhden 
kuukauden määräaika. Toimivaltaisen 
viiteviranomaisen on myös ilmoitettava 
asiasta muille kyseessä oleville 
jäsenvaltioille.

Or. en

Perustelu

Asiakirjojen toimittamiselle on asetettava tarkka aikaraja, jonka pitäisi olla mahdollisimman 
lyhyt, jotta arviointi voidaan suorittaa nopeasti.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 9 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Lainsäädäntötekstissä pitää ilmoittaa selkeästi kyseisessä asiassa noudatettava aikaraja, jotta 
jäsenvaltioiden välisten kiistojen ratkaisemista varten saadaan käyttöön tehokas järjestelmä. 
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Kolme kuukautta on sopiva määräaika, jonka kuluessa komissio esittää ehdotuksen 
päätökseksi perusteista, joiden pohjalta luvat jätetään tunnustamatta tai niitä rajoitetaan.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 9 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komission päätöksessä hylätään
perusteet kansallisen luvan epäämiselle tai 
rajoittamiselle, toimivaltaisen 
viranomaisen, joka on ehdottanut luvan 
tunnustamisen epäämistä tai luvan 
rajoittamista, on viipymättä myönnettävä
lupa kyseessä olevalle biosidivalmisteelle 
toimivaltaisen viiteviranomaisen 
myöntämän kansallisen luvan mukaisesti.

Jos komission päätöksessä vahvistetaan
perusteet kansallisen luvan epäämiselle tai 
rajoittamiselle, toimivaltaisen 
viranomaisen, joka on aikaisemmin
hyväksynyt biosidivalmisteen, on 
viipymättä tarkasteltava uudestaan
kansallista lupaansa kyseisen päätöksen 
noudattamiseksi.

Jos komission päätöksessä vahvistetaan 
ensimmäinen kansallinen lupa, 
toimivaltaisen viranomaisen, joka on 
ehdottanut kansallisen luvan 
tunnustamisen epäämistä tai kansallisen 
luvan tunnustamista tietyin edellytyksin, 
on viipymättä hyväksyttävä kyseessä oleva 
biosidivalmiste ensimmäisen luvan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Nykyiseen sanamuotoon sisältyy ainoastaan sellainen vaihtoehto, että komissio hylkää 
perusteet kansallisen luvan epäämiselle, muttei lainkaan sellaista tapausta, jossa komissio 
hyväksyy ne, kuten 27 artiklan 2 kohdassa asianmukaisesti todetaan (tässä on käytetty samaa 
sanamuotoa). 

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos kemikaalivirasto katsoo, että 3. Jos kemikaalivirasto katsoo, että 
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hakemus ei ole täydellinen, sen on 
ilmoitettava hakijalle siitä, mitä lisätietoja 
hakemuksen validoimiseen tarvitaan, ja 
asetettava kyseisten tietojen toimittamista 
varten kohtuullinen määräaika. 

hakemus ei ole täydellinen, sen on 
ilmoitettava hakijalle siitä, mitä lisätietoja 
hakemuksen validoimiseen tarvitaan, ja 
asetettava kyseisten tietojen toimittamista 
varten enintään kahden kuukauden 
määräaika. 

Or. en

Perustelu

Asiakirjojen toimittamiselle on asetettava tarkka aikaraja, jonka pitäisi olla mahdollisimman 
lyhyt, jotta arviointi voidaan suorittaa nopeasti.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos asiakirja-aineistoja arvioitaessa käy 
ilmi, että arvioinnin suorittamiseksi 
tarvitaan lisätietoja, arvioinnista vastaavan 
toimivaltaisen viranomaisen on pyydettävä 
hakijaa toimittamaan kyseiset tiedot 
tietyssä määräajassa ja ilmoitettava asiasta 
kemikaalivirastolle. 

2. Jos asiakirja-aineistoja arvioitaessa käy 
ilmi, että arvioinnin suorittamiseksi 
tarvitaan lisätietoja, arvioinnista vastaavan 
toimivaltaisen viranomaisen on pyydettävä 
hakijaa toimittamaan kyseiset tiedot 
tietyssä määräajassa, joka ei saa ylittää 
kuutta kuukautta. Poikkeusolosuhteissa ja
asianmukaisesti perustellusta syystä 
määräaikaa voidaan pidentää enintään 
kuudella kuukaudella. Arvioinnista 
vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava asiasta kemikaalivirastolle. 

Or. en

Perustelu

Kokemus on osoittanut, että arviointimenettelyn loppuunsaattaminen voi kestää kohtuuttoman 
pitkään. Näin ollen on olennaisen tärkeää ottaa käyttöön asianmukaiset määräajat sellaisten 
porsaanreikien välttämiseksi, jotka voivat pitkittää menettelyä tarpeettomasti. Ne myös tuovat 
hakijalle jonkinlaista varmuutta siitä, kuinka pitkään menettely voi enimmillään kestää. 
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Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos kemikaalivirasto katsoo, että 
hakemus ei ole täydellinen, sen on 
ilmoitettava hakijalle siitä, mitä lisätietoja 
hakemuksen validoimiseen tarvitaan, ja 
asetettava kyseisten tietojen toimittamista 
varten kohtuullinen määräaika. 

6. Jos kemikaalivirasto katsoo, että 
hakemus ei ole täydellinen, sen on 
ilmoitettava hakijalle siitä, mitä lisätietoja 
hakemuksen validoimiseen tarvitaan, ja 
asetettava kyseisten tietojen toimittamista 
varten enintään kahden kuukauden 
määräaika. 

Or. en

Perustelu

Asiakirjojen toimittamiselle on asetettava tarkka aikaraja, jonka pitäisi olla mahdollisimman 
lyhyt, jotta arviointi voidaan suorittaa nopeasti.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos arvioinnista vastaava toimivaltainen 
viranomainen, joka suoritti yhteisön lupaa 
koskevan hakemuksen alustavan 
arvioinnin, päättää, että hakemuksen 
täydellinen arviointi ei ole tarpeen, sen on 
12 kuukauden kuluessa validoinnista 
laadittava suositus luvan uusimisesta ja 
toimitettava se kemikaalivirastolle.

2. Jos arvioinnista vastaava toimivaltainen 
viranomainen, joka suoritti yhteisön lupaa 
koskevan hakemuksen alustavan 
arvioinnin, päättää, että hakemuksen 
täydellinen arviointi ei ole tarpeen, sen on 
kuuden kuukauden kuluessa validoinnista 
laadittava suositus luvan uusimisesta ja 
toimitettava se kemikaalivirastolle.

Or. en

Perustelu

Tehoaineen liitteeseen I sisällyttämisen uusimista koskevassa 12 artiklan 2 kohdassa 
edellytetään silloin, kun täydellinen arviointi ei ole välttämätön, että arvioinnista vastaava 
toimivaltainen viranomainen laatii uusimista koskevan suosituksen kuuden eikä 12 kuukauden 
kuluessa. 
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Olemassa olevaan lupaan tehtävä 
muutos on 3 artiklan mukaisesti joko
a) hallinnollinen muutos;
b) vähäinen muutos; tai
c) merkittävä muutos.

Or. en

Perustelu

Lainsäädäntötekstissä pitäisi ilmoittaa selkeästi lupia muutettaessa noudatettavat tärkeimmät 
periaatteet, vaikka menettelyjen yksityiskohdat voidaankin määritellä 
täytäntöönpanotoimenpiteissä. On erityisesti tarpeen määritellä, minkä tyyppisiä muutoksia 
olemassa oleviin lupiin voidaan tehdä.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut kriteerit ja menettelyt 
perustuvat seuraaviin periaatteisiin, 
mutteivät rajoitu niihin:
(a) lupiin tehtäviin hallinnollisiin 
muutoksiin sovelletaan yksinkertaistettua 
ilmoitusmenettelyä;
(b) lupiin tehtäviä vähäisiä muutoksia 
varten otetaan käyttöön lyhennetty 
arviointijakso;
(c) merkittävien muutosten tapauksessa 
arviointijakson on oltava suhteutettu 
ehdotetun muutoksen laajuuteen. 

Or. en
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Perustelu

Lainsäädäntötekstissä pitäisi ilmoittaa selkeästi lupia muutettaessa noudatettavat tärkeimmät 
periaatteet, vaikka yksityiskohdat voidaankin määritellä täytäntöönpanotoimenpiteissä. On 
erityisesti tarpeen täsmentää, että asiassa noudatetaan erityyppisiä muutosmenettelyjä 
biosidivalmisteeseen kaavaillun muutoksen asteesta ja merkityksestä (vähäinen tai merkittävä 
muutos) riippuen (alkuperäiseen lupaan verrattuna). Sellaisten vähäisten muutosten 
tapauksessa, jotka eivät vaikuta kielteisesti riskien tasoon tai valmisteiden tehoon, sovelletaan 
yksinkertaistettua ilmoitusmenettelyä.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

(a) sen sisältämät tehoaineet ovat peräisin 
samalta valmistajalta ja samalla paikalla 
sijaitsevalta tuotantolaitokselta; 

(a) sen sisältämät tehoaineet ovat peräisin 
samalta valmistajalta ja samalla paikalla 
sijaitsevalta tuotantolaitokselta; ja;

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

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

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

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

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos kyseessä on tieteellinen tutkimus tai 
kehittäminen, henkilön, joka aikoo 

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

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

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa todetaan, että kokeen tai testin suorittamiseksi tieteellistä tutkimusta tai 
kehittämistä varten vailla lupaa olevan biosidivalmisteen, joka saattaa aiheuttaa valmisteen 
vapautumista ympäristöön, on saatava kansallinen lupa ennen kuin testi/koe voidaan 
suorittaa. Tämä muodostaa selvästi huomattavan esteen innovoinnille, koska se johtaa hyvin 
pitkiin odotusaikoihin ennen testien suorittamista. Näin ollen samalla kun edelleenkin 
edellytetään toimivaltaisen viranomaisen suorittamaa etukäteisarviointia, on tarpeen säätää 
30 päivän määräajasta, jonka kuluessa arvioidaan, aiheuttaako ehdotettu testi/koe syytä 
huoleen. 

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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jossa markkinoille saattaminen tapahtuu.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa todetaan, että kokeen tai testin suorittamiseksi tieteellistä tutkimusta tai 
kehittämistä varten vailla lupaa olevan biosidivalmisteen, joka saattaa aiheuttaa valmisteen 
vapautumista ympäristöön, on saatava kansallinen lupa ennen kuin testi/koe voidaan 
suorittaa. Tämä muodostaa selvästi huomattavan esteen innovoinnille, koska se johtaa hyvin 
pitkiin odotusaikoihin ennen testien suorittamista. Näin ollen samalla kun edelleenkin 
edellytetään toimivaltaisen viranomaisen suorittamaa etukäteisarviointia, on tarpeen säätää 
30 päivän määräajasta, jonka kuluessa arvioidaan, aiheuttaako ehdotettu testi/koe syytä 
huoleen. 

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Hyväksymätöntä biosidivalmistetta tai 
yksinomaan biosidivalmisteissa 
käytettäväksi tarkoitettua tehoainetta ei saa 
saattaa markkinoille sellaista koetta tai 
testiä varten, jonka yhteydessä tai 
seurauksena biosidivalmistetta voi päästä 
ympäristöön, ellei toimivaltainen 
viranomainen ole arvioinut kyseisen 
tuotteen markkinoille saattamisesta 
kiinnostuneen henkilön toimittamia tietoja 
ja antanut tähän tarkoitukseen puoltavaa 
lausuntoa, jossa voidaan määrätä 
lisäehtoja. Jos toimivaltainen 
viranomainen ei ole antanut lausuntoa 
30 päivän kuluessa edellä 1 kohdassa 
edellytettyjen tietojen ilmoittamisesta, 
biosidivalmiste tai tehoaine voidaan 
saattaa markkinoille ilmoitettua koetta tai 
testiä varten.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa todetaan, että kokeen tai testin suorittamiseksi tieteellistä tutkimusta tai 
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kehittämistä varten vailla lupaa olevan biosidivalmisteen, joka saattaa aiheuttaa valmisteen 
vapautumista ympäristöön, on saatava kansallinen lupa ennen kuin testi/koe voidaan 
suorittaa. Tämä muodostaa selvästi huomattavan esteen innovoinnille, koska se johtaa hyvin 
pitkiin odotusaikoihin ennen testien suorittamista. Näin ollen samalla kun edelleenkin 
edellytetään toimivaltaisen viranomaisen suorittamaa etukäteisarviointia, on tarpeen säätää 
30 päivän määräajasta, jonka kuluessa arvioidaan, aiheuttaako ehdotettu testi/koe syytä 
huoleen. 

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Niiden sääntöjen, jotka koskevat testien/kokeiden suorittamista jonkin muun jäsenvaltion 
alueella, kuin sen, jonka markkinoille kyseisiä biosidivalmisteita aiotaan saattaa, pitäisi olla 
samat kuin kyseisen artiklan 1 kohtaan sisältyvät säännöt.



PA\798008FI.doc 27/30 PE430.878v01-00

FI

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Käsiteltyihin esineisiin tai materiaaleihin 
liitetyissä merkinnöissä on oltava seuraavat
tiedot:

2. Käsiteltyihin esineisiin tai materiaaleihin 
liitetyissä merkinnöissä on oltava seuraavat 
tiedot:

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

(a) kaikkien niiden tehoaineiden nimet, 
käyttäen mahdollisuuksien mukaan 
yhteistä nimikkeistöä (esim. 
kansainvälinen kosmeettisten ainesosien 
nimistö) joita on käytetty esineiden tai 
materiaalien käsittelyssä tai joita esineet ja 
materiaalit sisältävät, paitsi jos voimassa 
olevaan alakohtaiseen lainsäädäntöön jo 
sisältyy merkintävaatimuksia;

(b) tarvittaessa käsitellyille esineille tai 
materiaaleille osoitettu bioisidiominaisuus;

(b) tarvittaessa käsitellyille esineille 
osoitettu bioisidiominaisuus;

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

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

(d) biosidivalmisteen luvassa esitetyt 
vaaralausekkeet ja turvalausekkeet.

(d) ainoastaan käsiteltyjen esineiden 
tapauksessa ja silloin kun se on tarpeen, 
biosidivalmisteen luvassa esitetyt 
vaaralausekkeet ja turvalausekkeet.

Or. en

Perustelu

Käsiteltyjä esineitä ja materiaaleja koskevat merkintävaatimukset eivät saa ulottua voimassa 
olevan alakohtaisen lainsäädännön vaatimusten alueelle. 

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Merkintöjen on oltava selvästi näkyvissä, 
helposti luettavissa ja riittävän kestäviä, ja 
niiden on oltava esitettyinä sen 
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jäsenvaltion kielellä tai yhdellä sen 
kielistä, jonka markkinoille käsiteltyjä 
esineitä tai materiaaleja aiotaan saattaa.

Or. en

Perustelu

On tarpeen täsmentää, että käsitellyt esineet ja materiaalit, kuten muutekin tuotteet, pitää 
aina varustaa sen jäsenvaltion kielellä olevin pakkausmerkinnöin, jonka markkinoille 
valmistetta saatetaan.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Komissio laatii kertomuksen tämän 
asetuksen täytäntöönpanosta ja erityisesti 
yhteisön lupamenettelyn ja vastavuoroisen 
tunnustamisen toiminnasta 1 päivään 
tammikuuta 2016 mennessä. Komissio 
toimittaa kyseisen kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että niiden 
alueella markkinoille saatettavissa 
biosidivalmisteissa on merkinnät niiden 
kansallisella kielellä tai kansallisilla 
kielillä.

3. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
niiden alueella markkinoille saatettavissa 
biosidivalmisteissa on merkinnät niiden 
kansallisella kielellä tai yhdellä niiden 
kansallisista kielistä, jos niitä on useita.

Or. en
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Perustelu

Yleisesti ottaen tuotteet pitää aina varustaa sen jäsenvaltion kielellä olevin 
pakkausmerkinnöin, jonka markkinoille valmistetta saatetaan.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) neuvojen ja avun tarjoaminen hakijoille 
tehoaineen liitteeseen I sisällyttämistä 
varten tai yhteisön lupaa varten;

(d) neuvojen ja avun tarjoaminen hakijoille 
ja erityisesti pk-yrityksille tehoaineen 
liitteeseen I sisällyttämistä varten tai 
yhteisön lupaa varten;

Or. en

Perustelu

On syytä ottaa huomioon, että pk-yritykset ovat useammin sellaisessa tilanteessa, että ne 
joutuvat pyytämään apua hakemusten laatimiseen, ja komission, kemikaaliviraston ja 
jäsenvaltioiden on tarjottava apua aina, kun se on mahdollista.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten määritelmästä 
annetussa suosituksessa 2003/361/EY 
tarkoitetuille mikroyrityksille sekä pienille 
ja keskisuurille yrityksille vahvistetaan 
alennettu maksu;

(a) pk-yrityksille vahvistetaan alennettu 
maksu;

Or. en

Perustelu

Määritelmiä koskevaan 3 artiklaan esitettyyn uuteen tarkistukseen sisältyy jo pk-yritysten 
määritelmä.
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Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(d) biosidivalmisteita markkinoille 
saattavien henkilöiden on maksettava 
vuosimaksu pk-yrityksiä lukuun 
ottamatta; ja

Or. en

Perustelu

Vaikka vuosimaksu auttaakin huolehtimaan kemikaaliviraston rahoituksen jatkuvuudesta, pk-
yritykset pitäisi vapauttaa siitä, jottei niille aiheutuisi tarpeetonta taloudellista taakkaa.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
75 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

75 a artikla 
Kansallisten neuvontapalvelujen 

perustaminen jäsenvaltioissa
Jäsenvaltioiden on perustettava 
kansallisia neuvontapalveluja antamaan 
hakijoille, erityisesti pk-yrityksille, ja 
muille asianosaisille neuvontaa niistä 
tehtävistä ja velvollisuuksista, joita 
kullekin on asetettu tämän asetuksen 
nojalla, ja 66 artiklan 2 kohdan 
d alakohdassa tarkoitetun, 
kemikaaliviraston antaman avun lisäksi.

Or. en


