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XV LUKU
TIEDOTUS JA VIESTINTÄ
1 JAKSO

Seuranta ja raportointi
65 artikla
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b) tiedot mahdollisista biosidivalmisteisiin liittyvistä myrkytys
tapauksista ja mahdollisuuksien mukaan ammattitaudeista
etenkin riskiryhmien kohdalla sekä erityistoimista, joita on
toteutettu tällaisten tapausten riskin vähentämiseksi tulevai
suudessa;

Vaatimusten noudattaminen

c) saatavilla olevat tiedot biosidivalmisteiden käyttöön liittyvistä
haitallisista ympäristövaikutuksista;

1.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset järjestelyt mark
kinoille saatettujen biosidivalmisteiden ja käsiteltyjen esineiden
valvomiseksi, jotta voidaan todeta, ovatko ne tämän asetuksen
vaatimusten mukaisia. Tällöin sovelletaan tuotteiden kaupan pi
tämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista
vaatimuksista 9 päivänä heinäkuuta 2008 annettua Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008 (1).

d) tiedot nanomateriaalien käytöstä biosidivalmisteissa ja sen
mahdollisista riskeistä.

2.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset järjestelyt viral
lisen valvonnan toteuttamiseksi, jotta varmistetaan tämän ase
tuksen noudattaminen.
Noudattamisen valvonnan helpottamiseksi unionin markkinoille
saatettujen biosidivalmisteiden valmistajien on ylläpidettävä val
mistusprosessin osalta markkinoille saatettavan biosidivalmis
teen laadun ja turvallisuuden kannalta olennaisia asianmukaisia
asiakirjoja paperi- tai sähköisessä muodossa ja talletettava tuo
tantoeränäytteitä. Asiakirjoihin on sisällyttävä vähintään seuraa
vat tiedot:
a) tehoaineiden ja muiden biosidivalmisteen valmistuksessa käy
tettyjen ainesosien käyttöturvallisuustiedotteet ja spesifikaa
tiot;
b) tiedot suoritetuista valmistustoiminnoista;
c) sisäisten laatutarkastusten tulokset;
d) tuotantoerien tunnistetiedot.
Tämän kohdan yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi
komissio voi tarvittaessa hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä
82 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudat
taen.
Tämän kohdan nojalla toteutetuilla toimenpiteillä on vältettävä
aiheuttamasta talouden toimijoille ja jäsenvaltioille kohtuutonta
hallinnollista taakkaa.
3.
Jäsenvaltioiden on joka viides vuosi 1 päivästä syyskuuta
2015 toimitettava komissiolle kertomus tämän asetuksen täy
täntöönpanosta alueellaan. Kertomukseen on sisällyttävä erityi
sesti

Kertomukset toimitetaan asiaankuuluvan vuoden 30 päivään
kesäkuuta mennessä, ja niiden on katettava jakso, joka ulottuu
niiden toimittamista edeltävän vuoden 31 päivään joulukuuta.

Kertomukset julkaistaan komission asiaa koskevilla verkkosivuil
la.

4.
Komissio laatii 3 kohdan mukaisesti vastaanotettujen ker
tomusten perusteella ja 12 kuukauden kuluessa kyseisen kohdan
toisessa alakohdassa tarkoitetusta päivästä yhteenvetokertomuk
sen tämän asetuksen, erityisesti 58 artiklan, täytäntöönpanosta.
Komissio toimittaa kyseisen kertomuksen Euroopan parlamen
tille ja neuvostolle.

66 artikla
Tietojen salassapito
1.
Kemikaaliviraston tämän asetuksen soveltamiseksi hallus
saan pitämiin asiakirjoihin sovelletaan Euroopan parlamentin,
neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustut
tavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annettua Euroopan parla
mentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1049/2001 (2) sekä ase
tuksen (EY) N:o 1907/2006 118 artiklan 3 kohdan nojalla an
nettuja kemikaaliviraston hallintoneuvoston sääntöjä.

2.
Kemikaaliviraston ja toimivaltaisten viranomaisten on
evättävä oikeus tutustua tietoihin, jos tietojen ilmaisemisen kat
sotaan vaarantavan asianosaisten kaupallisten etujen suojelun tai
yksityisyyden suojan tai turvallisuuden.

Seuraavien tietojen ilmaisemisen katsotaan yleensä vaarantavan
asianosaisten kaupallisten etujen suojelun tai yksityisyyden suo
jan tai turvallisuuden:

a) biosidivalmisteen täydellinen koostumus;

a) tiedot 2 kohdan mukaisesti suoritetun virallisen valvonnan
tuloksista;

b) valmistetun tai markkinoilla saataville asetetun tehoaineen tai
biosidivalmisteen täsmällinen tonnimäärä;

(1) EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30.

(2) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.
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c) yhteydet tehoaineen valmistajan ja biosidivalmisteen markki
noille saattamisesta vastaavan henkilön välillä tai biosidival
misteen markkinoille saattamisesta vastaavan henkilön ja val
misteen jakelijoiden välillä;
d) selkärankaisilla tehtyihin kokeisiin osallistuneiden henkilöi
den nimet ja osoitteet.
Jos kuitenkin tarvitaan kiireellisiä toimia ihmisten terveyden,
eläinten terveyden, turvallisuuden tai ympäristön suojelemiseksi
tai muista yleistä etua koskevista pakottavista syistä, kemikaa
liviraston tai toimivaltaisten viranomaisten on ilmaistava tässä
kohdassa tarkoitetut tiedot.
3.
Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, oikeutta tutus
tua seuraaviin tietoihin ei missään tapauksessa evätä luvan
myöntämisen jälkeen:
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4.
Henkilö, joka toimittaa tehoainetta tai biosidivalmistetta
koskevia tietoja kemikaalivirastolle tai toimivaltaiselle viran
omaiselle tämän asetuksen soveltamiseksi, voi pyytää, että 67 ar
tiklan 3 kohdassa tarkoitettuja tietoja ei aseteta saataville, ja
esittää perustelut sille, miksi kyseisten tietojen ilmaiseminen
voisi vaarantaa henkilön tai jonkin muun asianosaisen kaupal
liset edut.
67 artikla
Yleisön oikeus tutustua tietoihin sähköisesti
1.
Seuraavat ajantasaiset kemikaaliviraston tai komission hal
lussa olevat tehoaineita koskevat tiedot on asetettava julkisesti ja
helposti saataville maksutta siitä päivästä, jona tehoaine hyväk
sytään:
a) mikäli saatavissa, ISO-nimi ja IUPAC-nimikkeistössä esiintyvä
nimi;

a) luvan haltijan nimi ja osoite;
b) biosidivalmisteen valmistajan nimi ja osoite;
c) tehoaineen valmistajan nimi ja osoite;
d) biosidivalmisteen sisältämän tehoaineen (sisältämien teho
aineiden) pitoisuus sekä biosidivalmisteen nimi;
e) biosidivalmisteen fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia
koskevat tiedot;
f)

menetelmät, joilla tehoaine tai biosidivalmiste tehdään hai
tattomaksi;

g) tulosten yhteenveto 20 artiklan nojalla vaadittavista testeistä,
joilla osoitetaan valmisteen teho ja vaikutus ihmisiin, eläi
miin ja ympäristöön ja tarvittaessa sen kyky aiheuttaa resis
tenssiä;
h) suositeltavat keinot ja varotoimenpiteet käsittelystä, kulje
tuksesta ja käytöstä sekä tulipalosta tai muista onnetto
muuksista aiheutuvien vaarojen torjumiseen;
i)
j)

c) luokitus ja merkinnät, myös tieto siitä, täyttääkö tehoaine
jonkin 5 artiklan 1 kohdassa säädetyistä kriteereistä;
d) fysikaalis-kemialliset tutkittavat ominaisuudet sekä tiedot kul
keutumisteistä sekä jakaantumisesta ja käyttäytymisestä ym
päristössä;
e) kaikkien toksikologisten ja ekotoksikologisten tutkimusten
tulokset;
f) liitteen VI mukaisesti määritetty hyväksyttävä altistumistaso
tai ennakoitu vaikutukseton pitoisuus;
g) liitteen II ja liitteen III mukaisesti annetut ohjeet turvallisesta
käytöstä;
h) liitteessä II olevan 1 osaston 5.2 ja 5.3 kohdassa sekä 2
osaston 4.2 kohdassa tarkoitetut analyysimenetelmät.

käyttöturvallisuustiedotteet;
19 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut analyysime
netelmät;

k) valmisteen ja sen pakkauksen hävitysmenetelmät;
l)

b) tarvittaessa nimi sellaisena kuin se on Euroopassa kaupalli
sessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelossa;

menettelyt, joita noudatetaan, ja toimet, joita toteutetaan,
mikäli valmistetta roiskuu tai vuotaa;

m) tiedot siitä, millaista ensiapua ja millaisia hoito-ohjeita on
annettava henkilövahinkojen yhteydessä.

2.
Kemikaaliviraston on asetettava julkisesti ja helposti saa
taville maksutta seuraavat ajantasaiset tiedot siitä päivästä, jona
biosidivalmisteelle annetaan lupa:
a) lupaa koskevat ehdot ja edellytykset;
b) biosidivalmisteen ominaisuuksia koskeva yhteenveto; ja
c) liitteessä III olevan 1 osaston 5.2 ja 5.3 kohdassa sekä 2
osaston 5.2 kohdassa tarkoitetut analyysimenetelmät.
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3.
Kemikaaliviraston on asetettava julkisesti ja helposti saa
taville maksutta seuraavat ajantasaiset tehoaineita koskevat tie
dot siitä päivästä, jona tehoaine hyväksytään, paitsi jos tietojen
toimittaja toimittaa 66 artiklan 4 kohdan mukaiset toimivaltai
sen viranomaisen tai kemikaaliviraston hyväksymät perustelut
sille, miksi tällainen julkaiseminen voisi mahdollisesti vaarantaa
sen tai jonkin muun asianosaisen kaupalliset edut:

a) aineen puhtausaste ja tehoaineiden vaarallisiksi tiedettyjen
epäpuhtauksien ja/tai lisäaineiden tunnistetiedot, jos kyseiset
tiedot ovat olennaisia luokituksen ja merkintöjen kannalta;

b) tutkimustiivistelmät tai yksityiskohtaiset tutkimustiivistelmät
tehoaineen hyväksymistä varten toimitetuista tutkimuksista;

c) käyttöturvallisuustiedotteeseen sisältyvät, muut kuin tämän
artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot;

d) aineen kauppanimi (kauppanimet);

e) arviointiraportti.

4.
Kemikaaliviraston on asetettava julkisesti ja helposti saa
taville maksutta seuraavat ajantasaiset tiedot siitä päivästä, jona
biosidivalmisteelle annetaan lupa, paitsi jos tietojen toimittaja
toimittaa 66 artiklan 4 kohdan mukaiset toimivaltaisen viran
omaisen tai kemikaaliviraston hyväksymät perustelut sille, miksi
tällainen julkaiseminen voisi mahdollisesti vaarantaa sen tai jon
kin muun asianosaisen kaupalliset edut:

a) tutkimustiivistelmät tai yksityiskohtaiset tutkimustiivistelmät
biosidivalmisteen lupaa varten toimitetuista tutkimuksista; ja
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2 JAKSO

Biosidivalmisteita koskevat tiedot
69 artikla
Biosidivalmisteiden luokitus, pakkaukset ja merkinnät
1.
Luvan haltijoiden on varmistettava, että biosidivalmisteet
luokitellaan, pakataan ja merkitään 22 artiklan 2 kohdan i ala
kohdassa tarkoitetun, biosidivalmisteen ominaisuuksia koskevan
hyväksytyn yhteenvedon, erityisesti vaaralausekkeiden ja turva
lausekkeiden, mukaisesti sekä direktiivin 1999/45/EY ja soveltu
vin osin asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.
Lisäksi valmisteet, joita voidaan erehtyä pitämään elintarvikkei
na, juomana tai rehuna, on pakattava siten, että tällaisen ereh
dyksen todennäköisyys on mahdollisimman pieni. Jos nämä
valmisteet ovat yleisön saatavilla, niissä on oltava ainesosia,
jotka tekevät valmisteet vastenmielisiksi nauttia ja erityisesti lap
sia houkuttamattomiksi.
2.
Edellä olevan 1 kohdan vaatimusten noudattamisen lisäksi
luvan haltijoiden on varmistettava, että merkinnät eivät ole har
haanjohtavia valmisteesta ihmisten terveydelle, eläinten tervey
delle tai ympäristölle aiheutuvien riskien tai sen tehon osalta
eikä niissä saa missään tapauksessa olla mainintoja ”vähäris
kinen biosidivalmiste”, ”myrkytön”, ”haitaton”, ”luonnollinen”,
”ympäristöystävällinen” tai ”eläinystävällinen” taikka vastaavia
mainintoja. Lisäksi merkinnässä on oltava selvästi ja pysyvästi
seuraavat tiedot:
a) kaikkien tehoaineiden tunnistetiedot ja pitoisuus metrijärjes
telmän yksikköinä;
b) tieto valmisteen mahdollisesti sisältämistä nanomateriaaleista
ja erityisistä asiaa koskevista riskeistä ja kunkin nanomate
riaaleja koskevan viittauksen jälkeen ilmaus ”nano” suluissa;
c) toimivaltaisen viranomaisen tai komission biosidivalmis
teelle antama lupanumero;

b) arviointiraportti.

d) luvan haltijan nimi ja osoite;
68 artikla
Tietojen kirjaaminen ja raportointi
1.
Luvan haltijoiden on pidettävä kirjaa biosidivalmisteista,
joita ne saattavat markkinoille, vähintään kymmenen vuoden
ajan markkinoille saattamisesta tai kymmenen vuoden ajan päi
västä, jona lupa peruutettiin tai sen voimassaolo päättyi, sen
mukaisesti, kumpi on aikaisempi. Niiden on asetettava kirjaus
ten olennaiset tiedot pyynnöstä toimivaltaisen viranomaisen saa
taville.

2.
Tämän artiklan 1 kohdan yhdenmukaisen soveltamisen
varmistamiseksi komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä,
joissa täsmennetään kirjattavien tietojen muoto ja sisältö.
Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 82 artiklan 2 koh
dassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

e) formulaatin tyyppi;
f)

käyttötarkoitukset, joita varten biosidivalmiste on saanut
luvan;

g) käyttöohjeet, käyttötiheys ja annostelu ilmaistuna metrijär
jestelmän yksikköinä käyttäjän kannalta tarkoituksenmukai
sella ja ymmärrettävällä tavalla, kutakin lupaehdoissa mää
riteltyä käyttötarkoitusta varten;
h) mahdollisia suoria tai epäsuoria haittavaikutuksia koskevat
tarkat tiedot ja ensiapuohjeet;
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lause ”Oheiset ohjeet luettava ennen käyttöä”, jos valmisteen
mukana on ohjelehtinen, ja tarvittaessa varoitukset riskiryh
mille;
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71 artikla
Biosidivalmisterekisteri
1.
Kemikaalivirasto perustaa tietojärjestelmän, josta käytetään
nimeä biosidivalmisterekisteri, ja ylläpitää sitä.

j)

ohjeet biosidivalmisteen ja sen pakkauksen turvallisesta hä
vittämisestä ja tarvittaessa myös pakkauksen uudelleenkäyt
töä koskeva kielto;

k) formulaatin eränumero tai -merkintä ja viimeinen käyttö
päivä tavanomaisissa varastointiolosuhteissa;

l)

tarvittaessa biosidivaikutuksen syntymiseen tarvittava aika,
varoaika biosidivalmisteen käyttökertojen välillä tai biosidi
valmistekäsittelyn ja käsitellyn valmisteen seuraavan käytön
välillä taikka varoaika ihmisten tai eläinten pääsylle biosidi
valmisteella käsitellylle alueelle, mukaan lukien tarkat tiedot
puhdistamiskeinoista ja -toimenpiteistä sekä käsiteltyjen alo
jen vaatima tuuletusaika; tarkat tiedot laitteiden asianmukai
sesta puhdistamisesta; tarkat tiedot varotoimenpiteistä käy
tön ja kuljetuksen aikana;

m) tarvittaessa käyttäjäryhmät, joihin biosidivalmisteen käyttö
on rajattu;
n) tarvittaessa erityistä ympäristövaaraa koskevat, erityisesti
muiden kuin kohde-eliöiden suojeluun ja veden saastumisen
torjuntaan liittyvät tiedot;
o) mikro-organismeja sisältävien biosidivalmisteiden osalta
merkintävaatimukset direktiivin 2000/54/EY mukaisesti.
Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jos se
on tarpeen biosidivalmisteen koon tai tarkoituksen vuoksi,
edellä e, g, h, j, k, l ja n alakohdassa tarkoitetut tiedot voidaan
merkitä pakkaukseen tai pakkauksen mukana seuraavaan ohje
lehtiseen.
3.

Jäsenvaltiot voivat vaatia

a) malleja tai luonnoksia pakkauksista, merkinnöistä ja ohjeleh
tisistä;
b) sitä, että niiden alueella markkinoilla saataville asetettavissa
biosidivalmisteissa on merkinnät niiden virallisella kielellä tai
virallisilla kielillä.
70 artikla
Käyttöturvallisuustiedotteet
Tehoaineiden ja biosidivalmisteiden käyttöturvallisuustiedotteet
on tarvittaessa laadittava ja asetettava saataville asetuksen (EY)
N:o 1907/2006 31 artiklan mukaisesti.

2.
Biosidivalmisterekisteriä käytetään tietojen vaihtoon toimi
valtaisten viranomaisten, kemikaaliviraston ja komission välillä
sekä hakijoiden ja toimivaltaisten viranomaisten, kemikaaliviras
ton ja komission välillä.

3.
Hakijoiden on käytettävä biosidivalmisterekisteriä hake
musten ja tietojen toimittamiseen kaikissa tämän asetuksen so
veltamisalaan kuuluvissa menettelyissä.

4.
Hakijoiden toimitettua hakemukset ja tiedot kemikaalivi
raston on tarkistettava, että ne on toimitettu oikeassa muodossa,
ja ilmoitettava siitä viipymättä arvioinnista vastaavalle toimival
taiselle viranomaiselle.

Jos kemikaalivirasto päättää, ettei hakemusta ole toimitettu oi
keassa muodossa, se hylkää hakemuksen ja ilmoittaa asiasta
hakijalle.

5.
Kun toimivaltainen viranomainen on validoinut tai hyväk
synyt hakemuksen, se asetetaan biosidivalmisterekisterin kautta
kaikkien muiden toimivaltaisten viranomaisten ja kemikaalivi
raston saataville.

6.
Toimivaltaiset viranomaiset ja komissio käyttävät biosidi
valmisterekisteriä tallentaakseen biosidivalmisteiden luvista teke
mänsä päätökset ja ilmoittaakseen niistä, ja ne päivittävät bio
sidivalmisterekisterissä olevat tiedot, kun tällaisia päätöksiä teh
dään. Toimivaltaisten viranomaisten on erityisesti päivitettävä
biosidivalmisterekisteriin tiedot niistä biosidivalmisteista, joille
on annettu lupa niiden alueella tai joiden osalta kansallinen
lupa on evätty, uusittu tai peruutettu tai sitä on muutettu tai
joiden osalta rinnakkaiskauppaa koskeva lupa on myönnetty,
evätty tai peruutettu. Komissio päivittää erityisesti tiedot niistä
biosidivalmisteista, joille on annettu lupa unionissa tai joiden
osalta unionin lupa on evätty, uusittu tai peruutettu tai sitä
on muutettu.

Biosidivalmisterekisteriin syötettäviin tietoihin on sisällytettävä
tarvittaessa

a) lupaa koskevat ehdot ja edellytykset;

b) 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu biosidivalmisteen ominai
suuksia koskeva yhteenveto;

c) biosidivalmistetta koskeva arviointiraportti.
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Tässä kohdassa tarkoitetut tiedot on asetettava hakijan saataville
myös biosidivalmisterekisterin kautta.
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XVI LUKU
KEMIKAALIVIRASTO

74 artikla
7.
Jos biosidivalmisterekisteri ei ole täysin toiminnassa vii
meistään 1 päivänä syyskuuta 2013 tai se ei enää ole toimin
nassa kyseisen ajankohdan jälkeen, kaikkia jäsenvaltioille, toimi
valtaisille viranomaisille, komissiolle ja hakijoille tällä asetuksella
vahvistettuja tietojen toimittamis- ja ilmoitusvelvoitteita sovelle
taan edelleen. Tämän kohdan yhdenmukaisen soveltamisen var
mistamiseksi erityisesti sen osalta, missä muodossa tietoja voi
daan toimittaa ja vaihtaa, komissio hyväksyy tarvittavat toimen
piteet 82 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä
noudattaen. Nämä toimenpiteet rajoitetaan ajallisesti koskemaan
ajanjaksoa, joka on ehdottoman tarpeen biosidivalmisterekis
terin saattamiseksi täyteen toimintavalmiuteen.

Kemikaaliviraston rooli
1.
Kemikaalivirasto hoitaa sille tässä asetuksessa annetut teh
tävät.

2.
Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 78–84, 89 ja 90 artiklaa
sovelletaan soveltuvin osin ottaen huomioon kemikaaliviraston
roolin tämän asetuksen yhteydessä.

75 artikla
Biosidivalmistekomitea

8.
Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla
vahvistetaan yksityiskohtaisia sääntöjä biosidivalmisterekisteriin
syötettävien tietojen lajista. Nämä täytäntöönpanosäädökset hy
väksytään 82 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa
menettelyä noudattaen.

9.
Siirretään komissiolle valta antaa 83 artiklan mukaisesti
delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan rekisterin käyttöä kos
kevia täydentäviä sääntöjä.

1.

Kemikaalivirastoon perustetaan biosidivalmistekomitea.

Biosidivalmistekomitea vastaa kemikaaliviraston lausunnon laa
timisesta seuraavista kysymyksistä:

a) hakemukset, jotka koskevat tehoaineiden hyväksymistä ja
hyväksymisen uusimista;

b) tehoaineiden hyväksymisen tarkistaminen;
72 artikla
Mainonta
1.
Kaikissa biosidivalmistemainoksissa on sen lisäksi, että ne
ovat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisia, oltava mukana
lauseet ”Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja val
mistetiedot ennen käyttöä.”. Lauseiden on erotuttava selvästi ja
oltava luettavissa koko mainoksessa.

2.
Mainostajat voivat korvata määrätyissä lauseissa ilmaisun
”biosidit” selkeällä viittauksella mainostettuun valmisteryhmään.

3.
Biosidivalmistemainoksissa ei saa viitata valmisteeseen ta
valla, joka on harhaanjohtava valmisteesta ihmisten terveydelle,
eläinten terveydelle tai ympäristölle aiheutuvien riskien tai sen
tehon osalta. Biosidivalmisteen mainonnassa ei missään tapauk
sessa saa esiintyä ilmaisuja ”vähäriskinen biosidivalmiste”, ”myr
kytön”, ”haitaton”, ”luonnollinen”, ”ympäristöystävällinen” tai
”eläinystävällinen” taikka vastaavia mainintoja.

73 artikla

c) hakemukset, jotka koskevat 28 artiklassa säädetyt edellytyk
set täyttävien tehoaineiden sisällyttämistä liitteeseen I sekä
kyseisten tehoaineiden liitteeseen I sisällyttämisen tarkis
tamista;

d) korvattavien tehoaineiden tunnistaminen;

e) hakemukset, jotka koskevat unionin luvan antamista biosidi
valmisteille sekä unionin lupien uusimista, peruuttamista ja
muuttamista, paitsi kun hakemukset koskevat hallinnollisia
muutoksia;

f) vastavuoroista tunnustamista koskevat tieteelliset ja tekniset
kysymykset 38 artiklan mukaisesti;

g) komission tai jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten
pyynnöstä kaikki muut tämän asetuksen toiminnasta aiheu
tuvat kysymykset, jotka liittyvät teknisiin ohjeisiin tai ihmis
ten terveyteen, eläinten terveyteen tai ympäristöön kohdis
tuviin riskeihin.

Myrkytysten ehkäisy
Tätä asetusta sovellettaessa sovelletaan asetuksen (EY) N:o
1272/2008 45 artiklaa.

2.
Kullakin jäsenvaltiolla on oikeus nimetä jäsen biosidival
mistekomiteaan. Jäsenvaltiot voivat nimetä myös varajäsenen.

