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BIOTSIIDIMÄÄRUS VS 
BIOTSIIDISEADUS 



Biotsiidimäärus EL 528/2012 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 

nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul 

kättesaadavaks tegemist ja kasutamist  

Avaldati 27. juunil 2012 

Jõustus 16. juulil 2012 

Kohaldatakse 1. septembrist 2013 

 



Reguleerimisala 

Määrusega sätestatakse nõuded ja tingimused: 

biotsiidides kasutada lubatud toimeainete loetelu 

kehtestamiseks liidu tasandil 

biotsiididele loa andmiseks liidu ja LR tasemel 

lubade vastastikuseks tunnustamiseks liidu piires 

biotsiididega töödeldud toodete turulelaskmiseks 

 



Biotsiidimäärus vs biotsiidiseadus 

Liidu load ja riiklikud load 

Uued või täpsustatud mõisted  

Loa andmise lihtsustatud menetlus 

Vastastikuse tunnustamine – järjestikku, paralleelne 

Paralleelse kaubanduse luba 

Biotsiidiga töödeldud toodete turulelaskmine 

Riiklik kasutajatugi 

 

 

 



Teabe avalikustamine ja teabevahetus 

Toimeaine heakskiitmise kuupäevast alates 

avalikustab ECHA või komisjon teabe toimeaine 

kohta 

Biotsiidile loaandmise kuupäevast avalikustab  

ECHA teabe biotsiidi kohta 

Biotsiidiregister ECHAs – teabe vahetamiseks 

pädevate asutuste, ECHA , komisjoni ja 

taotlejate vahel 



Teave mürgistusteabekeskustele 

Teave mürgistusteabekeskusele tuleb esitada CLP 

määruse art 45 kohaselt. Teabe esitamise ühtset 

vormi siiani ei ole, kokkuleppel MTKga.  

 

Biotsiidiseaduse § 37 kohaselt toimub teabe 

edastamine nn majasiseselt Terviseametis, ei ole 

nõutud eraldi esitamist.  



Arvestus 1 

Liidu turule lastud biotsiidide tootjad peavad 

säilitama paber- või elektroonilistel kandjatel 

tootmisprotsessiga seotud dokumentatsiooni turule 

lastavate biotsiidide kvaliteedi ja ohutuse kohta, ning 

hoidma alles tootepartii näidised.  

 

Dokumentatsioon sisaldab vähemalt järgmist: 
ohutuskaardid ning biotsiidide tootmiseks kasutatud 

toimeainete ja muude koostisosade kirjeldus; 

andmed mitmesuguste teostatud tootmistoimingute kohta; 

sisemise kvaliteedikontrolli tulemused; 

andmed tootepartiide kohta.  

 



Arvestus 2 

Loaomanikud peavad pidama arvestust biotsiidide 

kohta, mida nad turule lasevad, vähemalt kümne aasta 

jooksul pärast turulelaskmist või kümne aasta jooksul 

pärast kuupäeva, mil luba tühistati või selle 

kehtivusaeg lõppes 

loaomanik" – loal märgitud isik, kes on asutatud liidus 

ja vastutab biotsiidi turulelaskmise eest liikmesriigis või 

liidus  

Komisjon määrab kindlaks arvestuskirjetes sisalduva 

teabe vormi ja sisu (rakendusaktiga) 



Üleminekuaeg 

Üleminekuaega pikendatakse kuni 31.12. 2024 

(oli 14.05. 2014) 

 

Jätkub biotsiidiseaduse § 49  kohaselt selliste 

biotsiidide, mille toimeained ei ole veel heaks 

kiidetud, registreerimine 



Biotsiidiseaduse muutmine 

Suur osa biotsiidiseadusest tunnistatakse kehtetuks 

Kehtima jäävad need osad, mis on vajalikud 

üleminekuperioodil  

Seadusega tuleb kehtestada uued regulatsioonid 

biotsiidimääruse rakendamiseks: 

nimetada pädevad asutused 

kehtestada järelevalve ja vastutus nõuete 

rikkumise eest 

kehtestada tasud/lõivud menetlustoimingute eest  

 



Tasud  

Tuleb kehtestada pädevale asutusele makstavad 

tasud/lõivud 

Aluseks asjakohased komisjoni suunised tasude 

põhimõtete, eesmärkide, põhiliikide ja struktuuri kohta 

Kehtiva biotsiidiseaduse järgi maksab taotleja 

riigilõivu Terviseametis tehtavate menetlustoimingute 

eest, toimikute hindamiseks leiab ise eksperdi ja 

sõlmib temaga töö ja tasu kohta lepingu 

Määruse järgi peab LR kõik tasud kindlaks määrama 

ja avaldama   



Tasude väljatöötamine 

Tuleb lahendada rida olulisi küsimusi - milliste 

tegevustega seotud kulude katmist nõuda, kuidas tagada 

välisekspertide tasustamine, tasust vabastamine, tasu 

maksmise aeg (kogu tasu ettemaksmine, osade kaupa 

maksmine jms), kas võtta aastatasu, kuidas ja kas tagada 

soodustus VKEdele (nt  kas riik saaks neid toetada), jms 

Töörühma kaasatakse Justiitsministeeriumi, 

  Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja   

  Rahandusministeeriumi spetsialiste, et otsustada nende 

pädevusse kuuluvaid küsimusi, samuti tööstuse esindaja 

 



 
TÄNAN TÄHELEPANU EEST! 

 
 

 

 

 


