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Üleminekuperiood 

 Pikendatakse kuni 31.12.2024.  

 Registreerimine üleminekuperioodi tingimustel jätkub.  

 Pärast toimeaine heakskiitmist peab liikmesriigis biotsiidi 

turule viia sooviv ettevõte taotlema tootele luba. 

 Taotlus tuleb esitada läbi biotsiidregistri R4BP. 
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Uusi mõisteid määruses (EL) nr 528/2012 
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 Liidu luba 

 Biotsiidipere 
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 Vähem tähtis muudatus 

 Oluline muudatus 
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Riiklik luba 

 Pärast toimeaine heakskiitmist peab liikmesriigis 

biotsiidi turule viija taotlema tootele luba.  

 Luba taotletakse üksikule biotsiidile või 

biotsiidiperele.  

 Toimik esitatakse 1 liikmesriigile, kes otsustab loa 

andmise 365 päeva jooksul.  

 Luba antakse üldjuhul kuni kümneks aastaks.  

 

 

 



Loa vastastikune tunnustamine 

 Ühes liikmesriigis loa saanud biotsiidile on võimalus 

taotleda teises liikmesriigis loa vastastikust tunnustamist. 

 

o Järjestikku tunnustamine (~120 päeva) 

o Paralleelne tunnustamine (~90 päeva) 
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Paralleelne kaubandus 

 Liikmesriik („sihtliikmesriik”) annab taotleja taotlusel 

paralleelse kaubanduse loa teises liikmesriigis 

(„päritoluliikmesriik”) loa saanud biotsiidi turul 

kättesaadavaks tegemiseks ja kasutamiseks 

sihtliikmesriigis, kui nimetatud biotsiid on samasugune 

kui biotsiid, mis on sihtliikmesriigis juba lubatud 

(„võrdlustoode”). 

 Taotlusele lisatakse kogu teave, mis on vajalik 

tõendamiseks, et biotsiid on samasugune 

võrdlustootega. 

 Paralleelse kaubanduse luba antakse 60 päeva jooksul. 
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Loa andmise lihtsustatud menetlus 
 Kohaldatakse biotsiidi suhtes kui:  

a) toimeained on kantud määruse I lisasse;  

b) ei sisalda probleemseid aineid;  

c) ei sisalda nanomaterjale;  

d) on piisavalt tõhus ning  

e) kasutamine ei nõua isikukaitsevahendeid. 

 Toimik esitatakse 1 liikmesriigile, kes otsustab loa andmise 90 

päeva jooksul. 

 Teistes  liikmesriikides turustamisel piisab kui: 

o loaomanik teavitab hiljemalt 30 päeva enne turustamist 

vastavat liikmesriiki ja  

o esitab toote etiketi liikmesriigi ametlikus keeles.  

 
9 



Liidu luba 

 Liidu luba saab taotleda biotsiididele, mille 

kasutustingimused on kogu liidus sarnased, va biotsiidid, 

mis sisaldavad biotsiidmääruse artikli 5 alla kuuluvaid 

toimeaineid, ning tooteliikides (TL) 14, 15, 17, 20, 21: 

a) al 1.09.2013 biotsiididele TL 1, 3, 4, 5, 18, 19; 

b) al 1.01.2017 biotsiididele TL 2, 6, 13; 

c)  al 1.01.2020 biotsiididele TL 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 22.  

 

  Liidu luba antakse 365 + 180 päeva jooksul. 
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Biotsiidipere 

 Biotsiidipere - rühm biotsiide, millel on sarnane kasutusala, 

mis sisaldavad samasugustele nõuetele vastavaid toimeaineid 

ning mille koostises esineb spetsiifilisi erinevusi, mis ei mõjuta 

negatiivselt kõnealuste toodete riskitaset ega vähenda oluliselt 

nende tõhusust. (Määrus 528/2012/EL)  

 

 Raammääratlus - rühm biotsiide, millel on sama kasutusala 

ja tarbijagrupp, mis sisaldavad samade omadustega 

toimeaineid ning mille koostises esineb erinevus toimeaine 

sisalduses või pigmendi, värvaine või lõhnaaine asendatakse 

teisega, millega kaasneb sama või madalam riskiaste ja mis ei 

vähenda selle tõhusust. (Direktiiv 98/8/EÜ) 
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Märgistamine 

 Biotsiidid klassifitseeritakse, pakendatakse ja 

märgistatakse direktiivi 1999/45/EÜ või määruse (EÜ) nr 

1272/2008 kohaselt.  

 

 Lisaks peab märgistusel olema teave biotsiidimääruse 

artikkel 69(2) kohaselt. 
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Info 

 Terviseamet: 

 http://www.terviseamet.ee/kemikaaliohutus 

 Euroopa Komisjoni biotsiidi alamlehekülg: 
http://ec.europa.eu/environment/biocides/  

 Euroopa Ühenduse biotsiidiregister (R4BP): 
https://webgate.ec.europa.eu/env/r4bp2/ 

 ECHA biotsiidi alamlehekülg: 

http://echa.europa.eu/et/regulations/biocidal-products-
regulation  
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Tänan! 


