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KOMISJONI OTSUS,
26. jaanuar 2012,
millega muudetakse otsuseid 2011/263/EL ja 2011/264/EL selleks, et võtta arvesse nõukogu
direktiivi 67/548/EMÜ I lisa ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI
lisa kohaseid muudatusi ensüümide klassifitseerimisel
(teatavaks tehtud numbri K(2012) 323 all)
(EMPs kohaldatav tekst)

(2012/49/EL)
puhul, mille üldine keskkonnatoime on teiste sama kate
gooria toodetega võrreldes märgatavalt suurem, võtta
meetmeid kõnealuse määruse artikli 6 lõikes 6 sätestatud
korrast erandite tegemiseks.

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
(2)

Komisjon on vastu võtnud 28. aprilli 2011. aasta otsuse
2011/263/EL, millega kehtestatakse nõudepesumasinas
kasutatavatele detergentidele Euroopa Liidu ökomärgise
andmise ökoloogilised kriteeriumid, (4) ja 28. aprilli
2011. aasta otsuse 2011/264/EL, millega kehtestatakse
pesumasinas kasutatavatele detergentidele Euroopa Liidu
ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (5). Pärast
kõnealuste otsuste vastuvõtmist klassifitseeriti oluline
ensüüm subtilisiin, mida sisaldavad pesumasinates ja
nõudepesumasinates kasutatavad detergendid, vastavalt
nõukogu 27. juuni 1967. aasta direktiivi 67/548/EMÜ
(ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist
käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise
kohta) (6) I lisale ja määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisale
märkega R50 (väga mürgine veeorganismidele), mistõttu
sellistele pesumasinates ja nõudepesumasinates kasutata
vatele detergentidele ei ole võimalik ELi ökomärgist anda.

(3)

See on uus teave, millega ei arvestatud pesumasinates ja
nõudepesumasinates kasutatavatele detergentidele ELi
ökomärgise andmise kriteeriumide läbivaatamisel ega
ensüüme käsitlevate erandite tegemisel. Seetõttu tuleks
otsuseid 2011/263/EL ja 2011/264/EL muuta, et võtta
arvesse direktiivi 67/548/EMÜ I lisa ning määruse (EÜ)
nr 1272/2008 VI lisa kohaseid muudatusi ensüümide
klassifitseerimisel.

(4)

Tuleks ette näha üleminekuaeg, et komisjoni otsustes
2003/31/EÜ (7) ja 2003/200/EÜ (8) sätestatud kriteeriu
mide alusel ökomärgise saanud pesumasinates ja nõude
pesumasinates kasutatavate detergentide tootjatel oleks
piisavalt aega oma tooteid kohandada, et need vastaksid
läbivaadatud kriteeriumidele ja nõuetele ning et hüvitada
käesolevast muudatusest tingitud peatamine.

(5)

Seepärast tuleks otsuseid 2011/263/EL ja 2011/264/EL
vastavalt muuta,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri
2009. aasta määrust (EÜ) nr 66/2010 ELi ökomärgise kohta, (1)
eriti selle artikli 8 lõiget 2,

olles nõu pidanud Euroopa Liidu ökomärgise komisjoniga

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 66/2010 artikli 6 lõike 6 kohaselt ei või
ELi ökomärgist anda kaupadele, mis sisaldavad Euroopa
Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta
määruse (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb ainete ja
segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist
ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja
1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning
muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006) (2) tähenduses
mürgiseks, keskkonnale ohtlikuks, kantserogeenseks,
mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks klassifitseeritud
aineid, valmistisi või segusid. Samuti ei või ELi ökomär
gist anda kaupadele, mis sisaldavad Euroopa Parlamendi
ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr
1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist,
hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega
asutatakse Euroopa Kemikaaliamet ning muudetakse
direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks
nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus
(EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv
76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ,
93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ) (3) artiklis 57
osutatud aineid. Määruse (EÜ) nr 66/2010 artikli 6
lõike 7 kohaselt võib komisjon juhul, kui nende ainete
asendamine või alternatiivse materjali või alternatiivse
disaini kasutamine ei ole tehniliselt teostatav, või toodete
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Artikkel 4

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Komisjoni otsuse 2011/263/EL lisa muudetakse vastavalt käes
oleva otsuse lisale.
Artikkel 2

Brüssel, 26. jaanuar 2012

Komisjoni otsuse 2011/264/EL lisa muudetakse vastavalt käes
oleva otsuse lisale.
Artikkel 3

Komisjoni nimel
komisjoni liige

Ökomärgist, mis on antud otsustes 2003/31/EÜ ja
2003/200/EÜ sätestatud kriteeriumide järgi hinnatud avalduse
alusel, võib kasutada kuni 28. septembrini 2012.

Janez POTOČNIK

LISA
1) Otsuse 2011/263/EL lisa 2. kriteeriumi punkti b viiendas lõigus lisatakse erandite tabelisse järgmine aine:
„Subtilisiin

H400 Väga mürgine veeorganismidele

R 50”

2) Otsuse 2011/264/EL lisa 4. kriteeriumi punkti b viiendas lõigus lisatakse erandite tabelisse järgmine aine:
„Subtilisiin

H400 Väga mürgine veeorganismidele

R 50”

