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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK irányelvnek egyes határidők 
meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról
(COM(2008)0618 – C6-0346/2008 – 2008/0188(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0618),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a 
Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0346/2008),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére (A6-0000/2009),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Előfordulhat, hogy a felülvizsgálati 
program javasolt meghosszabbítása nem 
lesz elegendő egyes hatóanyagok 
értékelésének lezárásához. Jelentősen 
hosszabb határidőt mindazonáltal azért 
nem érdemes kitűzni, mert ez azt a jelzést 
adná a folyamat résztvevőinek, hogy nem 
szükséges a felülvizsgálati program 
végrehajtását felgyorsítani, nem szükséges 
további erőfeszítéseket tenni annak időben 
való befejezése érdekében. Ugyanakkor 
indokolt a 2013. május 14. utáni 

(8) Előfordulhat, hogy a felülvizsgálati 
program javasolt meghosszabbítása nem 
lesz elegendő egyes hatóanyagok 
értékelésének lezárásához. Jelentősen 
hosszabb határidőt mindazonáltal azért 
nem érdemes kitűzni, mert ez azt a jelzést 
adná a folyamat résztvevőinek, hogy nem 
szükséges a felülvizsgálati program 
végrehajtását felgyorsítani, nem szükséges 
további erőfeszítéseket tenni annak időben 
való befejezése érdekében. A 
felülvizsgálati program és a fennmaradó 



PE416.578v01-00 6/11 PR\757448HU.doc

HU

időszakra az addig megmaradó 
hatóanyagok tekintetében rugalmasabb 
eljárást megállapítani a felülvizsgálati 
program és a kapcsolódó átmeneti időszak 
meghosszabbítására,

hatóanyagok bevizsgálására adott idő 
2014. május 14. után még legfeljebb 2 
évre hosszabbítható meg.

Or. en

Indokolás

Mivel előfordulhat, hogy az átmeneti időszak javasolt meghosszabbítása nem elegendő a 
hatóanyagok értékelésére, a három helyett négyéves hosszabbítás biztosítja, hogy a 
tagállamok 2014. május 14-ig le tudják zárni a felülvizsgálatot. A még lezáratlan értékelések 
elvégzéséhez adott átmeneti időszak 2014. május 14. utáni meghosszabbításának lehetőségét 
két évre kell korlátozni, az értékelések elvégzésében bekövetkező túlzott késlekedés elkerülése 
végett. A javaslat a Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti megállapodás részét képezi.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 98/8/EK irányelv végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
1999/468/EK tanácsi határozatnak 
megfelelően kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a fennmaradó hatóanyagok 
tekintetében a felülvizsgálati időt és a 
kapcsolódó átmeneti időszakot legfeljebb 
két évvel meghosszabbíthassa. Mivel ezek 
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az intézkedések általános hatályúak és 
ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányulnak, 
azokat az 1999/468/EK határozat 5a. 
cikkében meghatározott ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8c) A hatékonyabb jogalkotásról szóló 
intézményközi megállapodás 34. pontjával 
összhangban a tagállamokat arra 
ösztönzik, hogy a maguk, illetve a 
Közösség érdekében készítsék el és hozzák 
nyilvánosságra saját táblázataikat, 
amelyek a lehető legteljesebb mértékben 
ábrázolják az irányelv és az átültető 
rendelkezések közötti megfelelést.

Or. en

Indokolás

A javaslat a Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti megállapodás részét képezi.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 1 pont - a pont
98/8/EK irányelv
12 cikk - 1 bekezdés - c pont - i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

“i) 2013. május 14-ig az irányelv 
alkalmazásában benyújtott információkat, 
kivéve ha ezek az információk biocid 

“i) 2014. május 14-ig az irányelv 
alkalmazásában benyújtott információkat, 
kivéve, ha ezek az információk biocid 



PE416.578v01-00 8/11 PR\757448HU.doc

HU

termékekre vonatkozó nemzeti szabályok 
értelmében már védelem alatt állnak. Ilyen 
esetekben az adott tagállamban az 
információk a nemzeti szabályokban 
biztosított adatvédelmi időszak lejártáig, de 
legkésőbb 2013. május 14-ig állnak 
védelem alatt;”.

termékekre vonatkozó nemzeti szabályok 
értelmében már védelem alatt állnak. Ilyen 
esetekben az adott tagállamban az 
információk a nemzeti szabályokban 
biztosított adatvédelmi időszak lejártáig, de 
legkésőbb 2014. május 14-ig állnak 
védelem alatt;”.
Ezt a módosítást a módosító jogszabály 1. 
cikkében következetesen alkalmazni kell. Az 
átmeneti időszak végét jelző 2013. május 
14-i dátum helyére mindenhol a 2014. 
május 14-i dátum kerül. Következésképp a 
„tizenhárom éves időszak” hivatkozást is 
felváltja a „tizennégy éves időszak”.

Or. en

Indokolás

Mivel előfordulhat, hogy az átmeneti időszak javasolt meghosszabbítása nem elegendő a 
hatóanyagok értékelésére, a három helyett négyéves hosszabbítás biztosítja, hogy a 
tagállamok 2014. május 14-ig le tudják zárni a felülvizsgálatot, és azon a napon elérjük a 
piac teljes harmonizációját. Az átmeneti időszak végét jelző (2013. május 14-i) dátum helyére 
az irányelv 1. cikkében mindenhol a 2014. május 14-i dátum kerül. Következésképp a 
„tizenhárom éves időszak” hivatkozást is felváltja a „tizennégy éves időszak”. A javaslat a 
Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti megállapodás részét képezi.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 2 pont - b pont - ii pont
98/8/EK irányelv
16 cikk - 2 bekezdés - 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A jelentés következtetéseitől függően a 
28. cikk (3) bekezdésében előírt eljárással
határozat hozható az (1) bekezdés szerinti 
átmeneti időszak és a tizenhárom éves 
munkaprogram egy meghatározott 
időtartammal való meghosszabbításáról.”

„A jelentés következtetéseitől függően 
határozat hozható az (1) bekezdés szerinti 
átmeneti időszak és a tizennégy éves 
munkaprogram legfeljebb két évvel való 
meghosszabbításáról.” Az ezen irányelv 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedést a 28. 
cikk (4) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
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elfogadni.”

Or. en

Indokolás

Mivel előfordulhat, hogy az átmeneti időszak javasolt meghosszabbítása nem elegendő a 
hatóanyagok értékelésére, a három helyett négyéves hosszabbítás biztosítja, hogy a 
tagállamok 2014. május 14-ig le tudják zárni a felülvizsgálatot. A még lezáratlan értékelések 
elvégzéséhez adott átmeneti időszak 2014. május 14. utáni meghosszabbításának lehetőségét 
két évre kell korlátozni, az értékelések elvégzésében bekövetkező túlzott késlekedés elkerülése 
végett. A javaslat a Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti megállapodás részét képezi.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb 2010. május 14-ig 
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, 
valamint az e rendelkezések és az irányelv 
közötti megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb 2010. május 14-ig 
megfeleljenek. 

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés egy preambulumbekezdésben szerepel majd. A javaslat a Parlament, a 
Tanács és a Bizottság közötti megállapodás részét képezi.
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INDOKOLÁS

A biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK irányelvnek egyes határidők 
meghosszabbítása tekintetében történő módosítására irányuló bizottsági javaslatra azért volt 
szükség, mert az irányelv végrehajtásának felülvizsgálata során kiderült, hogy a biocid 
termékek hatóanyagainak a közösségi pozitív listára való felvételük érdekében előírt 
bevizsgálására adott, 2010. május 14-én lejáró tízéves időszak nem lesz elegendő. 
Következésképp az átmeneti időszak, amelyben a biocidek piaca továbbra is nemzeti 
szabályozás alatt áll, úgy járna le, hogy lejáratakor közösségi pozitív lista még nem készült el. 
Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy fontos termékeket – mint pl. a kórházi 
fertőtlenítőszereket – 2010. május 15-ével ki kellene vonni a piaci forgalomból. 

E nem kívánt következmény elkerülése érdekében a Bizottság az átmeneti időszak hároméves, 
2013. május 14-ig történő meghosszabbítását javasolja. Arra az esetre, ha az értékeléseket 
még e hároméves időszakban sem sikerülne lezárni, a Bizottság lehetőséget ad a határidő 
komitológiai határozat útján történő további meghosszabbítására.

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát, amely a biocid termékek hatóanyagainak 
bevizsgálására vonatkozó átmeneti időszak meghosszabbítására irányul, valamint arra, hogy a 
tagállamok kapjanak elegendő időt a rendelkezések átültetésére és a kérdéses termékek 
tekintetében az engedélyek kiadására és a termékek nyilvántartására, továbbá az ágazat is 
kapjon időt a teljes dokumentációk elkészítésére és benyújtására. 

Ugyanakkor, tekintettel arra a Tanács és a Bizottság közötti megállapodásra, amely 
értelmében már az első olvasatban konszenzus elérésére törekednek, hogy ne veszélyeztessék 
az átmeneti időszak meghosszabbításáról szóló döntés szükségszerű és sürgős elfogadását, az 
előadó a Bizottság javaslatának alábbi módosításaira tesz javaslatot: 

 az átmeneti időszakot nem három, hanem négy évvel (vagyis 2013. május 14. helyett 
2014. május 14-ig) kell meghosszabbítani, biztosítandó, hogy minden aktív 
hatóanyagot tartalmazó biocid termék bevizsgálása időben megtörténjék, amely révén 
létrejöhet az egységesen szabályozott piac;

 ugyanakkor a még lezáratlan értékelések határidejére komitológiai eljárás keretében 
adott további hosszabbítás lehetőségét két évben kell maximálni, a folyamat végtelen 
elhúzódásának elkerülése érdekében;

 a jobb szabályozásról szóló intézményközi megállapodás (34) bekezdésével 
összhangban törölni kell a cikkekből a tagállamok arra vonatkozó kötelezettségét, 
hogy nyújtsák be a Bizottsághoz a szabályok nemzeti jogukba való átültetésének 
szövegét, beleértve az átültetést végrehajtó jogszabályok és az irányelv közötti 
megfelelést összefoglaló táblázatokat, és helyette egy preambulumbekezdésben kell 
ösztönözni a tagállamokat ilyen táblázatok készítésére.

Az előadó végezetül célszerűnek tartaná, ha az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság
közös nyilatkozatban állapítaná meg, hogy a „potyautasok” és az adatvédelem problémái 
lényeges kérdések, és azokkal a 98/8/EK irányelv teljes felülvizsgálata érdekében 
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prioritásként kell foglalkozni. 
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