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RÖVID INDOKOLÁS

A biocid termékek forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló rendeletre irányuló 
javaslat célja az Európai Unió szabályozási keretének felülvizsgálata; ezt jelenleg a 98/8/EK 
irányelv szabályozza, amely a rendelet következtében hatályát veszti.

Az egy vagy több hatóanyagot tartalmazó biocidok olyan termékek, amelyek célja, hogy 
bármilyen, az emberek vagy állatok egészségére és a környezetre káros szervezeteket 
elpusztítsanak, elriasszanak, ártalmatlanná tegyenek, tevékenységükben akadályozzanak vagy 
azokat más módon korlátozzák.  Ha körültekintően alkalmazzák őket, a biocid termékek 
társadalmunk mindennapi életének részét képezik, mivel megakadályozzák a betegségek 
terjedését és a sűrűn lakott területeken magas higiéniai szintet biztosítanak. E termékek 
némelyike jellegéből adódóan veszélyes lehet. 

A becslések szerint a biocid termékek uniós piacának forgalma mintegy évi 900 millió euróra 
tehető, a forgalomba hozott termékek mennyisége hozzávetőlegesen 90 000 tonna/év. A 
98/8/EK irányelv az első jogszabályi keret az e termékek forgalomba hozatalára és 
felhasználására vonatkozó szabályozáshoz. Ezzel a rendeletre irányuló javaslattal a Bizottság 
számos pozitív változtatást vezetett be a szabályozási keret több vonatkozása tekintetében, 
ilyen a hatóanyagok és biocid termékek engedélyezési és értékelési eljárásainak hossza, 
valamint egy központosított eljárás, a párhuzamos forgalmazásra vonatkozó konkrét 
jogszabályok és a gerinceseken végzett vizsgálatok eredményeinek megosztására vonatkozó 
kötelezettség hiánya.  

A szóban forgó, rendeletre irányuló javaslat helyes választ ad a szükségessé vált felülvizsgálat 
és egyszerűsítés kérdésére, és megfelelően kezeli a fennálló problémákat.  Az előadó 
mindazonáltal úgy véli, hogy lehetőség van a javaslat továbbfejlesztésére, hogy ezáltal 
megvalósuljon:

- a hatóanyagok és biocid termékek engedélyezési és értékelési eljárásainak, a kutatási és 
fejlesztési tevékenységek, valamint a nemzeti díjrendszerek lehető legnagyobb mértékű 
egyszerűsítése;

- az európai piac és a nemzeti szabályozási megközelítések nagyobb fokú harmonizációja, 
főként a kölcsönös elismerésre, a központosított engedélyezésre és az érzékeny adatok 
védelmére vonatkozó eljárások pontosabb meghatározása révén;

- a költségek csökkentése és az adminisztratív korlátok lebontása főként a kkv-k számára, 
miközben biztosítják számukra a megfelelő technikai, nyelvi és adminisztratív támogatást egy 
olyan rendszerben, amely – főként a szükséges tapasztalat híján – nagyon összetettnek 
bizonyulhat;

- a fogyasztók nagyobb mértékű védelme egy megfelelő címkézési rendszer révén, amely 
összhangban van a kockázati szintekkel, hasznos és releváns információkat tüntet fel minden 
típusú – főként nem szakértő – fogyasztó egészségének védelme érdekében.

Az előadó ezért számos módosításra tett javaslatot a Bizottság által javasolt szövegben, 
amelyek a leírt irányt követik és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság által közös 
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hatáskörben és a társbizottsági eljárás (az eljárási szabályzat 50. cikke) szerint tárgyalt 
kérdésekre vonatkoznak.  A 25., 28., 44., 47., 54., 58. és 62. cikkek javasolt, közös 
hatáskörben történő módosításán kívül az előadó kívánatosnak tartotta, hogy a szöveg egyéb 
részeire vonatkozó további javításokat is benyújtson, amelyek célja:

a) javítani az adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó eljárásokat és követelményeket az 
úgynevezett „potyautas”- vagy „free-riders”-jelenség szabályozása feltételeinek megteremtése 
céljából, főként a 83. cikk pontosabb meghatározása által;

b) csökkenteni a kérelmek validálására és értékelésére, a Bizottság és az illetékes hatóságok 
határozatainak meghozatalára vagy az engedélyek megújítására vonatkozó eljárások 
időtartamát és költségeit;

c) pontosabban meghatározni a rokon összetételű termékcsoportokat vagy az azonos, rokon 
összetételű termékcsoport részeként engedélyezett termékeket érintő adminisztratív vagy nem 
lényegi változásokat;

d) kiküszöbölni egyes olyan fertőtlenítőszerek önkényes megkülönböztetését, amelyek nem 
részesedhetnek az 5. cikkben foglalt kizárási kritériumok nyújtotta előnyökből;

e) mérlegelni egy termék helyettesítésének lehetőségét a szükséges tapasztalatok 
összegyűjtését követően;

f) javítani a nemzeti engedélyek kölcsönös elismerési eljárásait;

g) megteremteni az ugyanazon forráson és segédanyagokon alapuló, azonos termékek 
párhuzamos forgalmazására vonatkozó feltételek egyensúlyát;

h) javítani a szóban forgó cikkek és anyagok címkézésének feltételein, megkülönböztetni 
azokat, amelyek biocid terméket bocsáthatnak ki, azoktól, amelyek nem. Pontosabban 
meghatározni a címkén feltüntetendő jelzéseket, valamint a címke elhelyezését a hatékony és 
megfelelő információk szolgáltatása érdekében;

i) a rendelet rendelkezéseit a jelenlegi jogszabályokhoz igazítani, különös tekintettel a 
REACH rendeletre és a növényvédő szerek szabályozására, az új és már meglévő adatok 
közötti különbségtétel kiküszöbölése, a kutatásra és fejlesztésre vonatkozó rendelkezések és 
az ügynökség szerepének tekintetében.

Az előadó e véleményben nem tér ki a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok Lisszaboni 
Szerződés által bevezetett új rendszeréhez történő alkalmazkodáshoz szükséges 
módosításokra, mivel ezekkel az illetékes bizottság foglalkozik majd. 

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri az illetékes Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az 
alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az emberek és az állatok egészsége, 
valamint a környezet legmagasabb szintű 
védelmének megvalósítása érdekében a 
Bizottságnak az e rendelet hatálybalépését 
követő két éven belül be kell nyújtania egy 
jelentést az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz a biocid termékek különböző 
terméktípusokra vonatkozó, fenntartható 
alkalmazását elősegítő megfelelő 
intézkedésekről. E jelentés kitérhet a 
szakmai felhasználók képzésére, 
tanúsítványok számukra történő 
kiállítására és újbóli kiállítására; a nem 
szakmai felhasználóknak szánt 
információk nyújtására; a biocid 
termékek felhasználásához kapcsolódó 
kockázatok csökkentését célzó nemzeti 
tervek elfogadására, a rendelkezésre álló 
legjobb technológiák alkalmazására; az 
illetékes hatóságok balesetekről történő 
kötelező értesítésére; a szükséges 
felszerelések és egyéb kockázatcsökkentő 
intézkedések alkalmazására; a 
termékkategóriánkénti kockázati mutatók 
kidolgozására; az illegális termékek elleni 
intézkedésekkel, a tárolással kapcsolatos 
iránymutatásokra; a termékek 
újrahasznosítására és megsemmisítésére; 
a talaj- és légszennyezésre; valamint a 
termékek sűrűn lakott vagy magas 
táplálékforrás-koncentrációval 
jellemezhető területeken történő 
felhasználására. A Bizottságnak e jelentés 
alapján, ha szükséges, jogalkotási 
javaslatot kell benyújtania. 

Módosítás 2
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Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Mivel az élelmiszerek és takarmányok 
tartósítására a károsító szervezetekkel 
szembeni hatásuk miatt használt, 
megelőzőleg a 20. terméktípusba tartozó 
szereket a 89/107/EGK tanácsi irányelv és 
az 1831/2003 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szabályozza, nem indokolt 
e terméktípus fenntartása.

törölve

Indokolás

A korábbi 98/80/EK irányelvben meghatározott 20. biocid terméktípust („Élelmiszer- és 
takarmánytartósító szerek”) meg kell tartani, meghatározását azonban módosítani kell, mivel 
ezek a biocid termékek nem tartósító szerek, hanem fertőtlenítő szerek (következésképpen a 
régi fogalommeghatározás zavart okozott). A takarmánynak a szalmonellához hasonló emberi 
kórokozóktól való fertőtlenítésére használt termékek például nem felelnek meg a takarmány-
adalékanyagokról szóló rendeletek követelményeinek. Ráadásul a termékek nem hatnak 
kedvezően a takarmányokra, és azok teljesítményét sem javítják.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) A belső piac és a fogyasztók számára 
adódó előnyök miatt kívánatos 
összehangolt szabályokat hozni a 
különböző tagállamokban engedélyezett, 
lényegében azonos biocid termékek 
párhuzamos kereskedelme tekintetében.

(45) A belső piac és a fogyasztók számára 
adódó előnyök miatt kívánatos 
összehangolt szabályokat hozni a 
különböző tagállamokban engedélyezett, 
azonos biocid termékek párhuzamos 
kereskedelme tekintetében.

Indokolás

Az azonos, ugyanazon hatóanyagforráson és segédanyagokon alapuló termékek párhuzamos 
forgalmazási engedélyeinek korlátozásával megfelelőbb egyensúly alakul ki az áruk szabad 
kereskedelme és a biztonságos piaci környezet között. Ugyanezt a megközelítést alkalmazták a 
növényvédő szerek forgalomba hozatalára is.
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) Azon kérelmezők számára, akik e 
rendelet előírásainak megfelelően egy 
hatóanyag I. mellékletbe történő 
felvételébe vagy egy biocid termék 
engedélyezésébe pénzt fektettek, lehetővé 
kell tenni, hogy a befektetés egy részét 
méltányos ellentételezés révén 
visszakapják minden olyan esetben, amikor 
az ilyen felvétel vagy engedélyezés 
alátámasztására benyújtott tulajdonosi 
információk későbbi kérelmezők javára 
felhasználásra kerülnek.

(48) Azon kérelmezők számára, akik e 
rendelet vagy a 98/8/EK irányelv
előírásainak megfelelően egy hatóanyag I. 
mellékletbe történő felvételébe vagy egy 
biocid termék engedélyezésébe pénzt 
fektettek, lehetővé kell tenni, hogy a 
befektetés egy részét méltányos 
ellentételezés révén visszakapják minden 
olyan esetben, amikor az ilyen felvétel 
vagy engedélyezés alátámasztására 
benyújtott tulajdonosi információk későbbi 
kérelmezők javára felhasználásra kerülnek.

Indokolás

A fokozott érthetőség és a hatályos jogszabály keretében befektetők kizárásának elkerülése 
érdekében hasznosnak tűnik a szöveg pontosítása a 98/8/EK irányelvre történő hivatkozás 
beillesztésével.  

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
66 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(66) Figyelembe véve, hogy néhány termék 
korábban nem tartozott a biocid termékekre 
vonatkozó közösségi szabályozás alá, 
helyénvaló átmeneti időszakot biztosítani a 
vállalatok számára, hogy felkészülhessenek 
az in situ előállított hatóanyagokkal, a 
kezelt árucikkekkel és anyagokkal, 
továbbá az élelmiszerrel érintkező 
anyagokkal kapcsolatos szabályok 
alkalmazására.

(66) Figyelembe véve, hogy néhány termék 
korábban nem tartozott a biocid termékekre 
vonatkozó közösségi szabályozás alá, 
helyénvaló átmeneti időszakot biztosítani a 
vállalatok számára, hogy felkészülhessenek 
az in situ előállított hatóanyagokkal, 
valamint a kezelt árucikkekkel és 
anyagokkal kapcsolatos szabályok 
alkalmazására.

Indokolás

Az élelmiszerrel érintkező anyagok nem tartozhatnak a javaslat hatálya alá, mivel ez kettős 
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szabályozáshoz és értékeléshez vezetne. Az élelmiszerrel érintkező anyagokat már az 
élelmiszerrel érintkező anyagokról szóló 1935/2004/EK keretrendelet szabályozza. 
Amennyiben az élelmiszerrel érintkező anyagokra vonatkozó szabályok tekintetében 
bármilyen módosításra lenne szükség, azokat az élelmiszerrel érintkező anyagokra vonatkozó 
jogszabály felülvizsgálatával kell megoldani, nem pedig a biocid termékekről szóló rendelet 
hatályának kiterjesztésével.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Ez a rendelet kialakítja a biocid 
termékek belső piacon történő szabad 
forgalmazásának keretét, egyúttal 
biztosítja az emberek és állatok egészsége 
és a környezet magas szintű védelmét. 

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – -1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) E rendelet rendelkezései az 
elővigyázatosság elvére épülnek annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
hatóanyagok vagy a forgalomba hozott 
termékek ne gyakoroljanak káros hatást 
az emberek vagy állatok egészségére, 
illetve a környezetre. A tagállamoknak 
módjukban áll az elővigyázatosság elvét 
alkalmazni, amikor tudományos szinten 
bizonytalanság övezi azokat a 
kockázatokat, amelyeket a területükön 
engedélyezendő biocid termékek 
hordoznak magukban az emberek és 
állatok egészségére vagy a környezetre 
nézve. 

Módosítás 8
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Rendeletre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
Cél

E rendelet célja az egészség és a környezet 
magas szintű védelme. Különösen szem 
előtt kell tartani a gyermekek, a várandós 
nők és a betegek védelmét.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – p a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

pa) Az Európai Parlament és a Tanács 
1935/04/EK rendelete (2004. október 27.) 
az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen 
érintkezésbe kerülő anyagokról és 
tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a 
89/109/EGK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről1;
________
1  HL L 338., 2004.11.13., 4. o.

Indokolás

Az élelmiszerrel érintkező anyagok nem tartozhatnak a javaslat hatálya alá, mivel ez kettős 
szabályozáshoz és értékeléshez vezetne. Az élelmiszerrel érintkező anyagokat már az 
élelmiszerrel érintkező anyagokról szóló 1935/2004/EK keretrendelet szabályozza. 
Amennyiben az élelmiszerrel érintkező anyagokra vonatkozó szabályok tekintetében 
bármilyen módosításra lenne szükség, azokat az élelmiszerrel érintkező anyagokra vonatkozó 
jogszabály felülvizsgálatával kell megoldani, nem pedig a biocid termékekről szóló rendelet 
hatályának kiterjesztésével.
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „potenciálisan veszélyes anyag”: f) „potenciálisan veszélyes anyag”: 

bármely olyan anyag, amely nem 
hatóanyag és amely jellegéből fakadóan 
emberekre, állatokra vagy a környezetre 
ártalmas hatású, és valamely biocid 
termékben elegendő koncentrációban van 
jelen vagy képződik ahhoz, hogy adott 
esetben ilyen hatással járjon;

bármely olyan anyag, amely nem 
hatóanyag és amely jellegéből fakadóan 
emberekre, állatokra vagy a környezetre 
ártalmas hatású, és valamely biocid 
termékben elegendő koncentrációban van 
jelen vagy képződik ahhoz, hogy adott 
esetben ilyen hatással járjon.
Amennyiben nincsenek egyéb, 
aggodalomra okot adó indokok, ez az 
anyag általában a veszélyes anyagok 
osztályozására, csomagolására és 
címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezések 
közelítéséről szóló, 1967. június 27-i
67/548/EGK irányelv1 értelmében 
veszélyes anyagként osztályozott anyag, 
valamint a biocid termékben olyan 
koncentrációban van jelen, hogy az 
1999/45/EK irányelv és az 1272/2008/EK 
rendelet értelmében a termék veszélyesnek 
számít.
________
1HL 196., 1967.8.16., 1. o.

Indokolás

A kiegészítés a 98/8/EK irányelvben már szereplő meghatározást tükrözi, és a nagyobb fokú 
érthetőség és koherencia érdekében kerül beszúrásra a jelenleg hatályos jogszabálynak 
megfelelően frissített formában.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k)„kezelt anyag vagy árucikk": k) „kezelt anyag vagy árucikk": 
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minden olyan anyag, keverék vagy árucikk, 
melyet egy vagy több biocid termékkel 
kezeltek vagy amely egy vagy több biocid 
terméket tartalmaz azzal a céllal, hogy a 
hatóanyagot, keveréket, anyagot vagy 
árucikket megvédje a károsító szervezetek 
által okozott károsodástól;

minden olyan anyag, keverék vagy árucikk, 
amelyet egy vagy több biocid termékkel 
kezeltek, vagy amely egy vagy több biocid 
terméket tartalmaz azzal a céllal, hogy az 
elérni kívánt biocid tulajdonsággal 
rendelkezzen;

Indokolás

E módosítás a kezelt árucikkek és anyagok körét például olyan árucikkekkel bővíti ki, mint a 
tartósított festékek, vagy a külső hatást kifejtő árucikkek, mint pl. a biocid terméket tartalmazó 
szúnyogirtók. Az értékelés tehát vegyi alapon történik.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – q pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

q) „hozzáférési felhatalmazás”: q) „hozzáférési felhatalmazás”: 
olyan eredeti irat, melyet az információ 
tulajdonosa vagy tulajdonosai írtak alá, és 
amelyben a tulajdonos(ok) kijelenti(k), 
hogy ezt az információt az illetékes 
hatóságok, az Európai Vegyianyag-
ügynökség vagy a Bizottság 
felhasználhatja valamely hatóanyag 
értékelésére vagy engedély megadására;

olyan eredeti irat, melyet az információ 
tulajdonosa, tulajdonosai vagy 
képviselőjük írt alá, és amelyben a 
tulajdonos(ok) vagy képviselőjük 
kijelenti(k), hogy ezt az információt az 
illetékes hatóságok, az Európai 
Vegyianyag-ügynökség vagy a Bizottság 
felhasználhatja valamely hatóanyag 
értékelésére vagy engedély harmadik fél 
részére történő megadására;

Indokolás

A cikk szövegébe beillesztett pontosítások célja a „hozzáférési felhatalmazás” jobb 
meghatározása.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – s pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

s) „élelmiszerrel érintkező anyagok”: törölve
bármely olyan, az 1935/2004/EK rendelet 
hatálya alá tartozó anyag vagy árucikk, 
amelyet élelmiszerekkel való érintkezésre 
szántak;

Indokolás

Az élelmiszerrel érintkező anyagok nem tartozhatnak a javaslat hatálya alá, mivel ez kettős 
szabályozáshoz és értékeléshez vezetne. Az élelmiszerrel érintkező anyagokat már az 
élelmiszerrel érintkező anyagokról szóló 1935/2004/EK keretrendelet szabályozza. 
Amennyiben az élelmiszerrel érintkező anyagokra vonatkozó szabályok tekintetében 
bármilyen módosításra lenne szükség, azokat az élelmiszerrel érintkező anyagokra vonatkozó 
jogszabály felülvizsgálatával kell megoldani, nem pedig a biocid termékekről szóló rendelet 
hatályának kiterjesztésével.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – u a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ua) „adminisztratív változás”:
egy korábban kiadott engedély kizárólag 
adminisztratív jellegű megváltoztatása, 
amely nem vonja maga után sem a 
közegészséget vagy a környezetet 
fenyegető kockázat, sem a termék 
hatékonyságának újraértékelését; 

Indokolás

Meg kell határozni, hogy milyen típusú változtatás történhet a már engedélyezett biocid 
termékekkel (címváltozás, a szervezet nevének megváltozása stb.).
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – u b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ub) „kismértékű változás”:
egy korábban kiadott engedély olyan 
változása, amely nem tekinthető 
adminisztratív változásnak, mivel a 
közegészséget vagy a környezetet 
fenyegető kockázat és/vagy a termék 
hatékonyságának korlátozott 
újraértékelését igényli, valamint nem 
befolyásolja kedvezőtlenül a közegészséget 
vagy a környezetet fenyegető kockázat 
szintjét és a biocid termék hatékonyságát;

Indokolás

Meg kell határozni, hogy milyen típusú változtatás történhet a már engedélyezett biocid 
termékekkel.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – u c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

uc) „nagymértékű változás”:
egy korábban kiadott engedély 
megváltozása, amely nem tekinthető 
adminisztratív vagy kismértékű 
változtatásnak.

Indokolás

Meg kell határozni, hogy milyen típusú változtatás történhet a már engedélyezett biocid 
termékekkel.
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
Felvételre irányuló potenciális kérelmek

(1) Valamely hatóanyag I. mellékletbe 
történő felvételének potenciális 
kérelmezője tájékoztatást kér az 
ügynökségtől, hogy:
a) a hatóanyag szerepel-e az I. 
mellékletben;
b) már benyújtottak-e kérelmet ugyanezen 
hatóanyag I. mellékletbe történő 
felvételére;
c) a hatóanyagot regisztrálták-e az 
1907/2006/EK rendelet szerint.
(2) A potenciális kérelmező a kérelemmel 
együtt az alábbi információkat is 
megküldi az ügynökségnek:
a) saját magára vonatkozó általános, az 
1907/2006/EK rendelet VI. mellékletének 
1. szakaszában, az 1.2 és 1.3 szakasz 
kivételével, meghatározott információkat;
b) a hatóanyagra vonatkozó, az 
1907/2006/EK rendelet VI. mellékletének 
2. szakaszában meghatározott 
információkat;
c) mely információkra vonatkozó kérések 
következtében válnak szükségessé új, 
gerinces állatokon végzendő vizsgálatok;
d) mely információkra vonatkozó kérések 
következtében válnak szükségessé egyéb 
új vizsgálatok.
(3) Amennyiben a hatóanyag nem 
szerepel az I. mellékletben vagy még nem 
regisztrálták az 1907/2006/EK rendelet 
szerint, az ügynökség tájékoztatja erről a 
potenciális kérelmezőt. Ellenkező esetben 
az ügynökség haladéktalanul közli a 
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potenciális kérelmezővel a korábbi 
kérelmezők és regisztrálók nevét és címét, 
valamint a már benyújtott vizsgálatok 
összefoglalóit.  
(4) Az ügynökség ezzel egyidejűleg 
tájékoztatja a korábbi kérelmezőt vagy 
regisztrálót az I. mellékletbe történő 
felvétel potenciális kérelmezőjének 
nevéről és címéről. A gerincesekkel 
végzett, rendelkezésre álló vizsgálatok 
megosztása a potenciális kérelmezővel e 
rendelet XI. fejezete rendelkezéseinek 
megfelelően történik.

Indokolás

A leírt eljárások célja elkerülni a gerinces állatokon végzett kísérletek kétszer történő 
elvégzését és teljesíteni a II. melléklet szerinti adatszolgáltatásra vonatkozó kérelmeket. A 
REACH-rendeletből átvételre kerül a „tájékoztatási kötelezettség”, mivel az ügynökség 
rendelkezni fog az eljárás alkalmazásához szükséges infrastruktúrával és tapasztalattal.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Egy hatóanyag abban az esetben kerül 
felvételre az I. mellékletbe 10 évet meg 
nem haladó kezdeti időszakra, ha a 
hatóanyagot tartalmazó biocid termék
eleget tesz a 16. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában meghatározott feltételeknek.

(1) Egy hatóanyag abban az esetben kerül 
felvételre az I. mellékletbe 10 évet meg 
nem haladó kezdeti időszakra, ha a 
hatóanyagot tartalmazó biocid termékek
legalább egyike eleget tesz a 16. cikk (1) 
bekezdésének b) pontjában meghatározott 
feltételeknek.

Indokolás

A javasolt kiegészítés érthetőbben tükrözi az I. mellékletbe történő felvétel fogalmát. A 
felvételkor ténylegesen be kell nyújtani legalább egy olyan jellegzetes biocid termék 
dokumentációját, amely esetében a hatóanyag teljesíti az előírt feltételeket.



PE439.175v03-00 16/72 AD\817224HU.doc

HU

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A hatóanyagot adott esetben az alábbi 
feltételek valamelyikével együtt veszik fel 
az I. mellékletbe:

(3) A hatóanyagot és a hatóanyag 
referenciaként vett forrását a 3. cikk (1) 
bekezdésének u) pontjában említett 
műszaki egyenértékűség 
meghatározásához adott esetben az alábbi 
feltételek valamelyikével együtt veszik fel 
az I. mellékletbe:

Indokolás

A felvételi kérelemmel együtt benyújtott dokumentációban foglalt információkkal összhangban 
és a műszaki egyenértékűség meghatározása érdekében meg kell jelölni, mely forrásból 
származik a felveendő hatóanyag. A nagyobb koherencia érdekében lényeges összekapcsolni 
az I. mellékletben szereplő vegyi anyagot a felvételét alátámasztó adatokkal.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a hatóanyagot tartalmazó biocid termék 
rendeltetésszerű használata során a humán 
expozíció elhanyagolható, különösen 
amennyiben a terméket zárt rendszerben 
vagy szigorúan ellenőrzött feltételek 
mellett használják;

a) a hatóanyagot tartalmazó biocid termék 
előírásoknak megfelelő használata során a 
humán expozíció elhanyagolható vagy a 
hatóanyagból eredő veszélyeket 
figyelembe véve megfelelő szinten 
tartható, különösen amennyiben a terméket 
zárt rendszerben vagy szigorúan ellenőrzött 
feltételek mellett használják;

Indokolás

A kizárásról kockázatelemzés (a veszély és az expozíció egybevetése) alapján kell határozni. 
Amennyiben tudományosan bizonyítást nyer, hogy az e termékek felhasználásához kapcsolódó 
valamennyi kockázat megfelelő szinten tartható, a hatóanyagokat engedélyezni kell.
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Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A c) pont nem vonatkozik a 4. és a 14–19. 
típusú termékek hatóanyagaira.

törölve

Indokolás

Fontos törölni azt a rendelkezést, amely bármiféle tudományos ok nélkül megkülönböztet 
bizonyos típusú termékeket. Az előzetes kizárás nem vezet eredményre a kereskedelem, de 
főként az innováció szempontjából, mivel szűkíti a jövőben esetleges biocid termékként 
potenciálisan felhasználható anyagok körét. E termékek − a rágcsálóírtóktól kezdve a 
fertőtlenítőszereken át a rovarölőszerekig − rendkívül hasznosnak bizonyulnak különösen 
Európa egyes vidékein, ahol a patkányok vagy rovarok kiírtását szolgáló fertőtlenítés 
higiéniai és környezetvédelmi okokból alapvető fontossággal bír.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az 1907/2006/EK rendelet 57. cikkének 
f) pontja szerinti, az endokrin rendszert 
károsító tulajdonságokkal rendelkező 
anyagokként meghatározott hatóanyagok.

d) az 1907/2006/EK rendelet 57. cikkének 
f) pontja szerinti, az endokrin rendszert 
károsító tulajdonságokkal rendelkező 
anyagokként meghatározott hatóanyagok. 
Az endokrin rendszert károsító 
tulajdonságokat a növényvédő szerek 
forgalomba hozataláról, valamint a 
79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi 
irányelvek hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet1

szerinti tudományos kritériumok 
alkalmazásával határozzák meg.
______
1HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

Indokolás

Mivel jelenleg nem léteznek az endokrin rendszert károsító anyagok elfogadására vonatkozó 
kritériumok, azokat a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 2009. november 24-
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én hatályba lépett 1107/2009/EK rendelet szerint kell elfogadni.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a és b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a II. mellékletben meghatározott 
követelményeknek eleget tevő 
dokumentáció a hatóanyagról;

a) a II. mellékletben meghatározott 
követelményeknek eleget tevő 
dokumentáció a hatóanyagról vagy adott 
esetben egy hozzáférési felhatalmazás;

b) a III. mellékletben meghatározott 
követelményeknek eleget tevő 
dokumentáció legalább egy olyan 
jellegzetes biocid termékről, amely 
tartalmazza hatóanyagot; 

b) a III. mellékletben meghatározott 
követelményeknek eleget tevő 
dokumentáció vagy adott esetben egy 
hozzáférési felhatalmazás legalább egy 
olyan jellegzetes biocid termékről, amely 
tartalmazza a hatóanyagot; 

Indokolás

Előfordulhat, hogy a kérelmezők nem jogosan birtokolják a kérelmet alátámasztó valamennyi 
adatot: ezért hasznos rögzíteni az adatokhoz való hozzáférési felhatalmazás alkalmazásának 
lehetőségét.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kérelmező valamely hatóanyag I. 
mellékletbe történő felvételére vagy 
valamely hatóanyag felvételére vonatkozó 
feltételek utólagos módosítására 
vonatkozólag kérelmet nyújt be az Európai 
Vegyianyag-ügynökséghez (a 
továbbiakban: az ügynökség) és 
tájékoztatja azt a tagállam azon illetékes 
hatóságának nevéről, melyet a kérelem 
értékelésére kiválasztott. A kérelem 
értékeléséért az illetékes hatóság (a 
továbbiakban: az értékelő illetékes 
hatóság) felel.

(1) A kérelmező valamely hatóanyag I. 
mellékletbe történő felvételére vagy 
valamely hatóanyag felvételére vonatkozó 
feltételek utólagos módosítására 
vonatkozólag kérelmet nyújt be az Európai 
Vegyianyag-ügynökséghez (a 
továbbiakban: az ügynökség). Az 
ügynökség megadja a tagállam azon 
illetékes hatóságának nevét, melyet a 
kérelem értékelésére kiválasztott. A 
kérelem értékeléséért az illetékes hatóság 
(a továbbiakban: az értékelő illetékes 
hatóság) felel.
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Indokolás

El kell kerülni, hogy egyes tagállamokban halomba gyűljenek a kérelmek. Ezáltal biztosítható 
a tagállamok közötti kiegyensúlyozott feladatmegosztás.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az ügynökség minden kérelemhez 
hozzárendel egy iktatószámot, amely 
minden, a kérelemre vonatkozó levélen 
szerepel, amíg sor nem kerül a hatóanyag 
I. mellékletbe történő felvételére, valamint 
hozzárendel egy benyújtási időpontot is, 
amely megfelel annak az időpontnak, 
amikor a kérelmet az ügynökség 
megkapta. 

Indokolás

A minden egyes kérelemhez hozzárendelt iktatószám lehetővé tenné a kérelemhez kapcsolódó 
adminisztratív eljárás világos azonosítását a gyors meghatározás és a kérelemhez kapcsolódó 
adatokhoz és információkhoz való esetleges gyors hozzáférés céljából. 

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – első albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kérelem kézhezvételétől számított két 
hónapon belül az ügynökség validálja a 
kérelmet, amennyiben az megfelel a 
következő követelményeknek:

(3) A kérelem kézhezvételétől számított 
három héten belül az ügynökség validálja 
a kérelmet, amennyiben az megfelel a 
következő követelményeknek:

Indokolás

A jelenlegi jogszabályhoz való fokozott és jobb igazodás érdekében az ügynökségnek a 
kérelmek validálása terén a REACH-rendeletben (20. cikk) rögzített határidőkhöz kellene 
tartania magát.
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Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ügynökség a kiegészítő információk 
kézhezvételétől számított két hónapon
belül döntést hoz arról, hogy a benyújtott 
kiegészítő információk elégségesek-e a 
kérelem validálásához.

Az ügynökség a kiegészítő információk 
kézhezvételét követő három héten belül 
döntést hoz arról, hogy a benyújtott 
kiegészítő információk elégségesek-e a 
kérelem validálásához.

Indokolás

Meg lehet hosszabbítani a valamennyi adat közösségi nyilvántartásban történő rögzítésére 
rendelkezésre álló időt, ez azonban nem lassíthatja a kérelmek validálását.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A kérelem beérkezésétől számított két 
hónapon belül az ügynökség a 
dokumentációban szereplő információ 
valamennyi részét egyedi azonosító kóddal 
ellátva regisztrálja.

Indokolás

A hatóanyagoknak az I. mellékletbe történő, az adott vállalkozáshoz kapcsolódó felvételén túl 
az egyes információrészek regisztrációja további megfelelő és hatékony eszköz a „potyautas”-
jelenség elkerülésére. E regisztráció megkönnyíti az átláthatóságot és az adatok megosztását 
is.
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Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ügynökség véleményének 
kézhezvételekor a Bizottság határozatot 
fogad el a hatóanyag I. mellékletbe történő 
felvételére irányuló kérelemről. Mivel ezen 
határozat az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítása, azt a 72. cikk (4) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban fogadják el.

(5) Az ügynökség véleményének 
kézhezvételekor a Bizottság határozatot 
fogad el a hatóanyag I. mellékletbe történő 
felvételére irányuló kérelemről. Mivel ezen 
határozat az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítása, azt a 72. cikk (4) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban fogadják el. Amikor a 
Bizottság úgy határoz, hogy a 
hatóanyagot felveszi az I. mellékletbe, a 
kérelmező(k) nevét meg kell említeni.

Indokolás

A vállalkozáshoz kapcsolódó hatóanyag I. mellékletbe történő felvétele megfelelő és hatékony 
eszköz a „potyautas”-jelenség elkerülésére, mivel lehetővé teszi a hatóanyagot támogató 
vállalkozás gyors azonosítását. Az I. mellékletbe történő felvétel valójában mindig egy 
kérelmező által benyújtott kérelem eredménye. A REACH-rendeletnek megfelelően az „adatok 
hiányában a forgalomba hozatal tilalmának” elve alkalmazandó erre a rendeletre is.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az ügynökség a hatóanyag I. 
mellékletbe való felvételéről szóló 
határozatban a szóban forgó 
hatóanyaghoz egy, a hatóanyag és a 
kérelmező vonatkozásában egyedi 
nyilvántartási számot rendel. Az 
ügynökség haladéktalanul közli a 
kérelmezővel a számot és a 
nyilvántartásba vétel időpontját. A 
felvételi számot minden ezt követő, a 
hatóanyagra vonatkozó levélben, valamint 
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a termékeknek az e rendelet IV. fejezete 
szerinti engedélyezésekor alkalmazni kell.

Indokolás

A vállalkozáshoz kapcsolódó hatóanyag I. mellékletbe történő felvétele megfelelő és hatékony 
eszköz a „potyautas”-jelenség elkerülésére, mivel lehetővé teszi a hatóanyagot támogató 
vállalkozás gyors azonosítását. Csak a hatóanyag I. mellékletbe történő felvételét kérelmező 
vállalkozások jogosultak a szóban forgó hatóanyag irataihoz való hozzáférési 
felhatalmazások kibocsátására. A REACH-rendeletnek megfelelően az „adatok hiányában a 
forgalomba hozatal tilalmának” elve alkalmazandó erre a rendeletre is.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) a (2) bekezdésben említett eljárásnak 
megfelelően az a hatóanyag tekinthető 
potenciálisan helyettesíthető anyagnak, 
mely az alábbi feltételek közül legalább 
egynek megfelel:

(1) A (2) bekezdésben említett eljárásnak 
megfelelően azon hatóanyagok tekinthetők 
potenciálisan helyettesíthetőnek, amelyek:

a) az elfogadható napi felvétel, az akut 
referenciadózis és a szerrel dolgozó 
személy elfogadható expozíciós szintje 
jelentősen alacsonyabb, mint az I. 
mellékletbe felvett hatóanyagok nagy 
része esetében ugyanazon terméktípus 
vonatkozásában;

a) az 1907/2006/EK rendelet XIII. 
mellékletében meghatározott azonosítási 
kritériumok szerint perzisztensek, 
bioakkumulatívok és mérgezők;

b) a perzisztens, bioakkumulatív és 
mérgező anyagokra a 1907/2006/EK 
rendelet XIII. mellékletében 
meghatározott azonosítási kritériumok 
közül kettőnek megfelel;

b) az 1907/2006/EK rendelet XIII. 
mellékletében meghatározott azonosítási 
kritériumok szerint nagyon perzisztensek 
és bioakkumulatívok;

c) a kritikus hatások jellege, különösen a 
fejlődési károsodást okozó neurotoxikus 
és immunotoxikus hatások a felhasználási 
módokat is figyelembe véve még rendkívül 
szigorú kockázatkezelési intézkedések 
mellett is aggodalomra adhatnak okot;

c) az 1272/2008/EK rendeletben rögzített 
osztályozási kritériumok alapján 1A. vagy 
1B. kategóriájú rákkeltő anyagok, vagy 
1A. vagy 1B. kategóriájú mutagén vagy 
1A. vagy 1B. kategóriájú, reprodukciót 
károsító anyagok;

d) jelentős arányban tartalmaz inaktív 
izomereket;

d) hatóanyagok, amelyek például az 
endokrin rendszert károsító 
tulajdonságokkal bírnak, vagy 
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bioakkumulatívok és mérgezők, vagy 
nagyon bioakkumulatívok, amelyek nem 
tartoznak az a) és b) pontok hatálya alá, 
és amelyeknek az emberi egészségre és a 
környezetre gyakorolt valószínűleg súlyos 
hatásait tudományos bizonyítékok 
támasztják alá, és amelyek az a) és b) 
pontokban felsorolt egyéb hatóanyagokkal 
azonos mértékben adnak okot 
aggodalomra.

e) az 1272/2008/EK rendelet értelmében 
1A. vagy 1B. kategóriájú rákkeltő 
anyagok, 1A. vagy 1B. kategóriájú 
mutagén anyagok vagy 1A. vagy 1B. 
kategóriájú, a reprodukciót károsító 
anyagok osztályába tartozik, vagy eleget 
tesz az ezen kategóriákba történő 
besorolási kritériumoknak. 
f) a közösségi és nemzetközi 
megállapodáson alapuló vizsgálati 
iránymutatások alapján végzett értékelés 
vagy más rendelkezésre álló adat alapján 
emberi egészségre potenciálisan ártalmas, 
az endokrin rendszert károsító 
tulajdonságokkal rendelkező anyagnak 
tekinthető.

Indokolás

A potenciálisan helyettesíthető hatóanyagok meghatározására szolgáló kritériumokat a 
REACH-rendelet (57. cikk) rendelkezéseiben szereplő kritériumokhoz kell igazítani a 
koherencia és a két rendelet harmonizációja érdekében.  Mivel az ECHA-nak meg kell 
vizsgálnia, hogy egy adott biocid termékben jelen lévő hatóanyag megfelel-e a kritériumok 
valamelyikének, a két rendelet közötti koherencia kívánatos.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a hatóanyag I. mellékletbe 
történő felvételének megújítását célzó 
határozat nem rendelkezik másként, a 
megújítás korlátlan időtartamra érvényes.

(3) Amennyiben a hatóanyag I. mellékletbe 
történő felvételének megújítását célzó 
határozat nem rendelkezik másként, a 
felvétel megújítását tízévente 
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felülvizsgálják.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1a albekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a Bizottság a hatóanyag I. 
mellékletbe történő felvételének 
megújítása mellett dönt, feltűntetik a 
kérelmező nevét.

Indokolás

A vállalkozáshoz kapcsolódó hatóanyag I. mellékletbe történő felvétele megújításának 
esetében is az adatok nagyobb átláthatósága és megosztása érdekében meg kell említeni a 
kérelmezők nevét, hogy azok gyorsabban azonosíthatók legyenek. 

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az engedélykérelmet az a személy 
vagy képviselője nyújtja be, aki az adott 
tagállamban vagy a Közösségen belül a 
biocid termék forgalomba hozataláért felel.

(2) Az engedélykérelmet az a személy 
vagy képviselője nyújtja be, aki az 
engedély birtokosa lesz. Ez nem 
szükségszerűen, de lehet az a személy, aki 
az adott tagállamban vagy a Közösségen 
belül a biocid termék forgalomba 
hozataláért felel.

Indokolás

Az iparágnak nagyobb rugalmasságra van szüksége az ellátási láncon belül. Ami azt illeti, 
nem szokatlan, hogy egy terméket behoznak egy adott tagállamba és ott a forgalmazó 
felelősségvállalása mellett hozzák forgalomba, aki azonban nem azonos az engedély 
birtokosával, illetve multinacionális vállalatok esetében minden egyes leányvállalat a saját 
országában vállalja a felelősséget a forgalomba hozatalért. Annak előírása, hogy az engedély 
birtokosa és a termék forgalomba hozataláért felelős személy megegyezzen, egy nagyon merev 
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és használhatatlan működési keretet teremtene az iparág számára.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 2 és 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti engedélyezés iránti kérelmet a 
tagállamon belül a tagállam illetékes 
hatóságához kell benyújtani (a 
továbbiakban: az átvevő illetékes 
hatóság).

Az engedélyezés iránti kérelmet az 
ügynökséghez kell benyújtani.

A közösségi engedélyezés iránti 
kérelmeket az ügynökséghez kell 
benyújtani.

Amikor valamely tagállamban nyújtanak 
be kérelmet nemzeti engedélyezésre, a 22. 
cikk értelmében a kérelmező az adott 
állammal való előzetes megegyezés 
alapján a kérelemben meghatározza az 
értékelésért felelős illetékes hatóságot.

Indokolás

Úgy véljük, hogy közösségi szinten az ECHA-nak kell végeznie valamennyi kérelem kezdeti 
validálását, hogy az illetékes értékelő hatóság a kérelem tényleges értékelésére tudjon 
összpontosítani. Ezenkívül az illetékes értékelő hatóság megválasztásának lehetősége előnyt 
jelent főként a kkv-k számára, amelyek ily módon saját nemzeti hatóságaikkal tudnak együtt 
dolgozni.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a kérelmező egy rokon 
összetételű termékcsoportra kíván 
engedélyt szerezni, módjában áll 
engedélyezési kérelmet benyújtani az 
egész csoportra.
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Indokolás

A szövegnek kifejezetten tartalmaznia kell, hogy amennyiben a kérelmező egy rokon 
összetételű termékcsoportra kíván engedélyt szerezni, egy együttes engedélyezési kérelmet kell 
benyújtania valamennyi termékre, amelyet a rokon összetételű termékcsoportba kívánnak 
sorolni.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hatóanyagait felvették az I. mellékletbe 
és az ezen hatóanyagokkal együtt a 
mellékletbe felvett minden feltétel teljesül;

a) hatóanyagait felvették az I. mellékletbe, 
a 8. cikk (5a) bekezdésének megfelelően 
felvételi számot rendeltek hozzájuk, és az 
ezen hatóanyagokkal együtt a mellékletbe 
felvett minden feltétel teljesül;

Indokolás

A 8. cikk (5a) bekezdése szerinti értékelési eljárással való koherencia érdekében.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biocid terméknek az (1) bekezdés b) 
pontjában rögzített kritériumoknak való 
megfelelésének értékelése a 
lehetőségekhez mérten a biocid termékben 
jelen lévő potenciálisan veszélyes 
anyagokra vonatkozó rendelkezésre álló 
információkon alapul, az állatokon 
végzett kísérletek minimálisra csökkentése 
érdekében, és az 1999/45/EK irányelv, 
valamint az 1272/2008/EK rendelet által a 
biocid termékhez kapcsolódó veszély 
meghatározása és az azt követő 
kockázatértékelés terén rögzített 
eljárásokkal összhangban.
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Indokolás

A módosítás igyekszik elkerülni az állatokon végzett felesleges kísérleteket azáltal, hogy 
pontosabban határozza meg a rendelkezésre álló információk összevetési eljárásait, valamint 
megfelel a REACH-rendeletben rögzített, a kémiai biztonsági jelentés küszöbértékeire 
vonatkozó követelményeknek.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A biocid terméknek az (1) bekezdés b) 
és c) pontjaiban rögzített kritériumoknak 
való megfelelésének értékelésekor nem 
kell figyelembe venni a biocid termékben 
jelen lévő olyan anyagokat, amelyek 
koncentrációja a készítményben 
alacsonyabb, mint:
a) az 1999/45/EK irányelv 3. cikke (3) 
bekezdésében rögzített vonatkozó 
koncentráció;
b) a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében 
rögzített koncentrációs határértékek;
c) az 1999/45/EK irányelv II. 
mellékletének B részében rögzített 
koncentrációs határértékek;
d) az 1999/45/EK irányelv III. 
mellékletének B részében rögzített 
koncentrációs határértékek;
e) az 1272/2008/EK rendelet V. címe 
szerint rögzített osztályozási és címkézési 
jegyzékben szereplő egyeztetett besorolási 
tételben megadott koncentrációs 
határértékek;
f) 0,1 tömegszázalék (w/w), ha az anyag 
megfelel az 1907/2006/EK rendelet XIII. 
mellékletében szereplő kritériumoknak.
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Indokolás

A módosítás igyekszik elkerülni az állatokon végzett felesleges kísérleteket azáltal, hogy 
pontosabban határozza meg a rendelkezésre álló információk összevetési eljárásait, valamint 
megfelel a REACH-rendeletben rögzített, a kémiai biztonsági jelentés küszöbértékeire 
vonatkozó követelményeknek.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A Bizottság, szükség esetén az 
ügynökséggel együttműködve minden 
szükséges technikai és tudományos 
segítséget megad a tagállamok illetékes 
hatóságainak a termékek 
engedélyezéséhez, különösen az adatokra, 
az értékelési eljárásokra és a tagállami 
határozatokra vonatkozó harmonizált 
követelmények tekintetében.

Indokolás

A rendeletnek a Közösség területén történő egységes végrehajtását biztosítandó a 
Bizottságnak minden szükséges technikai és tudományos segítséget meg kell adnia a 
tagállamok illetékes hatóságainak a termékek engedélyezéséhez.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az engedély kérelmezője az (1) és (2) 
bekezdésben meghatározott körülmények 
esetén az illetékes hatóságokhoz az 
alábbiakat köteles benyújtani:
i) az értékesítés helyén külön 
feltüntetendő tájékoztatás; 
ii) a védőfelszerelések használatára 
vonatkozó külön útasítások;
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iii) a termékkel kapcsolatos 
kockázatokról, előnyökről és a termék 
felelősségteljes használatáról szóló 
kiadvány;
iv) az esetleges balesetekről szóló éves 
jelentés.

Indokolás

Egy hatóanyag alapvető tulajdonsága önmagában nem meghatározó abból a szempontból, 
hogy a termék kis kockázattal járónak minősül-e, mivel előfordulhat, hogy a kockázat sokkal 
inkább a terméknek való kitettségből ered, semmint a hatóanyag veszélyes mivoltából. Mivel 
néhány biocid terméket nem szakemberek használnak, ezért nagyon fontos e termékek 
biztonságos felhasználását oly módon garantálni, hogy a felhasználással kapcsolatban jobb 
tájékoztatást adnak és óvintézkedéseket tesznek. Végezetül, az iparágat arra kell ösztönözni, 
hogy a kutatási és innovációs erőfeszítések során a kis kockázattal járó termékek 
kifejlesztésére összpontosítsanak.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az átvevő illetékes hatóság kérheti, 
hogy a nemzeti engedélyezés iránti
kérelmet az illetékes hatóság székhelye 
szerinti tagállam hivatalos nyelvén vagy 
nyelvein nyújtsák be.

(3) Az átvevő illetékes hatóság kérheti, 
hogy a kizárólag nemzeti engedélyezés
céljára szolgáló kérelmet az illetékes 
hatóság székhelye szerinti tagállam 
hivatalos nyelvén vagy nyelvein nyújtsák 
be.

A kölcsönös elismerési eljárást is 
magában foglaló nemzeti engedélyezés 
iránti kérelmeket az (1) bekezdésben 
említett dokumentumokkal együtt angol 
nyelven is be lehet nyújtani az illetékes 
hatóságnak.

Indokolás

Elengedhetetlen, hogy a későbbi kölcsönös elismerési eljárásokra is kiterjedő kérelmek esetén 
a kérelmet és az összes kapcsolódó dokumentumot angolul is elfogadja az átvevő illetékes 
hatóság. Ez nagyon fontos az időpazarlás és a különböző európai nyelveken rendelkezésre 
álló ugyanazon dokumentációval kapcsolatos költséges fordítási eljárások elkerülése 
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érdekében.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottság, szükség esetén az 
ügynökséggel együttműködve, kidolgozhat 
egy nem kötelező erejű technikai és jogi 
útmutatót, amely elérhető az Unió 
valamennyi hivatalos nyelvén, és 
amelynek célja megkönnyíteni a 18., 19. 
és 20. cikk szerinti, főként a KKV-k
részéről érkező engedélyezési kérelmek 
benyújtását.

Indokolás

A Bizottság által nyújtott tájékoztatás és iránymutatások különösen fontosak lehetnek a KKV-
k számára, mivel azok nem feltétlenül rendelkeznek a rendeletnek való megfeleléshez 
szükséges forrásokkal és tapasztalattal. A Bizottságnak arról is gondoskodnia kell, hogy az e 
szolgáltatáshoz való hozzáférésben nyelvi jellegű tényezők se akadályozzák a KKV-ket.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a hatóanyagok és nem hatóanyagok 
összetevőinek mennyiségi és minőségi 
összetétele, melyek ismerete lényeges a 
biocid termék rendeltetésszerű 
használatához;

e) a hatóanyagok és nem hatóanyagok 
összetevőinek mennyiségi és minőségi 
összetétele a 16. cikkben szereplő 
koncentrációs határértékeket figyelembe 
véve, amennyiben ezek ismerete lényeges a 
biocid termék rendeltetésszerű 
használatához;

Indokolás

A 16. cikk (2a) bekezdésével való koherencia érdekében.
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Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a hatóanyagok gyártói (a gyártók neve 
és címe, beleértve a gyártási helyeket)

g) a hatóanyagok gyártói (a gyártók neve 
és címe) és a hatóanyag felvételi száma, a 
8. cikk (5a) bekezdésének megfelelően;

Indokolás

A bizalmas adatok terjesztésének elkerülése végett, ha hatóanyag gyártója az I. mellékletbe 
történő bejegyzés révén kapott engedélyt, a gyártás helyszínét bizalmas információként kell 
kezelni, és nem tartozhat bele a biocid termék engedélyezéséhez kötött tájékoztatásba. Ezzel 
szemben a 8. cikk (5a) bekezdésével összhangban a felvételi számot nyilvánossá kell tenni.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a referenciaként használt biocid termék 
összetételének megengedett eltérése a 
rokon összetételű termékcsoporthoz tartozó 
biocid termékekben található nem 
hatóanyagok százalékos arányában
kifejezve;

b) a referenciaként használt biocid termék 
összetételének megengedett eltérése a
hatóanyag-csökkenés százalékában, vagy 
a rokon összetételű termékcsoporthoz 
tartozó biocid termékekben található nem 
hatóanyagok százalékos arányának 
változásában kifejezve;  

Indokolás

A bekezdés b) pontjának összhangban kell állnia a 16. cikk (6) bekezdésével. Az engedély 
tartalmának ki kell terjednie erre a lehetőségre is.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Rokon összetételű termékcsoport 
esetén az ilyen rokon összetételű 
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termékcsoporthoz tartozó összes biocid 
termék egy engedélyszámot kap. 

Indokolás

Egy új bekezdés szükséges annak meghatározására, hogy rokon összetételű termékcsoport 
esetén az ilyen rokon összetételű termékcsoporthoz tartozó összes biocid termék egy 
engedélyszámot kap. A rendeletre irányuló javaslat jelenlegi szövege ezt nem mondja ki 
világosan.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az átvevő illetékes hatóság – vagy 
közösségi engedélyezési kérelem értékelése 
esetén az értékelő illetékes hatóság –
összehasonlító értékelést végez olyan 
kérelem értékelése részeként, melyet a 9. 
cikk (1) bekezdése szerint potenciálisan 
helyettesíthető hatóanyagot tartalmazó 
biocid termék engedélyezésére vagy
engedélyének megújítására nyújtottak be.

(1) Az átvevő illetékes hatóság – vagy 
közösségi engedély megújítására irányuló
kérelem értékelése esetén az értékelő 
illetékes hatóság – összehasonlító 
értékelést végez olyan kérelem értékelése 
részeként, melyet a 9. cikk (1) bekezdése 
szerint potenciálisan helyettesíthető 
hatóanyagot tartalmazó biocid termék 
engedélyének megújítására nyújtottak be.

Indokolás

Az összehasonlító elemzés alkalmazásának elsősorban a használattal kapcsolatos elégséges 
tapasztalatot kell figyelembe vennie. Ezt szabályként kell előírni, és nem kivételként. Tehát az 
összehasonlító értékelés alkalmazását a 9. cikk szerint helyettesítésre kijelöltként 
meghatározott hatóanyagokat tartalmazó biocid termékek engedélyének megújítására kell 
korlátozni.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az összehasonlító értékelést legalább öt 
éves használati tapasztalat után az összes 
azonos célú biocid termékre vonatkozóan 
el kell végezni.
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Indokolás

Az összehasonlító elemzés alkalmazásának elsősorban a használattal kapcsolatos elégséges 
tapasztalatot kell figyelembe vennie. Öt év elégséges időszak e célra.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdéstől eltérve az 
összehasonlító értékelés nem 
alkalmazandó azon biocid termékekre, 
amelyek esetén bizonyított a biztonságos 
használat.

Indokolás

Annak értékelésekor, hogy egy terméket el lehet-e távolítani a piacról miután a termékre 
vonatkozóan a kockázatok és előnyök felmérésének keretében összehasonlító elemzést 
végeztek (lásd a (3) bekezdést), mindig figyelembe kell venni a termék hatékonyságát, 
valamint azt, hogy rendelkezésre áll-e elégséges számú és fajtájú termék az adott szennyezés 
vagy fertőzés kezelésére. Az összehasonlításnak azon biocid termékekre kell összpontosítania, 
amelyek esetén létezik beazonosított kockázat, és alternatívákra van szükség.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az összehasonlító értékelés eredményét 
haladék nélkül el kell küldeni a többi 
tagállam illetékes hatóságának és az 
ügynökségnek, továbbá közösségi 
engedély iránti kérelem értékelése esetén a 
Bizottságnak is.

(2) Az összehasonlító értékelés eredményét 
haladék nélkül el kell küldeni a többi 
tagállam illetékes hatóságának és az 
ügynökségnek, továbbá közösségi 
engedély megújítása iránti kérelem 
értékelése esetén a Bizottságnak is.

Indokolás

Az összehasonlító értékeléseknek csak az engedély megújítására irányuló kérelmekre kell 
vonatkozniuk. Ezt szabályként kell előírni, és nem kivételként.
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Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az átvevő illetékes hatóság – vagy 
közösségi engedélyezés iránti kérelem 
esetén a Bizottság – megtiltja vagy 
korlátozza az olyan biocid termék 
forgalomba hozatalát vagy felhasználását, 
mely potenciálisan helyettesíthető 
hatóanyagot tartalmaz, amennyiben a VI. 
melléklettel összhangban lefolytatott, a 
kockázatok és előnyök felmérése céljából 
végzett összehasonlító értékelés igazolja, 
hogy minden alábbi kritérium teljesül:

(3) Az átvevő illetékes hatóság – vagy 
közösségi engedély megújítása iránti 
kérelem esetén a Bizottság – megtiltja vagy 
korlátozza az olyan biocid termék 
forgalomba hozatalát vagy felhasználását, 
mely potenciálisan helyettesíthető 
hatóanyagot tartalmaz, amennyiben a VI. 
melléklettel összhangban lefolytatott, a 
kockázatok és előnyök felmérése céljából 
végzett összehasonlító értékelés igazolja, 
hogy minden alábbi kritérium teljesül:

Indokolás

Az összehasonlító értékeléseknek csak az engedély megújítására irányuló kérelmekre kell 
vonatkozniuk. Ezt szabályként kell előírni, és nem kivételként.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kérelemben meghatározott 
felhasználások tekintetében már létezik 
olyan engedélyezett biocid termék, vagy 
olyan nem vegyi jellegű védekezési vagy 
megelőzési módszer, amely jelentősen 
kisebb kockázatot jelent az emberek vagy 
állatok egészsége, illetve a környezet 
szempontjából;

a) a kérelemben meghatározott 
felhasználások tekintetében már létezik 
olyan más, engedélyezett biocid termék, 
vagy olyan nem vegyi jellegű védekezési 
vagy megelőzési módszer, amely 
jelentősen kisebb vagy csökkentett
kockázatot jelent az emberek vagy állatok 
egészsége, illetve a környezet 
szempontjából, továbbá azonos 
hatékonyságú és nem mutat jelentős 
kockázatnövekedést egyetlen más 
paraméter tekintetében sem;

Indokolás

Mivel az összehasonlító értékelésnek azon biocid termékekre kell koncentrálnia, amelyek 
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esetében beazonosított kockázat áll fenn és alternatívákra van szükség, a helyettesítő 
anyagnak ugyanolyan hatékonyságúnak kell lennie, és ugyanazt a kockázati szintet kell 
képviselnie.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) a Bizottság a/az […] cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el a biocid 
termékeknek (3) bekezdés szerinti 
határozat céljából végzett összehasonlító 
értékelése során követendő eljárás, 
valamint az ilyen értékelések végzése 
során használandó kritériumok és 
algoritmusok részletezésére.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 15. cikkben említett nemzeti 
engedély iránti kérelem kézhezvételétől 
számított egy hónapon belül az átvevő 
illetékes hatóság validálja a kérelmet, 
amennyiben az megfelel a következő 
követelményeknek:

(1) A biocid termék forgalomba 
hozataláért felelős személy vagy 
képviselője nemzeti vagy közösségi 
engedély iránti kérelmet nyújt be az 
ügynökséghez, és közli az ügynökséggel a 
választása szerinti tagállam azon illetékes 
hatóságának nevét, amely felelős a 
kérelem értékeléséért (a továbbiakban: 
értékelő illetékes hatóság). 

a) a 18. cikkben említett információkat 
benyújtották;

Az ügynökség a kérelem kézhezvételétől 
számított egy hónapon belül értesíti az 
értékelő illetékes hatóságot arról, hogy a 
kérelem hozzáférhető az ügynökség 
adatbázisában.

b) mellékelték a 70. cikk értelmében 
befizetendő díjakat.
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A validálás nem foglalja magában a 
benyújtott adatok minőségének vagy 
helytállóságának, vagy az adatokkal 
kapcsolatos követelmények 
módosításának alátámasztására felhozott 
indokoknak az értékelését.

Indokolás
Az egész Unióban az ECHA-nak kell elvégeznie minden kérelem első validálását, hogy az 
értékelő illetékes hatóságok a kérelmek valódi elbírálására koncentrálhassanak. Jelenleg az 
értékelő illetékes hatóságok a dokumentációk igazgatási és tudományos elemeinek vizsgálata 
során eltérő megközelítést alkalmaznak. Az ügynökségnek a kérelmek validálása során be kell
tartania a REACH-csel bevezetett feltételeket (20. cikk).

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az átvevő illetékes 
hatóság úgy ítéli meg, hogy a kérelem 
hiányos, tájékoztatja a kérelmezőt a 
kérelem validálásához szükséges 
kiegészítő információkról és a szóban 
forgó információk benyújtására ésszerű 
határidőt szab meg. 

(2) A kérelem kézhezvételétől számított 
három héten belül az ügynökség validálja 
a kérelmet, amennyiben: 

a) a 18. cikkben említett információkat 
benyújtották; valamint
b) mellékelték a 70. cikk értelmében 
befizetendő díjakat. A validálás nem 
foglalja magában a benyújtott adatok 
minőségének vagy helytállóságának, vagy 
az adatokkal kapcsolatos követelmények 
módosításának alátámasztására felhozott 
indokok értékelését.

Az átvevő illetékes hatóság a kiegészítő 
információk kézhezvételétől számított egy 
hónapon belül döntést hoz arról, hogy a 
benyújtott kiegészítő információk 
elégségesek-e a kérelem validálásához. 
Az átvevő illetékes hatóság elutasítja a 
kérelmet, amennyiben a kérelmező nem 
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nyújtja be a kért információt a határidőn 
belül, és erről értesíti a kérelmezőt.

Indokolás
Az egész Unióban az ECHA-nak kell elvégeznie minden kérelem első validálását, hogy az 
értékelő illetékes hatóságok a kérelmek valódi elbírálására koncentrálhassanak. Jelenleg az 
értékelő illetékes hatóságok a dokumentációk igazgatási és tudományos elemeinek vizsgálata 
során eltérő megközelítést alkalmaznak. Az ügynökségnek a kérelmek validálása során be kell 
tartania a REACH-csel bevezetett feltételeket (20. cikk).

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az átvevő illetékes 
hatóság a (1) bekezdés értelmében 
elvégzett validálás alapján úgy ítéli meg, 
hogy a kérelem hiánytalan, erről 
késedelem nélkül értesíti a kérelmezőt.

(3) Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a 
kérelem hiányos, az ügynökség 
tájékoztatja a kérelmezőt, hogy milyen 
kiegészítő információkra van szükség a 
kérelem validálásához, és megszab egy 
ésszerű határidőt a szóban forgó 
információk benyújtására. 
Az ügynökség a kiegészítő információk 
kézhezvételét követő három héten belül 
döntést hoz arról, hogy a benyújtott 
kiegészítő információk elégségesek-e a 
kérelem validálásához. 
Amennyiben a kérelmező nem egészíti ki 
időben a kérelmét, az ügynökség elutasítja 
azt, és erről értesíti a kérelmezőt és az 
értékelő illetékes hatóságot. Ebben az 
esetben a 70. cikknek megfelelően az 
ügynökség számára megfizetett díj egy 
részét visszatérítik.

Indokolás
Az egész Unióban az ECHA-nak kell elvégeznie minden kérelem első validálását, hogy az 
értékelő illetékes hatóságok a kérelmek valódi elbírálására koncentrálhassanak. Jelenleg az 
értékelő illetékes hatóságok a dokumentációk igazgatási és tudományos elemeinek vizsgálata 
során eltérő megközelítést alkalmaznak. Az ügynökségnek a kérelmek validálása során be kell 
tartania a REACH-csel bevezetett feltételeket (20. cikk).
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Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A (2) bekezdés harmadik albekezdése 
szerinti ügynökségi határozatok ellen a 
67. cikkel összhangban lehet fellebbezni.

Indokolás
Az egész Unióban az ECHA-nak kell elvégeznie minden kérelem első validálását, hogy az 
értékelő illetékes hatóságok a kérelmek valódi elbírálására koncentrálhassanak. Jelenleg az 
értékelő illetékes hatóságok a dokumentációk igazgatási és tudományos elemeinek vizsgálata 
során eltérő megközelítést alkalmaznak. Az ügynökségnek a kérelmek validálása során be kell 
tartania a REACH-csel bevezetett feltételeket (20. cikk).

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Amennyiben az ügynökség a (2) 
bekezdés értelmében elvégzett validálás 
alapján úgy ítéli meg, hogy a kérelem 
hiánytalan, késedelem nélkül értesíti erről 
a kérelmezőt és az értékelő illetékes 
hatóságot.

Indokolás

Az egész Unióban az ECHA-nak kell elvégeznie minden kérelem első validálását, hogy az 
értékelő illetékes hatóságok a kérelmek valódi elbírálására koncentrálhassanak. Jelenleg az 
értékelő illetékes hatóságok a dokumentációk igazgatási és tudományos elemeinek vizsgálata 
során eltérő megközelítést alkalmaznak. Az ügynökségnek a kérelmek validálása során be kell 
tartania a REACH-csel bevezetett feltételeket (20. cikk).
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Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az átvevő illetékes hatóság a 22. 
cikkben említett validálást követő tizenkét
hónapon belül a 16. cikkel összhangban 
határozatot hoz a kérelemmel 
kapcsolatban.

(1) Az átvevő illetékes hatóság a 22. 
cikkben említett validálást követő hat
hónapon belül a 16. cikkel összhangban 
határozatot hoz a kérelemmel 
kapcsolatban.

Indokolás

A biocid termékekben használt hatóanyagokra vonatkozóan a rendelet I. mellékletébe történő 
felvételük céljából már megtörtént a teljes körű értékelés.  Egy engedélyezett hatóanyagokon 
alapuló biocid termék engedélyezésének értékeléséhez szükségtelen ilyen hosszú időszakot 
előírni.

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az engedély birtokosa vagy annak 
képviselője a nemzeti engedély megújítása 
iránti kérelmet nyújt be az átvevő illetékes 
hatósághoz legalább tizennyolc hónappal 
az engedély lejárta előtt.

(1) Az engedély birtokosa vagy annak 
képviselője a nemzeti engedély megújítása 
iránti kérelmet nyújt be az átvevő illetékes 
hatósághoz legalább tizenkét hónappal az 
engedély lejárta előtt.

Indokolás

Hacsak nincsenek új, értékelendő adatok, nincs szükség 18 hónapra egy termék engedélyének 
megújításához. 12 hónap inkább megfelelő hosszúságú időszak.

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az átvevő illetékes hatóság a referencia 
illetékes hatóság által meghatározott 

(5) Az átvevő illetékes hatóság a referencia 
illetékes hatóság által meghatározott 
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feltételekkel megegyező feltételekkel 
engedélyezi a szóban forgó biocid 
terméket.

feltételekkel megegyező feltételekkel 
engedélyezi a szóban forgó biocid 
terméket. Az összes érintett tagállamban 
ugyanazt az engedélyezési számot 
használják.

Indokolás

Az egyszerűség érdekében olyan termék esetében, amellyel kapcsolatban lefolytatták a 
kölcsönös elismerési eljárást, hasznos minden tagállamban egyetlen engedélyezési számot 
kiadni.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) a Bizottság a/az […] cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el az e cikk (5) 
bekezdésében említett egységes 
engedélyezési szám kiadására vonatkozó 
kritériumok és eljárások pontosítása 
céljából.

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 72. cikk (3) bekezdésében 
említett eljárással összhangban határozatot 
fogad el arról, hogy az illetékes hatóság 
által felhozott indokok alapján jogos-e a 
nemzeti engedély korlátozása vagy 
elismerésének elutasítása.

A Bizottság, a kérelmezővel folytatott 
konzultációt követően, a 72. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban határozatot fogad el arról, 
hogy az illetékes hatóság által felhozott 
indokok alapján jogos-e a nemzeti 
engedély korlátozása vagy elismerésének 
elutasítása.
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Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A határozatot az illetékes hatóság első 
albekezdés szerinti értesítésétől számított 
három hónapon belül fogadják el. 
Amennyiben a Bizottság a 30. cikk 
értelmében véleményt kér az 
ügynökségtől, a három hónapos időszakot 
az ügynökség véleményének közléséig 
felfüggesztik.

Indokolás

A jogalkotási szövegnek egyértelműen kell meghatároznia, hogy mennyi időre van szükség a 
tagállamok közötti viták tényleges rendezését célzó eljárás lefolytatásához. Három hónap 
megfelelő időszak arra, hogy a Bizottság érdemi határozati javaslatot nyújtson be az 
engedélyek elutasításának vagy korlátozásokkal történő elismerésének igazolásáról.

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A referencia illetékes hatóság és a többi 
érintett tagállam illetékes hatóságai a (7) 
bekezdésben említett időtartam leteltét 
követő egy hónapon belül az értékelésről 
szóló jóváhagyott jelentés és a biocid 
termék jellemzőinek összefoglalása alapján 
engedélyezik a biocid terméket.

(8) A referencia illetékes hatóság és a többi 
érintett tagállam illetékes hatóságai a (7) 
bekezdésben említett időtartam leteltét 
követő egy hónapon belül az értékelésről 
szóló jóváhagyott jelentés és a biocid 
termék jellemzőinek összefoglalása alapján 
engedélyezik a biocid terméket. Az összes 
érintett tagállamban ugyanazt az 
engedélyezési számot használják.

Indokolás

Az egyszerűség érdekében olyan termék esetében, amellyel kapcsolatban lefolytatták a 
kölcsönös elismerési eljárást, hasznos minden tagállamban egyetlen engedélyezési számot 
kiadni.
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Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat 
28 cikk – 9 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 72. cikk (3) bekezdésében 
említett eljárással összhangban határozatot 
fogad el arról, hogy az illetékes hatóság 
által felhozott indokok alapján jogos-e a 
nemzeti engedély korlátozása vagy 
elismerésének elutasítása.

A Bizottság, a kérelmezővel folytatott 
konzultációt követően, a 72. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban határozatot fogad el arról, 
hogy az illetékes hatóság által felhozott 
indokok alapján jogos-e a nemzeti 
engedély korlátozása vagy elismerésének 
elutasítása.

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat 
28 cikk – 9 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A határozatot az illetékes hatóság első 
albekezdés szerinti értesítésétől számított 
három hónapon belül fogadják el. 
Amennyiben a Bizottság a 30. cikk 
értelmében véleményt kér az 
ügynökségtől, a három hónapos időszakot 
az ügynökség véleményének közléséig 
felfüggesztik.

Indokolás

A jogalkotási szövegnek egyértelműen kell meghatároznia, hogy mennyi időre van szükség a 
tagállamok közötti viták tényleges rendezését célzó eljárás lefolytatásához. Három hónap 
megfelelő időszak arra, hogy a Bizottság érdemi határozati javaslatot nyújtson be az 
engedélyek elutasításának vagy korlátozásokkal történő elismerésének igazolásáról.
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Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 11 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a Bizottság a/az […] cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el az e cikk (5) bekezdésében 
említett egységes engedélyezési szám 
kiadására vonatkozó kritériumok és 
eljárások pontosítása céljából.

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat 
29 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 72. cikk (3) bekezdésében 
említett eljárással összhangban határozatot 
fogad el a nemzeti engedélyben szereplő 
feltételeknek a helyi körülményekhez való 
hozzáigazítására vonatkozó javaslatról. Az 
érintett tagállam illetékes hatósága 
késedelem nélkül elfogadja az említett 
határozatnak való megfelelés érdekében 
szükséges valamennyi megfelelő 
intézkedést.

A Bizottság, a kérelmezővel folytatott 
konzultációt követően, a 72. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban határozatot fogad el a nemzeti 
engedélyben szereplő feltételeknek a helyi 
körülményekhez való hozzáigazítására 
vonatkozó javaslatról. Az érintett tagállam 
illetékes hatósága késedelem nélkül 
elfogadja az említett határozatnak való 
megfelelés érdekében szükséges 
valamennyi megfelelő intézkedést.

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat 
29 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értesítés kézhezvételétől számított 
három hónapon belül a Bizottság 
határozati javaslatot nyújt be. 



PE439.175v03-00 44/72 AD\817224HU.doc

HU

Amennyiben a Bizottság a 30. cikk 
értelmében véleményt kér az 
ügynökségtől, a három hónapos időszakot 
az ügynökség véleményének közléséig 
felfüggesztik.

Indokolás

A jogalkotási szövegnek egyértelműen kell meghatároznia a tagállamok közötti viták 
rendezéséhez szükséges időt. Három hónap megfelelő időszak arra, hogy a Bizottság érdemi 
határozati javaslatot nyújtson be az engedélyek elutasításának vagy korlátozásokkal történő 
elismerésének igazolásáról.

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a szakemberek általi vagy a fogyasztók 
által történő otthoni felhasználásra szánt 
biocid termékek, amelyek felhasználása az 
Európai Unión belül hasonló, és a 33a. 
cikkben felsorolt kritériumoknak 
megfelelő feltételek és használati 
útmutatók alapján történik.

Indokolás

Az uniós engedélyezési rendszer egyik fő célkitűzése, hogy az összes tagállamon belül 
biztosítsák a termékbiztonság egységes értékelését, az egyforma fogyasztóvédelmi előírásokat 
és a követelmények összehangolt végrehajtását. Az uniós engedélyezési rendszer előnyös 
minden olyan biocid termék tekintetében, amelyet az EU egész területén hasonló módon 
használnak. E termékeket otthon vagy szakszerű körülmények között, gyakorlatias és 
költséghatékony módon használják fel a közegészség védelme érdekében, ily módon 
csökkentve a fertőző betegségek jelentette terheket. Ezek a termékek egyszerű és világos 
használati útmutatóval rendelkeznek.

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
33 a cikk (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33a. cikk
Hasonló feltételek mellett felhasznált 

biocid termékek
A 33. cikk (1) bekezdésének ba) pontjával 
összhangban egy termék akkor tekinthető 
hasonló feltételek mellett felhasznált 
biocid terméknek, ha az összes alábbi 
feltétel teljesül: 
i) az adott terméket a használati 
útmutatónak megfelelően az Európai 
Unió egész területén hasonló feltételek 
mellett használják;
ii) az adott terméket már forgalomba 
hozták vagy forgalomba kívánják hozni 
legalább […] tagállamban az 
engedélyezést követő két éven belül;
A tagállamok ii) pontban említett 
számának meghatározása vagy kiigazítása 
érdekében a Bizottság a/az […] cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el.    

Indokolás

A kritériumok az adott terméktípusok EU-szerte történő célzott és következetes alkalmazásán 
és felhasználásán, valamint azoknak az emberek és állatok biztonságának védelméhez való 
pozitív hozzájárulásán alapulnak. A VI. melléklet meghatározza a biocid termékekre 
vonatkozó dokumentációk értékelésének elveit, hogy biztosítsák az emberi egészség és a 
környezet összehangolt, magas szintű védelmét. Ez kiterjed a termékek felhasználása során 
végzett részletes kockázatértékelésre is.

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat 
35 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az értékelés következtetéseinek 
kézhezvételétől számított kilenc hónapon 
belül az ügynökség a biocid termék 

(3) Az értékelés következtetéseinek 
kézhezvételétől számított három hónapon 
belül az ügynökség a biocid termék 
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engedélyezéséről szóló véleményt dolgoz 
ki és benyújtja azt a Bizottságnak.

engedélyezéséről szóló véleményt dolgoz 
ki, és benyújtja azt a Bizottságnak.

Indokolás

Kilenc hónap túl hosszú idő arra, hogy az ügynökség olyan véleményt készítsen és 
továbbítson, amely az értékelő illetékes hatóság által elvégzett, már rendelkezésre álló 
értékelésen alapul: három hónap inkább megfelelő hosszúságú időszak.

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat 
36 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az engedély birtokosa vagy annak 
képviselője a közösségi engedély 
megújítása iránti kérelmet az 
ügynökséghez legalább tizennyolc
hónappal az engedély lejárta előtt nyújtja 
be.

(1) Az engedély birtokosa vagy annak 
képviselője a közösségi engedély 
megújítása iránti kérelmet az 
ügynökséghez legalább tizenkét hónappal 
az engedély lejárta előtt nyújtja be.

Indokolás

Hacsak nincsenek új, értékelendő adatok, nincs szükség 18 hónapra egy termék engedélyének 
megújításához. 12 hónap inkább megfelelő hosszúságú időszak.

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat 
38 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a hatóanyag eredete és összetétele 
vonatkozásában bekövetkezett változások.

Indokolás

 Egy biocid termékben használt hatóanyag eredetének változására vonatkozó értesítés azért 
szükséges, mert hatással lehet a termék biztonságos voltára.

Módosítás 77
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Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A meglévő engedély módosítása a 3. cikk 
ua), ub) és uc) pontjában említett 
következő kategóriák egyike alá tartozik: 
a) adminisztratív változtatás,
b) kismértékű változtatás vagy
c) nagymértékű változtatás.

Indokolás

A jogszabály szövegének egyértelműen meg kell határoznia az engedélyek módosításánál 
alkalmazandó főbb elveket, az eljárás részletei azonban meghatározhatók a végrehajtási 
intézkedésekben is. Különösképpen szükséges meghatározni, hogy a meglévő 
termékengedélyek esetében milyen jellegű változtatások hajthatók végre.

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat 
42 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésében említett kritériumok 
és eljárások – a teljesség igénye nélkül –
az alábbi elveken alapulnak:
a) egy engedély adminisztratív 
változtatása esetén egyszerűsített értesítési 
eljárás alkalmazandó;
b) egy engedély kismértékű 
változtatásának értékelésére rövidebb 
határidőt kell meghatározni;
c) lényeges változtatás esetén a 
kérelmezett változtatás mértékével arányos 
határidőt kell meghatározni.  

Indokolás

Bár a végrehajtási intézkedésekben lehet rendelkezni az eljárások részleteiről, a jogalkotási 
szövegnek pontosan meg kell határoznia a meglévő termékengedélyek különféle 
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változtatásaira alkalmazandó alapelveket.

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat 
44 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Egy tagállam (a továbbiakban: a 
bevezetés helye szerinti tagállam) illetékes 
hatósága egy másik tagállamban (a 
továbbiakban: származási tagállam) 
engedélyezett biocid termék 
vonatkozásában a területén való 
forgalomba hozatalra vagy használatra 
vonatkozóan kibocsáthat párhuzamos 
forgalmazási engedélyt, amennyiben 
megállapítja, hogy a szóban forgó biocid 
termék összetétele lényegében azonos egy, 
a területén már engedélyezett biocid 
termékével (a továbbiakban: referenciaként 
használt termék).

(1) Egy tagállam (a továbbiakban: a 
bevezetés helye szerinti tagállam) illetékes 
hatósága egy másik tagállamban (a 
továbbiakban: származási tagállam) 
engedélyezett biocid termék 
vonatkozásában a területén való 
forgalomba hozatalra vagy használatra 
vonatkozóan kibocsáthat párhuzamos 
forgalmazási engedélyt, amennyiben 
megállapítja, hogy a szóban forgó biocid 
termék összetétele azonos egy, a területén 
már engedélyezett biocid termékével (a 
továbbiakban: referenciaként használt 
termék).
(A módosítást a 44. cikk egészére 
alkalmazni kell; a módosítás elfogadása 
esetén a teljes szövegben kiigazításokra 
lesz szükség)

Indokolás

A szabad árukereskedelem és a biztonságos piaci környezet közötti ésszerű egyensúly 
eléréséhez a párhuzamos forgalmazási engedélyeket az ugyanazon hatóanyag- és 
segédanyagforráson alapuló azonos termékekre kell korlátozni.

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat 
44 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A biocid termék akkor tekinthető a 
referenciaként használt termékkel
lényegében azonos terméknek, ha a 
következő feltételek egyike teljesül:

(3) A biocid termék akkor tekinthető a 
referenciaként használt termékkel azonos 
terméknek, ha:

a) az abban található hatóanyagok forrása a) ugyanaz a gyártó vagy egy ahhoz 
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a gyártót és az előállító üzem helyét 
tekintve azonos;

társult gyártó gyártotta, vagy licensz 
alapján, ugyanazzal a gyártási eljárással 
készült;

b) az abban található nem hatóanyag 
összetevőket és a formuláció típusát 
tekintve vagy azonos vagy hasonló;

b) a jellemzőket, a hatóanyag-tartalmat és 
a formuláció típusát tekintve azonos;
valamint

c) a terméknek az emberi vagy az állati 
egészségre, valamint a környezetre 
ártalmatlan jellegét potenciálisan negatív 
irányba befolyásoló hatása vagy ugyanaz 
vagy egyenértékű.

c) a jelenlévő segédanyagok és a 
formátum, az anyag és a csomagolás 
formája, a terméknek az emberi vagy az 
állati egészségre, valamint a környezetre 
ártalmatlan jellegét potenciálisan negatív 
irányba befolyásoló hatása tekintetében 
ugyanolyan vagy egyenértékű.

Indokolás

A következetesség érdekében a lényegében azonos termékre vonatkozó feltételeket ki kell 
cserélni az azonos termékre vonatkozó feltételekkel.

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat 
44 cikk – 4 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a termékben található hatóanyagok 
felvételi száma és, adott esetben, a 
kérelmező 50. cikk szerinti hozzáférési 
felhatalmazása;

Indokolás

A 8. cikk (5) bekezdésével való összhang és annak biztosítása érdekében, hogy a kérelmező 
birtokában legyen az adatokhoz való hozzáféréshez szükséges dokumentumnak.

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat 
44 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a származási tagállambeli 
engedélybirtokos neve és címe;

c) a származási tagállambeli 
engedélybirtokos neve és címe, valamint –
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adott esetben – a kérelmező 50. cikk 
szerinti hozzáférési felhatalmazása;

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a kérelmező birtokában legyen az adatokhoz való 
hozzáféréshez szükséges dokumentumnak.

Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat 
46 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 15. cikktől eltérve, nem 
engedélyezett biocid termék vagy kizárólag 
biocid termékben való felhasználásra szánt 
hatóanyag forgalomba hozatalával járó 
kutatási vagy fejlesztési célú kísérletet és 
vizsgálatot csak tudományos kutatás és 
fejlesztés esetén vagy termék- és 
folyamatorientált kutatás és fejlesztés 
esetén, a második és a harmadik 
albekezdésben szereplő feltételek mellett 
lehet végezni.

(1) A 15. cikktől eltérve, nem 
engedélyezett biocid termék vagy kizárólag 
biocid termékben való felhasználásra szánt 
hatóanyag forgalomba hozatalával járó 
kutatási vagy fejlesztési célú kísérletet és 
vizsgálatot csak tudományos kutatás és 
fejlesztés esetén vagy termék- és 
folyamatorientált kutatás és fejlesztés 
esetén, a második és a harmadik 
albekezdésben szereplő feltételek mellett 
lehet végezni.

Tudományos kutatás és fejlesztés esetén a 
kísérletet vagy a vizsgálatot elvégezni 
kívánó személy annak megkezdése előtt 
bejelentést tesz az illetékes hatóságnál.  A 
szóban forgó személy olyan írásos 
nyilvántartást hoz létre és vezet, amely 
részletezi a biocid termék vagy hatóanyag 
azonosító és címkézési adatait, átadott 
mennyiségét, valamint azon személyek 
nevét és címét, akik kaptak a biocid 
termékből vagy hatóanyagból, és
dokumentációt állít össze, amely minden 
hozzáférhető adatot tartalmaz az emberi 
vagy állati egészségre, vagy a környezetre 
gyakorolt lehetséges hatásokról. Az érintett 
személyek ezeket az információkat kérésre 
hozzáférhetővé teszik az illetékes hatóság 
számára.

Tudományos kutatás és fejlesztés esetén a 
kísérletet vagy a vizsgálatot elvégezni 
kívánó személy annak megkezdése előtt 
bejelentést tesz az illetékes hatóságnál, 
amennyiben a vizsgálatok vagy tesztek 
során kibocsátott hatóanyag vagy biocid 
termék mennyisége nem haladja meg az 
évi egy tonnát. A szóban forgó személy 
olyan írásos nyilvántartást hoz létre és 
vezet, amely részletezi a biocid termék 
vagy hatóanyag azonosító és címkézési 
adatait és átadott mennyiségét, valamint 
dokumentációt állít össze, amely minden 
hozzáférhető adatot tartalmaz az emberi 
vagy állati egészségre, vagy a környezetre 
gyakorolt lehetséges hatásokról. Az érintett 
személyek ezeket az információkat kérésre 
hozzáférhetővé teszik az illetékes hatóság 
számára.

Termék- és folyamatorientált kutatás és Termék- és folyamatorientált kutatás és 
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fejlesztés esetén a kísérletet vagy a 
vizsgálatot elvégezni kívánó személy a 
biocid termék vagy a hatóanyag 
forgalomba hozatalát megelőzően a 
második albekezdésben előírt 
információkról bejelentést tesz a 
forgalomba hozatal helye szerinti tagállam 
illetékes hatóságának.

fejlesztés esetén a kísérletet vagy a 
vizsgálatot elvégezni kívánó személy a 
biocid termék vagy a hatóanyag 
forgalomba hozatalát megelőzően a 
második albekezdésben előírt 
információkról bejelentést tesz a 
forgalomba hozatal helye szerinti tagállam 
illetékes hatóságának.

(2) Nem engedélyezett biocid terméket 
vagy kizárólag biocid termékben való 
felhasználásra szánt hatóanyagot nem lehet 
olyan kísérlet vagy vizsgálat céljára 
forgalomba hozni, amely a biocid termék 
környezetbe való kijutásával járhat, vagy 
azt eredményezheti, kivéve ha az illetékes 
hatóság értékelte az ilyen termék 
forgalomba hozatalában érdekelt személy 
által rendelkezésre bocsátott adatokat, és
erre a célra olyan nemzeti engedélyt adott
ki, amely korlátozza a felhasználandó 
mennyiségeket és a kezelendő területeket, 
és amelyben egyéb feltételeket is szabhat.
Az illetékes hatóság a kibocsátott nemzeti 
engedélyről késedelem nélkül tájékoztatja 
a Bizottságot és a többi illetékes 
hatóságot.

(2) Nem engedélyezett biocid terméket 
vagy kizárólag biocid termékben való 
felhasználásra szánt hatóanyagot nem lehet 
olyan kísérlet vagy vizsgálat céljára 
forgalomba hozni, amely a biocid termék 
környezetbe való kijutásával járhat, vagy 
azt eredményezheti, kivéve, ha az illetékes 
hatóság értékelte az ilyen termék 
forgalomba hozatalában érdekelt személy 
által rendelkezésre bocsátott adatokat, és e 
célból olyan kedvező véleményt adott, 
amely mellett egyéb feltételeket is szabhat.
Ha az illetékes hatóság az (1) bekezdésben 
előírt információk bejelentésétől számított 
30 napon belül nem ad ki véleményt, a
biocid terméket vagy a hatóanyagot a 
bejelentett kísérlet vagy vizsgálat céljából 
forgalomba lehet hozni.

(3) Ha bármilyen kísérletre vagy 
vizsgálatra más tagállamban kerül sor, mint 
ahol a biocid termék forgalomba hozatala 
történik, a kérelmező kísérleti vagy 
vizsgálati engedélyt szerez be annak a 
tagállamnak az illetékes hatóságától,
amelynek területén a kísérleteket vagy 
vizsgálatokat folytatják.

(3) Ha bármilyen kísérletre vagy 
vizsgálatra más tagállamban kerül sor, mint 
ahol a biocid termék forgalomba hozatala 
történik, a kérelmező értesíti annak a 
tagállamnak az illetékes hatóságát, 
amelynek területén a kísérleteket vagy 
vizsgálatokat folytatják. A kérelmező olyan 
írásos nyilvántartást hoz létre és vezet, 
amely részletezi a biocid termék vagy 
hatóanyag azonosító és címkézési adatait 
és átadott mennyiségét, valamint 
dokumentációt állít össze, amely minden 
hozzáférhető adatot tartalmaz az emberi 
vagy állati egészségre vagy a környezetre 
gyakorolt lehetséges hatásokról. A 
kérelmező kérésre az illetékes hatóság 
rendelkezésére bocsátja ezeket az 
információkat.

Ha az (1) és (2) bekezdésben említett 
kísérletek és vizsgálatok káros hatással 
lehetnek az emberi vagy állati egészségre, 

Ha az (1) és (2) bekezdésben említett 
kísérletek és vizsgálatok káros hatással 
lehetnek az emberi vagy állati egészségre, 
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vagy elfogadhatatlan mértékű ártalmas 
hatást gyakorolnak a környezetre, az 
érintett tagállam illetékes hatósága 
betilthatja vagy olyan feltételekhez kötheti 
azokat, amelyeket a fenti következmények 
megelőzése végett szükségesnek tart. Az 
illetékes hatóság az ilyen intézkedésekről 
késedelem nélkül tájékoztatja a Bizottságot 
és a többi illetékes hatóságot.

vagy elfogadhatatlan mértékű ártalmas 
hatást gyakorolnak a környezetre, az 
érintett tagállam illetékes hatósága 
betilthatja vagy olyan feltételekhez kötheti 
azokat, amelyeket a fenti következmények 
megelőzése végett szükségesnek tart. Az 
illetékes hatóság az ilyen intézkedésekről 
késedelem nélkül tájékoztatja a Bizottságot 
és a többi illetékes hatóságot.

(4) A Bizottság intézkedéseket fogad el a 
hatóanyag vagy a biocid termék kísérletek 
során kijuttatható maximális 
összmennyiségének, és a (2) bekezdésnek 
megfelelően minimálisan benyújtandó 
adatoknak a meghatározására.

(4) A Bizottság intézkedéseket fogad el a 
hatóanyag vagy a biocid termék kísérletek 
során kijuttatható maximális 
összmennyiségének, és a (2) bekezdésnek 
megfelelően minimálisan benyújtandó 
adatoknak a meghatározására.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkozó intézkedéseket a 
72. cikk (4) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkozó intézkedéseket a 
72. cikk (4) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kezelt árucikkeket vagy anyagokat a 
következő információkat tartalmazó 
címkézéssel kell ellátni:

(2) Azokat a kezelt árucikkeket vagy 
anyagokat, amelyek egy vagy több olyan 
biocid terméket tartalmaznak, amely(ek) 
szokásos és előrelátható felhasználási 
feltételek mellett a környezetbe 
juthat(nak) vagy közvetlen kapcsolatba 
kerülhet(nek) emberekkel, a következő 
információkat tartalmazó címkézéssel kell 
ellátni:

a) az árucikk vagy az anyagok kezeléséhez 
felhasznált vagy az árucikk vagy az 
anyagok összetételében szereplő 
valamennyi hatóanyag neve;

a) az árucikkek vagy az anyagok 
kezeléséhez felhasznált vagy 
összetételében szereplő valamennyi 
hatóanyag neve, lehetőleg a nemzetközileg 
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elismert nómeklatúra alkalmazásával;
b) adott esetben a kezelt árucikkeknek 
vagy anyagoknak tulajdonított biocid 
tulajdonság;

b) adott esetben a kezelt árucikkeknek 
vagy anyagoknak tulajdonított biocid 
tulajdonság;

c) az árucikkek vagy az anyagok 
kezeléséhez felhasznált vagy 
összetételében szereplő valamennyi biocid 
termék engedélyezési száma;
d) a biocid termék engedélyében 
meghatározott figyelmeztető mondatok és 
óvintézkedésre vonatkozó mondatok.

c) a biocid termék engedélyében 
meghatározott figyelmeztető mondatok és 
óvintézkedésre vonatkozó mondatok.

A címkének jól láthatónak, könnyen
olvashatónak és kellőképpen tartósnak 
kell lennie.

A címkét a kezelt árucikkre vagy anyagra,
a kezelt árucikk vagy anyag 
csomagolására, használati utasítására 
vagy garanciájára kell nyomtatni úgy, 
hogy könnyen és tisztán látható és 
olvasható, valamint kellőképpen tartós 
legyen.

Amennyiben a kezelt árucikk vagy anyag 
mérete vagy funkciója miatt szükséges, a 
címkézést a kezelt árucikk vagy anyag 
csomagolására, használati utasítására 
vagy garanciájára kell nyomtatni.

E bekezdés nem sérti a kezelt árucikkekre 
és anyagokra vonatkozó ágazatspecifikus 
szabályozásokban rögzített címkézési és 
tájékoztatási kötelezettségeket.

Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat 
48 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a későbbi kérelmező hozzáférési 
felhatalmazás formájában rendelkezik az
első kérelmező arra vonatkozó írásos
beleegyezésével, hogy ezeket az 
információkat használhatja, 

a) a későbbi kérelmező az 50. cikknek 
megfelelően hozzáférési felhatalmazás 
formájában rendelkezik az írásos
beleegyezéssel; 
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Indokolás

Az első kérelmező nem szükségszerűen az adatbirtokos. Lehetővé kell tenni egy opciót, hogy 
egy második kérelmező adatmegosztás vagy közös adatfejlesztés eredményeként 
társadatbirtokos legyen, vagy azzá váljon.

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat 
48 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a későbbi kérelmező is 
adatbirtokosnak tekintendő.

Indokolás

Az első kérelmező nem szükségszerűen az adatbirtokos. Lehetővé kell tenni egy opciót, hogy 
egy második kérelmező vagy vállalat adatmegosztás vagy közös adatfejlesztés eredményeként 
társadatbirtokos legyen, vagy azzá váljon.

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat 
48 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdésben említett jegyzéket az 
ügynökség beviszi a biocidok 
adatmegosztó nyilvántartásába.

(4) Az ügynökség a (2) bekezdésben 
említett jegyzék összes egyedi kóddal 
beazonosított információs elemét beviszi a 
biocidok adatmegosztó nyilvántartásába az 
összes azonosító részlettel, valamint az 
első kérelmezőhöz és az adatbirtokos 
személyéhez kapcsolódó utalással.

Indokolás

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a lista minden információs és dokumentum jellegű 
részét. Ajánlatos minden beküldött dokumentumot számmal azonosítani, hogy ne okozzon 
keveredést, ha hasonló névvel küldenek be vizsgálati címeket vagy korrekciókat. Az 
adatbirtokossal és a kérelmezővel való kapcsolat biztosítja a tulajdonjog tiszteletben tartását.
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Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat 
49 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 98/8/EK irányelv vagy az e rendelet 
alkalmazásában benyújtott információk az 
e cikkben meghatározott feltételek szerinti 
adatvédelemben részesülnek. Ezen 
információk vonatkozásában az 
adatvédelem időtartama az információ 
benyújtásának időpontjában kezdődik meg.

(1) A 98/8/EK irányelv vagy az e rendelet 
alkalmazásában benyújtott információk az 
e cikkben meghatározott feltételek szerinti 
adatvédelemben részesülnek. Ezen 
információk vonatkozásában az 
adatvédelem időtartama az információ 
benyújtásának időpontjában kezdődik meg. 
A 48. cikk (4) bekezdésének megfelelően 
minden egyedi kóddal azonosított 
dokumentum külön beküldési időpontot 
kap.

A 98/8/EK irányelv vagy e cikk alapján 
védelemben részesülő információ, illetve 
az az információ, amelynek 
vonatkozásában a 98/8/EK irányelv vagy 
az e cikk szerinti védelmi időszak lejárt, 
nem minősíthető újra védelem alatt álló 
információnak.

Indokolás

A 98/8/EK irányelv soha nem határozta meg világosan az adatvédelmi követelményeket. Mivel 
a dokumentáció benyújtásának időpontja eltérhet az összes információ benyújtásának
időpontjától, minden további adatbenyújtás külön benyújtási dátumot kap. A minden egyes 
adat védelmének biztosítása jobban tükrözi a valós helyzetet, mivel minden egyes adat az 
adatbirtokos befektetésének gyümölcse.

Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat 
49 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdés első albekezdésétől 
eltérve, a 98/8/EK irányelv vagy e rendelet 
alkalmazásában történő benyújtást 
megelőzően a biocid termékek 
jóváhagyásának nemzeti rendszerei vagy 
gyakorlatai keretében a tagállamoknak 

törölve
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benyújtott információk tekintetében a 
védelmi időszak a nemzeti szabályokban 
előírt fennmaradó időszak lejárta vagy 
2014. május 14. közül a korábban 
bekövetkező időpontjában jár le, kivéve ha 
a szóban forgó információ 2000. május 
14. után keletkezett.

Indokolás

Bár ez a cikk javulást jelent a 98/8/EK irányelvben az adatvédelemre meghatározottakhoz 
képest, nem indokolt az új és meglévő adatok megkülönböztetése. Ennek oka, hogy a nemzeti 
jogalkotási keretek a biocid termékek piacának csak egy kis töredékét fedik le. Ahol vannak is 
ilyen keretek, néhány tagállam valójában nem alkalmazta őket. Továbbá az ilyen 
megkülönböztetés megszüntetése a jelen rendelet rendelkezéseit jobban összhangba hozza a 
REACH-csel.

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat 
52 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a kérelemnek az 51. cikk
(2) bekezdése alapján történő benyújtásától 
számított két hónapon belül nem sikerül 
megállapodásra jutni, a leendő kérelmező 
késedelem nélkül értesíti erről az 
ügynökséget és az információ birtokosát.
A megállapodás elmaradásáról történő 
tájékoztatás kézhezvételétől számított két 
hónapon belül az ügynökség a leendő 
kérelmező számára megadja a jogot a 
gerinces állatokon végzett vizsgálatokat is 
magába foglaló kísérletekre vagy 
vizsgálatokra való hivatkozásra. A nemzeti 
bíróságok határozzák meg, hogy a leendő 
kérelmezőnek milyen mértékben kell 
hozzájárulnia az adatbirtokos által viselt
költségekhez.

(3) Amennyiben a kérelemnek az 51. cikk
(2) bekezdése alapján történő benyújtásától 
számított két hónapon belül nem sikerül 
megállapodásra jutni, mind az információ 
birtokosa, mind a leendő kérelmező 
késedelem nélkül értesíti erről az 
ügynökséget. A megállapodás 
elmaradásáról történő tájékoztatás 
kézhezvételétől számított két hónapon 
belül az ügynökség a leendő kérelmező 
számára megadja a jogot a gerinces 
állatokon végzett vizsgálatokat is magába 
foglaló kísérletekre vagy vizsgálatokra 
való hivatkozásra. Az ügynökségen belüli 
választottbírósági testület határozza meg, 
hogy a leendő kérelmezőnek milyen 
mértékben kell hozzájárulnia az 
adatbirtokos által az információ 
előállításával és felhasználásával 
kapcsolatosan viselt összes költséghez.
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Indokolás

Ha a két fél nem tud megállapodni, mindkét félnek tájékoztatnia kell az ügynökséget, mivel 
mindketten okozói annak, hogy nincs megállapodás. A kötelező adatmegosztás európai uniós 
szintű harmonizált megoldásának biztosításához a Bizottságnak közösségi választottbírósági 
testületet kell felállítania. 

Módosítás 91

Rendeletre irányuló javaslat 
53 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Olyan biocid termék esetében, amelyet 
a 15. a 25. vagy a 28. cikknek megfelelően 
már engedélyeztek és amelynek esetében a 
49. cikk alapján az információk védelmére 
vonatkozó valamennyi időszak letelt, az 
átvevő illetékes hatóság vagy az ügynökség 
hozzájárulhat, hogy egy későbbi kérelmező 
hivatkozzon az első kérelmező által 
benyújtott adatokra, amennyiben a későbbi 
kérelmező bizonyítani tudja, hogy a biocid 
termék hasonló a korábban engedélyezett 
termékhez, és hatóanyagai műszaki 
szempontból a korábban engedélyezett 
termékével egyenértékűek, beleértve a 
tisztasági fokot és a szennyezések jellegét 
is.

(1) Olyan biocid termék esetében, amelyet 
a 15. a 25. vagy a 28. cikknek megfelelően 
már engedélyeztek és amelynek esetében a 
49. cikk alapján az információk védelmére 
vonatkozó valamennyi időszak letelt, az 
átvevő illetékes hatóság vagy az ügynökség 
hozzájárulhat, hogy egy későbbi kérelmező 
hivatkozzon az első kérelmező által 
benyújtott adatokra, ha a 49. cikk alapján 
az információk védelmére vonatkozó 
időszakok nem teltek le, az átvevő illetékes 
hatóság vagy az ügynökség hozzájárulhat, 
hogy egy későbbi kérelmező megossza az 
első kérelmező által az 52. cikk 
értelmében benyújtott adatokat,
amennyiben a későbbi kérelmező 
bizonyítani tudja, hogy a biocid termék 
hasonló a korábban engedélyezett 
termékhez, és hatóanyagai műszaki 
szempontból a korábban engedélyezett
termékével egyenértékűek, beleértve a 
tisztasági fokot és a szennyezések jellegét 
is.

Indokolás

A műszaki hasonlóságot és egyenértékűséget akkor is bizonyítani kell, ha az adatvédelem nem 
járt le, de egy későbbi kérelmező adatmegosztást akar.
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Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat 
54 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Az illetékes hatóságok hivatalos 
ellenőrzéseket végeznek annak 
megállapítására, hogy a biocid 
termékekben történő felhasználásra 
forgalomba hozott hatóanyagok gyártója 
benyújtotta-e a Bizottsághoz a II. 
melléklet szerinti hatóanyagokra 
vonatkozó információkat, illetve van-e a 
II. melléklet követelményeinek eleget tevő 
hozzáférési felhatalmazása vagy 
dokumentációja.

Indokolás

A nemzeti illetékes hatóságok ellenőrzéseinek kell biztosítaniuk a rendelet rendelkezéseinek a 
betartását.

Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2013-tól kezdődően háromévente az 
illetékes hatóságok e rendeletnek az 
illetékességükbe tartozó területen történő 
végrehajtásával kapcsolatos jelentést 
nyújtanak be a Bizottsághoz. A jelentés 
tartalmazza:

(3) 2013-tól kezdődően évente az illetékes 
hatóságok e rendeletnek az 
illetékességükbe tartozó területen történő 
végrehajtásával kapcsolatos jelentést 
nyújtanak be a Bizottsághoz. A jelentés 
tartalmazza:

Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 3 bekezdés – b pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a biocid termékekkel összefüggő 
mérgezési esetekkel kapcsolatos 
információkat.

b) a biocid termékekkel összefüggő 
mérgezési esetekkel kapcsolatos 
információkat, valamint az érzékeny 
személyekre – mint a gyermekekre, a 
várandós nőkre vagy a betegekre –
gyakorolt esetleges egészségügyi 
hatásokat;

Módosítás 95

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a környezetre gyakorolt hatásokkal 
kapcsolatos információkat.

Módosítás 96

Rendeletre irányuló javaslat 
54 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság 2023. január 1-jéig 
jelentést készít e rendelet végrehajtásáról, 
és különösen a közösségi engedélyezési 
eljárás és a kölcsönös elismerés 
működéséről. A Bizottság az említett 
jelentést az Európai Parlament és a Tanács 
elé terjeszti.

(4) A Bizottság 2019. január 1-jéig, majd 
ezt követően háromévente jelentést készít e 
rendelet végrehajtásáról, és különösen a 
közösségi engedélyezési eljárás és a 
kölcsönös elismerés működéséről. A 
Bizottság az említett jelentést az Európai 
Parlament és a Tanács elé terjeszti.

A Bizottság e jelentés alapján értékeli, 
hogy szükséges-e javaslatot tenni a jelen 
rendelet módosítására. 

Indokolás

A Bizottság jelentése a meghatározott főbb nehézségek lehető legnagyobb mértékű 
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csökkentését célzó felülvizsgálati folyamat alapja. 

Módosítás 97

Rendeletre irányuló javaslat 
55 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a hatóanyagok gyártói (a gyártók neve 
és címe, beleértve a gyárak telephelyét); 

Indokolás

A gyártelepek megnevezése olyan kereskedelmi információ, amely a piaci versenyre is 
hatással van, és amelyet ezért nem szabad nyilvánosságra hozni. A kérelmezőnek joga van 
egy termék több végfelhasználására vonatkozó engedélyt kérni, akkor is, ha ezek közül még 
nem alkalmazzák mindegyiket, ezért közülük némelyiket jövőbeni használatra kell fenntartani.

Módosítás 98

Rendeletre irányuló javaslat 
55 cikk – 2 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) egy biocid termék gyárának 
telephelye; 

Indokolás

A gyártelepek megnevezése olyan kereskedelmi információ, amely a piaci versenyre is 
hatással van, és amelyet ezért nem szabad nyilvánosságra hozni. A kérelmezőnek joga van 
egy termék több végfelhasználására vonatkozó engedélyt kérni, akkor is, ha ezek közül még 
nem alkalmazzák mindegyiket, ezért közülük némelyiket jövőbeni használatra kell fenntartani.

Módosítás 99

Rendeletre irányuló javaslat 
55 cikk – 2 bekezdés – d c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dc) az engedély dátuma és az engedély 
lejártának dátuma; 
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Indokolás

Lényeges, hogy a kérelmezőre vonatkozóan az engedélyben szereplő néhány információ 
bizalmas legyen. Egy engedély kibocsátásának és lejáratának dátuma is védendő érzékeny 
adat.

Módosítás 100

Rendeletre irányuló javaslat 
55 cikk – 2 bekezdés – d d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dd) adagolási mennyiségek és használati 
utasítás. 

Indokolás

Lényeges, hogy a kérelmezőre vonatkozóan az engedélyben szereplő néhány információ 
bizalmas legyen. Az adagolási arányok és a használati utasítás a termék és a segédanyagok 
belső tulajdonságain túl a felhasználás módjától függ, tehát biztosítani kell megfelelő 
védelmét.

Módosítás 101

Rendeletre irányuló javaslat 
58 cikk – 2 bekezdés – első albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A címkék nem lehetnek félrevezetők és 
semmiféleképpen nem tartalmazhatják a
„kis kockázattal járó biocid termék”,
„nem mérgező”, „ártalmatlan” és hasonló 
jelzéseket. Ezen túlmenően a címkének 
világosan és letörölhetetlen módon fel kell 
tüntetnie a következő információkat:

(2) A címkék nem lehetnek félrevezetők és 
semmiféleképpen sem tartalmazhatják a 
„nem mérgező”, „ártalmatlan” és hasonló 
jelzéseket. Ezen túlmenően a címkének 
világosan és letörölhetetlen módon fel kell 
tüntetnie a következő információkat:

Indokolás

Ösztönözni kell a kis kockázattal járó biocid termékeket forgalomba hozókat, és engedélyezni 
kell, hogy azokat megfelelően reklámozzák.
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Módosítás 102

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) használati utasítást és metrikus 
egységekben kifejezett adagolási arányt az 
engedélyben szereplő minden egyes 
felhasználáshoz;

e) használati utasítást és metrikus 
egységekben és/vagy a felhasználó 
számára értelmezhető és érthető módon
kifejezett adagolási arányt az engedélyben 
szereplő minden egyes felhasználáshoz;

Indokolás

Az adagolási mennyiséget a felhasználó számára értelmezhető és érthető módon kell kifejezni. 
Különösen a nem szakmai felhasználók esetén a metrikus egységekben kifejezett adagolási 
mennyiséget a felhasználó néha nehezen érti. Ha szükséges, a metrikus egységekben kifejezett 
adagolási mennyiséget le kell fordítani a fogyasztó számára értelmezhető, érthető és 
megfelelő nyelvezetre. 

Módosítás 103

Rendeletre irányuló javaslat 
58 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság az interneten közzéteszi a 
belső piacon elérhető valamennyi 
hatóanyag listáját.
A biocid termékek forgalomba hozataláért 
felelős személyek az interneten közzéteszik 
e termékek listáját. E honlap célja, hogy a
fogyasztók számára fokozza az 
átláthatóságot, valamint elősegítse az e 
termékek tulajdonságaira és felhasználási 
feltételeire vonatkozó adatok könnyű és 
gyors megtalálását. 
Az említett weboldalak elérése nem 
korlátozható és nem köthető feltételhez, és 
a tartalmukat folyamatosan frissíteni kell. 
A honlapok címeit jól látható módon fel 
kell tüntetni a biocid termékek 
címkézésén.
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Indokolás

Minden felhasználó számára biztosítani kell, hogy részletes és pontos információhoz jusson, 
mind a tájékoztatás teljessége miatt, mind pedig azért, hogy a fogyasztók megismerhessék a 
termék felhasználására, tárolására és kezelésére előírt feltételekre vonatkozó helyes 
információkat. A honlapon található információk kiegészítik és részletezik a címkén található 
információkat, biztosítva, hogy az általában az orvos újabb megkérdezésével megszerezhető 
specifikus adatokat igénylő felhasználók könnyen hozzáférhessenek ezen információkhoz.

Módosítás 104

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 1 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biztonsági adatlapok az alábbi 
információkat tartamazzák:
a) a lényeges termékkategóriák, amelyek 
hatóanyaga szerepel az I. mellékletben;
b) legalább egy olyan tagállam neve, 
amelyben a biocid terméket 
engedélyezték;
c) maga a biocid termék, vagy annak a 
kezelt cikkben vagy anyagban jelenlévő 
alkotóelemként kapott engedélyszáma.

Indokolás

A hatóanyagok gyártóira vonatkozóan kért információkkal koherens módon, a biocid terméket 
kísérő biztonsági adatlapnak is tartalmaznia kell ezeket az információkat, hogy segítse az 
ellenőrző és illetékes hatóságokat abban, hogy a forgalomba hozott termékekben lévő 
anyagok eredetét ellenőrzés alatt tarthassák. 

Módosítás 105

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A biocid termékekre vonatkozó 
reklámokban tilos a terméket az emberre 
vagy környezetre gyakorolt hatását illetően 
megtévesztő módon feltüntetni. Biocid 

(3) A biocid termékekre vonatkozó 
reklámokban tilos a terméket az emberre 
vagy környezetre gyakorolt hatását illetően 
megtévesztő módon feltüntetni. Biocid 
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termékre vonatkozó reklámban semmilyen 
esetben sem szerepelhetnek a „kis 
kockázattal járó biocid termék”, „nem 
mérgező”, „ártalmatlan” vagy hasonló 
fordulatok.

termékre vonatkozó reklámban semmilyen 
esetben sem szerepelhetnek a „nem 
mérgező”, „ártalmatlan” vagy hasonló 
fordulatok.

Indokolás

Ösztönözni kell a kis kockázattal járó biocid termékeket forgalomba hozókat, és engedélyezni 
kell, hogy azokat megfelelően reklámozzák. 

Módosítás 106

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a biocid termékeket forgalmazó 
személyeket éves díj megfizetésére kell 
kötelezni; valamint

d) a díjat csak akkor alkalmazzák, ha az 
valóban szükséges; valamint

Indokolás

A díjnak az igényelt munkára kell vonatkoznia, és azzal arányosnak kell lennie. A 
megkülönböztetés nélküli éves díj nem elfogadható, és a díjat csak akkor kell fizetni, ha az 
valóban szükséges.

Módosítás 107

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a munkaprogram végrehajtása 
során a 72. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott eljárásnak megfelelően 
határoz arról, hogy egy adott hatóanyag 
felvehető-e az e rendelet I. mellékletébe és 
milyen feltételekkel, illetve azokban az 
esetekben, amikor a 4. cikk követelményei 
nem teljesülnek vagy a kért információkat 
és adatokat nem nyújtották be az előírt 
határidőn belül, akkor arról, hogy a szóban 
forgó hatóanyagok nem vehetők fel e 

A Bizottság a munkaprogram végrehajtása 
során a 72. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott eljárásnak megfelelően 
határoz arról, hogy egy adott hatóanyag 
felvehető-e az e rendelet I. mellékletébe és 
milyen feltételekkel, illetve azokban az 
esetekben, amikor a 4. cikk követelményei 
nem teljesülnek vagy a kért információkat 
és adatokat nem nyújtották be az előírt 
határidőn belül, akkor arról, hogy a szóban 
forgó hatóanyagok nem vehetők fel e 
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rendelet I. mellékletébe. A határozatban 
meg kell jelölni az I. mellékletbe való 
felvétel hatálybalépésének időpontját.

rendelet I. mellékletébe. A határozatban 
meg kell jelölni az I. mellékletbe való 
felvétel hatálybalépésének időpontját, 
amely a határozat elfogadásától számított 
két év.

Indokolás

A jogszabály szövegének egyértelműen meg kell határoznia az alkalmazandó határidőket. A 
két évet már korábban is elfogadták az illetékes hatóságok.

Módosítás 108

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azokat a biocid termékeket, amelyek 
vonatkozásában a második albekezdéssel 
összhangban nem nyújtottak be 
termékengedély iránti kérelmet, a 
mellékletbe való felvétel hatálybalépésének 
időpontjától számított hatodik hónapot 
követően már nem lehet forgalomba hozni.
Azon biocid termékekből meglévő 
készletek ártalmatlanítása, tárolása vagy 
felhasználása, amelyek vonatkozásában a 
második albekezdéssel összhangban nem 
nyújtottak be engedély iránti kérelmet, a 
mellékletbe való felvétel hatálybalépésének 
időpontjától számított tizennyolc hónapig 
engedélyezhető.

Azokat a biocid termékeket, amelyek 
vonatkozásában a második albekezdéssel 
összhangban nem nyújtottak be 
termékengedély iránti kérelmet, a 
mellékletbe való felvétel hatálybalépésének 
időpontjától már nem lehet forgalomba 
hozni. Azon biocid termékekből meglévő 
készletek ártalmatlanítása, tárolása vagy 
felhasználása, amelyek vonatkozásában a 
második albekezdéssel összhangban nem 
nyújtottak be engedély iránti kérelmet, a 
mellékletbe való felvétel hatálybalépésének 
időpontjától számított hat hónapig 
engedélyezhető.

Indokolás

Ennek a módosításnak a célja rövidebb határidő meghatározása a piacról való kizárásra, 
mert a biocid termékek továbbfelhasználóinak ismerniük kell kötelezettségeiket és a 
hatóanyagok felülvizsgálatának állapotát.

Módosítás 109

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon biocid termékekből meglévő 
készletek ártalmatlanítása, tárolása vagy 
felhasználása, amelyek tekintetében a 
tagállam illetékes hatósága elutasította a 
(3) bekezdés szerint benyújtott 
engedélykérelmet vagy az engedély 
megtagadásáról határozott, az 
elutasítástól vagy az ilyen határozat 
meghozatalától számított 18 hónapon 
keresztül engedélyezett.

Módosítás 110

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 47. cikktől eltérve, a Közösségben vagy 
legalább egy tagállamban nem 
engedélyezett biocid termékeket tartalmazó 
és a piacon …..-án/-én [HL: szúrja be a 85. 
cikk első albekezdésében említett 
időpontot] forgalomban lévő, kezelt 
árucikkek és anyagok a szóban forgó 
biocid termékekre vonatkozó engedély 
megadásáról szóló határozat 
meghozatalának időpontjáig továbbra is 
forgalomba hozhatók, ha az engedély iránti 
kérelmet legkésőbb 2017. január 1-jéig
benyújtják. Az adott biocid termék 
forgalomba hozatalához szükséges 
engedély megadásának elutasítása esetén 
az ilyen biocid terméket tartalmazó kezelt 
árucikkek és anyagok az elutasító határozat 
meghozatala utáni hatodik hónapot 
követően nem hozhatók forgalomba. 

A 47. cikktől eltérve, a Közösségben vagy 
legalább egy tagállamban nem 
engedélyezett biocid termékeket tartalmazó 
és a piacon …..-án/-én [HL: szúrja be a 85. 
cikk első albekezdésében említett 
időpontot] forgalomban lévő, kezelt 
árucikkek és anyagok a szóban forgó 
biocid termékekre vonatkozó engedély 
megadásáról szóló határozat 
meghozatalának időpontjáig továbbra is 
forgalomba hozhatók, ha az engedély iránti 
kérelmet legkésőbb 2015. január 1-jéig
benyújtják. Az adott biocid termék 
forgalomba hozatalához szükséges 
engedély megadásának elutasítása esetén 
az ilyen biocid terméket tartalmazó kezelt 
árucikkek és anyagok az elutasító határozat 
meghozatala utáni hatodik hónapot 
követően nem hozhatók forgalomba. 

Módosítás 111

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 1 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon biocid termékekből meglévő 
készletek ártalmatlanítása, tárolása vagy 
felhasználása, amelyekre az illetékes 
hatóság vagy a Bizottság a vonatkozó 
felhasználási célra nem adott engedélyt, 
vagy a 80. cikk (2) bekezdésének első 
albekezdésben említett határozat 
meghozatalának időpontjától számított 12 
hónapon keresztül, vagy a 80. cikk (2) 
bekezdésének második albekezdésben 
említett időponttól számított 12 hónapon 
keresztül engedélyezett, a két lehetőség 
közül a későbbit véve figyelembe.

Módosítás 112

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

82. cikk
Az élelmiszerrel érintkező anyagokra 

vonatkozó átmeneti intézkedések

törölve

(1) Az élelmiszerrel érintkező anyagnak 
minősülő és a piacon …..-án/-én [HL: 
szúrja be a 85. cikk első albekezdésében 
említett időpontot] forgalomban lévő 
biocid termékekre vonatkozó engedély 
iránti kérelmeket legkésőbb 2017. január 
1-jéig be kell nyújtani.
A piacon …..-án/-én [HL: szúrja be a 85. 
cikk első albekezdésében említett 
időpontot] forgalomban lévő olyan, 
élelmiszerrel érintkező anyagok, amelyek 
vonatkozásában az (1) bekezdéssel 
összhangban engedélyt nyújtottak be, az 
engedély megadásáról vagy az engedély 
megadásának elutasításáról szóló 
határozat meghozatalának időpontjáig 
továbbra is forgalomba hozhatók. A 
szóban forgó biocid termék forgalomba 
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hozatalához szükséges engedély 
megadásának elutasítása esetén az 
elutasító határozat meghozatalát követő 
hatodik hónapot követően az említett 
biocid termékek nem hozhatók 
forgalomba.
A piacon …..-án/-én [HL: szúrja be a 85. 
cikk első albekezdésében említett 
időpontot] forgalomban lévő olyan, 
élelmiszerrel érintkező anyagok, amelyek 
vonatkozásában nem nyújtottak be 
engedélyt az (1) bekezdéssel összhangban, 
az (1) bekezdésben említett időpontot 
követő hat hónapig továbbra is 
forgalomba hozhatók.
(2) Azon biocid termékekből meglévő 
készletek ártalmatlanítása, tárolása és 
felhasználása, amelyekre az illetékes 
hatóság vagy a Bizottság a vonatkozó 
felhasználási célra nem adott engedélyt, 
vagy az (1) bekezdés második 
albekezdésében említett határozat 
meghozatalának időpontjától számított
tizenkét hónapon keresztül, vagy az (1) 
bekezdés harmadik albekezdésében 
említett időponttól számított tizenkét 
hónapon keresztül engedélyezett, a két 
lehetőség közül a későbbit véve 
figyelembe.

Indokolás

Az élelmiszerrel érintkező anyagok nem tartozhatnak a javaslat hatálya alá, mivel ez kettős 
szabályozáshoz és értékeléshez vezetne. Az élelmiszerrel érintkező anyagokat már az 
élelmiszerrel érintkező anyagokról szóló 1935/2004/EK keretrendelet szabályozza. 
Amennyiben az élelmiszerrel érintkező anyagokra vonatkozó szabályok tekintetében 
bármilyen módosításra lenne szükség, azokat az élelmiszerrel érintkező anyagokra vonatkozó 
jogszabály felülvizsgálatával kell megoldani, nem pedig a biocid termékekről szóló rendelet 
hatályának kiterjesztésével.
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Módosítás 113

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2014. január 1-től a biocid termékben 
történő felhasználás céljából forgalomban 
lévő létező hatóanyag összes gyártója 
kérelmet nyújt be az ügynökségnek a 
hatóanyag I. mellékletbe történő 
felvételére. Az illetékes hatóságok az 54. 
cikk (1) bekezdése értelmében hivatalos 
ellenőrzéseket végeznek.

Indokolás

Csak a rendszerhez hozzájáruló gyártók gyárthatnak és forgalmazhatnak biocid termékekben 
használatos hatóanyagot. Ez a legjobb mód a „potyautas”-probléma megoldására, ami a 
hatóanyagpiac megfelelő felügyeletén keresztül valósulhat meg.

Módosítás 114

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok elfogadják az 
54. cikk (2) bekezdése alapján szükséges 
intézkedéseket.

Indokolás

A tagállamoknak meg kell határozniuk, hogy mely biocid termékek vannak jelen a piacukon, 
és hogy a hatóanyag gyártója nyújtott-e be dokumentációt az I. melléklethez, és ennek 
megfelelően kell eljárniuk.
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Módosítás 115

Rendeletre irányuló javaslat
83 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

83 a. cikk
Jelentéstétel

A Bizottság legkésőbb ...*-ig jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a biocid termékek különböző 
terméktípusokra vonatkozó, fenntartható 
alkalmazását elősegítő megfelelő 
intézkedésekről. A Bizottságnak szükség 
esetén e jelentés alapján jogalkotási 
javaslatot nyújt be.
___________

* E rendelet hatálybalépésétől számított 2 év.

Módosítás 116

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 cím – 3.7 pont – 1 a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tárolási stabilitást és az eltarthatóságot 
rendszerint a hatóanyag stabilitása 
alapján határozzák meg. Az azonnal 
lebomló hatóanyagok esetében a tárolási 
stabilitás és az eltarthatóság egyéb 
érvényes tudományos módszerekkel is 
meghatározható, mint pl. a hatóanyagra 
vonatkozó elemzési adatoknak a termék 
elöregedésére vonatkozó kísérletektől a 
hatékonysági küszöb eléréséig tartó 
időszakra való extrapolálása.

Indokolás

A hatóanyagokkal kapcsolatos méréseken és mennyiségi meghatározásokon alapuló 
szabványos stabilitási vizsgálatok nem alkalmazhatók az azonnal lebomló hatóanyagokat – pl. 
nátrium-hipokloritot – tartalmazó termékek esetében. Ezen anyagok esetében ismert, hogy az 
elfogadott irányértékek (FAO, WHO által meghatározott határértékek) felett lebomlanak. 
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Következésképpen ilyen esetekben helyénvalóbb, ha a stabilitást és az eltarthatóságot egyéb 
módszerekkel, mint pl. a hatóanyagokra vonatkozó elemzési adatoknak a termék 
elöregedésére vonatkozó kísérletektől a hatékonysági küszöb eléréséig tartó időszakra való 
extrapolálásával határozzák meg.

Módosítás 117

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 4 főcsoport

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20. terméktípus: - 20. terméktípus: Élelmiszer- és 
takarmányfertőtlenítő szerek
Élelmiszereknek vagy takarmányoknak a 
káros szervezetek szabályozása révén 
történő fertőtlenítésére használt termékek.

Indokolás

A korábbi 98/80/EK irányelvben meghatározott 20. biocid terméktípust („Élelmiszer- és 
takarmánytartósító szerek”) meg kell tartani, meghatározását azonban módosítani kell, mivel 
ezek a biocid termékek nem tartósító szerek, hanem fertőtlenítő szerek (következésképpen a 
régi fogalommeghatározás zavart okozott). A takarmánynak a szalmonellához hasonló emberi 
kórokozóktól való fertőtlenítésére használt termékek például nem felelnek meg a takarmány-
adalékanyagokról szóló rendeletek követelményeinek. Ráadásul a termékek nem hatnak 
kedvezően a takarmányokra, és azok teljesítményét sem javítják.
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