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Módosítás 331
Michèle Rivasi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Meg lehet tagadni a közösségi engedély 
kibocsátását olyan biocid termékekre, 
amelyek az 5. vagy 9. cikk hatálya alá 
tartozó hatóanyagokat tartalmaznak.

Or.en

Módosítás 332
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A biocid termékek következő 
kategóriái vonatkozásában bocsátható ki
közösségi engedély:

(1) A közösségi engedély minden olyan 
biocid termékre kibocsátható, amely 
esetében a felhasználási módok és 
feltételek hasonlóak.

a) egy vagy több új hatóanyagot 
tartalmazó biocid termékek;
b) kis kockázattal járó biocid termékek.

A közösségi engedély megkövetelheti a 
fenntartható használatra irányuló 
intézkedések elfogadását, amennyiben ez 
helyénvaló ahhoz, hogy azonos szintű 
egészségvédelmet és környezetvédelmet 
biztosítsanak az egész EU-ban. Ezek az 
intézkedések a terméktípustól függően 
eltérőek lehetnek.

Or.en
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Indokolás

A legtöbb tagállamban jelenleg nincsenek engedélyezési rendszereik a biocid termékekre.
Ezért ésszerű azt számításba venni, hogy helyénvalóbb közvetlenül uniós szintre helyezni az 
engedélyezést annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi uniós polgár azonos szintű 
egészségvédelemben és környezetvédelemben részesüljön. Emellett a legtöbb létező 
hatóanyagot ezt követően értékelik. Végezetül pedig ösztönözni kell a biocid termékeket 
gyártó ipart az innovációra. Ez a jobb szabályozás jegyében egyszerűsített eljárást és 
rövidebb határidőket követel meg.

Módosítás 333
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy vagy több új hatóanyagot 
tartalmazó biocid termékek;

törölve

Or.en

Módosítás 334
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy vagy több új hatóanyagot 
tartalmazó biocid termékek;

törölve

Or.nl

Indokolás

A bárhol alkalmazható termékkategóriák Közösség általi elismerésére az egész Közösségen 
belül ugyanolyan megszorításoknak és feltételeknek kell vonatkoznia. Ez azt jelenti, hogy nem 
létezhetnek régiónkénti vagy tagállamonkénti kivételek, tehát csak a termék forgalomba 
hozatala vagy annak mellőzése lehetséges. Ezáltal nem nyílik lehetőség a környezetre, az 
emberekre vagy az állatokra gyakorolt hatások miatt esetlegesen szükséges kivételek 
meghatározására.
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Módosítás 335
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy vagy több új hatóanyagot 
tartalmazó biocid termékek;

törölve

Or.en

Módosítás 336
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy vagy több új hatóanyagot tartalmazó 
biocid termékek;

a) egy vagy több új hatóanyagot tartalmazó 
biocid termékek, feltéve, hogy minden 
tagállamban szükség van ilyen termékre, 
és nincsenek nem vegyi helyettesítő 
termékek;

Or.en

Indokolás

Új hatóanyagot tartalmazó biocid termékre csak akkor bocsátható ki közösségi engedély, ha 
minden tagállamban szükség van ilyen termékre, és nincsenek nem vegyi helyettesítő 
termékek. Ha a közösségi engedély kibocsátható lenne bármely új hatóanyagra, vagy akár az 
összes hatóanyagra, nem ösztönözné semmi a legkisebb kockázatot jelentő termékek 
használatát. 

Módosítás 337
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – b pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kis kockázattal járó biocid termékek. törölve

Or.en

Módosítás 338
Julie Girling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a háztartási fogyasztók vagy 
kereskedelmi felhasználók általi, az 
Európai Unión belülihez hasonló 
felhasználási feltételek és utasítások 
szerinti felhasználásra szánt biocid 
termékek, amelyek megfelelnek a 33a. 
cikkben (új) felsorolt kritériumoknak.

Or.en

Indokolás

One of the key objectives of the Union authorisation system is to ensure consistent product 
safety assessments, equal standards of consumer protection, and harmonised implementation 
of the requirements within all Member States. Biocidal products, which are used in a similar 
way across the European Union, should benefit from the Union authorisation scheme. These 
products are used in domestic or in professional settings as a pragmatic and cost effective 
means to promote and protect public health, thereby reducing the burden of infectious 
diseases within the EU. These products have simple and clear use instructions. 

Módosítás 339
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e rendelet végrehajtásáról szóló, az 
54. cikk (4) bekezdésében említett 
bizottsági jelentést követően és a közösségi 
engedélyekkel kapcsolatban gyűjtött 

törölve
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tapasztalatok fényében a Bizottság e cikk 
(1) bekezdését további biocid termékekkel 
egészítheti ki.
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.

Or.en

Módosítás 340
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e rendelet végrehajtásáról szóló, az 
54. cikk (4) bekezdésében említett 
bizottsági jelentést követően és a közösségi 
engedélyekkel kapcsolatban gyűjtött 
tapasztalatok fényében a Bizottság e cikk 
(1) bekezdését további biocid termékekkel 
egészítheti ki.

törölve

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.

Or.en

Indokolás

A legtöbb tagállamban jelenleg nincsenek engedélyezési rendszereik a biocid termékekre. 
Ezért ésszerű azt számításba venni, hogy helyénvalóbb közvetlenül uniós szintre helyezni az 
engedélyezést annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi uniós polgár azonos szintű 
egészségvédelemben és környezetvédelemben részesüljön. Emellett a legtöbb létező 
hatóanyagot ezt követően értékelik. Végezetül pedig ösztönözni kell a biocid termékeket 
gyártó ipart az innovációra. Ez a jobb szabályozás jegyében egyszerűsített eljárást és 
rövidebb határidőket követel meg. 
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Módosítás 341
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e rendelet végrehajtásáról szóló, az 
54. cikk (4) bekezdésében említett 
bizottsági jelentést követően és a közösségi 
engedélyekkel kapcsolatban gyűjtött 
tapasztalatok fényében a Bizottság e cikk 
(1) bekezdését további biocid termékekkel 
egészítheti ki.

törölve

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.

Or.en

Indokolás

A komitológiai szabályozás hozzáigazítása az EUMSz. 290. cikke szerinti, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok új rendszeréhez. 

Módosítás 342
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az e rendelet végrehajtásáról szóló, az 
54. cikk (4) bekezdésében említett 
bizottsági jelentést követően és a közösségi 
engedélyekkel kapcsolatban gyűjtött 
tapasztalatok fényében a Bizottság e cikk 
(1) bekezdését további biocid termékekkel 

törölve
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egészítheti ki.
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.

Or.nl

Indokolás

A bárhol alkalmazható termékkategóriák Közösség általi elismerésére az egész Közösségen 
belül ugyanolyan megszorításoknak és feltételeknek kell vonatkoznia. Ez azt jelenti, hogy nem 
létezhetnek régiónkénti vagy tagállamonkénti kivételek, tehát csak a termék forgalomba 
hozatala vagy ennek mellőzése lehetséges. Ezáltal nem nyílik lehetőség a környezetre, az 
emberekre vagy az állatokra gyakorolt hatások miatt esetlegesen szükséges kivételek 
meghatározására. 

Módosítás 343
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az e rendelet végrehajtásáról szóló, az 
54. cikk (4) bekezdésében említett 
bizottsági jelentést követően és a közösségi 
engedélyekkel kapcsolatban gyűjtött 
tapasztalatok fényében a Bizottság e cikk 
(1) bekezdését további biocid termékekkel 
egészítheti ki.

2. Az e rendelet végrehajtásáról szóló, az 
54. cikk (4) bekezdésében említett 
bizottsági jelentést követően és a közösségi 
engedélyekkel kapcsolatban gyűjtött 
tapasztalatok fényében a Bizottság 
javasolhatja az Európai Parlamentnek és 
a Tanácsnak, hogy e cikk (1) bekezdését 
további biocid termékekkel egészítsék ki. 
Az Európai Parlament és a Tanács a 
Szerződés 294. cikkével összhangban 
hoznak döntést.

Or.fr

Indokolás

A közösségi eljárás más termékkategóriákra történő kiterjesztése e rendelet lényegi 
módosítását képezi. A rendes jogalkotási eljárás alá kell tartoznia, az Európai Parlament és a 
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Tanács hatásköreinek tiszteletben tartása mellett. 

Módosítás 344
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

törölve

Or.fr

Indokolás

A közösségi eljárás más termékkategóriákra történő kiterjesztése e rendelet lényegi 
módosítását képezi. A rendes jogalkotási eljárás alá kell tartoznia, az Európai Parlament és a 
Tanács hatásköreinek tiszteletben tartása mellett. 

Módosítás 345
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
33 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 33. cikk (1) bekezdésének ba) (új) 
pontjával összhangban egy terméket 
hasonló felhasználási feltételekkel 
rendelkező biocid terméknek kell 
tekinteni, ha teljesül az alábbi összes 
kritérium. A biocid termék:
i. hasonló felhasználási feltételekkel 
rendelkezik az egész Európai Unióban a 
használati utasítások szerint;
ii. már forgalomba hozták legalább (x) 
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tagállamban, illetve az engedély 
megadásától számított két éven belül 
forgalomba kívánják hozni legalább (x) 
tagállamban;
iii. a VI. melléklet szerint a felhasználási 
feltételek betartása mellett nem igényel 
egyéni védőeszközt, valamint szokásos és 
ésszerűen előre látható felhasználási 
feltételek mellett használva megfelel a 16. 
cikk (1) bekezdésének követelményeinek.
A ii. pontban említett tagállamok 
számának meghatározása vagy kiigazítása 
céljából a Bizottság a 72a. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktust fogadhat el.

Or.en

Indokolás

The criteria are based on the targeted and consistent application and use, of these type of 
products across the EU (number of Member States to be specified), as well as their positive 
contribution to human and animal safety protection. Annex VI lays down the principles for the 
evaluation of dossiers for biocidal products to ensure a harmonised high level of protection 
for humans and the environment. This involves detailed risk assessment of products during 
their use. Should a risk be identified, personal protective equipment would need to be 
specified. Absence of PPE is therefore an indication of limited risk. 

Módosítás 346
Mario Pirillo

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 
engedélyezéséről szóló véleményt dolgoz 
ki és benyújtja azt a Bizottságnak.

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

Or.it
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Indokolás

A kilenc hónapos határidő – amely alatt az ügynökség elkészíti és megküldi szakvéleményét 
egy adott biocid termék engedélyezéséhez – túl hosszú, különösen azért, mert szakvéleménye 
megfogalmazásában az ügynökség egy, az illetékes értékelő hatóság által már elvégzett 
értékelésre alapoz.

Módosítás 347
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság egy tagállam kérésére 
határozhat úgy, hogy az V. melléklet 15., 
17. és 23. terméktípusába tartozó biocid 
termék vonatkozásában a közösségi 
engedély a szóban forgó tagállam területén 
ne legyen érvényes, amennyiben a 
kérelem indoka az emberek, az állatok 
vagy a növények egészségének védelme, a 
művészeti, történelmi vagy régészeti 
vonatkozású nemzeti kincsek védelme, 
illetve az ipari vagy kereskedelmi tulajdon 
védelme.

A tagállam értesíti a Bizottságot, ha 
korlátozza vagy megtiltja az V. melléklet 
15., 17. és 23. terméktípusába tartozó 
biocid termék közösségi engedélyét a 
szóban forgó tagállam területén. Ezt a 
következők egyikével kell indokolni:

a) az emberi egészség védelme, különös 
tekintettel a veszélyeztetett csoportokra; 
vagy
b) a környezet védelme, különös tekintettel 
a sérülékeny ökoszisztémákra; vagy
c) állatvédelem; vagy
d) növényvédelem; vagy
e) művészeti, történelmi vagy régészeti 
vonatkozású nemzeti kincsek védelme; 
vagy
f) az ipari vagy kereskedelmi tulajdon 
védelme.

Or. en
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Módosítás 348
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság egy tagállam kérésére 
határozhat úgy, hogy a közösségi engedély 
bizonyos feltételeit a 29. cikk értelmében a 
szóban forgó tagállamra jellemző eltérő 
helyi körülményekhez kell igazítani.

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot, 
ha úgy döntenek, hogy a közösségi 
engedély bizonyos feltételeit a 29. cikk 
értelmében a szóban forgó tagállamra 
jellemző eltérő helyi körülményekhez kell 
igazítani.

Or. en

Módosítás 349
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 4 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a harmadik albekezdésben 
meghatározott kockázatcsökkentő 
intézkedések nem oszlatják el egy 
tagállamnak az emberek és állatok 
egészségére vagy a környezeti hatásokra 
vonatkozó aggályait, az adott tagállam 
megtagadhatja egy biocid termék saját 
területén való engedélyezését, amennyiben 
az érintett tagállam a környezettel vagy a 
használattal kapcsolatos speciális 
körülmények következtében 
megalapozottan felételezi, hogy az érintett 
biocid termék még mindig elfogadhatatlan 
kockázatot jelent az emberek és az állatok 
egészségére vagy a környezetre.

Or.nl

Indokolás

A kérelmek elbírálása során a közösségi engedélyezés eljárása által biztosítani kell a 
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tagállamok számára az engedélyezés megtagadásának lehetőségét, amennyiben megalapozott 
az az aggodalom, hogy egy biocid termék alkalmazása az adott tagállamban az ottani 
jellegzetes – például éghajlati vagy hidromorfológiai – nemzeti körülmények következtében az 
embereket és a környezetet veszélyezteti. Ez megegyezik a növényvédő szerek forgalomba 
hozatalára vonatkozó rendeletben foglalt rendelkezéssel.

Módosítás 350
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4 a. A közösségi jog értelmében a 15. 
cikkben említett szabályok betartására 
vonatkozóan megfelelő feltételek 
szabhatók, valamint a használat 
jellegzetes körülményeiből adódóan egyéb 
kockázatcsökkentő intézkedések 
vezethetők be.

Or.nl

Indokolás

A biocid termékek használatára vonatkozó, az emberre és a környezetre vonatkozó kiegészítő 
kockázatcsökkentő intézkedések, az egyes tagállamok sajátos körülményeit alapul véve.

Módosítás 351
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben a (4) bekezdésben említett 
határozat az adott biocid termék 
vonatkozásában azon az alapon utasítja el 
a közösségi engedély megadását, hogy az 
adott termék a 17. cikk alapján nem felel 

törölve
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meg a kis kockázattal járó biocid 
termékkel kapcsolatos kritériumoknak, a 
kérelmező adott esetben a 33. cikk (1) 
bekezdésének a) pontja alapján közösségi 
engedély vagy az V. fejezet alapján 
nemzeti engedély iránti kérelmet nyújthat 
be.

Or.en

Indokolás

E bekezdés feleslegessé válik, ha a 33. cikk módosítását elfogadják. 

Módosítás 352
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben a (4) bekezdésben említett 
határozat az adott biocid termék 
vonatkozásában azon az alapon utasítja el a 
közösségi engedély megadását, hogy az 
adott termék a 17. cikk alapján nem felel 
meg a kis kockázattal járó biocid termékkel 
kapcsolatos kritériumoknak, a kérelmező 
adott esetben a 33. cikk (1) bekezdésének 
a) pontja alapján közösségi engedély vagy
az V. fejezet alapján nemzeti engedély 
iránti kérelmet nyújthat be.

(5) Amennyiben a (4) bekezdésben említett 
határozat az adott biocid termék 
vonatkozásában azon az alapon utasítja el a 
közösségi engedély megadását, hogy az 
adott termék a 17. cikk alapján nem felel 
meg a kis kockázattal járó biocid termékkel 
kapcsolatos kritériumoknak, a kérelmező 
adott esetben az V. fejezet alapján nemzeti 
engedély iránti kérelmet nyújthat be.

Or. en

Módosítás 353
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

képviselője a közösségi engedély 
megújítása iránti kérelmet az 
ügynökséghez legalább tizenkét hónappal
az engedély lejárta előtt nyújtja be.

Or.en

Indokolás

Ha nincs új értékelendő adat, nincs szükség 18 hónapra a termék engedélyének 
megújításához. A 12 hónap megfelelőbb időkeret. 

Módosítás 354
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
36 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.

Or.it

Indokolás

A tizenkét hónapos határidő lenne megfelelő az engedély megújításához. 

Módosítás 355
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a hatóanyagnak vagy a biocid terméknek 
az emberekre vagy a környezetre gyakorolt 
hatásával kapcsolatos új ismeretek vagy 

a) a hatóanyagnak vagy a biocid terméknek 
az emberekre vagy a környezetre gyakorolt 
hatásával kapcsolatos új ismeretek vagy 
információk, különösen a veszélyeztetett 
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információk; csoportokat illetően;

Or.en

Módosítás 356
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 16. cikkben foglalt követelmények 
nem teljesülnek;

a) a 16. cikkben foglalt követelmények 
nem teljesülnek, illetve nem teljesülnek az 
emberi egészség és környezet védelmére 
vonatkozó közösségi szabványok 
követelményei, különös tekintettel a 
2008/56/EK, 2006/118/EK, 2000/60/EK, 
98/83/EK és 96/61/EK irányelvben foglalt 
követelményekre;

Or. en

Módosítás 357
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) bizonyos jelek arra utalnak, hogy a 
vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. 
október 23-i 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikke (1) 
bekezdése a) pontjának iv. alpontjában és 
b) pontjának i. alpontjában, valamint 7. 
cikkének (2) és (3) bekezdésében foglalt 
célok elérése nem biztosított.

Or.nl
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Indokolás

Az előadó 39. módosításával való összhang céljából. Egy hatóanyag I. mellékletbe való 
felvételének felülvizsgálata mellett egyúttal a vízről szóló keretirányelvben rögzített célokat 
veszélyeztető (gyakorlati méréseken alapuló) jeleknek is indokolniuk kell egy biocid termék 
engedélyének visszavonását vagy módosítását.

Módosítás 358
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Egy meglévő engedély módosításának 
a változtatások következő kategóriáinak 
egyikébe kell tartoznia:
a) „adminisztratív változtatás”
b) „kisebb változtatás”
c) „jelentős változtatás”
a 3. cikk (új) ua), ub) és uc) pontjában 
meghatározottak szerint.

Or.enIndokolás

A jogszabályszövegnek világosan fel kell vázolnia azokat a fő elveket, amelyek az engedélyek 
módosításakor alkalmazandók, jóllehet az eljárások részletes szabályai meghatározhatók a 
végrehajtási intézkedések között is. Különösen azokat a változtatástípusokat kell 
meghatározni, amelyeket a meglévő engedélyeken lehet elvégezni. 

Módosítás 359
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Egy meglévő engedély módosításának 
a változtatások következő kategóriáinak 
egyikébe kell tartoznia:
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a) „adminisztratív változtatás”
b) „kisebb változtatás”
c) „jelentős változtatás”
a 3. cikk (új) a), b) és c) pontjában 
meghatározottak szerint.

Or.en

Indokolás

A jogszabályszövegnek világosan fel kell vázolnia azokat a fő elveket, amelyek az engedélyek 
módosításakor alkalmazandók, jóllehet az eljárások részletes szabályai meghatározhatók a 
végrehajtási intézkedések között is. Különösen azokat a változtatástípusokat kell 
meghatározni, amelyeket a meglévő engedélyeken lehet elvégezni. 

Módosítás 360
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Végrehajtási intézkedések A törlés és a módosítások részletes 
eljárásai

Or.en

Indokolás

A komitológiai szabályozás hozzáigazítása az EUMSz. 290. cikke szerinti, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok új rendszeréhez. 

Módosítás 361
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A Bizottság az engedélynek a 39–41. cikk 
alapján történő visszavonásával vagy az 

A törlési és módosítási eljárások 
zökkenőmentes működésének biztosítása 
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engedélyben szereplő feltételek 
módosításával kapcsolatos kritériumokat és 
eljárásokat meghatározó végrehajtási
intézkedéseket fogad el, beleértve egy 
vitarendezési mechanizmust is.

érdekében a Bizottság – a 71a. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok keretében, a 71b. és 71c. cikk 
feltételeire is figyelemmel – az 
engedélynek a 39–41. cikk alapján történő 
visszavonásával vagy az engedélyben 
szereplő feltételek módosításával 
kapcsolatos kritériumokat és eljárásokat 
meghatározó további részletes 
intézkedéseket fogad el, beleértve egy 
vitarendezési mechanizmust is.

Or.en

Indokolás

A komitológiai szabályozás hozzáigazítása az EUMSz. 290. cikke szerinti, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok új rendszeréhez. 

Módosítás 362
Julie Girling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e cikk (1) bekezdésében említett 
kritériumok és eljárások – nem kizárólag 
– a következő elveken alapulnak:
a) egyszerűsített bejelentési eljárást kell 
alkalmazni az engedély adminisztratív 
változtatásaira;
b) rövidített értékelési időszakot kell 
megállapítani az engedély kisebb 
változtatásaira;
c) jelentős változtatások esetén az 
értékelési időszaknak arányosnak kell 
lennie a javasolt változtatás 
nagyságrendjével.

Or.en
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Indokolás

A jogszabályszövegnek világosan fel kell vázolnia azokat a fő elveket, amelyek az engedélyek 
módosításakor alkalmazandók, jóllehet az eljárások részletes szabályai meghatározhatók a 
végrehajtási intézkedések között is. Pontosítani kell különösen azt, hogy különböző típusú 
módosítási eljárásokat kell alkalmazni a biocid termékek tervezett változtatásainak (az eredeti 
engedélyhez mért) nagyságrendjétől és jelentőségétől függően (adminisztratív, kisebb és 
jelentősváltozatás).

Módosítás 363
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az e cikk (1) bekezdésében említett 
kritériumok és eljárások a következő 
elveken alapulnak, de nem csak azokra 
korlátozódnak:
a) egyszerűsített bejelentési eljárást kell 
alkalmazni az engedély adminisztratív 
változtatásaira;
b) rövidített értékelési időszakot kell 
megállapítani az engedély kisebb 
változtatásaira;
c) jelentős változtatások esetén az 
értékelési időszaknak arányosnak kell 
lennie a javasolt változtatás 
nagyságrendjével.

Or.en

Indokolás

A szövegnek világosan fel kell vázolnia azokat a fő elveket, amelyek az engedélyek 
módosításakor alkalmazandók. Pontosítani kell különösen azt, hogy kólünböző típusú 
módosítási eljárásokat kell alkalmazni a biocid termékek tervezett változtatásainak (az eredeti 
engedélyhez mért) nagyságrendjétől és jelentőségétől függően (adminisztratív, kisebb és 
jelentősváltozatás). Az egyszerűsített értékelési eljárás kisebb változtatásokat tesz lehetővé 
úgy, hogy nem igényel az érintettekre terheket rovó és időigényes adminisztratív eljárásokat 
az illetékes hatóság részéről. 
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Módosítás 364
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

törölve

Or.en

Indokolás

A komitológiai szabályozás hozzáigazítása az EUMSz. 290. cikke szerinti, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok új rendszeréhez. 

Módosítás 365
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Hogy megfelelő egyensúlyt találjanak a szabad árukereskedelem és a biztonságos piac között, 
a párhuzamos kereskedelemre vonatkozó cikket az azonos specifikációk, hatóanyagok és 
segédanyagok alapján azonos termékekre kell korlátozni. 

Módosítás 366
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A kérelemhez mellékelni kell minden, 
annak bizonyítására alkalmas információt, 
hogy a szóban forgó biocid termék 
lényegében azonos a (3) bekezdésben 
meghatározott, referenciaként használt 
termékkel.

 A kérelemhez mellékelni kell minden, 
annak bizonyítására alkalmas információt, 
hogy a szóban forgó biocid termék azonos 
a (3) bekezdésben meghatározott, 
referenciaként használt termékkel.

Or.en

Indokolás

Hogy megfelelő egyensúlyt találjanak a szabad árukereskedelem és a biztonságos piac között, 
a párhuzamos kereskedelemre vonatkozó cikket az azonos specifikációk, hatóanyagok és 
segédanyagok alapján azonos termékekre kell korlátozni. 

Módosítás 367
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A párhuzamos forgalmazási engedélyt a 
kérelem benyújtásától számított két 
hónapon belül meg kell adni. Annak 
megállapítása érdekében, hogy a szóban 
forgó termék lényegében azonos-e a 
referenciaként használt termékkel, a 

(2) A párhuzamos forgalmazási engedélyt a 
kérelem benyújtásától számított két 
hónapon belül meg kell adni. Annak 
megállapítása érdekében, hogy a szóban 
forgó termék azonos-e a referenciaként 
használt termékkel, a bevezetés helye 
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bevezetés helye szerinti tagállam illetékes 
hatósága kiegészítő információkat kérhet a 
származási tagállam illetékes hatóságától. 
A származási tagállam illetékes hatósága a 
kérelem kézhezvételétől számított egy 
hónapon belül rendelkezésre bocsátja a kért 
információkat.

szerinti tagállam illetékes hatósága 
kiegészítő információkat kérhet a 
származási tagállam illetékes hatóságától. 
A származási tagállam illetékes hatósága a 
kérelem kézhezvételétől számított egy 
hónapon belül rendelkezésre bocsátja a kért 
információkat.

Or.en

Indokolás

Hogy megfelelő egyensúlyt találjanak a szabad árukereskedelem és a biztonságos piac között, 
a párhuzamos kereskedelemre vonatkozó cikket az azonos specifikációk, hatóanyagok és 
segédanyagok alapján azonos termékekre kell korlátozni. 

Módosítás 368
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

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 
használt termékkel lényegében azonos 
terméknek, ha a következő feltételek 
mindegyike teljesül:

Or.en

Indokolás

Hogy megfelelő egyensúlyt találjanak a szabad árukereskedelem és a biztonságos piac között, 
a párhuzamos kereskedelemre vonatkozó cikket az azonos specifikációk, hatóanyagok és 
segédanyagok alapján azonos termékekre kell korlátozni. 

Módosítás 369
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 
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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 következő feltételek 
mindegyike teljesül:

Or.en

Indokolás

A feltételeknek összesítve kell teljesülniük. 

Módosítás 370
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 3 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az abban található hatóanyagok forrása 
a gyártót és az előállító üzem helyét 
tekintve azonos;

a) ugyanaz a társaság vagy egy kapcsolt 
vállalkozás gyártotta, illetve licensz 
alapján azonos gyártási eljárás szerint 
gyártották;

Or.en

Indokolás

Hogy megfelelő egyensúlyt találjanak a szabad árukereskedelem és a biztonságos piac között, 
a párhuzamos kereskedelemre vonatkozó cikket az azonos specifikációk, hatóanyagok és 
segédanyagok alapján azonos termékekre kell korlátozni. 

Módosítás 371
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 3 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az abban található nem hatóanyag 
összetevőket és a formuláció típusát 

b) a specifikációt és hatóanyag-tartalmat 
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tekintve vagy azonos vagy hasonló; és a formuláció típusát tekintve azonos;

Or.en

Indokolás

Hogy megfelelő egyensúlyt találjanak a szabad árukereskedelem és a biztonságos piac között, 
a párhuzamos kereskedelemre vonatkozó cikket az azonos specifikációk, hatóanyagok és 
segédanyagok alapján azonos termékekre kell korlátozni. 

Módosítás 372
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 3 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.en

Indokolás

Az nem elégséges feltétel, hogy a terméknek a nem hatóanyag összetevőket tekintve azonosnak 
vagy hasonlónak kell lennie. Ezt a feltételt a hatóanyag összetevők tekintetében is alkalmazni 
kell. 

Módosítás 373
Tiziano Motti

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 3 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a terméknek az emberek és különösen a 
gyermekek vagy az állatok egészségére, 
valamint a környezetre ártalmatlan jellegét 
potenciálisan, azonnal, vagy később 
negatív irányba befolyásoló hatása vagy 
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vagy egyenértékű. ugyanaz vagy egyenértékű.

Or.it

Indokolás

Kiemelendő, hasznos pontosítás az egészségre ártalmas termékek esetében a gyermekekre 
vonatkozó minimális egészségügyi határértékek megállapítása a felnőttekéhez képest, amelyre 
a rendelettervezet alapozni kívánja az ártalmassági határérték paramétereket. Mivel gyakran 
– és tudtuk nélkül – a gyermekek olyan helyen tartózkodnak, amelyet biocid termékekkel vagy 
növényvédő szerrel permeteztek, az egészségre ártalmas termékek következtében közvetlenül 
vagy közvetett módon, azonnal, vagy később jelentkeznek rajtuk a hatások.

Módosítás 374
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 3 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 terméknek az emberi vagy az állati 
egészségre, valamint a környezetre 
ártalmatlan jellegét potenciálisan negatív 
irányba befolyásoló hatása a benne lévő 
segédanyagok, valamint a csomagolás, az 
anyag vagy a forma tekintetében vagy 
ugyanaz vagy egyenértékű.

Or.en

Indokolás

Hogy megfelelő egyensúlyt találjanak a szabad árukereskedelem és a biztonságos piac között, 
a párhuzamos kereskedelemre vonatkozó cikket az azonos specifikációk, hatóanyagok és 
segédanyagok alapján azonos termékekre kell korlátozni. 

Módosítás 375
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 4 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a származási tagállambeli c) a származási tagállambeli 
engedélybirtokos neve és címe, illetve az 
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engedélybirtokos neve és címe; 50. cikkben leírt hozzáférési felhatalmazás 
az engedély birtokosától;

Or.it

Indokolás

A párhuzamos forgalmazási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a rendelet 50. 
cikkében leírt hozzáférési felhatalmazással kapcsolatos információkat is. 

Módosítás 376
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 15. és 16. cikktől eltérve, egy 
illetékes hatóság legfeljebb kilenc hónapra 
engedélyezheti az e rendelet 
rendelkezéseinek meg nem felelő biocid 
termék forgalomba hozatalát korlátozott és 
ellenőrzött felhasználás céljára, ha ez az 
intézkedés más módon el nem hárítható 
közegészségügyi vagy környezeti veszély 
miatt szükséges.

(1) A 15. és 16. cikktől eltérve, egy 
illetékes hatóság legfeljebb négy hónapra 
engedélyezheti az e rendelet 
rendelkezéseinek meg nem felelő biocid 
termék forgalomba hozatalát korlátozott és 
ellenőrzött felhasználás céljára, ha a 
következő feltételek mindegyike teljesül:

a) ez az intézkedés más módon el nem 
hárítható közegészségügyi vagy környezeti 
veszély miatt szükséges; és
b) a szóban forgó hatóanyagok I. 
mellékletbe való felvételét jóváhagyták, 
vagy e rendelet 4. cikke szerint értékelték, 
és a teljes dokumentációt benyújtották;
c) ha az adott hatóanyagot kizárt 
anyagnak vagy helyettesítő anyagként 
jelölt anyagnak minősítik, a kérelmező 
vagy az illetékes hatóság kötelező 
anyaghelyettesítési tervet állapít meg 
annak érdekében, hogy az adott anyagot 
nem veszélyes vegyi anyaggal vagy nem 
vegyi helyettesítő anyaggal váltsák fel a 
jóváhagyást követő 2 éven belül;
d) a terméket csak kereskedelmi 
felhasználók alkalmazzák, amelyek az 
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integrált peszticidkezelés követelményei 
alapján tanúsítással rendelkeznek, a 
felhasználást pedig megfelelően nyomon 
követik;

Or. en

Módosítás 377
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 15. és 16. cikktől eltérve, egy illetékes 
hatóság legfeljebb kilenc hónapra 
engedélyezheti az e rendelet 
rendelkezéseinek meg nem felelő biocid 
termék forgalomba hozatalát korlátozott és 
ellenőrzött felhasználás céljára, ha ez az 
intézkedés más módon el nem hárítható 
közegészségügyi vagy környezeti veszély 
miatt szükséges.

1. A 15. és 16. cikktől eltérve, egy illetékes 
hatóság legfeljebb kilenc hónapra 
engedélyezheti az e rendelet 
rendelkezéseinek meg nem felelő biocid 
termék forgalomba hozatalát korlátozott és 
ellenőrzött felhasználás céljára, ha ez az 
intézkedés más, kisebb kockázatot jelentő
módon el nem hárítható közegészségügyi 
vagy környezeti veszély miatt szükséges.

Or.en

Indokolás

Az „követelményektől való eltérés” alapján engedélyezett hatóanyagok kockázatát a 
lehetséges mértékig korlátozni kell. 
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Módosítás 378
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 16. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjától eltérve, és addig, amíg egy adott 
hatóanyagot fel nem vesznek az I. 
mellékletbe, az illetékes hatóságok és a 
Bizottság legfeljebb három éves 
időtartamra engedélyezheti egy új, az I. 
mellékletben nem szereplő hatóanyagot 
tartalmazó biocid termék forgalomba 
hozatalát.
Ilyen engedély csak abban az esetben 
bocsátható ki, ha a dokumentációk 8. 
cikkel összhangban történő értékelését 
követően az értékelő illetékes hatóság az 
új hatóanyag I. mellékletbe való 
felvételéről szóló ajánlást nyújtott be, és az 
ideiglenes engedélyezés iránti kérelmet 
átvevő illetékes hatóság, vagy közösségi 
engedély esetében az ügynökség úgy ítéli 
meg, hogy a szóban forgó biocid termék 
feltehetően meg fog felelni a 16. cikk (1) 
bekezdése c) és d) pontjának.

törölve

Az illetékes hatóságok vagy a Bizottság az 
engedéllyel kapcsolatos, a 23. cikk (5) 
bekezdésében szereplő információkat 
beviszi a biocid termékek közösségi 
nyilvántartásába.
Amennyiben a Bizottság úgy határoz, 
hogy egy adott hatóanyagot nem vesz fel 
az I. mellékletbe, az első albekezdésben 
említett engedélyt kiadó illetékes hatóság 
vagy a Bizottság visszavonja a szóban 
forgó engedélyt.
Amennyiben a három éves időtartam 
leteltekor a Bizottság még nem fogadott el 
határozatot egy adott hatóanyag I. 
mellékletbe való felvételéről, az ideiglenes 
engedélyt megadó illetékes hatóság vagy a 
Bizottság legfeljebb egyéves időtartamra 
meghosszabbíthatja az ideiglenes 
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engedélyt, amennyiben jó okuk van 
feltételezni, hogy a hatóanyag meg fog 
felelni a 4. cikkben szereplő 
követelményeknek. Az ideiglenes 
engedélyt meghosszabbító illetékes 
hatóságok a meghosszabbításról 
tájékoztatják a többi illetékes hatóságot, 
valamint adott esetben a Bizottságot.

Or. en

Módosítás 379
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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, 
beleértve a termék- és folyamatorientált 
kutatást és fejlesztést is, 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 és átadott mennyiségét, 
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.

Or.en

Indokolás

A kötelező nemzeti engedélyezés jelentős akadályt állít az innováció elé, mivel nagyon hosszú 
várakozási időszakot von maga után, mielőtt el lehetne végezni a vizsgálatot. Ehelyett azt 
javasoljuk, hogy az illetékes hatóság által elvégzendő előzetes értékelés szükségességét 
fenntartva egy 30 napos időszakot írjanak elő a hatóságnak annak értékelésére, hogy a 
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javasolt vizsgálat/kísérlet aggályokat vet-e fel, továbbá hogy véleményt adjon ki. Végezetül 
pedig ha a vizsgálatot egyetlen tagállamban végzik el, a Bizottság és a többi tagállam 
értesítésének nincs világos célja, és előnyökkel sem jár. 

Módosítás 380
Tiziano Motti

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 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. 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 emberek 
és különösen a gyermekek vagy az állatok
egészségére, vagy a környezetre gyakorolt 
azonnali, vagy hosszú távon jelentkező 
lehetséges hatásokról. Az érintett 
személyek ezeket az információkat kérésre 
hozzáférhetővé teszik az illetékes hatóság 
számára.

Or.it

Indokolás

Kiemelendő, hasznos pontosítás az egészségre ártalmas termékek esetében a gyermekekre 
vonatkozó minimális egészségügyi határértékek megállapítása a felnőttekéhez képest, amelyre 
a rendelettervezet alapozni kívánja az ártalmassági határérték paramétereket. Mivel gyakran 
– és tudtuk nélkül – a gyermekek olyan helyen tartózkodnak, amelyet biocid termékekkel vagy 
növényvédő szerrel permeteztek, az egészségre ártalmas termékek következtében közvetlenül 
vagy közvetett módon, azonnal, vagy később jelentkeznek rajtuk a hatások.
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Módosítás 381
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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, 
beleértve a termék- és folyamatorientált 
kutatást és fejlesztést is, 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 és átadott mennyiségét, 
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.

Or.en

Indokolás

A javaslat szerint a K+F célú kísérlet vagy vizsgálat elvégzéséhez nemzeti engedélyt kell 
szerezni még a vizsgálat/kísérlet végrehajtása előtt az olyan nem engedélyezett biocid 
termékek tekintetében, amelyek azzal járhatnak, hogy a termék a környezetbe jut. Ez 
egyértelműen akadályozza az innovációt, mivel nagyon hosszú várakozási időszakot von maga 
után, mielőtt el lehetne végezni a vizsgálatot. Így az illetékes hatóság által elvégzendő előzetes 
értékelés szükségességét fenntartva egy 30 napos időszakot kell előírni a hatóság számára 
annak értékelésére, hogy a javasolt vizsgálat/kísérlet aggályokat vet-e fel. 

Módosítás 382
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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, 
beleértve a termékekre és eljárásokra  
irányuló kutatási és fejlesztési 
tevékenységeket, 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 és átadott mennyiségét,
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.

Or.fr

Indokolás

A Bizottság javaslatában, a kutatási és fejlesztési célú teszt elvégzéséhez, az anyag 
környezetbe jutásával járó nem engedélyezett biocid termék esetében, előzetes nemzeti 
engedély szükséges. Ez akadályozhatja az innovációt. E helyett javasolt egy tizenöt napos 
próbaidő meghatározása annak érdekében, hogy a hatóság megállapítsa, vajon a javasolt 
teszt felvet-e bármilyen aggodalmat, és kiadja véleményét. 

Módosítás 383
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termék- és folyamatorientált kutatás és 
fejlesztés esetén a kísérletet vagy a 
vizsgálatot elvégezni kívánó személy a 
biocid termék vagy a hatóanyag 
forgalomba hozatalát megelőzően a 
második albekezdésben előírt 

törölve
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információkról bejelentést tesz a 
forgalomba hozatal helye szerinti 
tagállam illetékes hatóságának.

Or.en

Indokolás

In the Commission’s proposal, in order to proceed with an experiment or test for the purposes 
of research and development, an unauthorised biocidal product which may involve release of 
the product into to the environment requires a national authorisation before the 
test/experiment can be done. This clearly constitutes a significant barrier to innovation, as it 
implies a very long waiting period before the test can be carried out. It is proposed instead, 
whilst maintaining the need for a prior evaluation by the competent authority, that a 15-day 
period is set to for it to assess if the proposed test/experiment raises any concerns, and to 
issue its opinion. 

Módosítás 384
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termék- és folyamatorientált kutatás és 
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.

törölve

Or.en

Indokolás

A javaslat szerint a K+F célú kísérlet vagy vizsgálat elvégzéséhez nemzeti engedélyt kell 
szerezni még a vizsgálat/kísérlet végrehajtása előtt az olyan nem engedélyezett biocid 
termékek tekintetében, amelyek azzal járhatnak, hogy a termék a környezetbe jut. Ez 
egyértelműen akadályozza az innovációt, mivel nagyon hosszú várakozási időszakot von maga 
után, mielőtt el lehetne végezni a vizsgálatot. Így az illetékes hatóság által elvégzendő előzetes 
értékelés szükségességét fenntartva egy 30 napos időszakot kell előírni a hatóság számára 
annak értékelésére, hogy a javasolt vizsgálat/kísérlet aggályokat vet-e fel. 



PE439.891v02-00 36/92 AM\810555HU.doc

HU

Módosítás 385
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termék- és folyamatorientált kutatás és 
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.

törölve

Or.fr

Módosítás 386
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 

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 kedvező véleményt adott ki, 
amely egyéb feltételeket is szabhat. 
Amennyiben az illetékes hatóság nem ad 
ki véleményt az (1) bekezdésben 
meghatározott tájékoztatás elküldésétől 
számított 30 napon belül, a biocid 
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a Bizottságot és a többi illetékes 
hatóságot.

terméket, vagy aktív anyagot kísérleti, 
vagy tesztelési céllal kell forgalomba 
hozni.

Or.fr

Indokolás

A Bizottság javaslatában, a kutatási és fejlesztési célú teszt elvégzéséhez, az anyag 
környezetbe jutásával járó nem engedélyezett biocid termék esetében, előzetes nemzeti 
engedély szükséges. Ez akadályozhatja az innovációt. E helyett javasolt egy tizenöt napos 
próbaidő meghatározása annak érdekében, hogy a hatóság megállapítsa, vajon a javasolt 
teszt felvet-e bármilyen aggodalmat, és kiadja véleményét. 

Módosítás 387
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 
erre a célra olyan kedvező véleményt adott 
ki, amely korlátozza a felhasználandó 
mennyiségeket és a kezelendő területeket, 
és amelyben egyéb feltételeket is szabhat. 
Az illetékes hatóság véleményének 
hiányában az (1) bekezdésben megkövetelt 
információ közlésétől számított 30 napon 
belül a biocid termék vagy hatóanyag a 
bejelentett kísérlet vagy vizsgálat céljából 
forgalomba hozható.

Or.en
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Indokolás

A kötelező nemzeti engedélyezés jelentős akadályt állít az innováció elé, mivel nagyon hosszú 
várakozási időszakot von maga után, mielőtt el lehetne végezni a vizsgálatot. Ehelyett azt 
javasoljuk, hogy az illetékes hatóság által elvégzendő előzetes értékelés szükségességét 
fenntartva egy 30 napos időszakot írjanak elő a hatóságnak annak értélelésére, hogy a 
javasolt vizsgálat/kísérlet aggályokat vet-e fel, továbbá hogy véleményt adjon ki. Végezetül 
pedig ha a vizsgálatot egyetlen tagállamban végzik el, a Bizottság és a többi tagállam 
értesítésének nincs világos célja, és előnyökkel sem jár.  

Módosítás 388
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 
erre a célra olyan kedvező véleményt adott 
ki, amely korlátozza a felhasználandó 
mennyiségeket és a kezelendő területeket, 
és amelyben egyéb feltételeket is szabhat. 
Az illetékes hatóság véleményének 
hiányában az (1) bekezdésben megkövetelt 
információ közlésétől számított 30 napon 
belül a biocid termék vagy hatóanyag a 
bejelentett kísérlet vagy vizsgálat céljából 
forgalomba hozható.

Or.en

Indokolás

A javaslat szerint a K+F célú kísérlet vagy vizsgálat elvégzéséhez nemzeti engedélyt kell 
szerezni még a vizsgálat/kísérlet végrehajtása előtt az olyan nem engedélyezett biocid 
termékek tekintetében, amelyek azzal járhatnak, hogy a termék a környezetbe jut. Ez 
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egyértelműen akadályozza az innovációt, mivel nagyon hosszú várakozási időszakot von maga 
után, mielőtt el lehetne végezni a vizsgálatot. Így az illetékes hatóság által elvégzendő előzetes 
értékelés szükségességét fenntartva egy 30 napos időszakot kell előírni a hatóság számára 
annak értékelésére, hogy a javasolt vizsgálat/kísérlet aggályokat vet-e fel. 

Módosítás 389
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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, továbbá 
dokumentációt állít össze, amely minden 
hozzáférhető adatot tartalmaz az emberi 
vagy állati egészségre, vagy a környezetre 
gyakorolt lehetséges hatásokról. A 
kérelmező ezeket az információkat kérésre 
hozzáférhetővé teszi az illetékes hatóság 
számára.

Or.en

Indokolás

Ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni a biocid termék forgalomba hozatalának helyétől 
eltérő tagállam területén végzett vizsgálatokra/kísérletekre, mint amelyeket ugyanezen cikk 
első bekezdése tartalmaz. 

Módosítás 390
Tiziano Motti

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ha az (1) és (2) bekezdésben említett 
kísérletek és vizsgálatok káros hatással 
lehetnek az emberek és különösen a 
gyermekek vagy az állatok egészségére, 
vagy elfogadhatatlan mértékű azonnali, 
vagy később jelentkező ártalmas hatást 
gyakorolnak a környezetre, az emberekre, 
illetve az állatokra, 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.

Or.it

Indokolás

Kiemelendő, hasznos pontosítás az egészségre ártalmas termékek esetében a gyermekekre 
vonatkozó minimális egészségügyi határértékek megállapítása a felnőttekéhez képest, amelyre 
a rendelettervezet alapozni kívánja az ártalmassági határérték paramétereket. Mivel gyakran 
– és tudtuk nélkül – a gyermekek olyan helyen tartózkodnak, amelyet biocid termékekkel vagy 
növényvédő szerrel permeteztek, az egészségre ártalmas termékek következtében közvetlenül 
vagy közvetett módon, azonnal, vagy később jelentkeznek rajtuk a hatások.

Módosítás 391
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 hatóanyagokkal és biocid 
termékekkel kapcsolatos kutatás és 
fejlesztés ösztönzése érdekében a Bizottság 
– a 71a. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
keretében, a 71b. és 71c. cikk feltételeire 
is figyelemmel – intézkedéseket fogad el a 
hatóanyag vagy a biocid termék kísérletek 
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során kijuttatható maximális 
összmennyiségének, és a (2) bekezdésnek 
megfelelően minimálisan benyújtandó 
adatoknak a meghatározására.

Or.en

Indokolás

A komitológiai szabályozás hozzáigazítása az EUMSz. 290. cikke szerinti, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok új rendszeréhez. 

Módosítás 392
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

törölve

Or.en

Indokolás

A komitológiai szabályozás hozzáigazítása az EUMSz. 290. cikke szerinti, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok új rendszeréhez. 

Módosítás 393
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egy vagy több biocid terméket
tartalmazó kezelt anyagokat vagy 

(1) Az egy vagy több hatóanyagot 
tartalmazó kezelt anyagokat vagy 
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árucikkeket csak abban az esetben lehet 
forgalomba hozni, ha az anyagok vagy 
árucikkek kezelésére használt biocid 
termék(ek)et erre a felhasználási célra 
engedélyezték a Közösségben vagy 
legalább egy tagállamban.

árucikkeket csak abban az esetben lehet 
forgalomba hozni, ha az anyagok vagy 
árucikkek kezelésére használt 
hatóanyag(ok) szerepelnek az I. 
mellékletben (hatóanyagok pozitív listája), 
és a megnevezett kérelmező által igazolt 
olyan forrásból származnak, amelyeket az 
I. mellékletbe való felvételkor felsoroltak 
az adott hatóanyag tekintetében, amelyet 
erre a felhasználási célra engedélyezték a 
Közösségben vagy legalább egy 
tagállamban.

Or.en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy csak az I. melléklet pozitív listáján szereplő hatóanyagokat használják 
fel kezelt árucikkekben és anyagokban. Sok árucikket az EU-n kívül gyártanak, ezért a biocid 
termék nem hatóanyag összetevőjét nem fogják engedélyezni az EU-ban. Mivel a nem 
hatóanyag összetevők szokásos vagy ésszerűen előrelátható felhasználási feltételek mellett 
rendeltetésük szerint nem szabadulnak fel, nincs ok arra, hogy a kezelt árucikk EU-ba való 
behozatalának jogi követelményévé tegyék a biocid termék teljes formulációjának 
jóváhagyását. 

Módosítás 394
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egy vagy több biocid terméket 
tartalmazó kezelt anyagokat vagy 
árucikkeket csak abban az esetben lehet 
forgalomba hozni, ha az anyagok vagy 
árucikkek kezelésére használt biocid 
termék(ek)et erre a felhasználási célra 
engedélyezték a Közösségben vagy 
legalább egy tagállamban.

(1) Az egy vagy több biocid terméket 
tartalmazó kezelt anyagokat vagy 
árucikkeket csak abban az esetben lehet 
forgalomba hozni, ha az anyagok vagy 
árucikkek kezelésére használt biocid 
termék(ek)et erre a felhasználási célra 
engedélyezték a Közösségben vagy 
legalább egy tagállamban, vagy a biocid 
termék kevesebb mint 0,01 
tömegszázaléknál kisebb koncentrációban 
van jelen ezekben az árucikkekben. Adott 
esetben a biocid termékekkel foglalkozó 
bizottság ettől eltérő küszöbértéket 
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javasolhat egyes biocid termékekre vagy 
biocid termékek egyes csoportjaira.

Or.en

Indokolás

Néhány, az EU-ban nem engedélyezett biocid terméket az EU-n kívüli országokban szívesen 
alkalmaznak: a keresztszennyeződés így nem zárható ki teljesen az árucikkeknél. Általános 
küszöbértéket kell meghatározni ezekre a biocid termékekre, fenntartva azt a lehetőséget, 
hogy a biocid termékekkel foglalkozó bizottság szükség esetén eltérő határértékeket írhat elő. 

Módosítás 395
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egy vagy több biocid terméket 
tartalmazó kezelt anyagokat vagy 
árucikkeket csak abban az esetben lehet 
forgalomba hozni, ha az anyagok vagy 
árucikkek kezelésére használt biocid 
termék(ek)et erre a felhasználási célra 
engedélyezték a Közösségben vagy 
legalább egy tagállamban.

(1) Az egy vagy több biocid terméket 
tartalmazó kezelt anyagokat vagy 
árucikkeket csak abban az esetben lehet 
forgalomba hozni, ha az anyagok vagy 
árucikkek kezelésére használt biocid 
termék(ek)et erre a felhasználási célra 
engedélyezték a Közösségben vagy 
legalább egy tagállamban, vagy a 
továbbított árucikkekben lévő biocid 
termék 0,01 tömegszázaléknál kisebb 
koncentrációban van jelen ezekben az 
árucikkekben.

Or.en

Indokolás

Néhány, az EU-ban nem engedélyezett biocid terméket az EU-n kívüli országokban szívesen 
alkalmaznak: a keresztszennyeződés így nem zárható ki teljesen az árucikkeknél. Általános 
küszöbértéket kell meghatározni ezekre a biocid termékekre. 
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Módosítás 396
Esther De Lange

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az egy vagy több biocid terméket 
tartalmazó kezelt anyagokat vagy 
árucikkeket csak abban az esetben lehet 
forgalomba hozni, ha az anyagok vagy 
árucikkek kezelésére használt biocid 
termék(ek)et erre a felhasználási célra 
engedélyezték a Közösségben vagy 
legalább egy tagállamban.

(1) Az egy vagy több biocid terméket 
tartalmazó kezelt anyagokat vagy 
árucikkeket csak abban az esetben lehet 
forgalomba hozni, ha az anyagok vagy 
árucikkek kezelésére használt 
hatóanyagokat erre a felhasználási célra 
engedélyezték a Közösségben.

Or.en

Módosítás 397
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) az árucikk vagy az anyagok kezeléséhez 
felhasznált vagy az árucikk vagy az 
anyagok összetételében szereplő 
valamennyi hatóanyag neve, lehetőség 
szerint közös nómenklatúrát használva 
(pl. INCI), amennyiben az mérvadó, 
valamint minden olyan hatóanyag 
vonatkozásában, amelyek rendeltetésük 
szerint szokásos vagy ésszerűen előre 
látható felhasználási feltételek mellett 
felszabadulnak a kezelt árucikkből vagy 
anyagból, kivéve, ha egyedi ágazati 
jogszabályok alapján már léteznek 
címkézési követelmények vagy más 
alternatív eszközök a tájékoztatási 
követelmények teljesítésére;

Or.en
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Indokolás

A kezelt árucikkekre és anyagokra vonatkozó címkézési követelmények nem eredményezhetnek 
szükségtelen tájékoztatási követelményeket, és nem kerülhetnek átfedésbe az ágazati 
jogszabályokban már meglévő követelményekkel. Mindig figyelembe kell venni a meglévő 
ágazati jogszabályokat és azok tájékoztatási követelményeit. Például a tisztítószerekről szóló 
rendelet alapján a lakosság tájékoztatása céljából tartósítószerek INCI-nevét a termékek 
címkézésén, és fel kell tüntetni az intézmények által használt és ipari termékek biztonsági 
adatlapján. Így a további címkézési követelmények szükségtelenek.

Módosítás 398
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) az árucikk vagy az anyagok kezeléséhez 
felhasznált vagy az árucikk vagy az 
anyagok összetételében szereplő 
valamennyi hatóanyag neve után a „biocid 
termékekkel kezelt” kifejezés; a 
nanoanyagok neve után zárójelben a 
„nano” kifejezést kell feltüntetni;

Or.en

Indokolás

Mivel a fogyasztók nem feltétlenül ismerik a biocidok nevét, a címkén a hatóanyagok 
felsorolása előtt világosan jelezni kell, hogy az árucikket biocid termékekkel kezelték. A 
nanoanyagokat nanoanyagként kell megjelölni a címkén, ahogy azt a kozmetikai termékek 
esetében már elfogadták. 

Módosítás 399
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az árucikk vagy az anyagok kezeléséhez 
felhasznált vagy az árucikk vagy az 
anyagok összetételében szereplő 

a) az árucikk vagy az anyagok kezeléséhez 
felhasznált vagy az árucikk vagy az 
anyagok összetételében szereplő 
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valamennyi hatóanyag neve; valamennyi hatóanyag neve, lehetőség 
szerint közös nómenklatúrát használva 
(pl. INCI), amennyiben az mérvadó, 
valamint minden olyan hatóanyag 
vonatkozásában, amelyek rendeltetésük 
szerint szokásos vagy ésszerűen előre 
látható felhasználási feltételek mellett 
felszabadulnak a kezelt árucikkből vagy 
anyagból, kivéve, ha egyedi ágazati 
jogszabályok alapján már léteznek 
címkézési követelmények vagy más 
alternatív eszközök a tájékoztatási 
követelmények teljesítésére;

Or.en

Indokolás

The labelling provisions for treated articles and materials should not lead to requirements for 
unnecessary information and should not overlap with existing requirements under sectoral 
legislation. Existing sectoral legislation and their information requirements (e.g. labelling, 
Safety Data Sheets) should always be taken into consideration. For example under the 
Detergent Regulation, the INCI name of the preservative must be labelled on products for the 
general public and reported in the SDS for Institutional and Industrial products. Hence any 
additional labelling requirements are unnecessary. 

Módosítás 400
Corinne Lepage

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a „biocid termékekkel kezelve” jelölés

Or.fr

Indokolás

A kezelt termékek címkéjén egyértelműen jelölni kell, hogy a terméket biocid termékekkel 
kezelték. A fogyasztók tájékoztatásának egy lényeges eleméről van szó. 
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Módosítás 401
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) adott esetben a kezelt árucikkeknek 
vagy anyagoknak tulajdonított biocid 
tulajdonság, amennyiben a biocid termék 
rendeltetése szerint közvetlenül érintkezik 
emberekkel és a környezettel;

Or.en

Indokolás

E címkézési követelményeket csak azokra az árucikkekre szabad alkalmazni, amelyeket olyan 
biocid termékekkel kezeltek, amelyek kapcsolatba kerülhetnek az emberekkel és a 
környezettel, mivel csak ezek jelenthetnek valódi veszélyt. 

Módosítás 402
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a kezelt anyagnak vagy termékeknek 
tulajdonított biocid tulajdonság, 
amennyiben a bennük lévő biocid termék 
szokásos vagy ésszerűen előre látható 
felhasználási feltételek mellett 
felszabadul;

Or.de

Indokolás

A külvilágra biocid hatást gyakorló termékekre szigorúbb szabályozást kell alkalmazni. Ezért 
pontosítani kell a 47. cikk szövegét. 
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Módosítás 403
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) adott esetben a kezelt árucikkeknek 
tulajdonított biocid tulajdonság;

Or.en

Indokolás

A biocid termékek engedélyében meghatározott további figyelmeztető és óvintézkedésre 
vonatkozó mondatok miatt félrevezető információ kerül a kezelt anyag címkéjére. Az anyagot 
nem ugyanúgy kell kezelni, mint a kezelt anyagban használt biocid terméket, és így a 
figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatok nem mérvadóak magára a kezelt 
anyagra nézve. 

Módosítás 404
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az árucikkek vagy az anyagok 
kezeléséhez felhasznált vagy 
összetételében szereplő valamennyi biocid 
termék engedélyezési száma;

törölve

Or.en

Indokolás

Az engedélyezési szám nem jelent semmilyen előnyt a fogyasztók biztonsága szempontjából. 
Éppen ellenkezőleg, az engedélyezési számok hosszú listáját vonná maga után, mivel gyakori, 
hogy egy hatóanyagnak több beszállítója van. Ez megtévesztené a fogyasztókat. Az illetékes 
hatóságok által végrehajtás céljából az engedélyezési számot más módon is be lehet szerezni. 



AM\810555HU.doc 49/92 PE439.891v02-00

HU

Módosítás 405
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az árucikkek vagy az anyagok 
kezeléséhez felhasznált vagy 
összetételében szereplő valamennyi biocid 
termék engedélyezési száma;

törölve

Or.it

Indokolás

Úgy vélem, hogy az engedélyezési szám nem nyújt a fogyasztónak információt a termékről. 

Módosítás 406
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés – d pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) amennyiben mérvadó, és csak kezelt 
árucikkek esetében a biocid termék 
engedélyében meghatározott figyelmeztető 
mondatok és óvintézkedésre vonatkozó 
mondatok.

Or.en

Indokolás

Az, hogy a termékcímkén fel kell tüntetni az árucikk kezelésére használt biocid termék 
engedélyezési számát, feltárja a címzett és szállító közötti viszonyt, és emellett egyértelműen 
korlátozza a gyártó rugalmasságát abban, hogy egy beszállító helyet egy másikat válasszon, 
mivel minden egyes váltással a címkén is változtatnia kell. Emellett az engedélyezési szám 
nem jelent semmilyen előnyt a fogyasztók biztonsága szempontjából. Éppen ellenkezőleg, az 
engedélyezési számok hosszú listáját vonná maga után, mivel gyakori, hogy egy hatóanyagnak 
több beszállítója van. Ez megtévesztené a fogyasztókat.
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Módosítás 407
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés – d pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a biocid termék engedélyében 
meghatározott figyelmeztető mondatok és 
óvintézkedésre vonatkozó mondatok, 
amennyiben a bennük lévő biocid termék 
szokásos vagy ésszerűen előre látható 
felhasználási feltételek mellett 
felszabadul.

Or.de

Indokolás

A külvilágra biocid hatást gyakorló termékekre szigorúbb szabályozást kell alkalmazni. Ezért 
pontosítani kell a 47. cikk szövegét. 

Módosítás 408
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés – d pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a biocid termék engedélyében 
meghatározott figyelmeztető mondatok és 
óvintézkedésre vonatkozó mondatok, 
amennyiben a biocid termék rendeltetése 
szerint közvetlenül érintkezik emberekkel 
és a környezettel.

Or.en

Indokolás

E címkézési követelményeket csak azokra az árucikkekre szabad alkalmazni, amelyeket olyan 
biocid termékekkel kezeltek, amelyek kapcsolatba kerülhetnek az emberekkel és a 
környezettel, mivel csak ezek jelenthetnek valódi veszélyt. 
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Módosítás 409
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés – d pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a biocid termék engedélyében 
meghatározott, illetve a szokásos vagy 
előrelátható felhasználás esetén a kezelt 
árucikk vagy anyag által kibocsátott fő 
hatóanyagokra figyelmeztető mondatok és 
óvintézkedésre vonatkozó mondatok, ha 
relevánsak.

Or.it

Indokolás

A biocid termékről és a hatóanyagról szóló információk nem minősülnek a fogyasztó számára 
biztonsági információnak, amennyiben a hatóanyagot nem a kezelt árucikk vagy anyag nem 
bocsátja ki. 

Módosítás 410
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés – d pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a biocid termék engedélyében 
meghatározott figyelmeztető mondatok és 
óvintézkedésre vonatkozó mondatok, 
különösen a veszélyeztetett csoportokra 
vonatkozóan.

Or.en

Módosítás 411
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A címkének jól láthatónak, könnyen 
olvashatónak és kellőképpen tartósnak kell 
lennie, továbbá rá kell nyomtatni az 
árucikkre vagy anyagra.

Or.it

Módosítás 412
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

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. Az olyan 
kezelt anyagok vagy árucikkek esetében, 
amelyeket nem sorozatgyártás, hanem 
külön megrendelés alapján terveznek és 
gyártanak, a gyártó más tájékoztatási 
formákról is megállapodhat az 
ügyfelekkel.

Or.de

Indokolás

Egyedi gyártás vagy kis szériák esetén, mindenekelőtt az építőiparban, a címkézés egyéb 
formáiról gond nélkül egyedileg is meg lehet állapodni a megbízóval. 

Módosítás 413
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

A címkézést a kezelt árucikk vagy anyag 
csomagolására, használati utasítására és
garanciájára kell nyomtatni

Or.fr

Indokolás

A címkézésnek egyértelműnek, olvashatónak és a fogyasztó számára könnyen hozzáférhetőnek 
kell lennie. 

Módosítás 414
Mario Pirillo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kezelt árucikk vagy anyag forgalomba 
hozataláért felelős személynek 
rendelkeznie kell egy, az engedély 
birtokosa által kibocsátott tanúsítvánnyal 
mindazon biocid termékre nézve, amelyet 
felhasználtak a kezelésnél, vagy belekerült 
az árucikkbe vagy anyagba.

Or.it

Indokolás

Annak is tanúsítvánnyal kell rendelkeznie, aki forgalmazza a biocid termékekkel kezelt 
árucikkeket vagy anyagokat, amely felsorolja az árucikk vagy anyag esetében felhasznált 
összes biocid terméket. 

Módosítás 415
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hozzáférési felhatalmazás lejárat előtt 
történő visszavonása nem befolyásolja a 
szóban forgó hozzáférési felhatalmazás 
alapján kibocsátott engedély 
érvényességét.

(2) A hozzáférési felhatalmazás lejárat előtt 
történő visszavonása azonnali hatállyal 
érvényteleníti a szóban forgó hozzáférési 
felhatalmazás alapján kiállított engedélyt,
kivéve, ha az engedély birtokosa négy 
hónapon belül hozzáférési felhatalmazást 
nyújt be egy egyenértékű hatóanyagra.

Or.de

Indokolás

A Bizottság javaslata teret engedne a potyautas magatartásnak, mivel a társaság, amelyik 
megkapja a hozzáférési felhatalmazást, probléma nélkül egy másik beszállítóra válthatna. Az 
adatbirtokos ekkor nem tudná visszaigényelni költségeit. A hozzáférési meghatalmazást 
rendszerint költségmentesen bocsátják rendelkezésre, és azok a szállítási szerződéshez 
kapcsolódnak. A szerződés megszegése esetén a hozzáférési felhatalmazás visszavonásának 
lehetősége az adatbirtokos befektetett forrásainak megvédésére szolgáló eszköz. 

Módosítás 416
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A hozzáférési felhatalmazás lejárat előtt 
történő visszavonása nem befolyásolja a 
szóban forgó hozzáférési felhatalmazás 
alapján kibocsátott engedély 
érvényességét.

2. A hozzáférési felhatalmazás lejárat előtt 
történő visszavonása esetén érvénytelenné 
válik a szóban forgó hozzáférési 
felhatalmazás alapján kibocsátott engedély, 
amennyiben az engedély birtokosa négy 
hónapon belül nem nyújt be azonos 
hatóanyagra vonatkozó másik hozzáférési 
felhatalmazást.

Or.it

Indokolás

A hozzáférési felhatalmazások biztosítása rendes körülmények között ingyenes és a szállítási 
szerződéshez kötődik. Amennyiben megszegik a megállapodást, például alternatív anyag 
szállításával, a hozzáférési felhatalmazás visszavonásának egyszerű volta megvédi az 
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információ birtokosának beruházásait.  A felhasználó védelme érdekében egy olyan határidő 
kerül megállapításra, amely lejártáig lehetővé válik a termékre vonatkozó engedély 
érvényességének fenntartása annak érdekében, hogy új hozzáférési felhatalmazást lehessen 
beszerezni. 

Módosítás 417
Tiziano Motti

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az állatkísérletek elkerülése érdekében
e rendelet céljából gerinces állatokon csak 
akkor folytathatók vizsgálatok, ha a 
szükséges ismeretek másképp nem 
szerezhetők meg. E rendelet 
alkalmazásában tilos megismételni a 
gerinces állatokon végzett vizsgálatokat.

1. Mivel kívánatos lenne elkerülni az 
állatkísérleteket, e rendelet céljából 
gerinces állatokon csak akkor folytathatók 
vizsgálatok, ha a szükséges ismeretek 
másképp nem szerezhetők meg, illetve nem 
létezik olyan alternatív megoldás, amely 
az emberekre vagy állatokra nézve nem 
jár ilyen súlyos következményekkel. E 
rendelet alkalmazásában tilos megismételni 
a gerinces állatokon végzett vizsgálatokat.

Or.it

Indokolás

A rendelet fenntartható megközelítést tűz ki a biocid termékek biztonságossága, illetve az 
emberekkel, az állatokkal és a környezettel való összeegyeztethetőség terén.

Módosítás 418
Anja Weisgerber

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 

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 
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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.

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. Mind az 
információ birtokosa, mind a leendő 
kérelmező jogilag kötelező erejű 
választottbírósági eljárásnak veti alá 
magát. A választottbírósági eljárásra egy 
elismert választottbíróság szabályai szerint 
kerül sor, amelyet az információ birtokosa 
választ meg a leendő kérelmezővel 
folytatott konzultációt követően. A 
választottbírósági eljárást haladéktalanul 
elindítják és lezárják, és minden esetben 6 
hónappal azt követően lezárják, hogy a 
felek értesítették az Ügynökséget arról, 
hogy nem sikerült megállapodást elérni. A 
választottbíróságok határozzák meg, hogy 
a leendő kérelmezőnek milyen mértékben 
kell hozzájárulnia az adatbirtokos által 
viselt minden olyan költséghez, amelyek 
az információ előállításához és 
felhasználásához kapcsolódnak.

Or.en

Indokolás

Az adatbirtokosok és a leendő kérelmezők között az adatmegosztásért járó ellenérték 
feltételeiről sikeresen folytatott tárgyalások hosszú múltra tekintenek vissza. A nemzeti 
bíróságoknak kevés tapasztalatuk van ezen a területen, pontosan azért, mert ezeket az ügyeket 
a legtöbb esetben a felek közvetlenül egymást között rendezik. Az elismert független 
választottbírósági testületek sokkal inkább alkalmasak az olyan helyzetekben felmerülő 
jogviták rendezésére, amikor nem sikerül megállapodást elérni. 

Módosítás 419
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 2 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) E rendelet hatálybalépésétől számított 
4 éven belül cselekvési terveket kell 
létrehozni és végrehajtani nemzeti szinten 
a biocid termékek fenntartható 
használatának elősegítése érdekében. A 
cselekvési terveket háromévente felül kell 
vizsgálni.

Or.en

Indokolás

A tagállamoknak fenntarthatósági intézkedéseket kell kidolgozniuk a felhasználás 
szakaszában. 

Módosítás 420
Csaba Sándor Tabajdi

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 
végrehajtási jelentéseket évente 
közzéteszik a Bizottság megfelelő 
weboldalán. A jelentés tartalmazza:

Or.en

Indokolás

A végrehajtási jelentéseket a lehető leggyakrabban frissíteni kell, a bevált gyakorlatokat 
pedig rendszeresen terjesztetni kell a tagállamok között. 
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Módosítás 421
Csaba Sándor Tabajdi

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 3 bekezdés – b pont 

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 a jövőbeli ilyen 
esetek kockázatának csökkentésére hozott 
intézkedéseket.

Or.en

Indokolás

A bevált gyakorlatokat terjesztetni kell a tagállamok között. 

Módosítás 422
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 3 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a biocid termékekkel összefüggő 
mérgezési esetekkel kapcsolatos 
információkat.

b) a biocid termékekkel összefüggő 
mérgezési esetekkel kapcsolatos 
információkat, különösen a veszélyeztetett 
csoportokat illetően.

Or.en

Módosítás 423
Corinne Lepage

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Legkésőbb e rendelet 
hatálybalépésétől számított 2 éven belül a 
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Bizottság jelentést nyújt be a biocid 
termékekben található nanoanyagok 
használatának kockázatairól az emberi 
egészségre és a környezetre, valamint az e 
tekintetben meghozandó külön 
intézkedésekről.

Or.fr

Indokolás

A nanoanyagokat tartalmazó anyagok a rendelet hatálya alá tartoznak. Azonban ezen 
anyagok egészségre és környezetre kifejtett hatásai nagyrészt ismeretlenek. Nagyon fontos, 
hogy mielőbb tanulmányokat kezdjenek e hatás felmérésére, esetleges speciális intézkedések 
kilátásba helyezése mellett. 

Módosítás 424
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 4 b bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) E rendelet hatálybalépésétől számított 
5 éven belül a Bizottság jelentést készít a 
biocid anyagok környezetbe jutásának a 
hatásairól. E jelentést az Európai 
Parlament és a Tanács elé terjeszti.

Or.fr

Indokolás

Sok biocid anyagot nem zárt rendszerben használnak, hanem a környezetbe jutnak, például a 
szennyvízzel. Az e területre vonatkozóan rendelkezésre álló adatok elégtelenek. A környezeti 
hatásokról alapos tanulmány készítésére van szükség. 

Módosítás 425
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 4 c bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) E rendelet hatálybalépésétől számított
2 éven belül a Bizottság javasolja a 
rendelet felülvizsgálatát, az emberi 
egészségre nem veszélyes toxikológiai 
profilú, természetes növényi kivonatokból 
álló anyagok egyszerűsített értékelési 
eljárásának bevezetése céljából;

Or.fr

Módosítás 426
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A következő információk nyilvánosságra 
hozatala az érintett személy kereskedelmi 
érdekeit sértőnek tekintendő:

2. A következő információk nyilvánosságra 
hozatala az érintett személy kereskedelmi 
érdekeit sértőnek tekintendő, így nem 
hozhatók nyilvánosságra:

Or.it

Módosítás 427
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) egy anyag vagy keverék pontos 
felhasználása, funkciója vagy 
alkalmazása;

törölve

Or. en
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Módosítás 428
Mario Pirillo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) a hatóanyagok gyártói (név és cím, 
beleértve a gyártó telephelyét);
(db) a biocid termék gyártójának 
telephelye;
(dc) az engedély kibocsátásának kelte és 
lejárata;
(dd) adagolási arányok és használati 
utasítás.

Or.it

Indokolás

A kereskedelmi érzékenységük miatt bizalmasnak tartott információk közé kell sorolni az 
engedély kibocsátásának keltét és lejáratát; az adagolási arányokat és a használati utasítást, 
illetve a biocid termék gyártási telephelyét. 

Módosítás 429
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Azonban ha az emberi egészség, a 
biztonság vagy a környezet védelme 
érdekében elengedhetetlen a sürgős 
intézkedés, az ügynökség vagy az illetékes 
hatóságok felfedhetik az e bekezdésben 
említett információkat.

 Azonban ha az emberi egészség, a 
biztonság vagy a környezet védelme 
érdekében elengedhetetlen a sürgős 
intézkedés, az ügynökség vagy az illetékes 
hatóságok megteszik a szükséges 
intézkedéseket az e bekezdésben említett 
információkat.

Or.fr
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Indokolás

Vészhelyzetben mindenképp biztosítani kell az átláthatóságot, a személyek egészségének, 
biztonságának, vagy a környezet megóvásának érdekében. 

Módosítás 430
Csaba Sándor Tabajdi

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A hatóanyagokkal kapcsolatban az 
illetékes hatóságok, az ügynökség vagy 
adott esetben a Bizottság birtokában lévő 
következő információkat térítésmentesen 
nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni:

1. A hatóanyagokkal kapcsolatban az 
illetékes hatóságok, az ügynökség vagy 
adott esetben a Bizottság birtokában lévő 
következő információkat térítésmentesen 
nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni 
strukturált formátumban egyetlen 
adatbázisban, legalább a Bizottság 
megfelelő weboldalán.

Or.en

Indokolás

A biocid termékekre vonatkozó információkat strukturált, kereshető formátumban közzé kell 
tenni az interneten, mindenekelőtt a Bizottságnak a biocid termékekkel foglalkozó 
weboldalán. 

Módosítás 431
Csaba Sándor Tabajdi

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) egyértelmű utalása arra, ha a 
hatóanyag perzisztens, bioakkumulatív és 
toxikus (PBT) vagy nagyon perzisztens és 
nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagnak 
minősül az 1907/2006/EK rendelet XIII. 
mellékletének értelmében, illetve az 
1272/2008/EK rendelettel összhangban a 
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következő anyagok közé sorolják őket: 
rákkeltő, mutagén, neurotoxikus, 
immunrendszerre toxikus, teratogén, 
szenzibilizáló hatású.

Or.en

Indokolás

Utalni kell bizonyos biocid anyagok hatályos közösségi jogszabályok szerinti osztályozására. 

Módosítás 432
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés – h pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) amennyiben azt e rendelet II. vagy III. 
melléklete előírja, azok az elemzési 
módszerek, amelyek a környezetbe történő 
kibocsátás esetén lehetővé teszik a 
veszélyes anyagok kimutatását, valamint az 
emberre gyakorolt közvetlen expozíciós 
hatás meghatározását.

h) amennyiben azt e rendelet II. vagy III. 
melléklete előírja, azok az elemzési 
módszerek, amelyek a környezetbe 
(beleértve a vízforrásokat és az 
ivóvízkészleteket is) történő kibocsátás 
esetén lehetővé teszik a veszélyes anyagok 
kimutatását, valamint az emberre gyakorolt 
közvetlen expozíciós hatás meghatározását.

Or.en

Indokolás

Annak tisztázása érdekében, hogy analitikai módszereknek is rendelkezésre kell állniuk a víz 
és ivóvíz elemzése érdekében. 

Módosítás 433
Anja Weisgerber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Költségmentesen egy listát tesznek 
közzé, amelyben a 16. cikk (3) bekezdése 
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szerint engedélyezett biocid termékeket és 
az adott gyártót vezetik.

Or.de

Indokolás

A végfelhasználónak lehetőséget kell kapnia arra, hogy különbséget tehessen az alacsonyabb 
kockázati potenciált hordozó biocid terméket a magasabb kockázatúval, és e szerint hozza 
meg vásárlási döntését. 

Módosítás 434
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A biocid termékeket gyártó, importáló 
és a munkavégzés során felhasználó 
személyek legalább három évig megőrzik
az általuk gyártott, forgalomba hozott vagy
felhasznált biocid termékekkel kapcsolatos 
nyilvántartást. A nyilvántartásokban 
szereplő információkat kérésre az illetékes 
hatóság rendelkezésére bocsátják.

(1) A biocid termékeket gyártó, importáló 
és a munkavégzés során felhasználó 
személyek legalább három évig 
nyilvántartást vezetnek az általuk 
felhasznált biocid termékekről, feltüntetve
a növényvédő szer nevét, az alkalmazás 
időpontját és dózisát, valamint a területet 
és növényi kultúrát, amelyen alkalmazták.
A nyilvántartásokban szereplő 
információkat kérésre az illetékes hatóság 
rendelkezésére bocsátják. Harmadik felek 
– mint például az ivóvízágazat, a 
kiskereskedők vagy a lakosok – a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnál 
kérhetik az említett információkhoz való 
hozzáférést.
A biocid termékek gyártóinak a 
hatáskörrel rendelkező hatóságok 
kérésére engedélyezés utáni nyomon 
követést kell végezniük. A hatáskörrel 
rendelkező hatóságokat értesíteniük kell a 
kérdéses eredményekről.

Or. en
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Indokolás

Ez a megközelítés már szerepel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 
1107/2009/EK rendelet 67. cikkének (1)–(3) bekezdésében, és a biocid termékekről szóló új 
rendeletbe is be kell építeni.

Módosítás 435
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A biocid termékeket gyártó, importáló és 
a munkavégzés során felhasználó 
személyek legalább három évig megőrzik 
az általuk gyártott, forgalomba hozott vagy 
felhasznált biocid termékekkel kapcsolatos 
nyilvántartást. A nyilvántartásokban 
szereplő információkat kérésre az illetékes 
hatóság rendelkezésére bocsátják.

1. A biocid termékeket gyártó, importáló és 
a munkavégzés során felhasználó 
személyek legalább tíz évig megőrzik az 
általuk gyártott, forgalomba hozott vagy 
felhasznált biocid termékekkel kapcsolatos 
nyilvántartást. A nyilvántartásokban 
szereplő információkat kérésre az illetékes 
hatóság rendelkezésére bocsátják.

Or.fr

Indokolás

A nyilvántartások időtartamának elegendően hosszúnak kell lenni ahhoz, hogy biztosítható 
legyen az illetékes hatóságok általi ellenőrzés. A javasolt tíz év a REACH rendeletben előírt 
határidő. 

Módosítás 436
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés – 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 

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

Or.it

Indokolás

Amennyiben kis kockázattal járó biocid termékről van szó, fel lehet tüntetni a címkén, hogy a 
termék ebbe a kategóriába tartozik. 

Módosítás 437
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés – 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 nem tartalmazhatják a 
„nem mérgező”, „ártalmatlan” és hasonló 
jelzéseket. A „kis kockázattal járó biocid 
termék” címke csak olyan termékek 
esetében megengedett, amelyeket a 16. 
cikk (3) bekezdése szerint engedélyeztek.
Ezen túlmenően a címkének világosan és 
letörölhetetlen módon fel kell tüntetnie a 
következő információkat: 

Or.de

Indokolás

A végfelhasználónak lehetőséget kell kapnia arra, hogy különbséget tehessen az alacsonyabb 
kockázati potenciált hordozó biocid terméket a magasabb kockázatúval, és e szerint hozza 
meg vásárlási döntését. 

Módosítás 438
Corinne Lepage

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



AM\810555HU.doc 67/92 PE439.891v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) adott esetben, ha a termék tartalmaz 
nanoanyagokat, és vannak esetleges 
speciális kockázatai;

Or.fr

Indokolás

A nanoanyagok egészségre és környezetre kifejtett hatásai nagyrészt ismeretlenek. A 
fogyasztókat megfelelően tájékoztatni kell. 

Módosítás 439
Michèle Rivasi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az összes nanoanyagot, zárójelben 
feltüntetve mögötte a „nano” kifejezést,

Or.en

Indokolás

Egyértelműen fel kell tüntetni a címkén a biocid termékekben lévő nanoanyagokat. 

Módosítás 440
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés – 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, a felhasználó számára 
értelmezhető és érthető módon  kifejezett 
adagolási arányt az engedélyben szereplő 
minden egyes felhasználáshoz;
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Or.it

Indokolás

A metrikus egységekben kifejezett adagolási arány nem érthető a nem professzionális 
felhasználók számára, tehát nehezen érthető a fogyasztó számára. Követelmény azonban, 
hogy a címkén a végső fogyasztó számára értelmezhetően és megfelelően legyen feltüntetve az 
adagolási arány. 

Módosítás 441
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés – g pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) ha tájékoztatót mellékelnek, akkor a 
„Használat előtt olvassa el a mellékelt 
használati utasítást!” feliratot;

g) ha tájékoztatót mellékelnek, akkor a 
„Használat előtt olvassa el a mellékelt 
használati utasítást!” feliratot, valamint 
adott esetben a veszélyeztetett 
csoportoknak szóló figyelmeztetéseket;

Or.en

Indokolás

A biocid termékek címkéin jobb iránymutatást kell adni a veszélyeztetett csoportok számára. 

Módosítás 442
Anja Weisgerber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ma) adott esetben a „kis kockázattal járó 
biocid termék” címkét olyan termékek 
esetében , amelyeket a 16. cikk (3) 
bekezdése szerint engedélyeztek.

Or.de
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Indokolás

A végfelhasználónak lehetőséget kell kapnia arra, hogy különbséget tehessen az alacsonyabb 
kockázati potenciált hordozó biocid terméket a magasabb kockázatúval, és e szerint hozza 
meg vásárlási döntését. 

Módosítás 443
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok előírhatják, hogy a
területükön forgalomba hozott biocid 
termékeket az ország hivatalos nyelvén 
vagy nyelvein írt címkékkel lássák el.

3. A tagállamok területén forgalomba 
hozott biocid termékeket a forgalmazás 
helye szerinti ország hivatalos nyelvén 
vagy nyelvein írt címkékkel lássák el.

Or.fr

Indokolás

Mind a fogyasztók, mind pedig az ellenőrző hatóság munkatársai számára biztosítani kell a 
saját anyanyelvükön az információkhoz való hozzáférést. 

Módosítás 444
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság a 72. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban elfogadhat a biocid 
termékek közösségi nyilvántartásába 
beviendő információk egyes típusaira és a 
kapcsolódó eljárásokra vonatkozó részletes 
szabályokat.

(5) A Bizottság a biocid termékek 
közösségi nyilvántartásának megfelelő 
működése érdekében – a 71a. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok keretében, a 71b. és 71c. cikk 
feltételeire is figyelemmel – a 
nyilvántartásba beviendő információk 
egyes típusaira és a kapcsolódó eljárásokra 
vonatkozó részletes szabályokat fogadhat 
el.
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Or.en

Indokolás

A biocid termékek közösségi nyilvántartásának megfelelő működése EU-szerte részletes 
intézkedéseket követel meg a nyilvántartás működésével kapcsolatban, amelyeket 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kell megállapítani. 

Módosítás 445
Mario Pirillo

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 
termékre vonatkozó reklámban semmilyen 
esetben sem szerepelhetnek a „kis 
kockázattal járó biocid termék”, „nem 
mérgező”, „ártalmatlan” vagy hasonló 
fordulatok.

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

Or.it

Indokolás

Kis kockázattal járó biocid termékre vonatkozó reklám esetében lehetőség van annak 
feltüntetésére, hogy a termék ebbe a kategóriába tartozik. 

Módosítás 446
Anja Weisgerber

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 „kis 
kockázattal járó biocid termék”, „nem 
mérgező”, „ártalmatlan” vagy hasonló 
fordulatok. A „kis kockázattal járó biocid 
termék” reklám csak olyan termékek 
esetében megengedett, amelyeket a 16. 
cikk (3) bekezdése szerint engedélyeztek.

Or.de

Indokolás

A végfelhasználónak lehetőséget kell kapnia arra, hogy különbséget tehessen az alacsonyabb 
kockázati potenciált hordozó biocid terméket a magasabb kockázatúval, és e szerint hozza 
meg vásárlási döntését. 

Módosítás 447
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – f a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) adott esetben javaslatok a továbbított 
árucikkekben lévő egyes biocid 
termék(ek)re vagy biocid termékek 
csoportjaira vonatkozó küszöbértékekre.

Or.en

Indokolás

Néhány, az EU-ban nem engedélyezett biocid terméket az EU-n kívüli országokban szívesen 
alkalmaznak: a keresztszennyeződés így nem zárható ki teljesen az árucikkeknél. Az 
ügynökségnek szükség esetén képesnek kell lennie arra, hogy eltérjen a továbbított kezelt 
árucikkekre vonatkozó, a 47. cikk (1) bekezdésében említett, általános 0,01%-os 
küszöbértéktől. 

Módosítás 448
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – i a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) iránymutatást és eszközöket ad a 
felhasználási szakaszra vonatkozóan, 
különös tekintettel a következőkre:
- integrált peszticidkezelési intézkedések 
meghatározott kártevőkre vonatkozóan;
- a biocid termékek felhasználásának 
nyomon követése;
- bevált gyakorlatok a biocid termékek 
használatára vonatkozóan, hogy a 
minimálisan szükséges dózisra 
korlátozzák e termékek felhasználását;
- peszticidkezelés érzékeny területeken, 
mint amilyenek az iskolák, munkahelyek, 
óvodák, közterek, tavak, csatornák és 
folyópartok, idősgondozó központok;
- műszaki berendezések a biocid termékek 
alkalmazására és ellenőrzésére.

Or.en

Módosítás 449
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 2 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a mikro-, kis- és középvállalkozások 
meghatározásáról szóló 2003/361/EK 
bizottsági ajánlás értelmében kis- és 
középvállalkozásnak minősülő 
vállalkozások esetében csökkentett díjakat 
kell megállapítani;

a) a mikro-, kis- és középvállalkozások 
meghatározásáról szóló 2003/361/EK 
bizottsági ajánlás értelmében kis- és 
középvállalkozásnak minősülő 
vállalkozások esetében csökkentett díjakat 
kell megállapítani; ez semmiképpen sem 
érinti az értékelő illetékes hatóság abbéli 
felelősségét, hogy gondosan elvégezze az e 
rendelet szerinti értékelést;

Or.de
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Indokolás

A díjaknak a szükséges munkához kell igazodniuk, amelyeket megfelelő és hatékony módon 
végeztek el. Ezért az éves díj indokolás nélkül nem elfogadható, és díjakat csak akkor lehet 
követelni, ha azok ténylegesen szükségesek. 

Módosítás 450
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 2 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a mikro-, kis- és középvállalkozások 
meghatározásáról szóló 2003/361/EK 
bizottsági ajánlás értelmében kis- és 
középvállalkozásnak minősülő 
vállalkozások esetében csökkentett díjakat 
kell megállapítani;

a) a mikro-, kis- és középvállalkozások 
meghatározásáról szóló 2003/361/EK 
bizottsági ajánlás értelmében kis- és 
középvállalkozásnak minősülő 
vállalkozások esetében csökkentett díjakat 
kell megállapítani; ez semmiképpen sem 
érinti az értékelő illetékes hatóság abbéli 
felelősségét, hogy gondosan elvégezze az e 
rendelet szerinti értékelést;

Or.en

Indokolás

Indokolás nélkül az éves díj nem elfogadható, és az ilyen intézkedések bevezetése előtt teljes 
körű konzultációt kell folytatni.  Az elfogadott, hogy a Bizottságnak és a tagállamoknak 
fedezni kell tudniuk költségeiket, azonban e díjak pusztán gazdasági okokból nem 
akadályozhatják a kereskedelmet, hiszen a biocid termékeknek kulcsszerepe van a 
közegészségügy minden területén. 

Módosítás 451
Corinne Lepage

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a díjrendszer figyelembe veszi azt, 
hogy az engedélyhez kötött termék 
megfelel a kis kockázattal járó termékre
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vonatkozó követelményeknek;

Or.fr

Indokolás

A díjrendszerrel lehetőség nyílik a kis kockázattal járó termékek gyártásának az ösztönzésére. 

Módosítás 452
Dagmar Roth-Behrendt

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

törölve

Or.de

Indokolás

A díjaknak a szükséges munkához kell igazodniuk, amelyeket megfelelő és hatékony módon 
végeztek el. Ezért az éves díj indokolás nélkül nem elfogadható, és díjakat csak akkor lehet 
követelni, ha azok ténylegesen szükségesek. 

Módosítás 453
Mario Pirillo

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) díjfizetésre csak akkor kerülhet sor, ha 
az valóban szükséges; valamint

Or.it

Indokolás

Nem lehet előre éves díjfizetést előírni. Díjakat csak akkor lehet követelni, ha azok 
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ténylegesen szükségesek.

Módosítás 454
Cristian Silviu Buşoi

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 díj csak akkor vethető ki, ha az 
ténylegesen szükséges.

Or.en

Indokolás

Indokolás nélkül az éves díj nem elfogadható, és az ilyen intézkedések bevezetése előtt teljes 
körű konzultációt kell folytatni.  Az elfogadott, hogy a Bizottságnak és a tagállamoknak 
fedezni kell tudniuk költségeiket, azonban e díjak pusztán gazdasági okokból nem 
akadályozhatják a kereskedelmet, hiszen a biocid termékeknek kulcsszerepe van a 
közegészségügy minden területén. 

Módosítás 455
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 2 bekezdés – e pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a díjak összetételének és összegének 
megállapítása során figyelembe kell venni 
az ügynökség és az illetékes hatóságok 
által e rendelet értelmében elvégzendő 
munkát, és a díjak mértékét úgy kell 
meghatározni, hogy az azokból származó 
bevétel – az ügynökség e rendelet szerinti 
egyéb bevételi forrásaival együtt –
elégséges legyen a nyújtott szolgáltatások 
költségének fedezésére.

e) a díjat csak akkor vetik ki, ha az 
ténylegesen szükséges; a díjak 
összetételének és összegének megállapítása 
során figyelembe kell venni az ügynökség 
és az illetékes hatóságok által e rendelet 
értelmében elvégzendő munkát, és a díjak 
mértékét úgy kell meghatározni, hogy az 
azokból származó bevétel – az ügynökség 
e rendelet szerinti egyéb bevételi 
forrásaival együtt – elégséges legyen a 
nyújtott szolgáltatások költségének 
fedezésére.
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Or.de

Indokolás

A díjaknak a szükséges munkához kell igazodniuk, amelyeket megfelelő és hatékony módon 
végeztek el. Ezért az éves díj indokolás nélkül nem elfogadható, és díjakat csak akkor lehet 
követelni, ha azok ténylegesen szükségesek. 

Módosítás 456
Anja Weisgerber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a díjak összege nem haladhatja meg a 
45 000 eurót.

Or.de

Indokolás

A kivethető díjnak az Európában jelenleg érvényes díjhatárokon belül kell mozognia. 

Módosítás 457
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
71 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

71a cikk
A hatáskör-átruházás gyakorlása

(1) A 6. cikk (4) bekezdésében, a 8. cikk 
(5) bekezdésében, a 12. cikk (5) 
bekezdésében, a 13. cikk (1) 
bekezdésében, a 14. cikkben, a 19. cikk (3) 
bekezdésében, a 21. cikk (5)bekezdésében, 
a 42. cikkben, a 46. cikk (4) bekezdésében, 
a 60. cikk (5) bekezdésében, a 70. cikk (1) 
bekezdésében, a 73. cikkben és a 77. cikk 
(1) bekezdésében említett, 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadásával kapcsolatos hatásköröket e 
rendelet hatálybalépését követően 5 évig a 
Bizottságra ruházzák. A Bizottság az 5 
éves időszak vége előtt legkésőbb 6 
hónappal jelentést készít az átruházott 
hatáskörökről. A hatáskör-átruházás 
automatikusan meghosszabbodik azonos 
időtartamú időszakokkal, kivéve, ha az 
Európai Parlament és a Tanács a 71b. 
cikkel összhangban visszavonja a 
hatáskör-átruházást.
(2) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadásakor a Bizottság azzal 
egyidejűleg értesíti az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.
(3) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadására irányuló hatáskört a 71b. és 
71c. cikkben meghatározott feltételekre 
figyelemmel ruházzák át a Bizottságra.

Or.en

Indokolás

Az EUMSz. 290. cikke alapján a rendeletben részletes rendelkezéseket kell megállapítani a 
hatáskör-átruházásról. 

Módosítás 458
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
71 b cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

71b. cikk
A hatáskör-átruházás visszavonása

(1) A 6. cikk (4) bekezdésében, a 8. cikk 
(5) bekezdésében, a 12. cikk (5) 
bekezdésében, a 13. cikk (1) 
bekezdésében, a 14. cikkben, a 19. cikk (3) 
bekezdésében, a 21. cikk (5)bekezdésében, 
a 42. cikkben, a 46. cikk (4) bekezdésében, 
a 60. cikk (5) bekezdésében, a 70. cikk (1) 
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bekezdésében, a 73. cikkben és a 77. cikk 
(1) bekezdésében említett hatáskör-
átruházást az Európai Parlament és a 
Tanács bármikor visszavonhatja.
(2) Az az intézmény, amely belső eljárást 
indított annak eldöntésére, hogy 
visszavonja-e a hatáskör-átruházást, 
törekszik arra, hogy a végleges döntés 
meghozatala előtt ésszerű időn belül 
tájékoztassa a többi intézményt és a 
Bizottságot, jelezve azt az átruházott 
hatáskört, amelyet visszavonhatnak, 
továbbá a visszavonás lehetséges okait.
(3) A visszavonásról hozott határozat 
megszünteti az abban a határozatban 
meghatározott hatáskör-átruházást. A 
visszavonás azonnal vagy a határozatban 
megadott későbbi időpontban lép 
hatályba. A visszavonás nem érinti a már 
hatályban lévő felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat. A visszavonásról szóló 
határozatot közzé kell tenni az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában.

Or.en

Indokolás

Az EUMSz. 290. cikke alapján a rendeletben részletes rendelkezéseket kell megállapítani a 
hatáskör-átruházásról. 

Módosítás 459
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
71 c cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

71c. cikk
Kifogás a felhatalmazáson alapuló jogi 

aktussal szemben
(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
az értesítéstől számított három hónapon 
belül kifogást emelhet a felhatalmazáson 
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alapuló jogi aktussal szemben.
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időszak egy 
hónappal meghosszabbítható.
(2) Amennyiben ezen időszak lejártát 
követően sem az Európai Parlament, sem 
a Tanács nem emel kifogást a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben, azt közzéteszik az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában, és az aktusban 
meghatározott időpontban hatályba lép.
(3) Ha az Európai Parlament vagy a 
Tanács kifogást emelt a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal szemben, akkor az 
aktus nem lép hatályba. A kifogást emelő 
intézmény indokolja a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal szemben emelt 
kifogást.

Or.en

Indokolás

Az EUMSz. 290. cikke alapján a rendeletben részletes rendelkezéseket kell megállapítani a 
hatáskör-átruházásról. 

Módosítás 460
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
72 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének 
(1), (2), (4) és (6) bekezdését, valamint 7. 
cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének 
rendelkezéseire is figyelemmel.

törölve

Or.en

Indokolás

Mivel a komitológiai rendszert összehangolják az EUMSz. 290. cikke szerinti felhatalmazáson 
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alapuló jogi aktusok új rendszeréhez, az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás 
nem alkalmazandó a rendelet végrehajtására. 

Módosítás 461
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a mellékleteket 
hozzáigazíthatja a tudományos és műszaki 
fejlődéshez.

A műszaki fejlődés figyelembevétele 
érdekében a Bizottság – a 71a. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok keretében, a 71b. és 71c. cikk 
feltételeire is figyelemmel – a 
mellékleteket hozzáigazíthatja a 
tudományos és műszaki fejlődéshez.

Or.en

Indokolás

A komitológiai szabályozás hozzáigazítása az EUMSz. 290. cikke szerinti, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok új rendszeréhez. 

Módosítás 462
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a mellékleteket 
hozzáigazíthatja a tudományos és műszaki 
fejlődéshez.

A Bizottság a mellékleteket hozzáigazítja a 
tudományos és műszaki fejlődéshez.

Or.de

Módosítás 463
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or.en

Indokolás

A komitológiai szabályozás hozzáigazítása az EUMSz. 290. cikke szerinti, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok új rendszeréhez. 

Módosítás 464
Tiziano Motti

Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy tagállam új bizonyítékok 
alapján megalapozottan feltételezi, hogy 
egy biocid termék – bár e rendelet 
előírásainak megfelel – komoly veszélyt 
jelent az emberek vagy az állatok 
egészségére vagy a környezetre nézve, 
meghozhatja a megfelelő átmeneti 
intézkedéseket. A tagállam erről 
haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és 
a többi tagállamot, és határozatát az új 
bizonyítékokra alapozva megindokolja.

Amennyiben egy tagállam új bizonyítékok 
alapján megalapozottan feltételezi, hogy 
egy biocid termék – bár e rendelet 
előírásainak megfelel – azonnali, vagy 
hosszú távon jelentkező komoly veszélyt 
jelent az emberek és különösen a 
gyermekek vagy az állatok egészségére, 
vagy a környezetre nézve, meghozhatja a 
megfelelő átmeneti intézkedéseket. A 
tagállam erről haladéktalanul tájékoztatja a 
Bizottságot és a többi tagállamot, és 
határozatát az új bizonyítékokra alapozva 
megindokolja.

Or.it

Indokolás

Kiemelendő, hasznos pontosítás az egészségre ártalmas termékek esetében a gyermekekre 
vonatkozó minimális egészségügyi határértékek megállapítása a felnőttekéhez képest, amelyre 
a rendelettervezet alapozni kívánja az ártalmassági határérték paramétereket. Mivel gyakran 
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– és tudtuk nélkül – a gyermekek olyan helyen tartózkodnak, amelyet biocid termékekkel vagy 
növényvédő szerrel permeteztek, az egészségre ártalmas termékek következtében közvetlenül 
vagy közvetett módon, azonnal, vagy később jelentkeznek rajtuk a hatások.

Módosítás 465
Csaba Sándor Tabajdi

Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy tagállam új bizonyítékok 
alapján megalapozottan feltételezi, hogy 
egy biocid termék – bár e rendelet 
előírásainak megfelel – komoly veszélyt 
jelent az emberek vagy az állatok 
egészségére vagy a környezetre nézve, 
meghozhatja a megfelelő átmeneti 
intézkedéseket. A tagállam erről 
haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és 
a többi tagállamot, és határozatát az új 
bizonyítékokra alapozva megindokolja.

Amennyiben egy tagállam új bizonyítékok 
alapján megalapozottan feltételezi, hogy 
egy biocid termék – bár e rendelet 
előírásainak megfelel – komoly veszélyt 
jelent az emberek vagy az állatok 
egészségére vagy a környezetre nézve,
különös tekintettel a veszélyeztetett 
csoportokra és annak kockázatára, hogy 
nem teljesítik a 2000/60/EK irányelvben 
foglalt minőségi előírásokat, meghozhatja 
a megfelelő átmeneti intézkedéseket. A 
tagállam erről haladéktalanul tájékoztatja a 
Bizottságot és a többi tagállamot, és 
határozatát megindokolja.

Or.en

Indokolás

A módosítás biztosítja a szubszidiaritás és az elővigyázatosság elvének érvényesülését. A 
tagállamoknak végre kell hajtaniuk a másodlagos európai jogot, például a vízről szóló 
keretirányelvet. Figyelembe véve a növényvédő szerekről újonnan elfogadott rendelet, a 
tagállamoknak kellő mozgásterük van arra, hogy megvédjék polgáraikat és a veszélyeztetett 
ökoszisztémákat. 

Módosítás 466
Csaba Sándor Tabajdi

Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 72. cikk (3) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően vagy 
engedélyezi az átmeneti intézkedést a 
határozatban rögzített időszakra, vagy 
kötelezi a tagállamot az átmeneti 
intézkedés visszavonására.

törölve

Or.en

Indokolás

Az új EU-Szerződés 193. cikke szerint a tagállamok a környezet minőségének javítása és az 
emberi egészség védelme céljából szigorúbb védintézkedéseket alkalmazhatnak vagy 
vezethetnek be. 

Módosítás 467
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság folytatja a 98/8/EK 
irányelv 16. cikkének (2) bekezdésével 
összhangban megkezdett, valamennyi 
meglévő hatóanyag szisztematikus 
vizsgálatára irányuló munkaprogramját és 
2014. május 14-ig lezárja azt. A Bizottság 
a munkaprogram végrehajtása és az 
illetékes hatóságok, valamint a programban 
részt vevők vonatkozó jogainak és 
kötelezettségeinek meghatározása 
érdekében végrehajtási szabályokat 
fogadhat el. 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.

(1) A Bizottság folytatja a 98/8/EK 
irányelv 16. cikkének (2) bekezdésével 
összhangban megkezdett, valamennyi 
meglévő hatóanyag szisztematikus 
vizsgálatára irányuló munkaprogramját és 
2014. május 14-ig lezárja azt.  A
zökkenőmentes átmenet érdekében a 
Bizottság – a 71a. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
keretében, a 71b. és 71c. cikk feltételeire 
is figyelemmel – a munkaprogram 
végrehajtása és az illetékes hatóságok, 
valamint a programban részt vevők 
vonatkozó jogainak és kötelezettségeinek 
meghatározása érdekében végrehajtási 
szabályokat fogadhat el, és a 
munkaprogram terén elért előrelépéstől 
függően határozatot hozhat a 
munkaprogramnak egy meghatározott 
időtartamra való meghosszabbításáról.
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Or.en

Indokolás

A komitológiai szabályozás hozzáigazítása az EUMSz. 290. cikke szerinti, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok új rendszeréhez. 

Módosítás 468
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A munkaprogram előrehaladásának 
függvényében a Bizottság határozott időre 
meghosszabbíthatja a munkaprogram 
végrehajtására kijelölt időtartamot. Az e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkozó intézkedést a 72. 
cikk (4) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

törölve

Or.en

Indokolás

A komitológiai szabályozás hozzáigazítása az EUMSz. 290. cikke szerinti, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok új rendszeréhez. 

Módosítás 469
Christa Klaß

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 

 A Bizottság a munkaprogram 
végrehajtásának előmozdítása érdekében 
– a 71a. cikkel összhangban 
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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 rendelet I. mellékletébe. A 
határozatban meg kell jelölni az I. 
mellékletbe való felvétel hatálybalépésének 
időpontját.

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
keretében, a 71b. és 71c. cikk feltételeire 
is figyelemmel – 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 rendelet I. mellékletébe. A 
határozatban meg kell jelölni az I. 
mellékletbe való felvétel hatálybalépésének 
időpontját.

Or.en

Indokolás

A komitológiai szabályozás hozzáigazítása az EUMSz. 290. cikke szerinti, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok új rendszeréhez. 

Módosítás 470
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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 
rendelet I. mellékletébe. A határozatban 
meg kell jelölni az I. mellékletbe való 
felvétel hatálybalépésének időpontját.

 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 
rendelet I. mellékletébe. A határozatban 
meg kell jelölni az I. mellékletbe való 
felvétel hatálybalépésének időpontját, 
amely a határozatot követően két év.
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Or.en

Indokolás

A jogalkotási szövegnek egyértelműen meg kell adnia az alkalmazandó időtartamot. Az 
illetékes hatóságok korábban két évben állapodtak meg. 

Módosítás 471
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azok a biocid termékek, amelyek 
vonatkozásában a tagállam illetékes 
hatósága elutasította a (3) bekezdés 
értelmében benyújtott, engedély iránti 
kérelmet vagy az engedély meg nem 
adásáról határozott, az elutasítástól vagy a 
határozat meghozatalától számított hatodik 
hónapot követően nem hozhatók 
forgalomba.

(4) Azok a biocid termékek, amelyek 
vonatkozásában a tagállam illetékes 
hatósága elutasította a (3) bekezdés 
értelmében benyújtott, engedély iránti 
kérelmet vagy az engedély meg nem 
adásáról határozott, az elutasítástól vagy a 
határozat meghozatalától számított hatodik 
hónapot követően nem hozhatók 
forgalomba. Azon biocid termékek 
ártalmatlanítása, tárolása és 
felhasználása, amelyek tekintetében a 
tagállam illetékes hatósága elutasította a 
(3) bekezdés alapján benyújtott 
engedélyezési kérelmet, vagy nem adta 
meg az engedélyt, a mellékletbe való 
felvétel hatálybalépésének időpontjától 
számított tizennyolc hónapig megengedett.

Or.en

Indokolás

A meglévő biocid termékek ártalmatlanítására, tárolására és felhasználására vonatkozó 
határidőket következetesen kell megadni ebben a cikkben. 
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Módosítás 472
Dan Jørgensen

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 2013. 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.

Or. en

Módosítás 473
Anja Weisgerber

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 

 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 
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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. 

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 tizenkettedik hónapot 
követően nem hozhatók forgalomba. 

Or.de

Indokolás

Az előírt határidőt az importőrök üzleti ciklusát figyelembe véve meg kell hosszabbítani. A 
kereskedők 18 hónappal a raktározás előtt megrendelik az árukat. A 12 hónapos határidő 
garantálná az importőröknek a szükséges jogbiztonságot. 

Módosítás 474
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon biocid termékekből meglévő 
készletek ártalmatlanítása, tárolása és 
felhasználása, amelyekre az illetékes 
hatóság vagy a Bizottság az adott 
felhasználási célra nem adott engedélyt, 
vagy a 80. cikk első albekezdésében 
említett határozat meghozatalának 
időpontjától számított tizenkét hónapon 
keresztül, vagy ugyanezen cikk második 
albekezdésében említett időponttól 
számított tizenkét hónapon keresztül 
engedélyezett, a két lehetőség közül a 
későbbit véve figyelembe.

Or.en



AM\810555HU.doc 89/92 PE439.891v02-00

HU

Indokolás

E 80. cikkből származó bekezdés beillesztése biztosítja az olyan új termékekre vonatkozó 
intézkedések következetességét, amelyek a biocid termékekről szóló rendelet alkalmazási 
körébe tartoznak. 

Módosítás 475
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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 
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 
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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.

Or.fr

Indokolás

Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokat az 1935/2004/EK rendelet már szabályozza. 
E rendelet talán nem fedi az ilyen anyagok értékelésének használatának valamennyi 
aspektusát, de új korlátozásokat az élelmiszerekkel kapcsolatban álló anyagokra vonatkozó 
jogszabályok és a „biocid termékek” rendelet felülvizsgálatával kell bevezetni, a szabályozás 
és az értékelések megkettőzésének elkerülése érdekében.

Módosítás 476
Julie Girling

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 
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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 
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.

Or.en
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Indokolás

Az élelmiszerrel érintkező anyagokra nem szabad ezt a javaslatot alkalmazni, mivel ez 
párhuzamos szabályozást és értékelést eredményezne. Az élelmiszerrel érintkező anyagokat 
már szabályozza az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és 
tárgyakról szóló 1935/2004/EK rendelet. Amennyiben bármilyen módon változnának az 
élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő anyagokra irányadó szabályok, azokkal az élelmiszerekkel 
kapcsolatba kerülő anyagokról szóló jogszabály felülvizsgálata keretében kell foglalkozni, 
nem pedig a biocid termékekről szóló rendelet hatályának kiterjesztése keretében. 


