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Módosítás 227
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.de

Indokolás

Hozzáigazítás ugyanezen szerző 3. cikk i. pontjára vonatkozó módosításához. Akárcsak a 
REACH-rendelet esetében, nemcsak az „első hozzáférhetővé tételnek”, hanem „minden egyes 
hozzáférhetővé tételnek” forgalomba hozatalnak kell lennie, hogy az egészség és a környezet 
védelmét szolgáló szabályok minden szinten érvényesüljenek. Az engedélykérelemre azonban 
természetesen csak az első alkalommal történő forgalomba hozatalkor van szükség. 

Módosítás 228
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Az engedélykérelmet az engedély 
birtokosa vagy képviselője nyújtja be. E 
személynek lehetőség szerint, de nem 
feltétlenül kell annak lennie, aki az adott 
tagállamban vagy a Közösségen belül a 
biocid termék forgalomba hozataláért felel.

Or.it
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Módosítás 229
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.fr

Indokolás

Nem mindig az engedélyezett termék forgalomba hozatalért felelős személy az engedély 
birtokosa. Az ágazatnak az ellátási láncban szüksége van erre a rugalmasságra. A szövegnek 
kifejezetten ki kell mondania, hogy amikor a kérelmező egy rokon összetételű termékcsoportra 
kíván engedélyt kérni, akkor közös engedélykérelmet kell kiállítani, amely a rokon összetételű 
termékcsoportba tartozó valamennyi termékre vonatkozik.

Módosítás 230
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Az engedélykérelmet az a személy vagy 
képviselője nyújtja be, aki az engedély 
birtokosa lesz. Ez a személy megegyezhet 
azzal a személlyel, aki az adott tagállamban 
vagy a Közösségen belül a biocid termék 
forgalomba hozataláért felel, de ez nem 
szükségszerű.

Or.en

Indokolás

Az ágazatnak az ellátási láncban nagyobb rugalmasságra van szüksége. Valóban nem 
szokatlan, hogy egy terméket importálnak egy országba, és annak a forgalomba hozataláért 
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egy olyan forgalmazó felel, aki nem egyezik meg az engedély birtokosával, illetve hogy a 
multinacionális vállalatok esetében az egyes leányvállalatok felelnek saját országukban a 
termék forgalomba hozataláért. Annak meghatározása, hogy az engedély birtokosa azonos a 
forgalomba hozatalért felelős személlyel, nagyon merev keretet hozna létre az ágazat 
számára, amellyel a gyakorlatban nehezen boldogulna.

Módosítás 231
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kérelmező közös engedélykérelmet 
nyújthat be a rokon összetételű 
termékcsoportként engedélyeztetni kívánt 
termékcsoport tekintetében.

Or.en

Indokolás

Az ágazatnak az ellátási láncban szüksége van erre a rugalmasságra. A szövegben kifejezetten 
meg kell adni, hogy amennyiben a kérelmező egy rokon összetételű termékcsoport 
tekintetében szeretne engedélyt kapni, akkor egyetlen közös kérelmet kell benyújtania, amely a 
termékcsoport részeként kezelni kívánt összes terméket felöleli. A szövegben ez a pontosítás 
jelenleg nem szerepel. 

Módosítás 232
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közös engedélykérelmet a kérelmező 
olyan termékek csoportjára nyújthatja be, 
amely termékekre az engedélyt a rokon 
összetételű termékcsoportban kívánják 
megszerezni.
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Or.fr

Indokolás

Nem mindig az engedélyezett termék forgalomba hozatalért felelős személy az engedély 
birtokosa. Az ágazatnak az ellátási láncban szüksége van erre a rugalmasságra. A szövegnek 
kifejezetten ki kell mondania, hogy amikor a kérelmező egy rokon összetételű termékcsoportra 
kíván engedélyt kérni, akkor közös engedélykérelmet kell kiállítani, amely a rokon összetételű 
termékcsoportba tartozó valamennyi termékre vonatkozik.

Módosítás 233
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés – 2 a albekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biocidok munkavégzéssel összefüggő, 
fenntartható felhasználásának elérése 
érdekében egy közösségi fellépésről szóló 
keretirányelvvel kötelező intézkedéseket 
kell megállapítani és végrehajtani, mely 
magában foglalja nemzeti cselekvési 
tervek bevezetését, az integrált 
növényvédelmet, kockázatcsökkentő 
intézkedéseket és az alternatív megoldások 
előmozdítását.
Ennek a rendeletnek az elfogadását 
követően két évvel a Bizottság javaslatot 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

Or.en

Módosítás 234
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 5 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A károsító szervetekkel való 
megfertőződést megfelelő elriasztó 
intézkedésekkel kell elkerülni, amelyekkel 
elűzhetők vagy távol tarthatók ezek a 
szervezetek. Ezen túlmenően további 
elővigyázatossági lépéseket kell tenni, 
mint amilyen például az áruk megfelelő 
raktározása, a higiéniai előírásoknak való 
megfelelés és a hulladékok azonnali 
ártalmatlanítása. További lépéseket csak 
akkor kell tenni, ha ezek az intézkedések 
hatástalannak bizonyulnak.  Elsőként 
mindig olyan biocid termékeket kell 
alkalmazni, amelyek alacsony kockázattal 
járnak az emberekre, az állatokra és a 
környezetre nézve. Azokat a biocid 
termékeket, amelyeket fájdalom és 
szenvedés érzékelésére képes állatok 
károsítására, illetve megölésére vagy 
elpusztítására szánnak, csak végső 
megoldásként szabad alkalmazni.

Or.en

Indokolás

A 15. cikket egy új (1) bekezdéssel kell kiegészíteni, amely a biocidok fenntartható 
használatára vonatkozó szabályokat tartalmaz. 

Módosítás 235
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – b pont – i alpont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) kellően hatékony; i. szükséges és kellően hatékony;

Or.en
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Indokolás

Ez szavatolja a környezet és az emberi egészség következetes védelmét. A környezet védelmére 
vonatkozó minden idevágó közösségi előírásnak meg kell felelni. Ezt szavatolja a biocid 
termékekről szóló 98/8/EK irányelv is. Ezen túlmenően figyelembe kell venni a kiszolgáltatott 
csoportok védelmét –a növényvédő szerekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó 
1107/2009/EK rendelet előírásaihoz hasonlóan – és az együttes hatásokat is. 

Módosítás 236
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii alpont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. nincs elfogadhatatlan hatása a 
célszervezetekre, így különösen nem okoz 
elfogadhatatlan rezisztenciát vagy 
keresztrezisztenciát, illetve gerincesek 
esetén szükségtelen szenvedést és 
fájdalmat;

ii. nincs tényleges vagy lehetséges hatása a 
célszervezetekre, így különösen nem okoz 
elfogadhatatlan rezisztenciát vagy 
keresztrezisztenciát, illetve gerincesek 
esetén szükségtelen szenvedést és 
fájdalmat;

Or.en

Indokolás

Ez szavatolja a környezet és az emberi egészség következetes védelmét. A környezet védelmére 
vonatkozó minden idevágó közösségi előírásnak meg kell felelni. Ezt szavatolja a biocid 
termékekről szóló 98/8/EK irányelv is. Ezen túlmenően figyelembe kell venni a kiszolgáltatott 
csoportok védelmét –a növényvédő szerekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó 
1107/2009/EK rendelet előírásaihoz hasonlóan – és az együttes hatásokat is. 

Módosítás 237
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii alpont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. önmagában vagy szermaradékai révén 
nincs közvetlenül vagy közvetetten 
elfogadhatatlan hatása az emberi vagy 
állati egészségre;

iii. önmagában vagy szermaradékai révén 
nem lehet azonnali vagy késleltetett káros 
hatása az emberi egészségre – ideértve a 
kiszolgáltatott csoportok egészségét is –
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vagy az állatok egészségére, sem 
közvetlenül, sem ivóvízen (figyelembe véve 
a vízkezelésből nyert termékeket), 
élelmiszeren, takarmányon vagy levegőn 
keresztül, sem munkahelyi terhelés 
következményeként, sem más közvetett 
hatáson keresztül, figyelembe véve az 
ismert halmozódó és szinergikus 
hatásokat is, ha az ilyen hatások 
értékelésére szolgáló, a Hatóság által 
jóváhagyott tudományos módszerek 
rendelkezésre állnak, illetve a felszín alatti 
vizekre sem;

Or.en

Indokolás

Elfogadhatatlan „elfogadhatatlan hatásokról” beszélni, amikor az emberi egészségről van 
szó. A növényvédő szerek engedélyezésével összefüggésben az „elfogadhatatlan” kifejezést 
csak a környezeti hatásokkal kapcsolatban használták. Itt a PPP-rendelet megfogalmazását 
kell alkalmazni, annál is inkább, mivel az szintén tartalmaz halmozódó és szinergikus 
hatásokat. 

Módosítás 238
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii alpont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. önmagában vagy szermaradékai révén 
nincs közvetlenül vagy közvetetten 
elfogadhatatlan hatása az emberi vagy 
állati egészségre;

iii. önmagában vagy metabolitjai és
szermaradékai révén nincs közvetlenül 
vagy közvetetten tényleges vagy lehetséges 
káros hatása az emberek, különösen a 
kiszolgáltatott csoport egészségére vagy az
állati egészségre;

Or.en

Indokolás

Ez szavatolja a környezet és az emberi egészség következetes védelmét. A környezet védelmére 
vonatkozó minden idevágó közösségi előírásnak meg kell felelni. Ezt szavatolja a biocid 
termékekről szóló 98/8/EK irányelv is. Ezen túlmenően figyelembe kell venni a kiszolgáltatott 
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csoportok védelmét –a növényvédő szerekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó 
1107/2009/EK rendelet előírásaihoz hasonlóan – és az együttes hatásokat is. 

Módosítás 239
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii alpont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. önmagában vagy szermaradékai révén 
nincs közvetlenül vagy közvetetten 
elfogadhatatlan hatása az emberi vagy 
állati egészségre;

iii. önmagában vagy szermaradékai révén 
nincs azonnali vagy késleltetett,
közvetlenül vagy közvetetten 
elfogadhatatlan hatása az emberi vagy 
állati egészségre, figyelembe véve a 
kiszolgáltatott csoportokat;

Or.en

Módosítás 240
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – b pont – iv alpont – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. önmagában vagy szermaradékai révén 
nincs elfogadhatatlan hatása a 
környezetre, különös tekintettel az 
alábbiakra:

iv. önmagában vagy szermaradékai révén 
nincs tényleges vagy lehetséges káros
hatása a környezetre, különös tekintettel az 
alábbiakra:

Or.en

Indokolás

Ez szavatolja a környezet és az emberi egészség következetes védelmét. A környezet védelmére 
vonatkozó minden idevágó közösségi előírásnak meg kell felelni. Ezt szavatolja a biocid 
termékekről szóló 98/8/EK irányelv is. Ezen túlmenően figyelembe kell venni a kiszolgáltatott 
csoportok védelmét –a növényvédő szerekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó 
1107/2009/EK rendelet előírásaihoz hasonlóan – és az együttes hatásokat is. 
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Módosítás 241
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – b pont – iv alpont – 1 francia bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- sorsa és eloszlása a környezetben; - sorsa és eloszlása a környezetben, 
ideértve a nagy távolságra való terjedést 
is;

Or.en

Indokolás

Ez szavatolja a környezet és az emberi egészség következetes védelmét. A környezet védelmére 
vonatkozó minden idevágó közösségi előírásnak meg kell felelni. Ezt szavatolja a biocid 
termékekről szóló 98/8/EK irányelv is. Ezen túlmenően figyelembe kell venni a kiszolgáltatott 
csoportok védelmét –a növényvédő szerekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó 
1107/2009/EK rendelet előírásaihoz hasonlóan – és az együttes hatásokat is. 

Módosítás 242
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – b pont – iv alpont – 2 francia bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a felszíni vizek (beleértve a torkolati 
vizeket és a tengervizet), a talajvíz és az 
ivóvíz, a levegő és a talaj szennyezése;

- a felszíni vizek (beleértve a torkolati 
vizeket és a tengervizet), a talajvíz és az 
ivóvíz, a levegő és a talaj szennyezése, 
figyelembe véve a nagy hatótávolságú 
környezeti terjedést követően a 
felhasználástól távol eső helyszíneket;

Or.en

Indokolás

A növényvédő szerek tekintetében elfogadott megfogalmazással való összhang érdekében. 
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Módosítás 243
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a biocid termék hatóanyagainak jellege, 
mennyisége és műszaki egyenértékűsége, 
és ahol indokolt, egyéb toxikológiai vagy 
ökotoxikológiai szempontból jelentős 
szennyeződések és nem hatóanyagok, 
valamint toxikológiai és környezeti 
szempontból jelentős szermaradékai, 
amelyek az engedélyezendő felhasználás 
eredményeképpen keletkeznek, a II. és III. 
mellékletben foglalt vonatkozó 
követelményeknek megfelelően 
meghatározhatók;

c) a biocid termék hatóanyagainak jellege, 
mennyisége és műszaki egyenértékűsége, 
és ahol indokolt, egyéb toxikológiai vagy 
ökotoxikológiai szempontból jelentős 
szennyeződések és nem hatóanyagok, 
valamint toxikológiai és környezeti 
szempontból jelentős metabolitjai és
szermaradékai, amelyek az 
engedélyezendő felhasználás 
eredményeképpen keletkeznek, a II. és III. 
mellékletben foglalt vonatkozó 
követelményeknek megfelelően 
határozandók meg;

Or.en

Módosítás 244
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a termék rendeltetésszerű használata 
kapcsán felmerülő valamennyi körülmény;

a) a termék rendeltetésszerű használata és 
egyéb reális forgatókönyvek, például 
balesetek kapcsán felmerülő valamennyi 
körülmény;

Or.en

Indokolás

Ez szavatolja a környezet és az emberi egészség következetes védelmét. A környezet védelmére 
vonatkozó minden idevágó közösségi előírásnak meg kell felelni. Ezt szavatolja a biocid 
termékekről szóló 98/8/EK irányelv is. Ezen túlmenően figyelembe kell venni a kiszolgáltatott 
csoportok védelmét –a növényvédő szerekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó 
1107/2009/EK rendelet előírásaihoz hasonlóan – és az együttes hatásokat is. 
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Módosítás 245
Sabine Wils

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) halmozódó és szinergikus hatások.

Or.en

Indokolás

Ez szavatolja a környezet és az emberi egészség következetes védelmét. A környezet védelmére 
vonatkozó minden idevágó közösségi előírásnak meg kell felelni.  Ezt szavatolja a biocid 
termékekről szóló 98/8/EK irányelv is Ezen túlmenően figyelembe kell venni a kiszolgáltatott 
csoportok védelmét –a növényvédő szerekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó 
1107/2009/EK rendelet előírásaihoz hasonlóan – és az együttes hatásokat is. 

Módosítás 246
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A kis kockázattal járó biocid termék 
forgalomba hozatalára vonatkozó engedély 
feltétele az (1) bekezdés b), c) és d) 
pontjában leírt követelményeknek való 
megfelelés.

3. A kis kockázattal járó biocid termék 
forgalomba hozatalára vonatkozó engedély 
csak akkor adható ki, ha a hatóanyagokat 
kiskockázatú hatóanyagként értékelik, és 
a 4. és 5. cikkel összhangban felveszik az 
I. mellékletbe (vagy egy külön 
mellékletbe), továbbá az engedély feltétele 
az (1) bekezdés b), c) és d) pontjában leírt 
követelményeknek való megfelelés.

Or.en

Indokolás

A Bizottság javaslata nem garantálja a kiskockázatú hatóanyagok uniós szinten történő 
semmiféle értékelését. Egyáltalán nem tisztázott, hogy egy kis kockázattal járó termék milyen 
hatóanyagokat tartalmazhat. Ahhoz, hogy egy terméket kis kockázattal járó termékként be 
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lehessen sorolni, elengedhetetlen annak ismerete, hogy mit tartalmaz. 
A kis kockázattal járó termékek hatóanyagait ezért elengedhetetlen minimumként uniós 
szinten értékelni kell és fel kell venni az I. mellékletbe ahhoz, hogy a terméket kis kockázattal 
járó termékként el lehessen ismerni.

Módosítás 247
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés – b a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) endokrin rendszert károsító 
tulajdonságúnak minősül.

Or.en

Indokolás

Egészségügyi veszélyeik maitt nem szabad megengedni, hogy ezek az anyagok a lakosság 
kezébe kerüljenek.

Módosítás 248
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés – b a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) fejlődési károsodást okozó 
neurotoxikus vagy immunotoxikus 
hatások.

Or.en

Módosítás 249
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Valamely biocid termék akkor tekinthető 
kis kockázattal járó biocid terméknek, ha 
mind a két alábbi feltétel teljesül:

1. Valamely biocid termék akkor tekinthető 
kis kockázattal járó biocid terméknek, ha a 
benne lévő hatóanyagok szerepelnek az I. 
mellékletben, és ha mind a két alábbi 
feltétel teljesül:

Or.en

Indokolás

A Bizottság javaslata nem garantálja a kiskockázatú hatóanyagok uniós szinten történő 
semmiféle értékelését. Egyáltalán nem tisztázott, hogy egy kis kockázattal járó termék milyen 
hatóanyagokat tartalmazhat. Ahhoz, hogy egy terméket kis kockázattal járó termékként be 
lehessen sorolni, elengedhetetlen annak ismerete, hogy mit tartalmaz. A kis kockázattal járó 
termékek hatóanyagait ezért elengedhetetlen minimumként uniós szinten értékelni kell és fel 
kell venni az I. mellékletbe ahhoz, hogy a terméket kis kockázattal járó termékként el lehessen 
ismerni. 

Módosítás 250
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Valamely biocid termék akkor tekinthető 
kis kockázattal járó biocid terméknek, ha 
mind a két alábbi feltétel teljesül:

1. Valamely biocid termék akkor tekinthető 
kis kockázattal járó biocid terméknek, ha a 
két alábbi feltétel közül az egyik vagy 
mindkettő teljesül:

Or.en

Módosítás 251
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) mérlegelik mind a hatóanyagok, mind 
a nem hatóanyagok halmozódó hatásait, 
és ezeket kis kockázattal járóként 
határozzák meg.

Or.en

Módosítás 252
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mindazonáltal egy biocid termék nem 
tekinthető kis kockázattal járó biocid 
terméknek, ha a két alábbi feltétel közül 
legalább egy teljesül:

Mindazonáltal meghatározott fenntartható 
felhasználási intézkedések szükségesek a 
felhasználás ellenőrzésére szolgáló 
megfelelő technológiákkal, amennyiben
egy biocid termék az alábbi feltételek
közül legalább kettőnek megfelel:

Or.en

Módosítás 253
Rovana Plumb

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy vagy több olyan hatóanyagot 
tartalmaz, mely eleget tesz a perzisztens, 
bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy 
nagyon perzisztens és nagyon 
bioakkumulatív (vPvB) anyagok 
meghatározására szolgáló kritériumoknak 
az 1907/2006/EK rendelet XIII. 
mellékletének megfelelően.

a) a rendeltetésszerű használat során egy 
vagy több vegyi anyagot bocsát ki vagy 
egy vagy több olyan hatóanyagot 
tartalmaz, mely eleget tesz a perzisztens, 
bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy 
nagyon perzisztens és nagyon 
bioakkumulatív (vPvB) anyagok 
meghatározására szolgáló kritériumoknak 
az 1907/2006/EK rendelet XIII. 
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mellékletének megfelelően.

Or.en

Indokolás

A pontosság érdekében javaslom az átfogalmazást.

Módosítás 254
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy vagy több olyan hatóanyagot
tartalmaz, mely eleget tesz a perzisztens, 
bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy 
nagyon perzisztens és nagyon 
bioakkumulatív (vPvB) anyagok 
meghatározására szolgáló kritériumoknak 
az 1907/2006/EK rendelet XIII. 
mellékletének megfelelően.

a) egy vagy több olyan anyagot tartalmaz, 
mely eleget tesz a környezetben tartósan 
megmaradó szerves szennyező anyagok 
(POP), a perzisztens, bioakkumulatív és 
mérgező (PBT, vP) vagy nagyon 
perzisztens és nagyon bioakkumulatív 
(vPvB) anyagok meghatározására szolgáló 
kritériumoknak az 1907/2006/EK rendelet 
XIII. mellékletének megfelelően.

Or.en

Módosítás 255
Rovana Plumb

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) egy vagy több olyan hatóanyagot 
tartalmaz, mely az endokrin rendszert 
károsíthatja;

b) a rendeltetésszerű használat során egy 
vagy több vegyi anyagot bocsát ki vagy 
egy vagy több olyan hatóanyagot 
tartalmaz, mely az endokrin rendszert 
károsíthatja;

Or.en
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Indokolás

A pontosság érdekében javaslom az átfogalmazást. 

Módosítás 256
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) egy vagy több olyan hatóanyagot
tartalmaz, mely az endokrin rendszert 
károsíthatja;

b) bármilyen olyan anyagot tartalmaz, 
mely az endokrin rendszert károsíthatja;

Or.en

Módosítás 257
Rovana Plumb

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c pont – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) egy vagy több olyan hatóanyagot 
tartalmaz, melyeket az 1272/2008/EK 
rendelet alapján az alábbi kategóriákba 
soroltak, vagy amelyek megfelelnek 
azoknak a kritériumoknak, mely alapján az 
alábbi kategóriákba sorolhatók:

c) a rendeltetésszerű használat során egy 
vagy több vegyi anyagot bocsát ki vagy 
egy vagy több olyan hatóanyagot 
tartalmaz, melyeket az 1272/2008/EK 
rendelet alapján az alábbi kategóriákba 
soroltak, vagy amelyek megfelelnek 
azoknak a kritériumoknak, mely alapján az 
alábbi kategóriákba sorolhatók:

Or.en

Indokolás

A pontosság érdekében javaslom az átfogalmazást.
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Módosítás 258
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c pont – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) egy vagy több olyan hatóanyagot 
tartalmaz, melyeket az 1272/2008/EK 
rendelet alapján az alábbi kategóriákba 
soroltak, vagy amelyek megfelelnek 
azoknak a kritériumoknak, mely alapján az 
alábbi kategóriákba sorolhatók:

c) egy vagy több olyan hatóanyagot 
tartalmaz, amely aggodalomra ad okot, 
vagy melyeket az 1272/2008/EK rendelet 
alapján az alábbi kategóriákba soroltak, 
vagy amelyek megfelelnek azoknak a 
kritériumoknak, mely alapján az alábbi 
kategóriákba sorolhatók:

Or.en

Indokolás

A PPP-rendelettel összhangban lévő meghatározás, amely rögzíti, hogy a kis kockázattal járó 
termék nem tartalmazhat aggodalomra okot adó anyagot (47. cikk (1) bekezdés b) pont). 

Módosítás 259
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont – vi a alpont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

via) robbanóanyag;

Or.en

Indokolás

Szavatolni kell, hogy a kis kockázattal járó biocid termékek kis veszélyt hordoznak. 

Módosítás 260
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont – vi a alpont (új) 



PE439.904v02-00 20/59 AM\811561HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

via) maró anyagok;

Or.en

Módosítás 261
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont – vi b alpont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vib) maró anyagok;

Or.en

Indokolás

Szavatolni kell, hogy a kis kockázattal járó biocid termékek kis veszélyt hordoznak. 

Módosítás 262
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont – vi c alpont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vic) erősen toxikus vagy toxikus anyagok.

Or.en

Indokolás

Szavatolni kell, hogy a kis kockázattal járó biocid termékek kis veszélyt hordoznak. 
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Módosítás 263
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) nanoanyagot tartalmaz.

Or.en

Indokolás

A jelenlegi ismeretek, illetve azok hiánya alapján a nanoanyagot tartalmazó biocid termékek 
nem minősíthetők kis kockázattal járónak. 

Módosítás 264
Esther De Lange

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c a - c c pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a termék robbanásveszélyes;
cb) a termék fokozottan tűzveszélyes;
cc) a termék az alkalmazási 
hőmérsékleten öngyulladó.

Or.en

Módosítás 265
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A terméket az 1272/2008/EK 
rendeletnek megfelelően osztályozták vagy 
kell osztályozni;
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Or.en

Módosítás 266
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c b pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) bármilyen aggodalomra okot adó 
anyagot tartalmaz.

Or.en

Módosítás 267
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az engedély kérelmezője a fent 
meghatározott körülmények között 
biztosítja az illetékes hatóságok számára a 
következőket:
i. meghatározott tájékoztatás az értékesítés 
helyén;
ii. meghatározott tanács és/vagy 
rendelkezés a védőeszköz használatáról;
iii. ismertető biztosítása a termék 
kockázatairól, előnyeiről és felelős 
felhasználásáról;
iv. éves jelentés az esetleges balesetekről.

Or.en

Indokolás

Egy hatóanyag belső jellemzői önmagukban nem határozhatják meg, hogy alkalmas-e kis 
kockázattal járó termékekhez, mivel előfordulhat, hogy a kockázat inkább a termékkel 
szembeni kitettségből ered, és nem annyira a hatóanyag veszélyéből. Tekintettel arra, hogy 
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egyes biocidokat nem szakemberek használnak, fontos e termékek biztonságosságát a 
felhasználásukra vonatkozó jobb tájékoztatással és elővigyázatossági intézkedésekkel 
garantálni. Végül az ágazatot arra kell biztatni, hogy kutatási és innovációs erőfeszítéseit 
összpontosítsa kis kockázattal járó termékek kifejlesztésére. 

Módosítás 268
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdéstől eltérve egy biocid 
termék kis kockázatú biocid terméknek 
tekintendő, amennyiben a biocid termék a 
hatóanyagokat oly módon tartalmazza, 
hogy rendeltetésszerű használat esetén 
csak elhanyagolható expozíció fordulhat 
elő, és a terméket élettartama minden 
fázisában szigorúan ellenőrzött feltételek 
mellett kezelik.

törölve

Or.en

Indokolás

Egy termék nem tartozhat a kis kockázattal járó termékek kategóriájába, ha nem felel meg a 
fenti cikkekben megadott kritériumoknak.

Módosítás 269
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdéstől eltérve egy biocid 
termék kis kockázatú biocid terméknek 
tekintendő, amennyiben a biocid termék a 
hatóanyagokat oly módon tartalmazza, 
hogy rendeltetésszerű használat esetén 
csak elhanyagolható expozíció fordulhat 
elő, és a terméket élettartama minden 

törölve
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fázisában szigorúan ellenőrzött feltételek 
mellett kezelik.

Or.en

Indokolás

Az „elhanyagolható” jelző túlságosan homályos ahhoz, hogy megfelelő kritérium legyen az 
emberi egészség és a környezet védelmének előmozdítására. 

Módosítás 270
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdéstől eltérve egy biocid 
termék kis kockázatú biocid terméknek 
tekintendő, amennyiben a biocid termék a 
hatóanyagokat oly módon tartalmazza, 
hogy rendeltetésszerű használat esetén csak 
elhanyagolható expozíció fordulhat elő, és 
a terméket élettartama minden fázisában 
szigorúan ellenőrzött feltételek mellett 
kezelik.

2. Az (1) bekezdéstől eltérve egy biocid 
termék kis kockázatú biocid terméknek 
tekintendő, amennyiben a biocid termék a 
hatóanyagokat oly módon tartalmazza, 
hogy rendeltetésszerű használat esetén csak 
elhanyagolható expozíció fordulhat elő, 
azaz a terméket zárt rendszerekben vagy 
az emberrel való érintkezést kizáró 
körülmények között használják, és az 
adott hatóanyag szermaradékainak 
mennyisége nem haladja meg a 
kimutatási határértéket, és a terméket 
élettartama minden fázisában szigorúan 
ellenőrzött feltételek mellett kezelik.

Or.en

Módosítás 271
Esther De Lange

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdéstől eltérve egy biocid 
termék kis kockázatú biocid terméknek 

2. Az (1) bekezdéstől eltérve egy biocid 
termék kis kockázatú biocid terméknek 
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tekintendő, amennyiben a biocid termék a 
hatóanyagokat oly módon tartalmazza, 
hogy rendeltetésszerű használat esetén csak 
elhanyagolható expozíció fordulhat elő, és 
a terméket élettartama minden fázisában 
szigorúan ellenőrzött feltételek mellett 
kezelik.

tekintendő, amennyiben a biocid termék a 
hatóanyagokat oly módon tartalmazza, 
hogy rendeltetésszerű használat esetén csak 
elhanyagolható expozíció fordulhat elő, és 
a terméket élettartama minden fázisában 
szigorúan ellenőrzött feltételek mellett 
kezelik, és a 17. cikk (1) bekezdésének d) 
pontjában említett kockázatok a 
rendeltetésszerű felhasználással 
mérsékelhetők.

Or.en

Módosítás 272
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdéstől eltérve egy biocid 
termék kis kockázatú biocid terméknek 
tekintendő, amennyiben a biocid termék a 
hatóanyagokat oly módon tartalmazza, 
hogy rendeltetésszerű használat esetén 
csak elhanyagolható expozíció fordulhat 
elő, és a terméket élettartama minden 
fázisában szigorúan ellenőrzött feltételek 
mellett kezelik.

2. Az (1) bekezdéstől eltérve egy biocid 
termék kis kockázatú biocid terméknek 
tekintendő, amennyiben a biocid termék a 
hatóanyagokat oly módon tartalmazza, 
hogy előírásszerű használat esetén csak 
elhanyagolható vagy fenntartható 
felhasználási intézkedésekkel kezelhető
expozíció fordulhat elő, és a terméket 
élettartama minden fázisában szigorúan 
ellenőrzött feltételek mellett kezelik.

Or.en

Indokolás

Egy hatóanyag belső jellemzői önmagukban nem határozhatják meg, hogy alkalmas-e kis 
kockázattal járó termékekhez, mivel előfordulhat, hogy a kockázat inkább a termékkel 
szembeni kitettségből ered, és nem annyira a hatóanyag veszélyéből. Tekintettel arra, hogy 
egyes biocidokat nem szakemberek használnak, fontos e termékek biztonságosságát a 
felhasználásukra vonatkozó jobb tájékoztatással és elővigyázatossági intézkedésekkel 
garantálni. Végül az ágazatot arra kell biztatni, hogy kutatási és innovációs erőfeszítéseit 
összpontosítsa kis kockázattal járó termékek kifejlesztésére. 
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Módosítás 273
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) minden nem kis kockázattal járó biocid 
termék esetén a termék minden egyes 
hatóanyaga tekintetében dokumentáció 
vagy hozzáférési felhatalmazás, mely 
eleget tesz a II. mellékletben meghatározott 
követelményeknek;

c) a termék minden egyes hatóanyaga 
tekintetében dokumentáció vagy 
hozzáférési felhatalmazás, mely eleget tesz 
a II. mellékletben meghatározott 
követelményeknek;

Or.en

Indokolás

A kis kockázattal járó anyagok és termékek értékelését elégséges adatokra kell alapozni.

Módosítás 274
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – d pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) kis kockázattal járó biocid termékek 
esetében minden olyan lényegi 
információ, mely alátámasztja azt a 
következtetést, hogy a biocid termék kis 
kockázattal járó biocid terméknek 
tekinthető.

d) kis kockázattal járó biocid termékek 
esetében a a biocid termék III. 
mellékletben meghatározott 
követelményeknek eleget tevő 
dokumentációja vagy hozzáférési
felhatalmazása.

Or.en

Indokolás

Elégséges adat segítségével kell értékelni, hogy egy hatóanyag és egy termék kis kockázattal 
jár-e.
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Módosítás 275
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Az illetékes hatóságnak angol nyelven 
benyújthatók az olyan nemzeti engedély 
iránti kérelmek, amelyek kölcsönös 
elismeréssel kapcsolatos eljárást vonnak 
maguk után, beleértve az (1) bekezdésben 
említett dokumentumokat.

Or.en

Indokolás

Kritikus jelentőségű, hogy a későbbi kölcsönös elismeréssel kapcsolatos eljárásokat maguk 
után vonó kérelmek esetében az átvevő illetékes hatóság elfogadja angol nyelven a kérelmet 
és az összes kapcsolódó dokumentumot. Ez nagyon fontos az azonos dokumentáció több 
európai nyelvre történő fordításával kapcsolatos időigényes és költséges eljárások elkerülése 
érdekében. 

Módosítás 276
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az 18. cikktől eltérve a kérelmezőnek 
nem szükséges benyújtania az említett 
cikkben meghatározott adatokat a 
következő esetek bármelyikének 
fennállása esetén:

törölve

a) a tervezett felhasználásokhoz kötődő 
expozíció miatt az információra nincs 
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szükség;
b) az információ benyújtására 
tudományos szempontból nincs szükség;
c) az információ benyújtása technikailag 
nem lehetséges.

Or.en

Módosítás 277
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A kérelmező a IV. mellékletnek 
megfelelőn javasolhatja a 18. cikkben 
előírt adatok módosítását. Az 
adatszolgáltatási követelmények 
módosítására vonatkozó javaslatot a 
kérelmező világosan indokolja a 
kérelemben a IV. melléklet konkrét 
szabályaira hivatkozva.

törölve

Or.en

Módosítás 278
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság intézkedéseket fogad el 
kritériumok megállapítására, melyek 
alapján megállapítható, hogy mi 
fogadható el elégséges indoknak a (18) 
bekezdés által megkövetelt adatokkal 
kapcsolatos követelményeknek a (1) 
bekezdés a) pontjában említett okból 
történő módosítására.

3. Annak meghatározása érdekében, hogy 
mi fogadható el elégséges indoknak a (18) 
bekezdés által megkövetelt adatokkal 
kapcsolatos követelményeknek a (1) 
bekezdés a) pontjában említett okból 
történő módosítására, a Bizottság a 71a. 
cikkel összhangban, a 71b. cikk és a 71c. 
cikk feltételeire figyelemmel 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján fogad el kritériumokat.

Or.en

Indokolás

A komitológiai rendszert hozzá kell igazítani az EUMSz. 290. cikkének megfelelő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok új rendszeréhez. 

Módosítás 279
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 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 rendszert hozzá kell igazítani az EUMSz. 290. cikkének megfelelő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok új rendszeréhez. 

Módosítás 280
Dan Jørgensen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

oa) analitikus módszerek, ezen belül 
begyűjtési arányok és mérési határok 
(LOD) a biocid termékek toxikológiai és 
ökotoxikológiai szempontból lényeges 
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összetevői és/vagy szermaradékai 
tekintetében. 

Or.en

Módosítás 281
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a) Rokon összetételű termékcsoport 
esetén egy közös engedélyszámot adnak az 
adott termékcsoportba tartozó valamennyi 
biocid termék számára.

Or.en

Indokolás

Egy új bekezdésre van szükség, amely meghatározza, hogy egy engedélyezett rokon 
összetételű termékcsoport esetén egy közös engedélyszámot adnak az adott termékcsoportba 
tartozó valamennyi termék számára. A biocid termékekről szóló rendeletre irányuló 
javaslatban jelenleg nem szerepel ez a pontosítás. 

Módosítás 282
Catherine Soullie, Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a referenciaként használt biocid termék 
összetételének megengedett eltérése, mint 
az aktív hatóanyag(ok) és/vagy mint az 
eltérés százalékos arányának csökkenése a 
rokon összetételű termékcsoporthoz tartozó 
biocid termékekben található nem 
hatóanyagok százalékos arányában 
kifejezve;
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Or.fr

Indokolás

A 3b. bekezdésnek teljes mértékben koherensnek kell lennie a 16. cikk (6) bekezdésével, mely 
kimondja, hogy „Rokon összetételű termékcsoport esetében megengedhető a referenciaként 
használt biocid termékben található hatóanyag százalékos arányának csökkentése”. Ily 
módon az engedély tartalmának is tükröznie kell e lehetőséget.

Módosítás 283
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a referenciaként használt biocid termék 
összetételének megengedett eltérése a 
rokon összetételű termékcsoporthoz tartozó 
biocid termékekben található 
hatóanyag(ok) százalékos arányának 
csökkenésében és/vagy a nem hatóanyagok 
százalékos arányának módosulásában
kifejezve;

Or.en

Indokolás

A (3b) bekezdésnek teljes mértékben összhangban kell lennie a 16. cikk (6) bekezdésével, 
amely szerint „rokon összetételű termékcsoport esetében megengedhető a referenciaként 
használt biocid termékben található hatóanyag százalékos arányának csökkentése”. Az 
engedély tartalmának ezért ezt a lehetőséget is tükröznie kell. 

Módosítás 284
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a referenciaként használt biocid termék 
összetételének megengedett eltérése a 

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

rokon összetételű termékcsoporthoz tartozó 
biocid termékekben található 
hatóanyag(ok) százalékos arányának 
csökkenésében és/vagy a nem hatóanyagok 
százalékos arányának módosulásában
kifejezve;

Or.en

Indokolás

A (3b) bekezdésnek teljes mértékben összhangban kell lennie a 16. cikk (6) bekezdésével, 
amely szerint „rokon összetételű termékcsoport esetében megengedhető a referenciaként 
használt biocid termékben található hatóanyag százalékos arányának csökkentése”. Az 
engedély tartalmának ezért ezt a lehetőséget is tükröznie kell. 

Módosítás 285
Julie Girling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a) Rokon összetételű termékcsoport 
esetén egy közös engedélyszámot adnak az 
adott termékcsoportba tartozó valamennyi 
biocid termék számára.

Or.en

Indokolás

Egy új bekezdésre van szükség, amely meghatározza, hogy egy engedélyezett rokon 
összetételű termékcsoport esetén egy közös engedélyszámot adnak az adott termékcsoportba 
tartozó valamennyi termék számára. A biocid termékekről szóló rendeletre irányuló 
javaslatban jelenleg nem szerepel ez a pontosítás. 

Módosítás 286
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Az átvevő illetékes hatóság – vagy 
közösségi engedélyezési kérelem 
értékelése esetén az értékelő illetékes 
hatóság – e rendelet értelmében 
összehasonlító értékelést végez olyan 
kérelem értékelése részeként, melyet a 9. 
cikk (1) bekezdése szerint potenciálisan 
helyettesíthető hatóanyagot tartalmazó 
biocid termék engedélyének megújítására 
nyújtottak be. Az összehasonlító értékelést 
az azonos célú biocid termékek esetében 
kell elvégezni, ha használatukról elegendő 
gyakorlati tapasztalat áll rendelkezésre, és 
a használat legalább öt éve folyik.

Or.it

Indokolás

E módosítás célja az összehasonlító értékelés alkalmazásának jobb meghatározása. Az egyik 
mérlegelendő szempont az elegendő gyakorlati tapasztalat. Ennek kellene lennie az 
alapesetnek, nem pedig a kivételes esetnek.

Módosítás 287
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Az átvevő illetékes hatóság – vagy 
közösségi engedélyezési kérelem 
értékelése esetén az értékelő illetékes 
hatóság – összehasonlító értékelést végez 
olyan kérelem értékelése részeként, melyet 
biocid termék engedélyezésére vagy 
engedélyének megújítására nyújtottak be.
Valamennyi azonos célra szolgáló biocid 
termék tekintetében összehasonlító 
értékelést alkalmaznak, ha a felhasználás 
ról elegendő, de legalább hároméves 
tapasztalat áll rendelkezésre.
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Or.en

Indokolás

Az egyes termékekben használt kis mennyiségek miatt a környezetre és az emberi egészségre 
fennálló kockázat nem is annyira a hatóanyagból, hanem magából a termékből és 
használatából fakad. Csekély a jelentősége, ha csak a potenciálisan helyettesíthető anyagnak 
minősített anyagot tartalmazó termékeket hasonlítjuk össze. Évente csak néhány új
hatóanyagot találnak fel, amelyekkel aligha cserélhetők le a régiek, és a potenciálisan 
helyettesíthető anyagok a vártnál hosszabb ideig maradnak a piacon.  Az innováció 
ösztönzése érdekében alapvető fontosságú, hogy kizárólag a legbiztonságosabb termékeket 
támogassuk a piacon. 

Módosítás 288
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Az átvevő illetékes hatóság – vagy 
közösségi engedélyezési kérelem 
értékelése esetén az értékelő illetékes 
hatóság – a 9. cikk (1) bekezdése szerint 
potenciálisan helyettesíthető hatóanyagot 
tartalmazó biocid termék engedélyének e 
rendelet hatálya alá tartozó megújításakor 
összehasonlító értékelést végez.

Az összehasonlító értékelésbe minden 
azonos felhasználási célú biocid terméket 
bevonnak, ha ezek tekintetében legalább 
öt éven át tartó felhasználás révén 
elégséges tapasztalatot gyűjtöttek össze.

Or.de

Indokolás

Az összehasonlító értékelés iránti kérelemnek alapvetően és nem pedig kivételként kellene 
figyelembe vennie a termék gyakorlati felhasználásából származó tapasztalatokat. Az 
összehasonlító értékelés iránti kérelemnek ezért a 9. cikk szerint potenciálisan helyettesíthető 
hatóanyagot tartalmazó termékek engedélyének megújítására kell korlátozódnia.  
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Módosítás 289
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.en

Módosítás 290
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.de

Indokolás

Az összehasonlító értékelés iránti kérelemnek alapvetően és nem pedig kivételként kellene 
figyelembe vennie a termék gyakorlati felhasználásából származó tapasztalatokat. Az 
összehasonlító értékelés iránti kérelemnek ezért a 9. cikk szerint potenciálisan helyettesíthető 
hatóanyagot tartalmazó termékek engedélyének megújítására kell korlátozódnia.  
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Módosítás 291
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.it

Indokolás

Az Európai Bizottságnak csak akkor kell elküldeni az összehasonlító értékelés eredményét, ha 
az engedély megújítását kérik. 

Módosítás 292
Mario Pirillo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az (1) bekezdéstől eltérve az 
összehasonlító értékelést nem kell 
elvégezni azon biocid termékek esetében, 
amelyek alkalmazása bizonyítottan 
biztonságos.

Or.it

Indokolás

Csak azon biocid termékek esetében kell elvégezni az összehasonlító értékelést, amelyek 
esetében létezik valamilyen azonosított kockázat és ezért alternatívákra van szükség. Nem kell 
elvégezni azon biocid termékek esetében, amelyek alkalmazása bizonyítottan biztonságos.
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Módosítás 293
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.de

Indokolás

Az összehasonlító értékelés iránti kérelemnek alapvetően és nem pedig kivételként kellene 
figyelembe vennie a termék gyakorlati felhasználásából származó tapasztalatokat. Az 
összehasonlító értékelés iránti kérelemnek ezért a 9. cikk szerint potenciálisan helyettesíthető 
hatóanyagot tartalmazó termékek engedélyének megújítására kell korlátozódnia.  

Módosítás 294
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.it

Indokolás

Az összehasonlító értékelésnek az engedélyek megújítására kell korlátozódnia.

Módosítás 295
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.en

Módosítás 296
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a kérelemben meghatározott 
felhasználások tekintetében már léteznek
olyan más engedélyezett biocid termékek, 
vagy egy olyan nem vegyi jellegű 
védekezési vagy megelőzési módszer, 
amelyek jelentősen kisebb kockázatot 
jelentenek az emberek vagy állatok 
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szempontjából; egészsége, illetve a környezet 
szempontjából, amelyek egyformán 
hatásosak, és nem járnak egyetlen más 
paraméter tekintetében sem a kockázatok 
jelentős növekedésével;

Or.de

Indokolás

Az összehasonlító értékelés iránti kérelemnek alapvetően és nem pedig kivételként kellene 
figyelembe vennie a termék gyakorlati felhasználásából származó tapasztalatokat. Az 
összehasonlító értékelés iránti kérelemnek ezért a 9. cikk szerint potenciálisan helyettesíthető 
hatóanyagot tartalmazó termékek engedélyének megújítására kell korlátozódnia.  

Módosítás 297
Tiziano Motti

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.it

Indokolás

Kiemelten hasznos lenne rámutatni arra, hogy gyermekek érzékenyebbek az egészségre 
ártalmas termékekre, mint a felnőttek, akikre a rendelettervezet a toleranciaküszöböt 
alapozza. Mivel a gyermekek gyakran olyan helyen tartózkodnak, amelyet biocid termékekkel 
vagy növényvédő szerrel permeteztek, az egészségre ártalmas termékek hatásai rajtuk 
közvetlenül vagy közvetett módon, azonnal vagy a későbbiekben jelentkeznek.
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Módosítás 298
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.it

Indokolás

Az összehasonlító értékelés alkalmazását a azon biocid termékek engedélyének megújítására 
kell korlátozni, amelyek a rendelet 9. cikke értelmében potenciálisan helyettesíthető 
hatóanyagok között szerepelnek.

Módosítás 299
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.en



AM\811561HU.doc 41/59 PE439.904v02-00

HU

Módosítás 300
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az a) pontban említett biocid termék 
vagy nem vegyi jellegű védekezési vagy 
megelőzési módszer nem okoz jelentős 
gazdasági vagy gyakorlati hátrányokat;

b) az a) pontban említett biocid termékek
nem okoznak jelentős gazdasági vagy 
gyakorlati hátrányokat;

Or.de

Indokolás

Az összehasonlító értékelés iránti kérelemnek alapvetően és nem pedig kivételként kellene 
figyelembe vennie a termék gyakorlati felhasználásából származó tapasztalatokat. Az 
összehasonlító értékelés iránti kérelemnek ezért a 9. cikk szerint potenciálisan helyettesíthető 
hatóanyagot tartalmazó termékek engedélyének megújítására kell korlátozódnia.  

Módosítás 301
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az a) pontban említett biocid termék 
vagy nem vegyi jellegű védekezési vagy 
megelőzési módszer nem okoz jelentős 
gazdasági vagy gyakorlati hátrányokat;

b) az a) pontban említett biocid termék 
nem okoz jelentős gazdasági vagy 
gyakorlati hátrányokat;

Or.it

Indokolás

Nem megfelelő összehasonlító értékeléseket végezni olyan biocid termékek és nem vegyi 
jellegű ellenőrzési intézkedések között, amelyeket nem vetettek alá ugyanazon hatékonysági-
és kockázatértékelésnek.
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Módosítás 302
Dagmar Roth-Behrendt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a) A Bizottság a (3) bekezdés alapján 
végrehajtási intézkedéseket ad ki, amelyek 
megállapítják az összehasonlító értékelés 
iránti kérelem meghatározásához 
szükséges eljárást. Ezek az intézkedések 
határozzák meg azokat a kritériumokat és 
algoritmusokat, amelyeket az 
összehasonlító értékelés során az egységes 
kérelem biztosítása céljából az egész 
Közösségben alkalmaznak.
Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek – azok kiegészítésével történő –
módosítására irányuló intézkedéseket a 
72. cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzés nélkül történő szabályozási 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or.de

Indokolás

Az összehasonlító értékelés iránti kérelemnek alapvetően és nem pedig kivételként kellene 
figyelembe vennie a termék gyakorlati felhasználásából származó tapasztalatokat. Az 
összehasonlító értékelés iránti kérelemnek ezért a 9. cikk szerint potenciálisan helyettesíthető 
hatóanyagot tartalmazó termékek engedélyének megújítására kell korlátozódnia.  

Módosítás 303
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az (1) bekezdéstől eltérve potenciálisan 
helyettesíthető hatóanyagot tartalmazó 
biocid termék összehasonlító értékelés 
nélkül engedélyezhető azokban az 

törölve
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esetekben, amikor először célszerű a 
termék gyakorlati alkalmazásán keresztül 
tapasztalatokat gyűjteni.

Or.de

Indokolás

Az összehasonlító értékelés iránti kérelemnek alapvetően és nem pedig kivételként kellene 
figyelembe vennie a termék gyakorlati felhasználásából származó tapasztalatokat. Az 
összehasonlító értékelés iránti kérelemnek ezért a 9. cikk szerint potenciálisan helyettesíthető 
hatóanyagot tartalmazó termékek engedélyének megújítására kell korlátozódnia.  

Módosítás 304
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az (1) bekezdéstől eltérve potenciálisan 
helyettesíthető hatóanyagot tartalmazó 
biocid termék összehasonlító értékelés 
nélkül engedélyezhető azokban az 
esetekben, amikor először célszerű a 
termék gyakorlati alkalmazásán keresztül 
tapasztalatokat gyűjteni.

törölve

Or.en

Indokolás

Amikor egy anyagot potenciálisan helyettesíthetőként sorolnak be, megállapított, hogy az
anyag egészségügyi és környezeti veszélyeket hordoz. A potenciálisan helyettesíthető anyagot 
tartalmazó termékeknek ezért a forgalomba hozatal előtt mindig át kell esniük összehasonlító 
értékelésen. 

Módosítás 305
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az (1) bekezdéstől eltérve potenciálisan 
helyettesíthető hatóanyagot tartalmazó 
biocid termék összehasonlító értékelés 
nélkül engedélyezhető azokban az 
esetekben, amikor először célszerű a 
termék gyakorlati alkalmazásán keresztül 
tapasztalatokat gyűjteni.

4. A Bizottságnak olyan végrehajtási 
intézkedéseket kell elfogadnia, amelyek 
leírják a biocid termékek esetében az 
összehasonlító értékelés követelményeinek 
meghatározásához szükséges eljárást, a 
(3) bekezdésben leírtak alapján. Ezen 
intézkedések meghatározzák az 
összehasonlító elemzés elvégzéséhez 
szükséges feltételeket és eljárásokat annak 
érdekében, hogy egységes legyen az 
alkalmazás az egész Közösségben. Ezen 
intézkedéseket a 72. cikk (3) bekezdésében 
leírt eljárásokkal összhangban kell 
elfogadni.

Or.it

Indokolás

A biocid termékek összehasonlító értékelésének egységes alkalmazása érdekében az Európai 
Bizottságnak ki kell dolgoznia a végrehajtási intézkedéseket.

Módosítás 306
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az (1) bekezdéstől eltérve potenciálisan 
helyettesíthető hatóanyagot tartalmazó 
biocid termék összehasonlító értékelés 
nélkül engedélyezhető azokban az 
esetekben, amikor először célszerű a
termék gyakorlati alkalmazásán keresztül 
tapasztalatokat gyűjteni.

4. Az (1) bekezdéstől eltérve potenciálisan 
helyettesíthető hatóanyagot tartalmazó 
biocid termék összehasonlító értékelés 
nélkül engedélyezhető azokban az 
esetekben, amikor először célszerű egy 
alternatív termék gyakorlati alkalmazásán 
keresztül tapasztalatokat gyűjteni.

Or.en
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Módosítás 307
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A Bizottság végrehajtási szabályokat 
fogad el a közösségi érdekű kérdéseket 
felvető összehasonlító értékelésekre 
vonatkozó eljárások meghatározására. Az 
e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek – azok kiegészítésével történő –
módosítására irányuló szabályokat a 72. 
cikk (4) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

A közösségi érdekű kérdéseket felvető 
összehasonlító értékelésekre vonatkozó 
eljárások meghatározása érdekében a 
Bizottság a 71a. cikkel összhangban, a 
71b. cikk és a 71c. cikk feltételeire 
figyelemmel felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján igazítja ki a kritériumokat.

Or.en

Indokolás

A komitológiai rendszert hozzá kell igazítani az EUMSz. 290. cikkének megfelelő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok új rendszeréhez. 

Módosítás 308
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 6 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok helyettesítési tervet 
állapítanak meg és hajtanak végre annak 
biztosítására, hogy az érintett biocid 
termék alkalmazását az engedélyezési 
időszakon belül fokozatosan beszüntessék, 
és hogy az érintett hatóanyagot vagy 
terméket megbízható vegyi vagy nem vegyi 
jellegű alternatívákkal lehessen 
helyettesíteni. 
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Or.en

Módosítás 309
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 6 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A 15. cikk (4) bekezdésétől eltérve 
potenciálisan helyettesíthető hatóanyagot 
tartalmazó biocid terméket legfeljebb öt 
éves időtartamra lehet engedélyezni.

6. A 15. cikk (4) bekezdésétől eltérve 
potenciálisan helyettesíthető hatóanyagot 
tartalmazó biocid terméket legfeljebb öt 
éves időtartamokra lehet engedélyezni.

Or.en

Indokolás

Amíg potenciálisan helyettesíthető hatóanyagokon alapuló, alapvető és életképes biocid 
termékek léteznek, meg kell engedni engedélyük megújítását, és ez nem korlátozódhat egy 
egyszeri legfeljebb 5 éves megújítási időtartamra. 

Módosítás 310
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 7 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Amennyiben a (3) bekezdésnek 
megfelelően hozott határozat alapján a 
biocid termék felhasználását nem 
engedélyezik vagy korlátozzák, az 
engedély beszüntetése vagy módosítása öt
évvel a határozatot követően vagy a 
potenciálisan helyettesíthető anyag 
mellékletbe történő felvételi időszaka 
végén lép életbe, attól függően, hogy 
melyik következik be előbb.

7. Amennyiben a (3) bekezdésnek 
megfelelően hozott határozat alapján a 
biocid termék felhasználását nem 
engedélyezik vagy korlátozzák, az 
engedély beszüntetése vagy módosítása 
három évvel a határozatot követően vagy a 
potenciálisan helyettesíthető anyag 
mellékletbe történő felvételi időszaka 
végén lép életbe, attól függően, hogy 
melyik következik be előbb.

Or.en
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Indokolás

Elfogadhatatlan annak megengedése, hogy egy biocid termék további öt éven át forgalomban 
maradhasson, ha jobb alternatívák állnak rendelkezésre. A PPP-rendeletben elfogadottal 
azonos határidőt kell alkalmazni. 

Módosítás 311
Dagmar Roth-Behrendt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a) Az (1) bekezdéstől eltérve nem 
alkalmaznak összehasonlító értékelést az 
olyan biocid termékek tekintetében, 
amelyek esetében igazolható a biztonságos 
felhasználás.

Or.de

Indokolás

Az összehasonlító értékelés iránti kérelemnek alapvetően és nem pedig kivételként kellene 
figyelembe vennie a termék gyakorlati felhasználásából származó tapasztalatokat. Az 
összehasonlító értékelés iránti kérelemnek ezért a 9. cikk szerint potenciálisan helyettesíthető 
hatóanyagot tartalmazó termékek engedélyének megújítására kell korlátozódnia.  

Módosítás 312
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.it
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Indokolás

Figyelembe véve, hogy az 1. mellékletbe való bekerülésük előtt a biocid termékeknél használt 
hatóanyagokat már hosszas értékelésnek vetik alá, úgy vélem, hogy a rendelettervezet által 
előirányzott 12 hónapos határidő túl hosszú egy olyan biocid termék engedélyezéséhez, 
amelynek alapját már engedélyezett hatóanyagok képezik.

Módosítás 313
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.it

Indokolás

Úgy vélem, hogy egy tizenkét hónapos határidő megfelelő lenne az engedély megújításához.

Módosítás 314
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Kölcsönös elismerés esetén az összes 
érintett tagállam egységes engedélyszámot 
alkalmaz.
A Bizottság olyan végrehajtási 
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intézkedéseket fogad el, amelyek leírják a 
biocid termékek kölcsönös elismerési 
eljárása esetében az egységes 
engedélyszám kiosztásához szükséges 
feltételeket és eljárást az összes tagállamra 
nézve.

Or.it

Indokolás

Kölcsönös elismerési eljárás esetén egységes engedélyszámot kell alkalmazni az összes 
tagállamban. A Bizottságnak vállalnia kell az egységes engedélyszám kiosztásával 
kapcsolatos végrehajtási intézkedések elfogadását.

Módosítás 315
Esther De Lange

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

5. Az átvevő illetékes hatóság a referencia 
illetékes hatóság által meghatározott 
feltételekkel megegyező feltételekkel 
engedélyezi a szóban forgó biocid 
terméket, kivéve ha meghatározott nemzeti 
körülmények indokolják a 29. cikknek 
megfelelő eltérést.

Or.en

Módosítás 316
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 72. cikk (3) bekezdésében 
említett eljárással összhangban határozatot 

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

kérelmezővel való konzultációt követően
határozatot fogad el arról, hogy az illetékes 
hatóság által felhozott indokok alapján 
jogos-e a nemzeti engedély korlátozása 
vagy elismerésének elutasítása.

A Bizottság az értesítés kézhezvételétől 
számított három hónapon belül 
határozatra irányuló javaslatot tesz. 
Amennyiben a Bizottság a 30. cikkben 
leírt eljárás értelmében véleményezésre 
kéri fel az Ügynökséget, a három hónapos 
határidő nyugszik egészen a véleménynek 
az Ügynökség által történő közléséig.

Or.it

Indokolás

A rendelet szövegében szerepelnie kell a tagállamok közötti viták rendezésére vonatkozó 
határidőknek. Úgy vélem, hogy a három hónapos határidő megfelelő arra, hogy a Bizottság 
elő tudja készíteni az elismerés megtagadásáról vagy az engedély korlátozásáról szóló, 
határozatra irányuló javaslatát.

Módosítás 317
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 8 bekezdés – 1 a és 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egységes engedélyszámot kell alkalmazni 
az összes érintett tagállamban.
A Bizottság olyan végrehajtási 
intézkedéseket fogad el, amelyek leírják a 
biocid termékek kölcsönös elismerési 
eljárása esetére az egységes engedélyszám 
kiosztásához szükséges feltételeket és 
eljárást az összes tagállamra nézve.

Or.it
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Indokolás

A további egyszerűsítés érdekében minden európai uniós tagállamban ugyanaz legyen az 
engedélyszám, amennyiben egy terméknél kölcsönös elismerési eljárást végeznek.

Módosítás 318
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 9 bekezdés – 3 a albekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az értesítés kézhezvételétől 
számított három hónapon belül 
határozatra irányuló javaslatot tesz. 
Amennyiben a Bizottság a 30. cikkben 
leírt eljárás értelmében véleményezésre 
kéri fel az Ügynökséget, a három hónapos 
határidő nyugszik egészen a véleménynek 
az Ügynökség által történő közléséig.

Or.it

Indokolás

A rendelet szövegében szerepelnie kell a tagállamok közötti viták rendezésére vonatkozó 
határidőknek. Úgy vélem, hogy a három hónapos határidő megfelelő arra, hogy a Bizottság 
elő tudja készíteni az engedély elutasításának vagy részleges elismerésének indokolásáról 
szóló, határozatra irányuló javaslatát.

Módosítás 319
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az az illetékes hatóság, amelyhez a 25. 
vagy a 28. cikk alapján benyújtott, 
kölcsönös elismerés iránti kérelem érkezik, 
a kérelem kézhezvételétől számított két 
hónapon belül javasolhatja a kérelmezőnek 
az 58. cikk (2) bekezdésének e), f), h), j) és 

1. Az az illetékes hatóság, amelyhez a 25. 
vagy a 28. cikk alapján benyújtott, 
kölcsönös elismerés iránti kérelem érkezik, 
a kérelem kézhezvételétől számított két 
hónapon belül javasolhatja a kérelmezőnek 
az 58. cikk (2) bekezdésének d), e), f), h), 
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l) pontjában említett egyes feltételeknek az 
engedélyben a helyi körülményekhez való 
hozzáigazítását azért, hogy a 16. cikkben 
az engedély kiadásával kapcsolatban 
szereplő feltételek teljesüljenek, és erről 
tájékoztatja a Bizottságot, amennyiben azt 
állapítja meg, hogy területén a következő 
feltételek egyike teljesül:

j), k) és l) pontjában említett egyes 
feltételeknek az engedélyben a helyi 
körülményekhez való hozzáigazítását azért, 
hogy a 16. cikkben az engedély kiadásával 
kapcsolatban szereplő feltételek 
teljesüljenek, és erről tájékoztatja a 
Bizottságot, amennyiben azt állapítja meg, 
hogy területén a következő feltételek 
egyike teljesül:

Or.en

Indokolás

A PPP-rendelettel összhangban a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy kiigazítsák a 
biocidek felhasználásait (58. cikk (2) bekezdés d) pont) és a felhasználói kört (58. cikk (2) 
bekezdés k) pont). 

Módosítás 320
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a felhasználás fontos körülményei, 
különösen az éghajlat vagy a 
célszervezetek szaporodási időszaka 
jelentősen különböznek azon tagállam 
körülményeitől, amelyben a biocid 
terméket eredetileg értékelték, vagy azon 
tagállam körülményeitől, amelyben 
eredetileg kiadták az engedélyt, és ezért a 
változatlan formában történő nemzeti 
engedélyezés elfogadhatatlan kockázatot 
jelenthet az emberekre és a környezetre.

c) a felhasználás fontos körülményei, 
különösen az éghajlat vagy a 
célszervezetek szaporodási időszaka 
jelentősen különböznek azon tagállam 
körülményeitől, amelyben a biocid 
terméket eredetileg értékelték, vagy azon 
tagállam körülményeitől, amelyben 
eredetileg kiadták az engedélyt.

Or.en

Indokolás

A tagállamok számára lehetővé kell tenni a helyi körülményekhez való hozzáigazítást, ha az 
éghajlat vagy a tenyészidőszak jelentősen eltér. Ez még a PPP-rendeletnél is szigorúbb, amely 
feltétel nélkül lehetővé teszi a nemzeti kiigazításokat (lásd a PPP-rendelet 36. cikkének (3) 
bekezdését). 
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Módosítás 321
Michèle Rivasi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a változatlan formában történő 
nemzeti engedélyezés káros hatással lehet 
az emberi egészségre vagy elfogadhatatlan 
hatással lehet a környezetre.

Or.en

Indokolás

A PPP-rendelet nem szab feltételt az engedélyek helyi körülményekhez való hozzáigazítása 
tekintetében. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy általánosan kiigazítást 
végezzenek, amennyiben úgy vélik, hogy a változatlan formában történő nemzeti engedélyezés 
káros hatással lehet az emberi egészségre vagy elfogadhatatlan hatással lehet a környezetre. 

Módosítás 322
Judith A. Merkies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a) Amennyiben az (1) bekezdésben 
meghatározott kockázatcsökkentő 
intézkedések nem oszlatják el egy 
tagállamnak az emberek és állatok 
egészségére vagy a környezeti hatásokra 
vonatkozó aggályait, az adott tagállam 
megtagadhatja valamely 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 
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környezetre.

Or.nl

Indokolás

A kérelmek elbírálása során a kölcsönös elismerés eljárása által kell biztosítani a 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 323
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 b bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b) 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 324
Michèle Rivasi

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

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

törölve

Or.en

Indokolás

Az illetékes hatóságok által elvégzett, helyi körülményeknek megfelelő kiigazításokat 
tiszteletben kell tartani. Ellentmondana a szubszidiaritás elvének, ha a Bizottságot 
feljogosítanák arra, hogy döntsön a helyi körülményekhez való hozzáigazításról. 

Módosítás 325
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.it
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Módosítás 326
Mario Pirillo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a) A Bizottság az értesítés kézhezvételétől 
számított három hónapon belül 
határozatra irányuló javaslatot tesz. 
Amennyiben a Bizottság a 30. cikkben 
leírt eljárás értelmében véleményezésre 
kéri fel az Ügynökséget, a három hónapos 
határidő nyugszik egészen a véleménynek 
az Ügynökség által történő közléséig.

Or.it

Indokolás

A rendelet szövegében szerepelnie kell a tagállamok közötti viták rendezésére vonatkozó 
határidőknek. Úgy vélem, hogy a három hónapos határidő megfelelő arra, hogy a Bizottság 
elő tudja készíteni az engedély elismerésének vagy elutasításának indokolásáról szóló, 
határozatra irányuló javaslatát.

Módosítás 327
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Egyes terméktípusokra vonatkozó eltérés  Egyes hatóanyagokra vagy
terméktípusokra vonatkozó eltérés

Or.en

(A 31. cikk módosításához kapcsolódik) )

Indokolás

A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a kizárási kritériumok hatálya alá tartozó 
anyagok és a potenciálisan helyettesíthető anyagok esetében megtagadják a kölcsönös 
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elismerést. 

Módosítás 328
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A 25. és a 28. cikktől eltérve, a tagállamok 
illetékes hatóságai elutasíthatják az V. 
melléklet 15., 17. és 23. terméktípusa 
vonatkozásában kibocsátott nemzeti 
engedélyek kölcsönös elismerését, 
amennyiben az elutasítás 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 
tagállamok illetékes hatóságai minden 
ilyen vonatkozású határozatukról 
késedelem nélkül tájékoztatják egymást és 
a Bizottságot, és megjelölik annak 
indokait.

 A 25. és a 28. cikktől eltérve, a tagállamok 
illetékes hatóságai elutasíthatják az 5. és 9. 
cikkben említett hatóanyagok és az V. 
melléklet 15., 17. és 23. terméktípusa 
vonatkozásában kibocsátott nemzeti 
engedélyek kölcsönös elismerését, 
amennyiben az elutasítás 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 
tagállamok illetékes hatóságai minden 
ilyen vonatkozású határozatukról 
késedelem nélkül tájékoztatják egymást és 
a Bizottságot, és megjelölik annak 
indokait.

Or.en

Indokolás

A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a kizárási kritériumok hatálya alá tartozó 
anyagok és a potenciálisan helyettesíthető anyagok esetében megtagadják a kölcsönös 
elismerést. 

Módosítás 329
Csaba Sándor Tabajdi

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A 25. és a 28. cikktől eltérve, a tagállamok  A 25–29. cikktől eltérve, a tagállamok 
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illetékes hatóságai elutasíthatják az V. 
melléklet 15., 17. és 23. terméktípusa 
vonatkozásában kibocsátott nemzeti 
engedélyek kölcsönös elismerését, 
amennyiben az elutasítás 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 
tagállamok illetékes hatóságai minden 
ilyen vonatkozású határozatukról 
késedelem nélkül tájékoztatják egymást és 
a Bizottságot, és megjelölik annak 
indokait.

illetékes hatóságai elutasíthatják az V. 
melléklet 15., 17. és 23. terméktípusa 
vonatkozásában kibocsátott nemzeti 
engedélyek kölcsönös elismerését, 
amennyiben az elutasítás indoka az 
emberek, különösen a kiszolgáltatott 
csoportok egészségének védelme, az 
állatok vagy a növények egészségének 
védelme, a környezet, a művészeti, 
történelmi vagy régészeti vonatkozású 
nemzeti kincsek védelme, illetve az ipari 
vagy kereskedelmi tulajdon védelme. A 
tagállamok illetékes hatóságai minden 
ilyen vonatkozású határozatukról 
késedelem nélkül tájékoztatják egymást és 
a Bizottságot, és megjelölik annak 
indokait.

Or.en

Indokolás

Szavatolja a szubszidiaritás és az elővigyázatosság elvét. A nemzeti és regionális szintű 
illetékes hatóságoknak elegendő mozgástérrel kell rendelkezniük, különösen kiszolgáltatott 
polgáraik és a környezet védelme érdekében. Meg kell felelni az újonnan elfogadott EU-
Szerződés 193. cikkének. Emellett a biocid termékekről szóló 98/8/EK irányelv jelenlegi 
rendelkezései lehetővé teszik az illetékes hatóságok számára, hogy a környezet védelme 
érdekében kiigazítsák az engedély vonatkozó követelményeit vagy feltételeit. 

Módosítás 330
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 25. és a 28. cikktől eltérve, a tagállamok 
illetékes hatóságai elutasíthatják az V. 
melléklet 15., 17. és 23. terméktípusa 
vonatkozásában kibocsátott nemzeti 
engedélyek kölcsönös elismerését, 
amennyiben az elutasítás indoka az 
emberek, az állatok vagy a növények 
egészségének védelme, a művészeti, 
történelmi vagy régészeti vonatkozású 

A 25–29. cikktől eltérve, a tagállamok 
illetékes hatóságai elutasíthatják az V. 
melléklet 15., 17. és 23. terméktípusa 
vonatkozásában kibocsátott nemzeti 
engedélyek kölcsönös elismerését, 
amennyiben az elutasítás indoka az 
emberek, az állatok vagy a növények 
egészségének, a környezetnek a védelme, a 
művészeti, történelmi vagy régészeti 
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nemzeti kincsek védelme, illetve az ipari 
vagy kereskedelmi tulajdon védelme. A 
tagállamok illetékes hatóságai minden 
ilyen vonatkozású határozatukról 
késedelem nélkül tájékoztatják egymást és 
a Bizottságot, és megjelölik annak 
indokait.

vonatkozású nemzeti kincsek védelme, 
illetve az ipari vagy kereskedelmi tulajdon 
védelme. A tagállamok illetékes hatóságai 
minden ilyen vonatkozású határozatukról 
késedelem nélkül tájékoztatják egymást és 
a Bizottságot, és megjelölik annak 
indokait.

Or. en


