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Módosítás 103
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Közösséget 
létrehozó szerződésre és különösen annak 
95. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre, és különösen annak 
114., 192. és 168. cikkére,

Or.en

Módosítás 104
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E rendelet célja a biocid termékek 
szabad áramlásának fokozása a 
Közösségen belül. A biocid termékek 
kereskedelme előtt álló, a védelem 
tagállamonként eltérő szintje jelentette 
akadályok minél teljesebb felszámolása 
érdekében harmonizált szabályokat kell 
megállapítani a hatóanyagok 
jóváhagyására, valamint a biocid 
termékek forgalomba hozatalára és 
felhasználására vonatkozóan, ideértve az 
engedélyek kölcsönös elismerésére és a 
párhuzamos forgalmazásra vonatkozó 
szabályokat is.

(3) E rendelet célja elsőként a biocidok 
használatával összefüggő káros vagy 
elfogadhatatlan hatások ellen az emberek 
és állatok egészsége, illetve a környezet 
magas szintű védelmének biztosítása, 
másodszor pedig a kis kockázattal járó 
biocid termékek a Közösségen belüli belső 
piacának előmozdítása. Különös figyelmet 
kell fordítani a kiszolgáltatott lakossági 
csoportok védelmére, beleértve a várandós 
nőket, csecsemőket és gyermekeket. Az 
elővigyázatosság elvét alkalmazni kell, és 
e rendeletnek biztosítania kell, hogy az 
iparág igazolja, hogy a gyártott vagy 
forgalomba hozott anyagok vagy termékek 
nem hatnak károsan az emberek és 
állatok egészségére, illetve nem terhelik 
elfogadhatatlan mértékben a környezetet.

Or.en
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Indokolás

A módosítás garantálja mind az emberek és állatok egészségének, mind a környezetnek a 
magas szintű védelmét, valamint a megelőző megközelítés alkalmazását. A kiszolgáltatott 
csoportokat (várandós nők, csecsemők) védeni kell. A biocid termékek forgalomba 
hozataláról szóló 98/8/EK irányelv szintén kockázatkezelési megközelítést alkalmazott az 
emberek és állatok egészsége, valamint a környezet védelme javára – ahelyett, hogy a 
termékinnováció támogatásával és az egészséges biocid termékek előmozdításával a biocid 
termékek szabad áramlásának fokozását hangsúlyozta volna. Ez különösen előnyös a kis- és 
középvállalkozások számára. 

Módosítás 105
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E rendelet célja a biocid termékek 
szabad áramlásának fokozása a 
Közösségen belül. A biocid termékek 
kereskedelme előtt álló, a védelem 
tagállamonként eltérő szintje jelentette
akadályok minél teljesebb felszámolása 
érdekében harmonizált szabályokat kell 
megállapítani a hatóanyagok 
jóváhagyására, valamint a biocid termékek 
forgalomba hozatalára és felhasználására 
vonatkozóan, ideértve az engedélyek 
kölcsönös elismerésére és a párhuzamos 
forgalmazásra vonatkozó szabályokat is.

(3) E rendelet célja a biocid termékek 
szabad áramlásának fokozása a 
Közösségen belül, és mind az emberek és 
állatok egészsége, mind a környezet 
magas szintű védelmének biztosítása.
Különös figyelmet kell fordítani a 
kiszolgáltatott lakossági csoportok 
védelmére, beleértve a várandós nőket, 
csecsemőket és gyermekeket. Az 
elővigyázatosság elvét kell alkalmazni erre 
a rendeletre annak biztosítása érdekében, 
hogy a gyártott vagy forgalomba hozott 
anyagok vagy termékek ne gyakoroljanak 
káros hatást az emberek és állatok 
egészségére, illetve nem terhelik 
elfogadhatatlan mértékben a környezetet.
A biocid termékek kereskedelme előtt álló 
akadályok minél teljesebb felszámolása 
érdekében szabályokat kell megállapítani a 
hatóanyagok jóváhagyására, valamint a 
biocid termékek forgalomba hozatalára és 
felhasználására vonatkozóan, ideértve az 
engedélyek kölcsönös elismerésére és a 
párhuzamos forgalmazásra vonatkozó 
szabályokat is.

Or.en
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Módosítás 106
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A környezet és az emberi egészség 
nagyfokú védelmének biztosítása 
érdekében, a legnagyobb kockázatot 
jelentő hatóanyagok biocid termékekben 
való használatát – különleges esteket
kivéve – nem szabad jóváhagyni. A 
különleges esetek közé kell sorolni az 
olyan eseteket, melyekben az indokolja a 
hatóanyag jóváhagyását, hogy a humán 
expozíció mértéke elhanyagolható, vagy ha
ezt közegészségügyi megfontolások 
indokolják, illetve ha a hatóanyagnak a 
jegyzékbe való fel nem vétele aránytalanul 
hátrányos következményekkel járna és 
nincs alternatív megoldás.

(10) A környezet és az emberi egészség 
nagyfokú védelmének biztosítása 
érdekében, a legnagyobb kockázatot 
jelentő hatóanyagok biocid termékekben 
való használatát – kivételes és igen
különleges eseteket kivéve – nem szabad 
jóváhagyni. A különleges esetek közé kell 
sorolni az olyan eseteket, melyekben az 
indokolja a hatóanyag jóváhagyását, hogy 
a humán expozíció mértéke 
elhanyagolható, vagy ha a közegészséget 
érintő olyan komoly veszély áll fenn, 
amely az adott tagállamban semmilyen 
más eszközzel nem védhető ki. Ezek 
vonatkozásában megfelelő 
kockázatcsökkentő intézkedéseket kell 
hozni az expozíció minimálisra 
csökkentése és helyettesítési terv 
benyújtása érdekében.

Or.en

Indokolás

A kizárási kritériumoktól való eltérés lehetőségét szigorúan korlátozni kell. Az itt javasolt 
szöveg összhangban van a növényvédő szerekre vonatkozóan elfogadott szöveggel. 

Módosítás 107
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A legnagyobb kockázatot jelentő 
hatóanyagok felhasználásának megelőzése 

(11) A legnagyobb kockázatot jelentő 
hatóanyagok felhasználásának megelőzése 
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érdekében, és különösen olyan esetekben, 
ahol azok használatát a növényvédő szerek 
forgalomba hozataláról, valamint a 
79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2009 […]-i XXX/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet nem 
engedélyezi, indokolt a hatóanyagok 
jóváhagyásának korlátozása olyan esetekre, 
ahol elhanyagolható a humán expozíció, 
vagy ahol a hatóanyag használata 
közegészségügyi szempontból indokolt.

érdekében, és különösen olyan esetekben, 
ahol azok használatát a növényvédő szerek 
forgalomba hozataláról, valamint a 
79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2009 […]-i XXX/0,2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet nem 
engedélyezi, indokolt a hatóanyagok 
jóváhagyásának korlátozása olyan esetekre, 
ahol elhanyagolható a humán expozíció, 
vagy ahol a hatóanyag használata a
közegészséget érintő olyan komoly veszély 
miatt indokolt, amely az adott 
tagállamban semmilyen más eszközzel 
nem védhető ki.

Or.en

Indokolás

A növényvédő szerként nem engedélyezett hatóanyagokat biocidként csak igen kivételes 
esetekben szabad használni. 

Módosítás 108
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
12 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Egyszerűsített értékelési eljárást kell 
bevezetni azon természetes növényi 
kivonatokat tartalmazó anyagok esetében, 
amelyek toxikológiai profilja az emberi 
egészségre nem kelt kockázatokat.

Or.fr

Indokolás

Az emberi egészségre különösebb kockázatot nem jelentő természetes növényi kivonaton
alapuló termékek gyártóinak gyakran korlátozottak az erőforrásaik, ami nem teszi lehetővé 
számukra az anyagok értékelési eljárását terhelő adminisztratív terhek felvállalását.
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Módosítás 109
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A hatóanyagokat – veszélyes lényegi 
tulajdonságaik alapján – más 
hatóanyagokkal helyettesíthetőként lehet 
megjelölni olyan esetekben, amikor a 
károsító célszervezetek ellen hatékonynak 
tekintett helyettesítő hatóanyag megfelelő 
számú változatban áll rendelkezésre annak 
biztosítására, hogy ne alakuljon ki 
rezisztencia a károsító szervezetekben. A 
pontenciálisan helyettesíthető hatóanyagok 
rendszeres felülvizsgálatának biztosítása 
érdekében e hatóanyagok jegyzékbe való 
felvétele a hosszabbítást is beleértve 
legfeljebb tíz év lehet. Továbbá a 
pontenciálisan helyettesíthető anyagok 
beazonosítása az összehasonlító értékelés 
első lépésének tekintendő.

(13) A hatóanyagokat – veszélyes lényegi 
tulajdonságaik alapján – más 
hatóanyagokkal helyettesíthetőként lehet 
megjelölni olyan esetekben, amikor a 
károsító célszervezetek ellen hatékonynak 
tekintett helyettesítő hatóanyag megfelelő 
számú változatban áll rendelkezésre annak 
biztosítására, hogy ne alakuljon ki 
rezisztencia a károsító szervezetekben. A 
potenciálisan helyettesíthető hatóanyagok 
rendszeres felülvizsgálatának biztosítása 
érdekében e hatóanyagok jegyzékbe való 
felvétele legfeljebb öt év, illetve 
hosszabbítás esetén legfeljebb hét év lehet. 
Továbbá a potenciálisan helyettesíthető 
anyagok beazonosítása az összehasonlító 
értékelés első lépésének tekintendő.

Or.en

Indokolás

A helyettesíthetőként megjelölt anyagokra vonatkozó hosszabbítási időszaknak meg kell 
egyeznie a PPP-rendeletben foglalttal.  

Módosítás 110
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A hatóanyagokat – veszélyes lényegi 
tulajdonságaik alapján – más 
hatóanyagokkal helyettesíthetőként lehet 
megjelölni olyan esetekben, amikor a 
károsító célszervezetek ellen hatékonynak 
tekintett helyettesítő hatóanyag megfelelő 

(13) A hatóanyagokat – veszélyes lényegi 
tulajdonságaik alapján – más 
hatóanyagokkal helyettesíthetőként lehet 
megjelölni olyan esetekben, amikor a 
károsító célszervezetek ellen hatékonynak 
tekintett helyettesítő hatóanyag megfelelő 
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számú változatban áll rendelkezésre annak 
biztosítására, hogy ne alakuljon ki 
rezisztencia a károsító szervezetekben. A 
pontenciálisan helyettesíthető hatóanyagok 
rendszeres felülvizsgálatának biztosítása 
érdekében e hatóanyagok jegyzékbe való
felvétele a hosszabbítást is beleértve 
legfeljebb tíz év lehet. Továbbá a 
potenciálisan helyettesíthető anyagok 
beazonosítása az összehasonlító értékelés 
első lépésének tekintendő.

számú változatban áll rendelkezésre annak 
biztosítására, hogy ne alakuljon ki 
rezisztencia a károsító szervezetekben. A 
potenciálisan helyettesíthető hatóanyagok 
rendszeres felülvizsgálatának biztosítása 
érdekében e hatóanyagok jegyzékbe való 
felvétele a hosszabbítást is beleértve 
legfeljebb öt év lehet. Továbbá a 
potenciálisan helyettesíthető anyagok
beazonosítása az összehasonlító értékelés 
első lépésének tekintendő.

Or.fr

Indokolás

A helyettesíthetőként megjelölt anyagokat rendszeresen felül kell vizsgálni.

Módosítás 111
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A biocid termékek engedélyezése 
vagy az engedély meghosszabítása során 
lehetőséget kell teremteni két vagy több 
biocid terméknek a felhasználásuk során 
várható kockázatok és haszon 
szempontjából történő összehasonlítására. 
Az összehasonlító értékelés eredményeként 
a potenciálisan helyettesíthetőként 
megjelölt hatóanyagokat tartalmazó és 
engedélyezett bocid termékeket 
helyettesíteni lehetne olyan termékekkel, 
melyek lényegesen kisebb kockázatot 
jelentenek az egészségre és a környezetre, 
amennyiben az nem jár lényegesen 
kedvezőtlen gazdasági vagy gyakorlati 
hatással. Ilyen esetekben biztosítani kell a 
forgalomból való fokozatos kivonást.

(14) A biocid termékek engedélyezése 
vagy az engedély meghosszabítása során 
lehetőséget kell teremteni két vagy több 
biocid terméknek a felhasználásuk során 
várható kockázatok és haszon 
szempontjából történő összehasonlítására. 
Az összehasonlító értékelés eredményeként 
bármely biocid terméket helyettesíteni 
lehetne olyan termékekkel, melyek 
lényegesen kisebb kockázatot jelentenek az 
egészségre és a környezetre, amennyiben 
az nem jár lényegesen kedvezőtlen 
gazdasági vagy gyakorlati hatással. Ilyen 
esetekben biztosítani kell a forgalomból 
való fokozatos kivonást.

Or.en
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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 helyettesíthetőségre megjelölt anyagnak 
minősített anyagot tartalmazó termékeket hasonlítjuk össze. Évente csak néhány új 
hatóanyagot találnak fel, amelyekkel aligha cserélhetők le a régiek, és a helyettesíthetőségre 
megjelölt anyagok a vártnál hosszabb ideig maradnak a piacon.  Az innováció ösztönzése 
érdekében alapvető fontosságú, hogy kizárólag a legbiztonságosabb termékeket támogassuk a 
piacon. 

Módosítás 112
Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or.en

Indokolás

Szükséges a 20. terméktípus fenntartása, mivel ezek a biocid termékek nem tartósítószerek, 
hanem fertőtlenítőszerek. Például az élelmiszerek humán patogénektől (mint például a 
Salmonella) való fertőtlenítésére használt termékek nem felelnek meg a takarmányadalékokról 
szóló rendeletekben foglalt követelményeknek. Valójában a termékek nem „befolyásolják 
kedvezően a takarmányt”, nem fokozzák annak hatásosságát, és nincs tartósító hatásuk sem. 
Céljuk a tojás, a szárnyas- és sertéshús Salmonella-fertőzésének megelőzése, ezért fertőtlenítő 
anyagnak minősülnek, amelynek egyetlen célja az emberi egészség védelme.

Módosítás 113
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or.en

Indokolás

Fenn kell tartani a korábbi 98/8 irányelvben szereplő 20. terméktípust (biocid termékek) 
(„Élelmiszer- és takarmánytartósító szerek”), de a meghatározását módosítani kell, mivel 
ezek a biocid termékek nem tartósító-, hanem fertőtlenítőszerek (emiatt a régi meghatározás 
zavart okozott). Például az élelmiszerek humán patogénektől (mint például a Salmonella) való 
fertőtlenítésére használt termékek nem felelnek meg a takarmányadalékokról szóló 
rendeletekben foglalt követelményeknek. Valóban, a termékek se nem “befolyásolják 
kedvezően a takarmányt”, se nem fokozzák annak teljesítményét. 

Módosítás 114
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or.en

Indokolás

Fenn kell tartani a biocid termékek 20. terméktípusát („Élelmiszer- és takarmánytartósító 
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szerek”), de a meghatározását módosítani kell, mivel ezek a biocid termékek nem tartósító-, 
hanem fertőtlenítőszerek. Például az élelmiszerek humán patogénektől (mint például a 
Salmonella) való fertőtlenítésére használt termékek nem felelnek meg a takarmányadalékokról 
szóló rendeletekben foglalt követelményeknek. Nem is tartósítószerként hatnak, hiszen nem 
óvják meg az állati takarmányt a megromlástól. Ezeket a termékeket tehát fertőtlenítőszernek 
kell tekinteni.

Módosítás 115
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Mivel a hajók ballasztvizének és az 
üledékeknek a kezelésére és ellenőrzésére 
vonatkozó nemzetközi egyezmény 
hatékony értékelési rendszert ír elő a hajók 
ballasztvizének kezelésére szolgáló 
rendszerek értékelésére, célszerű az ilyen 
rendszerek végső jóváhagyását és az azt 
követő típusjóváhagyást az e rendelet által 
megkövetelt termékengedéllyel 
megegyezőnek tekinteni.

(21) Mivel a hajók ballasztvizének és az 
üledékeknek a kezelésére és ellenőrzésére 
vonatkozó nemzetközi egyezmény 
hatékony értékelési rendszert ír elő a hajók 
ballasztvizének kezelésére szolgáló 
rendszerek értékelésére, célszerű az ilyen 
rendszerek végső jóváhagyását és az azt 
követő típusjóváhagyást az e rendelet által 
megkövetelt termékengedélyhez 
figyelembe venni.

Or.en

Indokolás

A nemzetközi engedélyek nem tekinthetők automatikusan az uniós jogszabályokban foglalt 
követelményeknek megfelelő instrumentumoknak. 

Módosítás 116
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az egyéb biocid termékekkel 
összehasonlításban a környezet és az 
emberi egészség tekintetében kedvezőbb 
tulajdonságú kis kockázattal járó biocid 

törölve
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termékek felhasználásának ösztönzésére 
célszerű jóváhagyni azokat anélkül, hogy 
hatóanyagaikat előzetesen jóvá kellene 
hagyni.

Or.en

Indokolás

A kis kockázattal járó termékek elsősorban a kis kockázatú lényegi tulajdonságokkal 
rendelkező termékek. Ennek megítéléséhez a bennük lévő hatóanyagok használatához minden 
esetben jóváhagyás szükséges. 

Módosítás 117
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
33 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33a) A károsító szervezetekkel való 
fertőzést e szervezetek elűzését vagy 
visszaszorítását célzó megfelelő visszatartó 
intézkedésekkel kell elkerülni.  Ezen felül 
más megelőző lépéseket is kell tenni, ilyen 
például az áruk megfelelő tárolása, a 
higiéniai előírások betartása, valamint az 
azonnali hulladékártalmatlanítás. 
További lépéseket csak akkor kell tenni, 
ha ezek az intézkedések hatástalannak
bizonyulnak.  Az emberekre, állatokra és 
a környezetre kisebb kockázattal járó 
biocid termékek használatát minden 
esetben előnyben kell részesíteni a többi 
termékkel szemben, ha ezen alacsonyabb 
kockázatú termékek hatásos megoldást 
nyújtanak az adott helyzetben. Azokat a 
biocid termékeket, amelyeket fájdalom és 
szenvedés érzékelésére képes állatok 
károsítására, illetve megölésére vagy 
elpusztítására szánnak, végső 
megoldásként kell alkalmazni.

Or.en
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Indokolás

A biocidok fenntartható használatát annak elismerésével kell elérni, hogy az első helyen 
megelőző intézkedésekre van szükség. 

Módosítás 118
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.en

Indokolás

Annak érdekében, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt az áruk szabad kereskedelme és a 
biztonságos piac között, a párhuzamos kereskedelemről szóló fenti cikket az azonos 
specifikáción és hatóanyag-, valamint segédanyagtartalmon alapuló azonos termékekre kell 
korlátozni. 

Módosítás 119
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.it
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Indokolás

A párhuzamos kereskedelemnek az ugyanazon jellemzőkkel, illetve hatóanyag- és 
segédanyag-tartalommal rendelkező termékekre kell korlátozódnia.

Módosítás 120
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) Hatékony tájékoztatást kell nyújtani a 
biocid termékek által jelentett kockázatról 
és a kockázatkezelési intézkedésekről, 
mivel az lényeges részét képezi az e 
rendelet által létrehozott rendszernek. 
Miközben megkönnyítik az információhoz 
jutást, az illetékes hatóságoknak, az 
ügynökségnek és a Bizottságnak 
tiszteletben kell tartania a bizalmas 
adatkezelés elvét, és el kell kerülniük az 
olyan információk nyilvánossá tételét,
melyek az érintett személy kereskedelmi 
érdekeit sértenék.

(54) Hatékony tájékoztatást kell nyújtani a 
biocid termékek által jelentett kockázatról 
és a kockázatkezelési intézkedésekről, 
mivel az lényeges részét képezi az e 
rendelet által létrehozott rendszernek. 
Miközben megkönnyítik az információhoz 
jutást, az illetékes hatóságoknak, az 
ügynökségnek és a Bizottságnak 
tiszteletben kell tartania a bizalmas 
adatkezelés elvét, és el kell kerülniük az 
olyan információk nyilvánossá tételét, 
melyek az érintett személy kereskedelmi 
érdekeit sértenék, kivéve, ha ez az emberi 
egészség és a környezet védelme 
érdekében szükséges.

Or.fr

Módosítás 121
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
60 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60) Az e rendelet végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
1999/468/EK tanácsi határozattal 

törölve
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összhangban kell elfogadni15.
__________________________________

15 HL L 184., 1999.7.17, 23. o.

Or.en

Indokolás

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

Módosítás 122
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) A Bizottságot fel kell hatalmazni 
különösen a hatóanyagok I. mellékletbe 
történő felvételére, illetve annak 
megújítására vagy felülvizsgálatára 
vonatkozó határozat meghozatalára 
vonatkozó intézkedések elfogadására; egy 
hatóanyag I. mellékletbe történő 
felvételének megújításával vagy 
felülvizsgálatával kapcsolatos eljárások 
megállapítására; a közösségi 
engedélyekről szóló rendelkezések más 
biocid termékcsoportokra történő 
kiterjesztésére; az engedélyek 
visszavonásával és az engedélyek 
feltételeinek módosításával kapcsolatos 
eljárások és kritériumok 
meghatározására, beleértve a 
vitarendezési mechanizmust; a 
hatóanyagnak vagy a biocid terméknek a 
vizsgálatok során kibocsátható maximális 
mennyiségének, illetve a minimálisan 
benyújtandó adatok meghatározására; 
összehangolt díjazási rendszer és az 
illetékes hatóságok és az ügynökség 
részére fizetendő díjakra és illetékekre 
vonatkozó szabályok létrehozására; a 

törölve
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mellékletnek a tudományos és műszaki 
fejlődéshez történő hozzáigazítására; a 
munkaprogram elvégzésére, valamint az 
illetékes hatóságok és a programban részt 
vevők kapcsolódó jogainak és 
kötelezettségeinek meghatározására, végül 
pedig a munkaprogram meghatározott 
időre történő kiterjesztésére. Mivel ezek az 
intézkedések általános hatályúak és a 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek többek között ezen rendelet új, 
nem alapvető fontosságú elemekkel 
történő kiegészítése általi módosítására 
vonatkoznak, azokat az 1999/468/EK 
tanácsi határozat 5a. cikkében 
meghatározott ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or.en

Indokolás

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

Módosítás 123
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
61 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61a) Bizonytalan a nanoanyagok az 
emberi egészség és a környezet 
tekintetében fennálló biztonságának 
tudományos megítélése; például az EU új 
és újonnan azonosított egészségügyi 
kockázatokkal foglalkozó tudományos 
bizottsága (SCENIHR) egyes 
nanoanyagokkal kapcsolatban különleges 
egészségügyi kockázatokat és a környezeti 
szervezetekre gyakorolt toxikus hatásokat 
azonosított. A SCENIHR a magas 
minőségű expozíciós adatok általános 
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hiányát tárta fel továbbá az emberekre és 
a környezetre vonatkozó adatok 
tekintetében egyaránt, és arra a 
következtetésre jutott, hogy a módszertani 
ismereteket mindkét expozíciós becslés és 
kockázatazonosítás esetében tovább kell 
fejleszteni, valamint hitelesíteni és 
egységesíteni kell. Egyre több biocid 
termék tartalmaz ezüstkolloidot.

Or.en

Indokolás

Az ezüstkolloid jelenleg a nanoanyagok közül a leginkább használt anyag. A nanoanyagokra 
vonatkozó ismeretek hiányával foglalkozni kell. 

Módosítás 124
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(62) Ha – rendkívül sürgős esetben – az 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárásra vonatkozó szokásos 
határidőt lehetetlen betartani, a 
Bizottságnak módjában kell állnia, hogy 
egy hatóanyagnak a 13. cikk alapján az I. 
mellékletbe történő felvételének 
módosítására vagy az I. mellékletből 
történő törlésére vonatkozó határozatok 
elfogadására az 1999/468/EK határozat 
5a. cikkének (6) bekezdésében előírt 
sürgősségi eljárást alkalmazza.

törölve

Or.en

Indokolás

A komitológiai rendszert hozzá kell igazítani az EUMSz. 290. cikkének megfelelő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok új rendszeréhez. 
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Módosítás 125
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
62 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(62a) Az EUMSz. 291. cikke szerint 
rendes jogalkotási eljárás keretében 
elfogadott rendeletekben előre meg kell 
határozni a Bizottság végrehajtási 
hatáskörének gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályait és általános elveit. Az új
rendelet elfogadásától függően, valamint 
figyelemmel e rendelet lehető legrövidebb 
időn belül történő elfogadásának 
szükségességére, a tagállami ellenőrzést a 
Bizottságra ruházott végrehajtási 
hatáskörök gyakorlására vonatkozó 
eljárások megállapításáról szóló, 1999. 
június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat 
szerint kell gyakorolni. Az említett 
rendelkezésekre való hivatkozás helyébe 
azonban az új rendelet hatálybalépésétől 
kezdődően az új rendeletben megállapított 
szabályokra és elvekre tett hivatkozás lép. 

Or.en

Indokolás

A végrehajtási aktusokra vonatkozó új szabályok elfogadásáig rendelkezni kell az átmeneti 
intézkedésekről. 

Módosítás 126
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
66 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(66) Figyelembe véve, hogy néhány termék 
korábban nem tartozott a biocid termékekre 
vonatkozó közösségi szabályozás alá, 

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

helyénvaló átmeneti időszakot biztosítani a 
vállalatok számára, hogy felkészülhessenek 
az in situ előállított hatóanyagokkal és a 
kezelt árucikkekkel és anyagokkal 
kapcsolatos szabályok alkalmazására.

Or.en

Indokolás

Az élelmiszerrel érintkező anyagokat ki kell venni a javaslat hatálya alól, mivel 
bennmaradásuk kettős szabályozáshoz és értékeléshez vezet. Az élelmiszerrel érintkező 
anyagokat már szabályozza az 1935/2004/EK rendelet (az élelmiszerrel érintkező anyagokról 
szóló keretrendelet). Amennyiben az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokra vonatkozó 
szabályok változnak, a változtatást az élelmiszerrel érintkező anyagokról szóló jogszabályok 
felülvizsgálatával, nem pedig a biocid anyagokról szóló rendelet hatályának kiterjesztésével 
kell végrehajtani. 

Módosítás 127
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
66 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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 
vonatkozását, de új korlátozásokat az élelmiszerekkel kapcsolatban álló anyagokra vonatkozó 
jogszabályok és a „biocid termékekről szóló” rendelet felülvizsgálatával kell bevezetni, a 
szabályozás és az értékelések megkettőzésének elkerülése érdekében.
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Módosítás 128
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendeletnek egyaránt célja az emberek 
és állatok egészsége, illetve a környezet 
magas szintű védelmének biztosítása. E 
rendelet rendelkezéseit az 
elővigyázatosság elve is alátámasztja 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
forgalomba hozott hatóanyagok vagy 
termékek ne hassanak károsan az 
emberek és állatok egészségére, illetve a 
környezetre. A tagállamok nem gátolhatók 
az elővigyázatosság elvének 
alkalmazásában, amennyiben a 
területükön engedélyezés alatt álló biocid 
termékek emberek és állatok egészségére, 
illetve a környezetre gyakorolt 
kockázatainak tudományos megítélése 
bizonytalan.

Or.en

Módosítás 129
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

pa) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen 
érintkezésbe kerülő anyagokról és 
tárgyakról szóló, 2004. október 27-i 
1935/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet1;
HL L 338., 2004.11.13., 4. o.

Or.fr
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Indokolás

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

Módosítás 130
Julie Girling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

pa) az Európai Parlament és a Tanács 
1935/2004/EK rendelete (2004. október 
27.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen 
érintkezésbe kerülő anyagokról és 
tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a 
89/109/EGK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről;

Or.en

Indokolás

Az élelmiszerrel érintkező anyagokat ki kell venni a javaslat hatálya alól, mivel 
bennmaradásuk kettős szabályozáshoz és értékeléshez vezet. Az élelmiszerrel érintkező 
anyagokat már szabályozza az 1935/2004/EK rendelet (az élelmiszerrel érintkező anyagokról 
szóló keretrendelet). Amennyiben az élelmiszerrel érintkező anyagokra vonatkozó szabályok 
változnak, a változtatást az élelmiszerrel érintkező anyagokról szóló jogszabályok 
felülvizsgálatával, nem pedig a biocid anyagokról szóló rendelet hatályának kiterjesztésével 
kell végrehajtani. 

Módosítás 131
Dan Jørgensen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

pa) a Tanács 98/83/EK irányelve (1998. 
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november 3.) az emberi fogyasztásra szánt 
víz minőségéről;

Or.en

Módosítás 132
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 8 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. A hajók ballasztvizének és az 
üledékeknek a kezelésére és ellenőrzésére 
vonatkozó nemzetközi egyezmény szerint 
végső jóváhagyást kapott biocid termékek
e rendelet VII. fejezete alapján
engedélyezettnek minősülnek. A 38. és 
57. cikk ennek megfelelően alkalmazandó.

8. A hajók ballasztvizének és az 
üledékeknek a kezelésére és ellenőrzésére 
vonatkozó nemzetközi egyezmény szerint 
végső jóváhagyást kapott biocid
termékekre vonatkozóan átadott adatokat 
figyelembe kell venni, amikor e rendelet 
szerint e termékek engedélyezéséről 
döntenek. A 38. és 57. cikk ennek 
megfelelően alkalmazandó.

Or.en

Indokolás

A nemzetközi engedélyeket nem szabad az EU-ba automatikusan elismerni.  

Módosítás 133
Tiziano Motti

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – f pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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.

Módosítás 134
Tiziano Motti

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – g pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „károsító szervezet”: g) „károsító szervezet”:

minden olyan szervezet, a kórokozókat is 
beleértve, amelynek jelenléte 
nemkívánatos, vagy az emberekre, azok 
tevékenységére, az általuk használt vagy 
előállított termékekre, az állatokra vagy a 
környezetre ártalmas hatást gyakorol;

minden olyan szervezet, a kórokozókat is 
beleértve, amelynek jelenléte 
nemkívánatos, vagy az emberekre és 
különösen a gyermekekre, azok 
tevékenységére, az általuk használt vagy 
előállított termékekre, az állatokra vagy a 
környezetre azonnal vagy a későbbiekben
ártalmas hatást gyakorol;

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 135
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „szermaradékok”: h) „szermaradékok”:
 olyan anyagok, amelyek jelen vannak a 
növényekben, növényi eredetű 
termékekben, állati eredetű fogyasztható 
termékben, ivóvízben, illetve azok 
felületén, vagy a környezetben másutt, és 
amelyek jelenlétét, beleértve anyagcsere-, 
bomlás- és reakciótermékeinek jelenlétét 
is, biocid termék alkalmazása okozta;

 olyan anyagok, amelyek jelen vannak a 
növényekben, növényi eredetű 
termékekben, állati eredetű fogyasztható 
termékben, a vízkészletekben, ivóvízben, 
illetve azok felületén, vagy a környezetben 
másutt, és amelyek jelenlétét, beleértve 
anyagcsere-, bomlás- és 
reakciótermékeinek jelenlétét is, biocid 
termék alkalmazása okozta;

Or.en

Módosítás 136
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) „forgalomba hozatal”: i) „forgalomba hozatal”:
a közösségi piacon valamely biocid 

termék kereskedelmi tevékenység
keretében történő első hozzáférhetővé 
tétele értékesítés vagy használat céljára,
akár ellenérték fejében, akár ingyenesen;

 valamely biocid termék harmadik személy 
számára történő forgalomba hozatala
vagy hozzáférhetővé tétele akár ellenérték 
fejében, akár ingyenesen; Az import 
forgalomba hozatalnak minősül. Nem 
minősül például harmadik személy részére 
történő forgalomba hozatalnak, ha 
kereskedelmi tevékenység keretében a 
gyártó egyedileg állít elő, majd pedig épít 
be kezelt anyagokat vagy termékeket.

Or.de



AM\812192HU.doc 25/74 PE439.902v02-00

HU

Indokolás

Nem csupán az első „hozzáférhetővé tételt”, hanem a többi vegyi anyagokról szóló 
jogszabályokhoz hasonlóan „minden hozzáférhetővé tételt” forgalomba hozatalnak kell 
tekinteni (lásd a REACH-rendeletet). Kivételt csak az képezhet, ha például egy szakember 
ügyfele megbízásából engedélyezett biocid termékkel végez homlokzatfestést. Ez a pontosítás 
szükséges.

Módosítás 137
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – i pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) „forgalomba hozatal”: i) „forgalomba hozatal”:

a közösségi piacon valamely biocid 
termék kereskedelmi tevékenység 
keretében történő első hozzáférhetővé 
tétele értékesítés vagy használat céljára, 
akár ellenérték fejében, akár ingyenesen;

biocid termékek harmadik fél számára 
történő szállítása vagy hozzáférhetővé 
tétele akár ellenérték fejében, akár 
ingyenesen; az import forgalomba 
hozatalnak minősül;

Or.en

Indokolás

A „forgalomba hozatal” fogalmának Bizottság által adott meghatározása sokkal szűkebb, 
mint a biocidokról szóló jelenlegi irányelvben szereplő fogalommeghatározás. A javasolt 
változtatás összhangba hozná a biocidokról szóló új irányelvet a REACH-rendelettel, ezáltal 
a továbbértékesítést is korlátozza. 

Módosítás 138
Esther De Lange

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) „kezelt anyag vagy árucikk”: k) „kezelt anyag vagy árucikk”:

 minden olyan anyag, keverék vagy 
árucikk, melyet egy vagy több biocid 

i. minden olyan anyag, keverék vagy 
árucikk, melyet egy vagy több biocid 
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termékkel kezeltek vagy amely egy vagy 
több biocid terméket tartalmaz azzal a 
céllal, hogy a hatóanyagot, keveréket, 
anyagot vagy árucikket megvédje a 
károsító szervezetek által okozott 
károsodástól;

termékkel kezeltek vagy amely egy vagy 
több biocid terméket tartalmaz azzal a 
céllal, hogy a hatóanyagot, keveréket, 
anyagot vagy árucikket megvédje a 
károsító szervezetek által okozott 
károsodástól; vagy

ii. minden olyan anyag, keverék vagy 
árucikk, melyet egy vagy több biocid 
termékkel kezeltek vagy amely egy vagy 
több biocid terméket tartalmaz azzal a 
céllal, hogy károsító szervezeteket kémiai 
vagy biológiai eszközökkel elpusztítson, 
távol tartson, ártalmatlanná tegyen, 
hatásában akadályozzon vagy azokra más 
módon korlátozó hatást gyakoroljon –
feltéve, hogy a hatóanyagnak, keveréknek, 
anyagnak vagy árucikknek saját 
funkciója van;

Or.en

Módosítás 139
Anja Weisgerber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) „külső biocid hatás”: 
olyan alkalmazások során fellépő hatás, 
amelyek esetében a beépített biocid 
terméket rendeltetésszerű és ésszerűen 
előre látható használat során kívánják 
kijuttatni.

Or.de

Indokolás

A „külső hatás” kifejezést a biocid termékekről szóló rendelet nem, csupán a határozatok 
kézikönyve (Manual of Decisions) határozza meg. 
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Módosítás 140
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – p pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

p) „rokon összetételű termékcsoport”: p) „rokon összetételű termékcsoport”:

 azonos felhasználási célú biocid termékek 
egy csoportja, mely termékek 
összetételükben csak kevés eltérést 
mutatnak a csoport azonos jellemzőkkel 
rendelkező hatóanyagokat tartalmazó, 
referenciaként használt biocid termékéhez 
képest, és mely megengedett eltérések nem 
befolyásolják károsan a termékkel járó 
kockázat szintjét és a termék 
hatékonyságát;

kis kockázatú, azonos felhasználási célú 
biocid termékek egy csoportja, mely 
termékek összetételükben csak kevés 
eltérést mutatnak a csoport azonos 
jellemzőkkel rendelkező hatóanyagokat 
tartalmazó, referenciaként használt biocid 
termékéhez képest, és mely megengedett 
eltérések nem befolyásolják károsan a 
termékkel járó kockázat szintjét és a 
termék hatékonyságát; ha az eltérés a 
hatóanyag százalékos arányának 
csökkentése és/vagy egy vagy több nem 
ható anyag százalékos összetételének 
módosulása;

Or.en

Indokolás

Ezzel a rokon összetételű termékcsoport fogalmának meghatározása összhangba kerül a 
98/8/EK irányelvvel. Annak kiemelése, hogy a rokon összetételű termékcsoport fogalma csak 
kis kockázatú termékekre vonatkozik, ösztönzi a fenntartható termékek innovációját és a 
megfelelő kockázatkezelést. 

Módosítás 141
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – s pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

43 HL L 338., 2004.11.13., 4. o.

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 
vonatkozását, de új korlátozásokat az élelmiszerekkel kapcsolatban álló anyagokra vonatkozó 
jogszabályok és a „biocid termékekről” szóló rendelet felülvizsgálatával kell bevezetni, a 
szabályozás és az értékelések megkettőzésének elkerülése érdekében.

Módosítás 142
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – s pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

43 HL L 338., 2004.11.13., 4. o.

Or.en

Indokolás

Az élelmiszerrel érintkező anyagokat ki kell venni a javaslat hatálya alól, mivel 
bennmaradásuk kettős szabályozáshoz és értékeléshez vezet. Az élelmiszerrel érintkező 
anyagokat már szabályozza az 1935/2004/EK rendelet (az élelmiszerrel érintkező anyagokról 
szóló keretrendelet). Amennyiben az élelmiszerrel érintkező anyagokra vonatkozó szabályok 
változnak, a változtatást az élelmiszerrel érintkező anyagokról szóló jogszabályok 
felülvizsgálatával, nem pedig a biocid anyagokról szóló rendelet hatályának kiterjesztésével 
kell végrehajtani. 
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Módosítás 143
Dan Jørgensen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ua) „kiszolgáltatott csoportok”:

olyan személyek, akiket a növényvédő 
szerek egészségre gyakorolt akut és 
krónikus hatásainak felmérése során 
különös figyelemben kell részesíteni. Ide 
tartoznak a várandós és szoptató nők, a 
magzatok, a csecsemők és gyermekek, az 
idősek, illetve olyan munkavállalók és 
helyi lakosok, akik hosszabb távon nagy 
mennyiségű peszticidnek vannak kitéve;

Or.en

Indokolás

A rendeletnek tartalmaznia kell a kiszolgáltatott csoportok fogalmának meghatározását, 
összhangban az 1107/2009/EK rendelettel és a REACH-rendelettel. 

Módosítás 144
Frédérique Ries, Corinne Lepage

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ua) „kiszolgáltatott csoportok”:
olyan személyek, akiket a növényvédő 
szerek egészségre gyakorolt akut és 
krónikus hatásainak felmérése során 
különös figyelemben kell részesíteni. Ide 
tartoznak többek között a várandós és 
szoptató nők, a csecsemők és gyermekek, 
valamint az idősek;

Or.en
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Indokolás

A rendeletnek tartalmaznia kell a kiszolgáltatott csoportok fogalmának meghatározását, 
összhangban a növény-egészségügyi termékekről szóló 1107/2009/EK rendelettel és az 
1907/2006/EK (REACH) rendelettel. 

Módosítás 145
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ua) „Adminisztratív változtatás”:
meglévő engedély tisztán adminisztratív 
jellegű módosítása, amely nem jár a 
termék közegészségügyi vagy környezeti 
kockázatának újraértékelésével.
ub) „Kis mértékű változtatás”:
meglévő engedély olyan módosítása, 
amely nem tekinthető adminisztratív 
változtatásnak, mivel szükséges hozzá a 
termék közegészségügyi vagy környezeti 
kockázatának és/vagy hatásosságának 
korlátozott újraértékelése. A módosítás 
nem befolyásolhatja kedvezőtlenül a 
termék közegészségügyi vagy környezeti 
kockázatának szintjét és/vagy a termék 
hatásosságát.
uc) „Nagyobb mértékű változtatás”:
meglévő engedély olyan módosítása, 
amely nem tekinthető adminisztratív vagy 
kisebb mértékű változtatásnak, és 
amelyhez szükséges a termék 
közegészségügyi vagy környezeti 
kockázatának és/vagy hatásosságának 
teljes körű újraértékelése;

Or.en

Indokolás

Meg kell határozni a már meglévő, engedélyezett biocid terméken végrehajtható módosítások 
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típusát. 

Módosítás 146
Pilar Ayuso

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ua) A nanoanyagok por, diszperzió vagy 
aeroszol formát öltő, mesterségesen 
előállított, szilárd halmazállapotú, 
szemcsés anyagok, amelyek 
nanoobjektumokból, valamint ezek 
adalékanyagaiból és agglomerátumaiból 
állnak,
i. amelyek szabványos vagy elismert 
módszerrel történő méréskor legalább 10 
tömegszázalék nanoobjektumot 
tartalmaznak,
ii. vagy amelyek – megfelelő módszerrel 
történő mérés esetén – 6 x 1/100 nm-nél 
nagyobb fajlagos felülettel rendelkeznek. 
A nanoobjektumok egy, két vagy három 
külső dimenziójú, kb. 1 nm és 100 nm 
közötti nagyságú, különálló részecskék.

Or.en

Indokolás

A Bizottság – az új és újonnan azonosított egészségügyi kockázatokkal foglalkozó tudományos 
bizottság (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks, SCENIHR) 
támogatásával – jelenleg dolgozik a nanoanyagok fogalmának új, horizontális 
meghatározásán. A SCENIHR egy 2009-es véleményében már javasolta a jelenlegi, fizikai 
méreten alapuló fogalommeghatározásnak a fajlagos felületre vonatkozó korláttal történő 
bővítését. A nanoanyagok ezen új definíciójának meg kell jelennie a javaslatban.
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Módosítás 147
Julie Girling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ua) „Adminisztratív változtatás”:
meglévő engedély tisztán adminisztratív 
jellegű módosítása, amely nem jár a 
termék közegészségügyi vagy környezeti 
kockázatának vagy hatásosságának 
újraértékelésével.

Or.en

Indokolás

Meg kell határozni a már meglévő, engedélyezett biocid terméken végrehajtható módosítások 
típusát. 

Módosítás 148
Julie Girling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ub) „Kis mértékű változtatás”:
meglévő engedély olyan módosítása, 
amely nem tekinthető adminisztratív 
változtatásnak, mivel szükséges hozzá a 
termék közegészségügyi vagy környezeti 
kockázatának és/vagy hatásosságának 
korlátozott újraértékelése. A módosítás 
nem befolyásolhatja kedvezőtlenül a 
termék közegészségügyi vagy környezeti 
kockázatának szintjét és/vagy a termék 
hatásosságát.

Or.en
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Indokolás

Meg kell határozni a már meglévő, engedélyezett biocid terméken végrehajtható módosítások 
típusát. 

Módosítás 149
Julie Girling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

uc) „Nagyobb mértékű változtatás”:
meglévő engedély olyan módosítása, 
amely nem tekinthető adminisztratív vagy 
kisebb mértékű változtatásnak.

Or.en

Indokolás

Meg kell határozni a már meglévő, engedélyezett biocid terméken végrehajtható módosítások 
típusát. 

Módosítás 150
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Egy hatóanyag abban az esetben kerül 
felvételre az I. mellékletbe 10 évet meg 
nem haladó kezdeti időszakra, ha a 
hatóanyagot tartalmazó biocid termék 
eleget tesz a 16. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában meghatározott feltételeknek. Az 
5. cikkben említett aktív hatóanyag első 
alkalommal csak 5 évre vehető fel az I. 
mellékletbe.

Or.en
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Indokolás

A kizárási kritériumok körébe tartozó anyagok legfeljebb 5 évre vehetők fel az I. mellékletbe. 
Ez összhangban áll a PPP-rendelettel. 

Módosítás 151
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.it

Indokolás

Az 1. mellékletbe való felvételhez elegendő, ha a hatóanyagot akár csak egy biocid termék is
tartalmazza.

Módosítás 152
Christa Klaß

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a) A hatóanyagok önmagukban vagy 
biocid termékek összetevőjeként az 
Unióban csak akkor hozhatók forgalomba 
biocid termékekben való felhasználás 
céljából, ha azokat e rendelet 
rendelkezéseinek megfelelően felvették az 
I. mellékletbe.

Or.de
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Módosítás 153
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b) Ha e rendelet másként nem 
rendelkezik, valamennyi hatóanyaggyártó 
kérelmezi az ügynökségnél az I. 
mellékletbe történő felvételt.

Or. de

Módosítás 154
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Adott esetben az I. mellékletbe felvett 
hatóanyagok kapcsán megállapítandó a 
szermaradék engedélyezett határértéke a 
369/2005/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel [és a 2377/90/EGK tanácsi 
rendelettel] összhangban.

4. Az I. mellékletbe felvett hatóanyagok 
kapcsán megállapítandó a szermaradék 
engedélyezett határértéke a 369/2005/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel 
[és a 2377/90/EGK tanácsi rendelettel] 
összhangban.

Or.fr

Indokolás

Meg kell erősíteni és egyértelművé kell tenni az I. mellékletbe történő felvétel feltételeit.

Módosítás 155
Dagmar Roth-Behrendt

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

1. A hatóanyagok önmagukban vagy 
biocid termékek összetevőjeként az 
Unióban csak akkor hozhatók forgalomba 
biocid termékekben való felhasználás 
céljából, ha azokat e rendelet 
rendelkezéseinek megfelelően felvették az 
I. mellékletbe.
2. Ha e rendelet másként nem 
rendelkezik, a valamely hatóanyagot 
önmagában vagy egy biocid termék 
összetevőjeként előállító minden gyártó 
kérelmezi az ügynökségnél az I. 
mellékletbe történő felvételt.

Or.de

Indokolás

Méltányos elbírálás csak akkor lehetséges, ha minden gyártónak ugyanazokat a II. melléklet 
szerinti adatszolgáltatási követelményeket kell teljesíteniük.

Módosítás 156
Dan Jørgensen, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 4. cikk (1) bekezdésétől eltérve a (2) 
bekezdésben említett hatóanyagok csak 
akkor kerülnek felvételre az I. 
mellékletbe, amennyiben az alábbi 
feltételek közül legalább egy teljesül:

törölve

a) a hatóanyagot tartalmazó biocid termék 
rendeltetésszerű használata során a 
humán expozíció elhanyagolható, 
különösen amennyiben a terméket zárt 
rendszerben vagy szigorúan ellenőrzött 
feltételek mellett használják;
b) bizonyított, hogy szükség van a 
hatóanyagra a közegészséget érintő 
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komoly veszély elleni küzdelem céljából;
c) bizonyított, hogy a hatóanyag fel nem 
vétele az I. mellékletbe aránytalanul 
nagyobb kedvezőtlen hatással járna ahhoz 
képest, mint amekkora kockázatot annak 
használata jelentene az emberi egészségre 
vagy a környezetre, és hogy nincsenek 
megfelelő alternatív anyagok vagy 
technológiák.
A c) pont nem vonatkozik a 4. és a 14–19. 
típusú termékek hatóanyagaira.

Or.en

Módosítás 157
Sabine Wils

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 4. cikk (1) bekezdésétől eltérve a (2) 
bekezdésben említett hatóanyagok csak 
akkor kerülnek felvételre az I. mellékletbe, 
amennyiben az alábbi feltételek közül 
legalább egy teljesül:

1. A 4. cikk (1) bekezdésétől eltérve a (2) 
bekezdésben említett hatóanyagok csak 
akkor kerülnek felvételre az I. mellékletbe, 
amennyiben az összes alábbi feltétel
teljesül:

Or.en

Indokolás

Meg kell előzni a legrosszabb kockázati profilú, valamint az egészségre és a környezetre –
különösen a kiszolgáltatott csoportokra és a biodiverzitásra – káros hatóanyagok használatát. 
A kivételeket egyértelműen csak a meghatározott feltételekre kell korlátozni. 

Módosítás 158
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a hatóanyagot tartalmazó biocid termék 
reálisan elképzelhető legkedvezőtlenebb
felhasználása során a humán expozíció 
elhanyagolható, különösen amennyiben a 
terméket zárt rendszerben vagy szigorúan 
ellenőrzött feltételek mellett használják;

Or.en

Indokolás

Meg kell akadályozni a legrosszabb kockázati profilú, valamint az egészségre és a környezetre 
– különösen a kiszolgáltatott csoportokra és a biodiverzitásra – káros hatóanyagok 
használatát.  A kivételeket egyértelműen csak meghatározott feltételekre kell korlátozni. 

Módosítás 159
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a hatóanyagot tartalmazó biocid termék 
rendeltetésszerű használata során a humán 
expozíció elhanyagolható vagy –
figyelembe véve a hatóanyag belső
tulajdonságait is – a fenntartható 
használatra irányuló intézkedésekkel 
megfelelően kezelhető, különösen 
amennyiben a terméket zárt rendszerben 
vagy szigorúan ellenőrzött feltételek 
mellett használják;

Or.en

Indokolás

A kockázat komoly kezelésével csökkenthető a felhasználók (szakemberek és nem 
szakemberek) expozíciója, és végül is megvédhető a környezet és a felhasználók egészsége. Az 
akár CMR1-nek minősülő hatóanyag kísérleti állomáson való rendkívül kis mennyisége 
például nem jelent veszélyt az emberi egészségre, mivel a termék tervezésénél kiküszöbölték a 
rendeltetésellenes használat lehetőségét. Tehát maga a termék és annak használata határozza 
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meg, hogy fennáll-e kockázat, mivel ebben az esetben a hatóanyag igen kis mennyiségű. 

Módosítás 160
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a hatóanyagot tartalmazó biocid termék 
rendeltetésszerű használata során a humán 
expozíció elhanyagolható, azaz ha a 
terméket zárt rendszerben vagy más olyan
feltételek mellett használják, amelyek 
kizárják az emberrel való érintkezést, és 
ha a hatóanyag maradékai nem haladják 
meg a kimutatási határértéket;

Or.en

Indokolás

A szöveg összhangban áll a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló rendelettel 
(„PPP-rendelet”). Az elhanyagolható mértékű expozíciót egyértelműen meg kell határozni. A 
Bizottság javaslatában ez nem történik meg; a javaslat csak egy lehetséges példát hoz fel az 
elhanyagolható mértékű expozícióra. Az elhanyagolható mértékű expozíció fogalmát az 
emberekkel való érintkezés kizárásával és a szermaradék hiányával kell meghatározni. 

Módosítás 161
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) bizonyított, hogy szükség van a 
hatóanyagra a közegészséget érintő komoly 
veszély elleni küzdelem céljából;

b) a hatóanyagra irányuló kérelemben 
szereplő dokumentációval alátámasztott 
bizonyíték alapján bizonyított, hogy 
szükség van a hatóanyagra a közegészséget 
érintő olyan komoly veszély elleni 
küzdelem céljából, amely más 
rendelkezésre álló eszközzel – a nem vegyi 
módszereket is beleértve – nem küzdhető 
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le;

Or.en

Indokolás

A szöveg összhangban áll a PPP-rendelettel. Bizonyítani kell, hogy a közegészséget fenyegető 
komoly veszély semmilyen más eszközzel nem küzdhető le, beleértve a nem vegyi módszereket 
is, és megfelelő kockázatcsökkentési intézkedéseket kell tenni. 

Módosítás 162
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) bizonyított, hogy szükség van a 
hatóanyagra a közegészséget érintő komoly 
veszély elleni küzdelem céljából;

b) a kérelmező dokumentációval 
alátámasztott bizonyítékkal igazolta, hogy 
szükség van a hatóanyagra a közegészséget 
érintő olyan komoly veszély elleni 
küzdelem céljából, amely semmilyen más 
rendelkezésre álló eszközzel – a nem vegyi 
módszereket is beleértve – nem küzdhető 
le;

Or.en

Indokolás

Meg kell akadályozni a legrosszabb kockázati profilú, valamint az egészségre és a környezetre 
– különösen a kiszolgáltatott csoportokra és a biodiverzitásra – káros hatóanyagok 
használatát.  A kivételeket egyértelműen csak meghatározott feltételekre kell korlátozni. 

Módosítás 163
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) bizonyított, hogy a hatóanyag fel nem 
vétele az I. mellékletbe aránytalanul 
nagyobb kedvezőtlen hatással járna ahhoz 
képest, mint amekkora kockázatot annak 
használata jelentene az emberi egészségre 
vagy a környezetre, és hogy nincsenek 
megfelelő alternatív anyagok vagy 
technológiák.

törölve

Or.en

Indokolás

Az aránytalanul kedvezőtlen hatásokat nem határozták meg – ez kiskaput nyit mindenféle, pl. 
a gazdasági érdekek által motivált eltérés számára. A hasonló PPP-rendeletben nincs ilyen 
eltérés. A megfelelő alternatívák vagy technológiák hiányáról szóló szakasz jobban illik az 
előző pont módosításába. 

Módosítás 164
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) bizonyított, hogy a hatóanyag fel nem 
vétele az I. mellékletbe aránytalanul 
nagyobb kedvezőtlen hatással járna ahhoz 
képest, mint amekkora kockázatot annak 
használata jelentene az emberi egészségre 
vagy a környezetre, és hogy nincsenek 
megfelelő alternatív anyagok vagy 
technológiák.

c) összehasonlító értékeléssel bizonyított, 
hogy nincsenek olyan kémiai vagy nem 
kémiai alternatív anyagok vagy 
technológiák a szóban forgó célra, 
amelyek jelentősen kisebb kockázatot és 
kárt jelentenek az emberi vagy állati 
egészségre vagy a környezetre;

Or.en

Indokolás

Meg kell akadályozni a legrosszabb kockázati profilú, valamint az egészségre és a környezetre 
– különösen a kiszolgáltatott csoportokra és a biodiverzitásra – káros hatóanyagok 
használatát.  A kivételeket egyértelműen csak meghatározott feltételekre kell korlátozni. 
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Módosítás 165
Esther De Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az előírt használati feltételek mellett 
előforduló potenciális veszélyek értékelése 
bemutatja azokat a kockázatokat, amelyek 
elfogadhatók a IV. mellékletben említett 
biocid termékek értékelő dossziéjában 
meghatározott kritériumok szerint.

Or.en

Indokolás

A biocid termékeknek kizárólag hatóanyagaik tulajdonságai alapján, tényleges használatuk és 
expozíciójuk figyelmen kívül hagyásával történő szabályozása aláássa a tudományos alapon 
történő döntéshozatal elvét. 

Módosítás 166
Sabine Wils

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a hatóanyag használatára kötelezőek a 
kockázatcsökkentési intézkedések, 
amelyek célja az emberek és a környezet 
expozíciójának a legalacsonyabbra 
csökkentése és rendszeres ellenőrzése;

Or.en

Indokolás

Meg kell előzni a legrosszabb kockázati profilú, valamint az egészségre és a környezetre –
különösen a kiszolgáltatott csoportokra és a biodiverzitásra – káros hatóanyagok használatát.  
A kivételeket egyértelműen csak meghatározott feltételekre kell korlátozni. 
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Módosítás 167
Sabine Wils

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a kérelmező helyettesítési tervet nyújt 
be arra vonatkozóan, hogyan küzdhető le 
a komoly veszély más eszközökkel, 
beleértve a nem vegyi módszereket is.

Or.en

Indokolás

Meg kell előzni a legrosszabb kockázati profilú, valamint az egészségre és a környezetre –
különösen a kiszolgáltatott csoportokra és a biodiverzitásra – káros hatóanyagok használatát.  
A kivételeket egyértelműen csak meghatározott feltételekre kell korlátozni. 

Módosítás 168
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or.en

Indokolás

Sem tudományos, sem pedig ökológiai vagy egészségügyi ok nincs arra, hogy kizárjuk a PT 4-
et és a PT 14-19-et az eltérésből. Az emberi egészségre fennálló kockázat valóban rendkívül 
aránytalan lehet, ha egyes hatóanyagokat csak azért nem veszünk fel, mert bizonyos típusú 
termékkategóriába tartoznak. A Bizottság 2009. évi fehér könyve az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodásról figyelmeztetést tartalmazott új, súlyosan fertőző, kórokozó-átvivők 
(vektorok) által terjesztett, emberre is átvihető betegségek és állatbetegségek –
éghajlatváltozás miatt bekövetkező – terjedésével kapcsolatban.  A rovarirtó szerek kiválóak 
az említett betegségek elleni küzdelemben. 
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Módosítás 169
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or.it

Indokolás

Nem lehet tudományos alapon hátrányosan megkülönböztetni a terméktípusokat (például a 
PT4-et és a 14-19-et). Ezek a termékek rágcsálóölő, atkaölő, puhatestűirtó, fertőtlenítő 
szerek, illetve patkányok vagy rovarok elleni fertőtlenítésre szolgálnak. A termékek 
kizárásáról a kockázat alapján kell dönteni (a veszélyesség és az expozíció alapján, 
együttesen). Amennyiben tudományosan bizonyítják, hogy a kockázatok megfelelően 
szabályozhatók, a hatóanyagokat engedélyezni kell.

Módosítás 170
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or.en

Indokolás

Tudományosan nem indokolt a 4. és a 14-19. típusú termékek kizárása az 5. cikk (1) 
bekezdésének c) pontja szerinti eltérésből. Ez az eltérés alóli mentesség alapvető élelmiszer-
és takarmány-fertőtlenítő, valamint kártevőirtó termékek eltávolításához vezetne. 
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Módosítás 171
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A szóban forgó hatóanyagot tartalmazó 
biocid termék használatát azokra a 
tagállamokra kell korlátozni, ahol az adott 
károsító szervezetek léteznek, illetve a 
komoly veszély fennáll. Az említett 
termékeket kizárólag szakmai 
felhasználók alkalmazhatják.

Or.en

Indokolás

Meg kell előzni a legrosszabb kockázati profilú, valamint az egészségre és a környezetre –
különösen a kiszolgáltatott csoportokra és a biodiverzitásra – káros hatóanyagok használatát.  
A kivételeket egyértelműen csak meghatározott feltételekre kell korlátozni. 

Módosítás 172
Sabine Wils

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hatóanyag az I. mellékletbe csak egy 
alkalommal, legfeljebb öt évre vehető fel.

Or.en

Indokolás

Meg kell előzni a legrosszabb kockázati profilú, valamint az egészségre és a környezetre –
különösen a kiszolgáltatott csoportokra és a biodiverzitásra – káros hatóanyagok használatát.  
A kivételeket egyértelműen csak meghatározott feltételekre kell korlátozni. 
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Módosítás 173
Michèle Rivasi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eltérés nem vonatkozik azokra a 
hatóanyagokra, amelyek az 1272/2008/EK 
rendelet értelmében 1A. kategóriába 
tartozó karcinogénként, 1B. kategóriába 
tartozó határérték nélküli karcinogénként 
vagy 1A. kategóriába tartozó, 
reprodukciót károsító anyagként vannak 
besorolva vagy amelyeket ilyenként kell 
besorolni.

Or.en

Indokolás

Ez azonos a PPP-rendeletben foglalt rendelkezésekkel. Nem szabad eltérést lehetővé tenni 
sem az ismert vagy lehetséges határérték nélküli karcinogénok, sem pedig azon anyagok 
esetében, amelyek reprodukciót károsító hatása ismert. 

Módosítás 174
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 b albekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e bekezdés szerint az I. mellékletbe 
felvett hatóanyagot tartalmazó bármely 
biocid termék használatára – annak 
érdekében, hogy biztosítsuk az emberek és 
a környezet expozíciójának minimálisra 
csökkentését – csak megfelelő 
kockázatcsökkentő intézkedések mellett 
van mód.  Az említett termékeket 
mindenképpen csak szakmai felhasználók 
alkalmazhatják.
Az e bekezdés szerint az I. mellékletbe 
felvett hatóanyagot tartalmazó bármely 
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biocid terméket engedélyező tagállamnak 
a szer fokozatos kivonására irányuló 
tervet kell kidolgoznia a komoly veszély 
más módon, többek között nem vegyi 
módszerekkel történő elhárítására, és azt 
haladéktalanul továbbítania kell a 
Bizottságnak.

Or.en

Indokolás

A szöveg összhangban van a PPP-rendelettel – azzal a kiegészítéssel, hogy a kizárási 
kritériumok alá eső hatóanyagot tartalmazó termékeket csak szakmai felhasználók 
alkalmazhatják. 

Módosítás 175
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – d pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a közösségi vagy nemzetközileg 
elfogadott vizsgálati iránymutatások 
szerint történt értékelés vagy egyéb 
rendelkezésre álló, az Ügynökség által 
felülvizsgált adatok és információk –
többek között a szakirodalom áttekintése –
alapján az emberre esetleg káros hatású, 
endokrin-romboló tulajdonságú anyagnak 
nem tekinthető vagy az 1907/2006/EK 
rendelet 57. cikkének f) pontja szerinti, az 
endokrin rendszert károsító 
tulajdonságokkal rendelkező anyagokként 
meghatározott hatóanyagok.
A Bizottság 2013. december 31-ig a 72. 
cikk szerinti felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján intézkedéseket fogad el az 
endokrin rendszert károsító tulajdonságok 
tudományos kritériumainak 
meghatározására vonatkozóan. E 
kritériumok elfogadásától függően azok a 
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hatóanyagok, amelyek az 1272/2008/EK 
rendelet értelmében 2. kategóriába tartozó 
karcinogénként vagy 2. kategóriába 
tartozó, reprodukciót károsító anyagként 
vannak besorolva, vagy amelyeket 
ilyenként kell besorolni, az endokrin 
rendszert károsító tulajdonságokkal 
rendelkező hatóanyagnak minősülnek.
Ezen kívül azok a hatóanyagok, amelyek 
az 1272/2008/EK rendelet értelmében 2. 
kategóriába tartozó, reprodukciót károsító 
anyagként vannak besorolva, vagy 
amelyeket ilyenként kell besorolni, és az 
endokrin szerveket károsító hatásuk van, 
az endokrin rendszert károsító 
tulajdonságokkal rendelkező 
hatóanyagnak minősíthetők. 

Or.en

Indokolás

Az endokrin rendszert károsító anyagok meghatározásánál nem elegendő a REACH-rendelet 
57. cikke f) pontjának említése. A különös aggodalomra okot adó anyagok REACH-rendelet 
szerinti azonosítása igen lassú folyamat. Egyetlen hatóanyagot sem javasoltak eddig az 57. 
cikk f) pontja alapján történő azonosításra. És a mérce igen magasan van: a „valószínű [!] 
súlyos hatás” tudományos igazolása. Az endokrin rendszert károsító anyagokat elfogadott 
vizsgálati iránymutatások vagy egyéb rendelkezésre álló információk alapján is azonosítani 
kell (ahogyan a PPP-rendeletben található). Az endokrin rendszert károsító vegyi anyagokra 
vonatkozóan egyedi kritériumokat kell kidolgozni a PPP-rendeletben előírtakkal 
párhuzamosan. 

Módosítás 176
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – d pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Figyelemmel az endokrin rendszert 
károsító tulajdonságok meghatározásához 
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szükséges kritériumok jelenlegi 
bizonytalan tudományos megítélésére, az 
Európai Bizottság legkésőbb 2013. 
december 14-ig tervezetet javasol erre 
vonatkozóan.

Or.en

Indokolás

Az Európai Bizottság által megbízott tanácsadó 2011 áprilisában teszi közzé végleges 
jelentését az endokrin rendszert károsító anyagokkal kapcsolatban. Korai lenne, ha már most 
következtetéseket vonnánk le arra vonatkozóan, hogy melyik hatóanyag hasonló az endokrin 
rendszert károsító anyagokhoz. Igen kevés hatóanyag áll értékelés, illetve fejlesztés alatt; a 
CMRs2 endokrin rendszert károsító anyagként való megfeleltetésének például drámai 
következményei lennének, ami megakadályozná, hogy a hatóságok hatékonyan küzdjenek a 
közegészségügyi veszélyek ellen. 

Módosítás 177
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – d pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) az 1907/2006/EK rendelet 57. cikkének 
f) pontja szerinti, az endokrin rendszert 
károsító tulajdonságokkal rendelkező 
anyagokként meghatározott hatóanyagok. 
A Bizottság 2015. június 30-ig az XY. cikk 
szerinti felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján intézkedéseket fogad el az 
endokrin rendszert károsító tulajdonságok 
tudományos kritériumainak 
meghatározására vonatkozóan.

Or.en

Indokolás

Eddig még nem dolgozták ki az endokrin rendszert károsító anyagok azonosítására vonatkozó 
kritériumokat. A Bizottság jelenleg dolgozik egy horizontális meghatározáson, amit 
alkalmazni kell majd számos, az endokrin rendszer károsítását említő uniós jogalkotási 
szövegre, például a REACH-rendeletre és a növényvédelmi rendeletekre. Ezen módosítás 
célja a biocidekre vonatkozó jogszabályok összehangolása ezzel a folyamatban lévő 
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munkával. A Bizottság megközelítésének összhangban kell állnia a nemzetközi fejleményekkel, 
különösen az OECD keretrendszerével. 

Módosítás 178
Dan Jørgensen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az elsőbbségi veszélyes anyagok 
2000/60/EK irányelvhez mellékletként 
csatolt listáján szereplő anyagok.

Or.en

Indokolás

A vízügyi keretirányelvnek való megfelelés érdekében, amint azt az EP előadó 11. 
módosításában ismertetette. 

Módosítás 179
Frédérique Ries, Corinne Lepage

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) hatóanyagok, amelyeknek fejlődési 
neurotoxikus vagy immunotoxikus hatása 
van.

Or.en

Indokolás

Tudományos vizsgálatok során kimutatták a neurotoxikus anyagok káros hatását a gyermekek 
idegrendszerének fejlődésére. Az elővigyázatosság elvével, illetve az emberi egészség és a 
környezet magas szintű védelmének biztosítása céljával összhangban nem szabad 
engedélyezni azokat az anyagokat, amelyeknek fejlődéssel kapcsolatos neurotoxikus vagy 
immunotoxikus hatása van.  
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Módosítás 180
Sabine Wils

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) Nanoanyagokat tartalmazó 
hatóanyagok.

Or.en

Indokolás

Az egészség és a környezet magas szintű védelmének biztosítása érdekében a nanoanyagot 
tartalmazó hatóanyagokat nem szabad engedélyezni. 

Módosítás 181
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.en

Indokolás

A hatóanyag szermaradéka veszélyesebb lehet, mint maga a hatóanyag, ezért a kérelemben 
azt kifejezetten fel kell tüntetni. 

Módosítás 182
Dan Jørgensen

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

ba) dokumentáció a biocidok kibocsátási 
forgatókönyveiről a II. melléklet 1. pontja 
és a III. melléklet 1. pontja alapján

Or.en

Indokolás

A biocidok használata igen elterjedt az építőipari termékeknél és építőanyagoknál. A 
környezeti és egészségi szempontok integrálása érdekében rendelkezni kell adatokkal a 
biocidok különleges körülmények között történő kibocsátásáról, például a biocidok szivárgási 
tulajdonságait leíró reális kibocsátási forgatókönyvek formájában. Ez az építőipari 
termékekről szóló irányelv jelenlegi felülvizsgálatára figyelemmel különösen fontos. 

Módosítás 183
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tervezett felhasználásokhoz kötődő 
expozíció miatt az információra nincs 
szükség;

a) az információra nincs szükség, mivel a 
vonatkozó expozíció a tervezett 
felhasználásokkal kizárható;

Or.en

Indokolás

Ettől az információtól csak akkor lehet eltekinteni, ha nincs értékelhető expozíció. 

Módosítás 184
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az információ benyújtására törölve
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tudományos szempontból nincs szükség;

Or.en

Indokolás

Ez nagyon elnagyolt és egy lehetséges kiskapu, ami nem indokolt. 

Módosítás 185
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az információ benyújtása technikailag 
nem lehetséges.

törölve

Or.en

Módosítás 186
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az információ benyújtása technikailag 
nem lehetséges.

törölve

Or.en

Indokolás

Ez nagyon elnagyolt és egy lehetséges kiskapu, ami nem indokolt. 

Módosítás 187
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság intézkedéseket fogad el 
kritériumok megállapítására, melyek 
alapján megállapítható, hogy mi 
fogadható el elégséges indoknak az (1) 
bekezdés által megkövetelt adatokkal 
kapcsolatos követelményeknek a (2) 
bekezdés a) pontjában említettek alapján 
történő módosítására.

4. Annak meghatározása érdekében, hogy
mi fogadható el elégséges indoknak az (1) 
bekezdés által megkövetelt adatokkal 
kapcsolatos követelményeknek a (2) 
bekezdés a) pontjában említettek alapján 
történő módosítására, a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal –
a 71a. cikknek megfelelően, továbbá 
figyelemmel a 71b. és 71c. cikkben foglalt 
feltételekre – elfogadja a kritériumokat.

Or.en

Indokolás

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

Módosítás 188
Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság intézkedéseket fogad el
kritériumok megállapítására, melyek 
alapján megállapítható, hogy mi 
fogadható el elégséges indoknak az (1) 
bekezdés által megkövetelt adatokkal 
kapcsolatos követelményeknek a (2) 
bekezdés a) pontjában említettek alapján
történő módosítására.

4. A Bizottság átlátható kritériumokat és 
iránymutatást fogad el és tesz közzé annak 
megállapítására, hogy mi fogadható el 
elégséges indoknak az (1) bekezdés által 
megkövetelt adatokkal kapcsolatos 
követelményeknek a (2) bekezdés a) 
pontjában említettek alapján történő 
módosítására, azzal a további céllal, hogy 
a gerinces állatokon történő tesztelés e 
rendelet alkalmazásában kizárólag végső 
megoldásként legyen végezhető.

Or.en
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Módosítás 189
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 1 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 190
Michèle Rivasi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A kérelmező mellékeli a 
dokumentációhoz a hatóanyagról és 
annak megfelelő metabolitjairól, illetve 
azok egészségre, környezetre és nem 
célszervezetekre gyakorolt 
mellékhatásairól szóló, más szakértők 
által értékelt, nyilvánosan hozzáférhető, a 
dokumentáció benyújtását megelőző 10 
éven belül megjelent szakirodalmat, 

Or.en
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Módosítás 191
Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ha a dokumentációk értékelésekor 
kiderül, hogy az értékelés elvégzéséhez 
további információra van szükség, az 
értékelő illetékes hatóság felhívja a 
kérelmezőt a hiányzó információk 
meghatározott határidőn belül történő 
benyújtására és erről tájékoztatja az 
ügynökséget.

2. Ha a dokumentációk értékelésekor 
kiderül, hogy az értékelés elvégzéséhez 
további információra van szükség, az 
értékelő illetékes hatóság felhívja a 
kérelmezőt a hiányzó információk 
meghatározott határidőn belül történő 
benyújtására és erről tájékoztatja az 
ügynökséget. Ha az említett további 
információ állatkísérleteket is magában 
foglal, a kérelmezőt az Ügynökség vagy 
illetékes hatóságok szakértői tájékoztatják 
a megfelelő alternatív módszerekről és 
kísérleti stratégiákról a gerinces állatok 
igénybevételének helyettesítésére, illetve 
csökkentésére vagy felhasználásuk 
módjának finomítása érdekében.

Or.en

Módosítás 192
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Amennyiben az értékelő illetékes 
hatóság nyugtalanítónak ítéli az ugyanazon 
hatóanyagot tartalmazó biocid termékek 
felhasználása következtében fellépő 
kumulatív hatásokat, meglátásait az 
1907/2006/EK rendelet XV. melléklete II. 
pontja 3. alpontjának megfelelő részeiben 
előírt követelményeknek megfelelően 
dokumentálja és azokat feltünteti 
következtetésiben.

3. Amennyiben az értékelő illetékes 
hatóság nyugtalanítónak ítéli az ugyanazon 
hatóanyagot vagy ugyanazokon a 
végpontokon – ugyanazon vagy különböző 
hatásmechanizmussal – hasonló vagy 
ugyanolyan hatású, de eltérő hatóanyagot 
tartalmazó biocid termékek felhasználása 
következtében fellépő kumulatív hatásokat, 
meglátásait az 1907/2006/EK rendelet XV. 
melléklete II. pontja 3. alpontjának 
megfelelő részeiben előírt 
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követelményeknek megfelelően 
dokumentálja és azokat feltünteti 
következtetésiben.

Or.en

Módosítás 193
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az értékelés következtetéseinek 
kézhezvételétől számított kilenc hónapon 
belül az ügynökség véleményt dolgoz ki a 
hatóanyag I. mellékletbe történő 
felvételéről és benyújtja azt a Bizottságnak.

4. Az értékelés következtetéseinek 
kézhezvételétől számított kilenc hónapon 
belül az ügynökség véleményt dolgoz ki a 
hatóanyag I. mellékletbe történő 
felvételéről és benyújtja azt a Bizottságnak,
tekintettel az illetékes értékelő hatóság 
következtetéseire.

Or.en

Indokolás

Pontosítani kell, hogy az ügynökség az illetékes értékelő hatóság következtetéseire 
figyelemmel alakítja ki véleményét. 

Módosítás 194
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

5. Az engedélyezett hatóanyagok 
listájának naprakészen tartása érdekében 
az ügynökség véleményének 
kézhezvételekor a Bizottság –
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal a 
71a. cikknek megfelelően, továbbá 
figyelemmel a 71b. és 71c. cikkben foglalt 
feltételekre – határozatot fogad el a 
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történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban fogadják el.

hatóanyag I. mellékletbe történő 
felvételéről. Ha a Bizottság a hatóanyag I. 
mellékletbe történő felvétele mellett dönt, 
meg kell adni a kérelmezők nevét.

Or.en

Indokolás

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

Módosítás 195
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or.fr

Módosítás 196
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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vonatkozásában;

Or.en

Indokolás

Ez gyakran enyhíthető a termék használatának megváltoztatásával vagy személyes 
védőfelszerelés használatával és műszaki előírások alkalmazásával. 

Módosítás 197
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az anyag perzisztens, bioakkumulatív és 
mérgező, a 1907/2006/EK rendelet XIII. 
mellékletében meghatározott 
kritériumokkal összhangban; 

(A következő indokolás a 9. cikk (1) 
bekezdésének c), d), f) pontját és (2) 
bekezdését érintő módosításokra is 
érvényes.)

Or.fr

Indokolás

A helyettesíthetőként megjelölt anyagok meghatározási kritériumait a REACH-rendelet 
engedélyezési követelményeihez kellene igazítani. Mivel az Európai Vegyianyag-ügynökség 
feladata lesz megvizsgálni, hogy egy aktív anyag megfelel-e minden követelménynek, 
kívánatos, hogy koherens legyen egymással a két rendelet. Azokat az anyagokat, amelyek 
tervezett használata nem kelt aggodalmat az emberi egészség vagy a környezet szempontjából, 
nem kellene helyettesíthetőként megjelöltnek tekinteni.

Módosítás 198
Holger Krahmer

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

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

b) az 1907/2006/EK rendelet XIII. 
mellékletében meghatározott 
kritériumokkal összhangban perzisztens, 
bioakkumulatív és mérgező anyagok;

Or.en

Indokolás

A két rendelet közötti összhang miatt a helyettesíthetőként megjelölt anyagok azonosítására 
vonatkozó kritériumokat össze kell hangolni az 1907/2006/EK (REACH) rendelet (57. cikke) 
alapján engedélyezésre kerülő anyagokra vonatkozó kritériumokkal. Mivel a vizsgálat az 
ügynökség (ECHA) feladata, ha egy hatóanyag bármelyik kritériumnak megfelel, tanácsos a 
két rendelet összehangolása. 

Módosítás 199
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.en

Módosítás 200
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kritikus hatások jellege, különösen a 
fejlődési károsodást okozó neurotoxikus 

c) az anyag perzisztensnek,
bioakkumulatívnak és toxikusnak minősül 
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és immunotoxikus hatások a felhasználási 
módokat is figyelembe véve még rendkívül 
szigorú kockázatkezelési intézkedések 
mellett is aggodalomra adhatnak okot;

az 1907/2006/EK rendelet XIII. 
mellékletében meghatározott
kritériumokkal összhangban;

Or.fr

Módosítás 201
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) az 1907/2006/EK rendelet XIII. 
mellékletében meghatározott 
kritériumoknak megfelelően erősen 
perzisztens és erősen bioakkumulatív
anyagok;

Or.en

Indokolás

A két rendelet közötti összhang miatt a helyettesíthetőként megjelölt anyagok azonosítására 
vonatkozó kritériumokat össze kell hangolni az 1907/2006/EK (REACH) rendelet (57. cikke) 
alapján engedélyezésre kerülő anyagokra vonatkozó kritériumokkal. Mivel a vizsgálat az 
ügynökség (ECHA) feladata, ha egy hatóanyag bármelyik kritériumnak megfelel, tanácsos a 
két rendelet összehangolása. 

Módosítás 202
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.en

Indokolás

A vízkészlet védelmének figyelembe vétele a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 
rendelet (1107/2009/EK) II. melléklete 4. pontja 3. felsoroláspontjának mintájára. 

Módosítás 203
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – d pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) jelentős arányban tartalmaz inaktív 
izomereket;

törölve

Or.it

Indokolás

Az inaktív izomerek sem az egészségre, sem a környezetre nem veszélyes anyagok. Ezért nem 
kell őket felvenni a potenciálisan helyettesíthető hatóanyagok közé.

Módosítás 204
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – d pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) jelentős arányban tartalmaz inaktív 
izomereket;

törölve

Or.en

Indokolás

A két rendelet közötti összhang miatt a helyettesíthetőként megjelölt anyagok azonosítására 
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vonatkozó kritériumokat össze kell hangolni az 1907/2006/EK (REACH) rendelet (57. cikke) 
alapján engedélyezésre kerülő anyagokra vonatkozó kritériumokkal. Mivel a vizsgálat az 
ügynökség (ECHA) feladata, ha egy hatóanyag bármelyik kritériumnak megfelel, tanácsos a 
két rendelet összehangolása. 

Módosítás 205
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – d pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) jelentős arányban tartalmaz inaktív 
izomereket;

törölve

Or.fr

Módosítás 206
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – e pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az 1272/2008/EK rendelet értelmében 
1A. vagy 1B. kategóriájú rákkeltő 
anyagok, 1A. vagy 1B. kategóriájú 
mutagén anyagok vagy 1A. vagy 1B. 
kategóriájú, a reprodukciót károsító 
anyagok osztályába tartozik, vagy eleget 
tesz az ezen kategóriákba történő 
besorolási kritériumoknak.

e) az 1272/2008/EK rendelet értelmében 
légzőszervi szenzibilizáló anyagok, 1A. 
vagy 1B. kategóriájú rákkeltő anyagok, 
1A. vagy 1B. kategóriájú mutagén anyagok 
vagy 1A. vagy 1B. kategóriájú, a 
reprodukciót károsító anyagok osztályába 
tartozik, vagy eleget tesz az ezen 
kategóriákba történő besorolási 
kritériumoknak;

Or.en

Módosítás 207
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – f pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a közösségi és nemzetközi 
megállapodáson alapuló vizsgálati 
iránymutatások alapján végzett értékelés 
vagy más rendelkezésre álló adat alapján 
emberi egészségre potenciálisan ártalmas,
az endokrin rendszert károsító 
tulajdonságokkal rendelkező anyagnak
tekinthető.

f) olyan anyagok – mint például az 
endokrin rendszert károsító 
tulajdonságokkal rendelkező anyagok, a 
perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 
tulajdonságokkal rendelkező anyagok, 
vagy az erősen perzisztens és erősen 
bioakkumulatív anyagok –, amelyek 
esetében nem teljesülnek a b) vagy c) pont 
kritériumai, és amelyek esetében 
tudományosan igazolható módon 
megállapítják, hogy valószínűleg olyan 
súlyos hatást gyakorolnak az emberi 
egészségre és a környezetre, amely a b), c) 
vagy e) pontban felsorolt anyagokkal 
azonos mértékű aggodalomra ad okot, és 
amelyek meghatározására az 
1907/2006/EK rendelet 59. cikkében
meghatározott eljárással összhangban, 
eseti alapon kerül sor.

Or.en

Indokolás

A két rendelet közötti összhang miatt a helyettesíthetőként megjelölt anyagok azonosítására 
vonatkozó kritériumokat össze kell hangolni az 1907/2006/EK (REACH) rendelet (57. cikke) 
alapján engedélyezésre kerülő anyagokra vonatkozó kritériumokkal. Mivel a vizsgálat az 
ügynökség (ECHA) feladata, ha egy hatóanyag bármelyik kritériumnak megfelel, tanácsos a 
két rendelet összehangolása.

Módosítás 208
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – f pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a közösségi és nemzetközi 
megállapodáson alapuló vizsgálati 
iránymutatások alapján végzett értékelés 
vagy más rendelkezésre álló adat alapján 
emberi egészségre potenciálisan ártalmas, 

f) ha olyan anyag – úgymint az endokrin 
rendszert károsító tulajdonságokkal, vagy 
perzisztens, bioakkumulatív és toxikus 
tulajdonságokkal rendelkező, vagy erősen 
perzisztens, bioakkumulatív rendelkező 
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az endokrin rendszert károsító 
tulajdonságokkal rendelkező anyagnak 
tekinthető.

anyag – amely nem felel meg a b) és c) 
pontban meghatározott kritériumoknak, 
és amelyről tudományosan bizonyított, 
hogy olyan súlyos hatással lehet a 
közegészségre vagy környezetre, ami a b) 
és a c) pontokban említett egyéb 
anyagokkal azonos mértékű aggodalmat 
kelt.

Or.fr

Módosítás 209
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – f pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a közösségi és nemzetközi 
megállapodáson alapuló vizsgálati 
iránymutatások alapján végzett értékelés 
vagy más rendelkezésre álló adat alapján 
emberi egészségre potenciálisan ártalmas, 
az endokrin rendszert károsító 
tulajdonságokkal rendelkező anyagnak 
tekinthető.

f) a közösségi és nemzetközi 
megállapodáson alapuló vizsgálati 
iránymutatások alapján végzett értékelés 
vagy más rendelkezésre álló adat alapján 
emberi egészségre vagy a környezetre 
potenciálisan ártalmas, az endokrin 
rendszert károsító tulajdonságokkal 
rendelkező anyagnak tekinthető.

Or.en

Módosítás 210
Julie Girling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or.en

Indokolás

A helyettesítési elvnek megfelelően a 9. cikk (1) bekezdésébe egy új g) pontot kell felvenni. Ez 
gondoskodik a már engedélyezett biocid termékek és az új hatóanyagok tekintetében az 
egyenlő elbánásról. 

Módosítás 211
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Egy hatóanyag I. mellékletbe történő 
felvétele vagy annak megújítása kapcsán 
kiadott vélemény előkészítése során az 
ügynökség megvizsgálja, hogy a hatóanyag 
megfelel-e az (1) bekezdésben felsorolt 
valamelyik kritériumnak, és azt kifejti 
véleményében.

2. Egy hatóanyag I. mellékletbe történő 
felvétele vagy annak megújítása kapcsán 
kiadott vélemény előkészítése során az 
ügynökség megvizsgálja, hogy a hatóanyag 
megfelel-e az (1) bekezdésben felsorolt 
valamelyik kritériumnak, és az anyag 
valódi veszélyeinek való kitettség 
megfelelően ellenőrzött-e, és azt kifejti 
véleményében.

Or.fr

Módosítás 212
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A 10. cikk (3) bekezdésétől eltérve egy 
olyan hatóanyag I. mellékletbe történő 
felvétele, mely egyben potenciálisan 
helyettesíthető hatóanyag is, tíz évet meg 

4. A 10. cikk (3) bekezdésétől eltérve egy 
olyan hatóanyag I. mellékletbe történő 
felvétele, mely egyben potenciálisan 
helyettesíthető hatóanyag is, öt évet meg 
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nem haladó időszakra hosszabbítható meg. nem haladó időszakra hosszabbítható meg.

A tagállamok helyettesítési tervet 
készítenek és hajtanak végre annak 
biztosítására, hogy az érintett hatóanyag 
alkalmazását fokozatosan szüntessék meg 
az engedély érvényességi idején belül, és a 
hatóanyagot megbízható alternatív vegyi 
vagy nem vegyi anyaggal helyettesítsék.

Or.en

Indokolás

Helyettesítési terveket kell végrehajtani annak érdekében, hogy ösztönözzük azon termékek 
fenntartható gyártását és forgalmazását, amelyek esetében az aggodalomra okot adó 
hatóanyagokat kevésbé veszélyes anyagokkal helyettesítik. Ezen kívül a helyettesítési tervek 
elkészítése a termékinnovációt is ösztönzi. 

Módosítás 213
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A 10. cikk (3) bekezdésétől eltérve egy 
olyan hatóanyag I. mellékletbe történő 
felvétele, mely egyben potenciálisan 
helyettesíthető hatóanyag is, tíz évet meg 
nem haladó időszakra hosszabbítható meg.

4. A 10. cikk (3) bekezdésétől eltérve egy 
olyan hatóanyag I. mellékletbe történő 
felvétele, mely egyben potenciálisan 
helyettesíthető hatóanyag is, öt évet meg 
nem haladó időszakra hosszabbítható meg.

Or.fr

Indokolás

Azoknak az aktív anyagoknak, amelyek helyettesítését tervbe vették, nem szabad az 1. 
mellékletbe 5. évnél hosszabb időre bekerülniük.

Módosítás 214
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés 



PE439.902v02-00 68/74 AM\812192HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A 10. cikk (3) bekezdésétől eltérve egy 
olyan hatóanyag I. mellékletbe történő 
felvétele, mely egyben potenciálisan 
helyettesíthető hatóanyag is, tíz évet meg 
nem haladó időszakra hosszabbítható meg.

4. A 10. cikk (3) bekezdésétől eltérve egy 
olyan hatóanyag I. mellékletbe történő 
felvétele, mely egyben potenciálisan 
helyettesíthető hatóanyag is, hét évet meg 
nem haladó időszakra adható vagy 
hosszabbítható meg.

Or.en

Indokolás

A helyettesíthető anyagokra vonatkozó felvételi időszaknak meg kell egyeznie a PPP-
rendeletben foglaltakkal.  

Módosítás 215
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A 10. cikk (3) bekezdésétől eltérve egy 
olyan hatóanyag I. mellékletbe történő 
felvétele, mely egyben potenciálisan 
helyettesíthető hatóanyag is, tíz évet meg 
nem haladó időszakra hosszabbítható meg.

4. A 10. cikk (3) bekezdésétől eltérve egy 
olyan hatóanyag I. mellékletbe történő 
felvétele, mely egyben potenciálisan 
helyettesíthető hatóanyag is, tíz évet meg 
nem haladó időszakokra hosszabbítható 
meg.

Or.en

Indokolás

Amíg potenciálisan helyettesíthető hatóanyagokon alapuló, nélkülözhetetlen és életképes 
biocid termékek léteznek, az I. mellékletbe való felvételük meghosszabbítását engedélyezni 
kell, és nem szabad egyszeri, legfeljebb tíz éves meghosszabbítási időre korlátozni. 

Módosítás 216
Dan Jørgensen

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

1. A Bizottság megújítja egy hatóanyag I. 
mellékletbe történő felvételét, amennyiben 
a hatóanyag továbbra is megfelel a 
4. cikkben említett követelményeknek.

1. A Bizottság megújítja egy hatóanyag I. 
mellékletbe történő felvételét, amennyiben 
a hatóanyag továbbra is megfelel a 4. és 5. 
cikkben említett követelményeknek.

Or.en

Módosítás 217
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. Amennyiben a hatóanyag I. mellékletbe 
történő felvételének megújítását célzó 
határozat nem rendelkezik másként, a 
megújítás 15 évet meg nem haladó 
időtartamra érvényes. Az 5. cikk hatálya 
alá tartozó hatóanyagok jóváhagyásának 
meghosszabbítása legfeljebb öt évre 
szólhat.

Or.en

Indokolás

A meghosszabbítás nem szólhat korlátlan időre. A PPP-rendeletben is ugyanezeket a 
rendelkezéseket fogadták el. 

Módosítás 218
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

történő felvételének megújítását célzó 
határozat nem rendelkezik szigorúbban, a 
megújítás 10 évet meg nem haladó 
időtartamra szólhat.

Or.en

Indokolás

Az új hatóanyagok határozatlan időre történő engedélyezése korlátozza az új kutatások 
folytatásának és új tudományos adatok szolgáltatásának ösztönzését. A biocidokról szóló 
jelenlegi irányelvvel, valamint a peszticidek/növények védelméről szóló jogszabályokkal 
összhangban a hatóanyagokat rendszeresen felül kell vizsgálni. 

Módosítás 219
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. Amennyiben a hatóanyag I. mellékletbe 
történő felvételének megújítását célzó 
határozat nem rendelkezik szigorúbban, a 
megújítás 5 évet meg nem haladó 
időtartamra érvényes.

Or.en

Indokolás

A fogyasztók és a környezet megfelelő védelmének biztosítása érdekében a hatóanyag 
jóváhagyását rendszeresen felül kell vizsgálni. A korlátlan időre történő jóváhagyást 
támogató rendelkezések a hatóanyagok engedélyezésére vonatkozó jelenlegi közösségi 
normák gyengülését eredményezik, és ellentétesek más vegyi anyagokra vonatkozó 
jogszabályokban – mint például a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 
rendeletben – foglalt felfogással. 

Módosítás 220
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A (3) bekezdésben említett időszak 
lejártakor vagy az ügynökség 
véleményének kézhezvételekor a Bizottság 
határozatot fogad el a hatóanyag I. 
mellékletbe történő felvételének 
megújításáról. Mivel ezen határozat az e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítása, azt a 72. cikk (4) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban fogadják el.

5. Az engedélyezett hatóanyagok 
listájának naprakészen tartása érdekében
a (3) bekezdésben említett időszak 
lejártakor vagy az ügynökség 
véleményének kézhezvételekor a Bizottság 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
a 71a. cikknek megfelelően, továbbá 
figyelemmel a 71b. és 71c. cikkben foglalt 
feltételekre – határozatot fogad el a 
hatóanyag I. mellékletbe történő 
felvételének megújításáról. Ha a Bizottság 
a hatóanyag I. mellékletbe történő 
felvételének meghosszabbítása mellett 
dönt, meg kell adni a kérelmezők nevét.

Or.en

Indokolás

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

Módosítás 221
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság bármikor felülvizsgálhatja 
egy hatóanyag I. mellékletbe történő 
felvételét, ha komoly jelek mutatnak arra, 
hogy a 4. cikkben foglalt követelmények 
már nem teljesülnek. Amennyiben e jelek 
megerősítést nyernek, a Bizottság 
határozatot fogad el a hatóanyag I. 
mellékletbe történő felvételének 
módosítására vagy a mellékletből történő 
eltávolítására.

1. Az engedélyezett hatóanyagok 
listájának naprakészen tartása érdekében 
a Bizottság bármikor felülvizsgálhatja egy 
hatóanyag I. mellékletbe történő felvételét, 
ha komoly jelek mutatnak arra, hogy a 
4. cikkben foglalt követelmények már nem 
teljesülnek. Amennyiben e jelek 
megerősítést nyernek, a Bizottság –
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal a 
71a. cikknek megfelelően, továbbá 
figyelemmel a 71b. és 71c. cikkben foglalt 
feltételekre – határozatot fogad el a 
hatóanyag I. mellékletbe történő 
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felvételének módosítására vagy a 
mellékletből történő eltávolítására.

Or.en

Indokolás

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

Módosítás 222
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság bármikor felülvizsgálhatja 
egy hatóanyag I. mellékletbe történő 
felvételét, ha komoly jelek mutatnak arra, 
hogy a 4. cikkben foglalt követelmények
már nem teljesülnek. Amennyiben e jelek 
megerősítést nyernek, a Bizottság 
határozatot fogad el a hatóanyag I. 
mellékletbe történő felvételének 
módosítására vagy a mellékletből történő 
eltávolítására.

1. A Bizottság bármikor felülvizsgálhatja 
egy hatóanyag I. mellékletbe történő 
felvételét, ha jelek mutatnak arra, hogy a 
4. és 5. cikkben foglalt bármelyik 
követelmény már nem teljesül. 
Amennyiben e jelek megerősítést nyernek, 
a Bizottság határozatot fogad el a 
hatóanyag I. mellékletbe történő 
felvételének módosítására vagy a 
mellékletből történő eltávolítására.

Or.en

Módosítás 223
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
határozatot a 72. cikk (4) bekezdésében 
említett ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni. Rendkívüli sürgősségre 

törölve
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hivatkozva a Bizottság alkalmazhatja az 
72. cikk (5) bekezdésében említett 
sürgősségi eljárást.

Or.en

Indokolás

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

Módosítás 224
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Végrehajtási intézkedések Részletes meghosszabbítási és 
felülvizsgálati eljárások

Or.en

Indokolás

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

Módosítás 225
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság részletes intézkedéseket 
fogadhat el a rendelet hatóanyagok I. 
mellékletbe történő felvételének 
megújításával és felülvizsgálatával 
kapcsolatos eljárásokat meghatározó 10–
13. cikkének végrehajtására.

A meghosszabbítási és felülvizsgálati 
eljárások zökkenőmentes lefolytatásának 
biztosítása érdekében a Bizottság –
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal a 
71a. cikknek megfelelően, továbbá 
figyelemmel a 71b. és 71c. cikkben foglalt 
feltételekre – további részletes 
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intézkedéseket fogadhat el.

Or.en

Indokolás

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

Módosítás 226
Christa Klaß

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


