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leadott szavazatok többsége

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

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

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

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

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

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

Módosítások jogalkotási szöveghez

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

a biocid termékek forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló európai parlamenti 
és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2009)0267),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a 
Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0036/2009),

– tekintettel a Bizottságnak „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő 
intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól” című, az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz intézett közleményére (COM(2009)0665),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére és 
114. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság és az Ipari, Kutatási és 
Energiaügyi Bizottság véleményére (A7-0000/2010),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

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

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
nemzeti parlamenteknek.
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) mivel az Egészségügyi 
Világszervezet peszticidértékelési 
rendszere (WHO Pesticide Evaluation 
Scheme, WHOPES) garantálja a 
rovarirtók közegészségre gyakorolt 
hatásainak hatékony vizsgálatát és 
értékelését, az e rendszerben elismert 
záróajánlás betartását az e rendelet 
szerinti termékengedélyezés 
megfelelőjének kell tekinteni.

Or. de

Indokolás
A szükségtelen párhuzamos munka elkerülése.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Egyes biocid termékek sajátos jellege 
és a tervezett felhasználásukkal járó 
alacsony kockázat figyelembevételel, 
továbbá az új hatóanyagokat tartalmazó 
biocid termékek kifejlesztésének 
ösztönzése céljából célszerű e termékek 
tekintetében közösségi engedélyt kiadni.

törölve

Or. de

Indokolás

A 33. cikk módosításával való összhang miatt. 
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A belső piacon történő forgalomba 
hozatal megkönnyítése érdekében és a 
tagállamonkénti nemzeti engedélyek 
beszerzésével kapcsolatos további 
költségek és időveszteség elkerülésére a 
Bizottság a közösségi engedélyeket 
szabályozó rendelkezések terén szerzett 
tapasztalatokat figyelembe véve dönthet
úgy, hogy kiterjeszti a közösségi 
engedélyezési eljárás hatáskörét egyéb
biocid termékekre.

(24) A belső piacon történő forgalomba 
hozatal megkönnyítése érdekében és a 
tagállamonkénti nemzeti engedélyek 
beszerzésével kapcsolatos további 
költségek és időveszteség elkerülésére a 
Bizottság úgy döntött, hogy a közösségi 
engedélyezési eljárás hatáskörét minden
biocid termékre kiterjeszti.

Or. de

Indokolás

A 33. cikk módosításával való összhang miatt. 

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de
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Indokolás

Szükségesnek tartjuk, hogy a kérelmezők, akik az előző rendszer szerint fektettek be, ne 
legyenek kizárva.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) Annak biztosítására, hogy minden 
olyan tulajdonosi információ, melyet egy 
hatóanyag jegyzékbe történő felvételének 
vagy egy biocid termék engedélyezésének 
alátámasztására adtak be, védve legyen a 
benyújtás pillanatától, továbbá annak 
megelőzésére, hogy valamely információ 
védelem nélkül maradjon, az információ 
védelmére vonatkozó időszakokat 
szabályozó rendelkezést a 98/8/EK 
irányelv alkalmazásában benyújtott 
információkra is célszerű alkalmazni.

(49) Annak biztosítására, hogy minden 
olyan tulajdonosi információ, melyet egy, 
az I. mellékletben szereplő hatóanyag 
jegyzékbe történő felvételének vagy egy 
biocid termék engedélyezésének 
alátámasztására adtak be, védve legyen a 
benyújtás pillanatától, továbbá annak 
megelőzésére, hogy valamely információ 
védelem nélkül maradjon, az információ 
védelmére vonatkozó időszakokat 
szabályozó rendelkezést a 98/8/EK 
irányelv alkalmazásában benyújtott 
információkra is célszerű alkalmazni.

Or. de

Indokolás

Egyértelműsítés céljából.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) Kiemelt fontosságú az állatokon 
végzett kísérletek számának minimálisra 
csökkentése, továbbá annak biztosítása, 
hogy a kísérletek végzését a termék céljától 
és felhasználásától tegyék függővé. A 
kérelmezőknek a vizsgálat megismétlését 
elkerülendő – méltányos ellentételezés 
fejében – célszerű lenne megosztaniuk 

(51) Kiemelt fontosságú az állatokon
biocidtermékekkel és/vagy 
biocidtermékekben található 
hatóanyagokkal végzett kísérletek 
számának minimálisra csökkentése, 
továbbá annak biztosítása, hogy a 
kísérletek végzését a termék céljától és 
felhasználásától tegyék függővé. A 
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egymással a gerinces állatokon végzett 
vizsgálatok eredményeit. Amennyiben a 
gerinces állatokon végzett vizsgálatok 
eredményeinek megosztásáról az adatok 
birtokosa és a leendő kérelmező nem 
állapodik meg, az ügynökségnek lehetővé 
kell tennie a leendő kérelmező számára a 
vizsgálati adatok felhasználását az 
ellentételezésről hozott nemzeti bírósági 
határozat sérelme nélkül. Közösségi 
nyilvántartást kell létrehozni az ilyen 
vizsgálatok birtokosainak elérhetőségeiről, 
és a leendő kérelmezők tájékoztatása 
céljából azt a hatóságok rendelkezésére 
kell bocsátani.

kérelmezőknek a vizsgálat megismétlését 
elkerülendő – méltányos ellentételezés 
fejében – célszerű lenne megosztaniuk 
egymással a gerinces állatokon végzett 
vizsgálatok eredményeit. Amennyiben a 
gerinces állatokon végzett vizsgálatok 
eredményeinek megosztásáról az adatok 
birtokosa és a leendő kérelmező nem 
állapodik meg, az ügynökségnek lehetővé 
kell tennie a leendő kérelmező számára a 
vizsgálati adatok felhasználását az 
ellentételezésről hozott nemzeti bírósági 
határozat sérelme nélkül. Közösségi 
nyilvántartást kell létrehozni az ilyen 
vizsgálatok birtokosainak elérhetőségeiről, 
és a leendő kérelmezők tájékoztatása 
céljából azt a hatóságok rendelkezésére 
kell bocsátani.

Or. de

Indokolás

Annak egyértelműsítésére, hogy az adatcsere nem csak termékek adatai, hanem 
hatóanyagadatok esetében is használható.

Módosítás 7

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 

(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; az engedélyek 
visszavonásával és az engedélyek 
feltételeinek módosításával kapcsolatos 
eljárások és kritériumok meghatározására, 
beleértve a vitarendezési mechanizmust; a 



PE438.377v02-00 10/70 PR\805468HU.doc

HU

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 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.

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 
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. de

Indokolás

A 33. cikk módosításával való összhang miatt. 

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
61 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61a) A nanoanyagok biocid termékekben 
való használata fokozódhat a technológia 
fejlődésével. A magas szintű 
fogyasztóvédelem, az áruk szabad 
mozgása és a gyártók számára a 
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jogbiztonság biztosítása érdekében a 
nanoanyagok tekintetében nemzetközi 
szinten egységes meghatározást kell 
kidolgozni. Az Uniónak arra kell 
törekednie, hogy a meghatározásról 
megállapodás szülessen a megfelelő 
nemzetközi fórumokon. Egy ilyen 
megegyezés megcélzása esetén a 
nanoanyagok meghatározását e 
rendeletben is ennek megfelelően kellene 
kiigazítani. Jelenleg csak elégtelen 
információ áll rendelkezésre a 
nanoanyagok használatával összefüggő 
kockázatokról. Biztonságosságuk jobb 
értékelése érdekében a Fogyasztóvédelmi 
Tudományos Bizottságnak (SCCS) 
iránymutatást kell adnia az illetékes 
szervekkel együttműködésben a 
nanoanyagok sajátos tulajdonságait 
figyelembe vevő vizsgálati módszerekre 
vonatkozóan. A tudományos fejlődés 
fényében a Bizottságnak rendszeresen 
felül kell vizsgálnia a nanoanyagokról 
szóló rendelkezéseket.

Or. de

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
61 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61b) A korhadásgátló termékek által a 
vízben esetleg okozott környezeti hatások 
tekintetében a Bizottságnak azon kell 
fáradoznia nemzetközi szinten, hogy az 
ASF-egyezményt (International 
Convention on the Control of Harmful 
Anti-Fouling Systems on Ships) 
világszerte ratifikálják és hozzáigazítsák 
ehhez a rendelethez.

Or. de



PE438.377v02-00 12/70 PR\805468HU.doc

HU

Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a) A rendelet célja, hogy biztosítsa mind 
az emberek és az állatok egészsége, mind 
a környezet magas szintű védelmét, és 
hogy javítsa a belső piac működését a 
biocid termékek forgalomba hozatalára és 
használatára vonatkozó szabályok 
harmonizálásával, és ezzel egyidejűleg a 
mezőgazdasági termelés fokozásával. E 
rendelet rendelkezései a megelőzés elvén 
nyugszanak, amely által biztonságban 
lehet az emberek és az állatok egészsége, 
továbbá a környezet is.

Or. de

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a biocidok engedélyezésével, forgalmazásával és használatával 
összefüggésben a megelőzés elvét átültessék, hogy az emberek és állatok egészsége 
védelmének magas szintjét lehessen biztosítani, és meg lehessen őrizni a környezetet.

Módosítás 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) 
a vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról,

Or. de
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Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A 18. termékfajtába tartozó 
biocidtermékek, amelyeket az 
Egészségügyi Világszervezet 
peszticidértékelési rendszerének (WHO 
Pesticide Evaluation Scheme, WHOPES) 
megfelelően elismert záróajánlás 
betartásával gyártanak, az e rendelet VII. 
fejezete szerint engedélyezettnek 
minősülnek. A 38. és 57. cikk ennek 
megfelelően alkalmazandó.

Or. de

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „biocid termékek”: hatóanyagok és egy 
vagy több hatóanyagot tartalmazó 
keverékek a felhasználóhoz jutó 
kiszerelésben, amelyek célja, hogy károsító 
szervezeteket kémiai vagy biológiai 
eszközökkel elpusztítson, elriasszon, 
ártalmatlanná tegyen, tevékenységében 
akadályozzon vagy arra más módon 
korlátozó hatást gyakoroljon.

a) „biocid termékek”: hatóanyagok és egy 
vagy több hatóanyagot tartalmazó 
keverékek a felhasználóhoz jutó 
kiszerelésben, amelyek célja
mindenekelőtt, hogy károsító szervezeteket 
kémiai vagy biológiai eszközökkel 
elpusztítson, elriasszon, ártalmatlanná 
tegyen, tevékenységében akadályozzon 
vagy arra más módon korlátozó hatást 
gyakoroljon.

Or. de

Indokolás

Annak tisztázására, hogy azok a kezelt anyagok és készítmények, amelyek külsőleges 
biocidikus hatással rendelkeznek (pl. kezelt szúnyoghálók) biocidtermékeknek minősülnek és 
ekként kell őket engedélyezni. 
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Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) „potenciálisan veszélyes anyag”: 
bármely olyan anyag, amely nem 
hatóanyag és amely jellegéből fakadóan 
emberekre, állatokra vagy a környezetre 
ártalmas hatású, és valamely biocid 
termékben elegendő koncentrációban van 
jelen vagy képződik ahhoz, hogy adott 
esetben ilyen hatással járjon; Az ilyen 
anyag, amennyiben nincs egyéb 
aggodalomra okot adó alap, a 
67/548/EGK tanácsi irányelv alapján 
rendszerint veszélyesnek minősül, 
valamint a biocid termékben olyan 
koncentrációban jelenlévőként, amely 
alapján a terméket az 1999/45/EK 
irányelv vagy az 1272/2008/EK rendelet 
értelmében veszélyesnek kell tekinteni.

Or. de

Indokolás

Ez a meghatározás már szerepel a 98/8/EK irányelvben és a tisztázás kedvéért került 
beillesztésre.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

k) „kezelt anyag vagy készítmény”: 
minden olyan anyag, keverék vagy árucikk, 
melyet egy vagy több biocid termékkel 
kezeltek, vagy amely egy vagy több biocid 
terméket tartalmaz;
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Or. de

Indokolás

Az angol „articles” kifejezés németül a 1907/2006 REACH-rendelet 3. cikkének (3) bekezdése 
szerint „Erzeugnisse” („készítmény”). A REACH-rendelet német nyelvi változatában a 
„Gegenstände” („tárgy”) kifejezés nincs definiálva.  
A meghatározás bővíti a kezelt tárgyak vagy anyagok érvényességi területét, hogy abba a 
készítmények, pl. tartósított festékek és a külsőleges hatással rendelkező készítmények – pl. a 
szúnyoghálók – is beletartozzanak. Az értékelés így a vegyi anyag szintjén megy végbe.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) „engedélyezés”: nemzeti engedélyezés 
vagy közösségi engedélyezés;

n) „engedélyezés”: nemzeti engedélyezés 
vagy közösségi engedélyezés, eredeti 
engedélyezés, másodlagos engedélyezés és 
kiegészítő engedélyezés;

Or. de

Indokolás

A meghatározás kiegészítésére az olyan újonnan bevezetett, a 18. cikkben, a 37a. új cikkben, a 
37b új cikkben, valamint a 39., 40. és 41. cikkben szereplő fogalmak miatt van szükség, mint 
az „eredeti engedélyezés”, az „másodlagos engedélyezés” vagy a „kiegészítő engedélyezés”.

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

na) Az „eredeti engedélyezés” olyan 
igazgatási aktus, amelyet a 23. vagy 35. 
cikknek megfelelően végeznek el.

Or. de
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Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

nb) A „másodlagos engedélyezés” olyan 
igazgatási aktus, amellyel – az eredeti 
engedély tulajdonosának javára – egy 
tagállam vagy a Bizottság ugyanazon 
biocidtermék forgalomba hozatalát és 
használatát más kereskedelmi név alatt 
engedélyezi.

Or. de

Módosítás 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

nc) A „kiegészítő engedélyezés” olyan 
igazgatási aktus, amellyel egy tagállam 
vagy a Bizottság ugyanazon biocidtermék 
forgalomba hozatalát és használatát más 
kereskedelmi név alatt engedélyezi, 
mégpedig az eredeti engedélyezés alapján 
és az eredeti engedély tulajdonosának 
egyetértésével.

Or. de

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

p) „rokon összetételű termékcsoport”: 
azonos felhasználási célú biocid termékek 
egy csoportja, mely termékek 

p) „rokon összetételű termékcsoport”: 
azonos felhasználási célú biocid termékek 
egy csoportja, mely termékek 
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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;

összetételükben csak kevés eltérést 
mutatnak a csoport azonos jellemzőkkel 
rendelkező hatóanyagokat tartalmazó, 
referenciaként használt biocid termékéhez 
képest, amennyiben az eltérések ellenére a 
kockázati potenciál a referencia-
biocidtermékhez képest nem magas és a
célorganizmusokkal szembeni 
hatékonyság adott.

Or. de

Indokolás

Döntő jelentőségű, hogy a kockázati potenciál a referencia-biocidtermékhez képest ne legyen 
magasabb és a célorganizmusokkal szembeni hatékonyság megmaradjon.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – q pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A „hozzáférési felhatalmazás” meghatározása a Bizottság javaslatában nem elég pontos.
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Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ua) a „nanoanyag” olyan, szándékosan 
előállított anyag, amelynek egyik 
dimenziója 100 nm-es vagy annál kisebb, 
és különálló funkcionális részeket 
tartalmaz belül vagy a felületén, amelyek 
közül egy vagy több 100 nm-es vagy annál 
kisebb mérettel rendelkezik, beleértve a 
struktúrákat, agglomerátumokat és 
aggregátumokat, amelyeknek a mérete 
lehet 100 nm-nél nagyobb, de amelyek 
megtartják a nanoméretre jellemző 
tulajdonságokat.
i) a szóban forgó anyagok nagy fajlagos 
felületéhez kapcsolódó tulajdonságok;
ii) specifikus fizikai–kémiai 
tulajdonságok, amelyek eltérnek a nem 
nanotechnológiával előállított ugyanazon 
anyagnak a tulajdonságaitól.

Or. de

Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ub) A „gyártó”:
- egy olyan hatóanyag esetében, amelyet 
az Unióban gyártanak és forgalmaznak, e 
hatóanyag gyártója egy olyan, az Unió 
területén állandó lakhellyel rendelkező 
személy, akit a gyártó egyedüli 
képviselőjének nevezett ki e rendelet 
céljaira,
- egy olyan hatóanyag esetében, amelyet 
az Unión kívül gyártanak, az az Unió 
területén állandó lakhellyel rendelkező 
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személy, akit a hatóanyag gyártója 
egyedüli képviselőjének nevezett ki e 
rendelet céljaira, vagy amennyiben nincs 
ilyen kinevezett személy, az importőr, aki 
a hatóanyagot az Unióba behozta,
- egy olyan biocidtermék esetében, 
amelyet az Unión kívül gyártanak, az az 
Unió területén állandó lakhellyel 
rendelkező személy, akit a biocidtermék 
gyártója egyedüli képviselőjének nevezett 
ki e rendelet céljaira, vagy amennyiben 
nincs ilyen kinevezett személy, az 
importőr, aki a biocidterméket az Unióba 
behozta.

Or. de

Indokolás

A 83. cikk új megfogalmazását tekintve a „gyártó” kifejezés meghatározása szükséges. Ez a 
meghatározás azonos a 2000. szeptember 7-i, a biocidtermékekről szóló 98/8/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikke (2) bekezdésében szereplő program első fázisáról 
szóló 1896/2000/EK bizottsági rendelettel.

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

uc) „kereskedelmi felhasználó” minden 
olyan természetes vagy jogi személy, aki 
vagy amely szakmai tevékenysége során 
biocidokat használ.

Or. de
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Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A hatóanyagot és a hatóanyag 
referenciaforrásának definícióját a 3. cikk 
(1) bekezdésének u) pontjában 
meghatározott technikai ekvivalencia 
meghatározása végett adott esetben az 
alábbi feltételek valamelyikével együtt 
veszik fel az I. mellékletbe:

Or. de

Indokolás

Fontos, hogy összekössük az I. mellékletben leírt hatóanyagot azokkal az adatokkal, amelyek 
alátámasztották az I. mellékletbe való felvételt. Ezenfelül a kémiai azonosság elkülönítése 
végett fontos az izomer összetétel.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ea) A kémiai összetétel jellemzése a 
sztereoizomerek szempontjából;

Or. de

Indokolás

Fontos, hogy összekössük az I. mellékletben leírt hatóanyagot azokkal az adatokkal, amelyek 
alátámasztották az I. mellékletbe való felvételt. Ezenfelül a kémiai azonosság elkülönítése 
végett fontos az izomer összetétel.
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Módosítás 27

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:

(1) Az alábbiakban felsorolt hatóanyagok
nem kerülnek bele az I. mellékletbe:

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) olyan hatóanyagok, melyeket az 
1272/2008/EK rendelettel összhangban 
rákkeltő anyagként osztályoztak, vagy
amelyek megfelelnek az 1A. vagy 1B. 
kategóriába tartozó rákkeltő anyagok 
kritériumainak;

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

b) olyan hatóanyagok, melyeket az 
1272/2008/EK rendelettel összhangban 
mutagén anyagként osztályoztak, vagy 
amelyek megfelelnek a 1A. vagy 1B. 
kategóriába tartozó mutagén anyagok 
kritériumainak;

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) olyan hatóanyagok, melyeket az 
1272/2008/EK rendelettel összhangban 
reprodukciót károsító anyagként 
osztályoztak, vagy amelyek megfelelnek a 
1A. vagy 1B. kategóriába tartozó, 
reprodukciót károsító anyagok
kritériumainak;

d) olyan hatóanyagok, amelyek az 
1907/2006/EK rendelet 57. cikkének f) 
pontja szerint endokrinkárosító 
tulajdonságokkal rendelkező anyagoknak 
tekinthetők. 2015. június 30-ig a Bizottság 
delegált jogi aktusok útján az XY 
cikkeknek megfelelően intézkedéseket hoz 
az endokrinkárosító tulajdonságok 
meghatározásához szükséges konkrét 
tudományos kritériumokra vonatkozólag.  
E kritériumok elfogadásáig azok az 
anyagok, amelyek az 1272/2008/EK 
rendelet rendelkezései szerint 
karcinogénként (2. kategória) és a 
reprodukciótoxikusként vannak besorolva 
vagy kell őket besorolni, endokrinkárosító 
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tulajdonságokkal rendelkezőknek 
minősülnek. Ezenkívül azokat az 
anyagokat, amelyek az 1272/2008/EK 
rendelet rendelkezései szerint 
reprodukciótoxikusként (2. kategória) 
vannak besorolva vagy kell őket besorolni 
és toxikus hatással rendelkeznek az 
endokrin szervekre nézve, 
endokrinkárosító tulajdonságokkal 
rendelkezőknek kell tekinteni.

e) azok az anyagok, amelyek 
perzisztensek, bioakkumulatívak és 
toxikusak;
f) azok a hatóanyagok, amelyek 
perzisztensek és nagyon 
bioakkumulatívak:
g) perzisztens szerves szennyezőanyagok 
(POP) a 2004. április 29-i, a környezetben 
tartósan megmaradó szerves szennyező 
anyagokról szóló 850/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet szerint1.

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

1 HL L 229, 2004. 6. 29., 5. o.

Or. de

az 5. cikk (2) bekezdésének újrapozicionálása és módosítása

Indokolás

A kizárási feltételeknek meg kell felelniük a megelőzés elvének. 

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az alábbi hatóanyagok akkor kerülnek 
felvételre az I. mellékletbe, amennyiben az 
(1) bekezdésben megállapított feltételek 

(2) A 4. cikk (1) bekezdésének sérelme 
nélkül a (2) bekezdésben felsorolt
hatóanyagok felvehetők az I. mellékletbe,
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közül legalább egy teljesül: ha teljesítik az alábbi követelmények
legalább egyikét:

a) olyan hatóanyagok, melyeket az 
1272/2008/EK rendelettel összhangban 
rákkeltő anyagként osztályoztak, vagy 
amelyek megfelelnek az 1A. vagy 1B. 
kategóriába tartozó rákkeltő anyagok 
kritériumainak;

a) Az emberek vagy a környezet 
veszélyeztetése e hatóanyagnak egy 
biocidtermékben való alkalmazásakor 
normális használat esetén 
elhanyagolható, különösen, ha a terméket 
zárt rendszerben vagy szigorúan 
ellenőrzött körülmények között 
használják;

b) olyan hatóanyagok, melyeket az 
1272/2008/EK rendelettel összhangban 
mutagén anyagként osztályoztak, vagy 
amelyek megfelelnek a 1A. vagy 1B. 
kategóriába tartozó mutagén anyagok 
kritériumainak;

b) a hatóanyag kimutathatóan szükséges 
az emberi egészségre vagy a környezetre 
háruló komoly veszély leküzdéséhez;

c) olyan hatóanyagok, melyeket az 
1272/2008/EK rendelettel összhangban 
reprodukciót károsító anyagként 
osztályoztak, vagy amelyek megfelelnek a 
1A. vagy 1B. kategóriába tartozó, 
reprodukciót károsító anyagok 
kritériumainak;

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.

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

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

Or. de

az 5. cikk (1) bekezdésének újrapozicionálása és módosítása

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Bármely kérelmező, aki az I. 
mellékletbe kíván egy hatóanyagot 
bevezettetni, köteles az Ügynökségtől 



PE438.377v02-00 24/70 PR\805468HU.doc

HU

megkérdezni, hogy
-nem adtak-e már be kérelmet ugyanezen 
hatóanyagnak az I. mellékletbe történő 
felvételére;
- ugyanezen hatóanyag nincs-e már 
felvéve az I. mellékletbe;
- ugyanezen anyag jegyzékbe van-e már 
véve az 1907/2006/EK rendeletnek 
megfelelően.
(2) Minden potenciális kérelmező 
kérelmezéskor köteles az Ügynökség 
rendelkezésére bocsátani a következő 
információkat:
a) a (személy)azonosságával kapcsolatos 
adatokat az 1907/2006/EK rendelet VI. 
mellékletének 1. bekezdésének 
megfelelően az 1.2 és 1.3 kivételével;
b) a hatóanyag azonosításával kapcsolatos 
adatokat az 1907/2006/EK rendelet VI. 
mellékletének 2. bekezdésének 
megfelelően;
c) milyen adatszolgáltatási követelmények 
vonatkoznának azon új gerincesállat-
kísérletekre, amelyeket el kellene 
végeznie;
d) milyen adatszolgáltatási követelmények 
vonatkoznának azon egyéb új kísérletekre, 
amelyeket el kellene végeznie;
(3) Ha ugyanez a hatóanyag még nincs 
felvéve az I. mellékletbe vagy nincs 
regisztrálva az 1907/2006/EK rendeletnek 
megfelelően, az Ügynökség ennek 
megfelelően tájékoztatja a kérelmezőt.
(4) Ha már benyújtottak kérelmet 
ugyanezen hatóanyagnak az I. mellékletbe 
történő felvételére, vagy ha ugyanezen 
hatóanyagot már felvették az I. 
mellékletbe vagy az 1907/2006/EK 
rendelet szerint már regisztrálták, az 
Ügynökség haladéktalanul tájékoztatja a 
potenciális kérelmezőt a korábbi 
kérelmező nevéről és címéről, valamint a 
megfelelő kísérletösszefoglalókról,
amennyiben azokat már benyújtották.
(5) Az Ügynökség ezzel egyidőben 
tájékoztatja a korábbi kérelmezőt az I. 
mellékletbe való felvételt potenciálisan 
kérelmező nevéről és címéről. A 
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rendelkezésre álló gerincesállat-
kísérleteket e rendelet XI. fejezetének 
megfelelően megosztják a kérelmezővel.

Or. de

Indokolás

A gerincesállat-kísérletek megismétlésének elkerülésére és a II. mellékletben szereplő 
adatszolgáltatási követelmények teljesítése érdekében van szükség ilyen eljárásra. A 
„lekérdezési kötelezettséget” a REACH-ből vettük át, mivel az Ügynökség rendelkezik majd a 
megfelelő technikai követelményekkel és szakértelemmel ezen eljárás lefolytatásához.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 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 vagy az 
ahhoz való hozzáférést engedélyező irat,

Or. de

Indokolás

Lehet, hogy a kérelmező nem tulajdonosa azoknak az adatoknak, amelyek egy kérelem 
alátámasztásához szükségesek. 

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de
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Indokolás

Lehet, hogy a kérelmező nem tulajdonosa azoknak az adatoknak, amelyek egy kérelem 
alátámasztásához szükségesek. 

Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Ügynökség minden egyes 
kérelemhez ügyiratszámot határoz meg, 
amelyet minden, a kérelemmel 
kapcsolatos levelezésben használnak, 
egészen addig, amíg a hatóanyagot be 
nem vezetik az I. mellékletbe, továbbá egy 
benyújtási dátumot, amely a kérelem 
Ügynökséghez való beérkezésének 
dátuma.

Or. de

Indokolás

A hatóanyagok I. mellékletbe történő, vállalkozásokhoz kapcsolódó felvétele mellett az egyes 
információk megértése megfelelő és hatékony eszköze a potyautasok elkerülésének és segíti a 
vállalkozásokat abban, hogy ismét hozzájussanak befektetéseikhez. Ezenkívül hozzájárul az 
átláthatósághoz, és megkönnyíti az adatcserét.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás
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A kérelmek validálása során az ügynökségnek be kellene tartania a REACH keretében is 
bevezetett időkereteket (20. cikk). Ahhoz, hogy minden adatot bevihessenek a közösségi 
jegyzékbe, több időre lehet szükség. Ez ugyanakkor nem késleltetheti az értékelési eljárást.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A kérelmek validálása során az ügynökségnek be kellene tartania a REACH keretében is 
bevezetett időkereteket (20. cikk). Ahhoz, hogy minden adatot bevihessenek a közösségi 
jegyzékbe, több időre lehet szükség. Ez ugyanakkor nem késleltetheti az értékelési eljárást.

Módosítás 35

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A kérelem beérkezését követő két 
hónapon belül az Ügynökség az aktában 
szereplő információkat egyszeri 
azonosítókóddal látja el.

Or. de

Indokolás

A kérelmek validálása során az ügynökségnek be kellene tartania a REACH keretében is 
bevezetett időkereteket (20. cikk). Ahhoz, hogy minden adatot bevihessenek a közösségi 
jegyzékbe, több időre lehet szükség. Ez ugyanakkor nem késleltetheti az értékelési eljárást.
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Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A hatóanyagnak az I. mellékletben vállalkozáshoz kötötten történő felvétele megfelelő és 
hatékony eszközt jelent a jogosulatlan előnyszerzés elkerülése érdekében, mivel ennek 
segítségével gyorsan megállapítható, hogy melyik vállalkozás támogatta az adott 
hatóanyagot. Csak ezek a vállalatok állíthatnak ki jogosítványt a hatóanyaghoz kapcsolódó 
dokumentációhoz való hozzáféréshez.

Módosítás 37

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Valamely hatóanyag I. mellékletbe 
történő felvételére vonatkozó döntés során 
az ügynökség az adott hatóanyagot egy az 
anyagra és a kérelemre utaló 
nyilvántartási számmal látja el. Az 
ügynökség haladéktalanul közli az érintett 
kérelmezővel a nyilvántartási számot és a 
nyilvántartásba vétel dátumát. A 
nyilvántartási számot a hatóanyaggal 
kapcsolatos minden további levelezés és az 
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e rendelet IV. fejezete szerinti 
termékengedélyezés során feltüntetik.

Or. de

Indokolás

A hatóanyagnak az I. mellékletbe vállalkozáshoz kötötten történő felvétele megfelelő és 
hatékony eszközt jelent a jogosulatlan előnyszerzés elkerülése érdekében, mivel ennek 
segítségével gyorsan megállapítható, hogy melyik vállalkozás támogatta az adott 
hatóanyagot. Csak ezek a vállalatok állíthatnak ki jogosítványt a hatóanyaghoz kapcsolódó 
dokumentációhoz való hozzáféréshez.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

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

Or. de

Indokolás

A hatóanyagnak az I. mellékletbe vállalkozáshoz kötötten történő felvétele megfelelő és 
hatékony eszközt jelent a jogosulatlan előnyszerzés elkerülése érdekében, mivel ennek 
segítségével gyorsan megállapítható, hogy melyik vállalkozás támogatta az adott 
hatóanyagot, és ez az adminisztratív terheket is csökkenti.
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Módosítás 39

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 komoly jelek mutatnak arra, 
hogy a 4. cikkben foglalt követelmények 
már nem teljesülnek. A Bizottság azokban 
az esetekben is ellenőrzi a mellékletbe 
való felvételt, amelyekben bizonyos jelek 
arra utalnak, hogy a vízpolitika terén a 
közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2000. október 23-
i 2000/60/EK irányelv 4. cikke (1) 
bekezdése a) pontjának iv. alpontjában és 
b) pontjának i. alpontjában, valamint 7. 
cikkének (2) és (3) bekezdésében foglalt 
célok elérése nem biztosított. Amennyiben 
e jelek megerősítést nyernek, a Bizottság 
határozatot fogad el a hatóanyag I. 
mellékletbe történő felvételének 
módosítására vagy a mellékletből történő 
eltávolítására.
1 HL L 327., 2000.12.22., 1. o.

Or. de

Indokolás
Utalás a víz-keretirányelvre.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. de

Indokolás
A 33. cikk módosításával való összhang érdekében.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közösségi engedélyezés iránti 
kérelmeket az ügynökséghez kell 
benyújtani.

A közösségi engedélyezés iránti 
kérelmeket az ügynökséghez kell 
benyújtani. A kérelmező valamely 
tagállammal is elvégeztetheti ezt a 
felülvizsgálatot – a tagállam előzetes 
beleegyezése mellett; ebben az esetben a 
22. cikkben meghatározottak szerint közli 
az ügynökséggel, mely értékelő hatóság 
illetékes a kérelem ügyében.

Or. de

Indokolás
A 33. cikk módosításával való összhang érdekében.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) hatóanyagait felvették az I. mellékletbe, 
a 8. cikk (5a) bekezdésének megfelelő 
nyilvántartási számot kapott, és az ezen 
hatóanyagokkal együtt a mellékletbe 
felvett minden feltétel teljesül;

Or. de

Indokolás

A 8. cikk (5a) bekezdésében említett értékelési eljárással való összhang érdekében.



PE438.377v02-00 32/70 PR\805468HU.doc

HU

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A „jelleg” szó nincs kellően meghatározva. A „kémiai azonosító” kifejezés alkalmasabbnak 
tűnik a hatóanyag leírására.

Módosítás 44

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a nanoanyagok biocid termékekben 
való alkalmazásakor külön ellenőrizték a 
környezeti és egészségügyi kockázatokat.

Or. de

Indokolás

A nanoanyagok a velük azonos, nem nanoszerkezetű anyagoktól eltérő tulajdonságokkal 
rendelkeznek. Éppen ezért külön kell foglalkozni a nanoanyagokat tartalmazó biocid termékek 
kockázatának vizsgálatával.
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Módosítás 45

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Annak értékelésekor, hogy 
teljesülnek-e az (1) bekezdés b) pontjának 
kritériumai, az állatkísérletek minimálisra 
szorítása érdekében az információkat 
lehetőség szerint a biocid termékben 
található kérdéses anyagról már 
rendelkezésre álló információkból kell 
levezetni. A biocid termék káros 
hatásainak közlése és az azt követő 
kockázatértékelés során a 
legmesszebbmenőkig be kell tartani 
különösen az 1999/45/EGK irányelv, 
illetve a 1272/2008/EK rendelet 
rendelkezéseit.

Or. de

Indokolás

A gerinceseken szükségtelenül végrehajtott állatkísérletek elkerülése érdekében. A kémiai 
biztonsági jelentésre vonatkozó koncentrációs határértékekkel kapcsolatos előírásokhoz való 
igazodás.

Módosítás 46

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b) Nem kell elvégezni annak értékelését, 
hogy a biocid termék megfelel-e az (1) 
bekezdés b) és c) pontjában szereplő 
kritériumoknak a biocid termék 
alkotóelemét képező azon anyagra 
vonatkozóan, amelynek koncentrációja a 
biocid termékben az 1907/2009/EK 
rendelet 14. cikke (2) bekezdésének a)–f) 
pontjában szereplő értékeknél 
alacsonyabb.
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Or. de

Indokolás

A gerinceseken szükségtelenül végrehajtott állatkísérletek elkerülése érdekében. A kémiai 
biztonsági jelentésre vonatkozó koncentrációs határértékekkel kapcsolatos előírásokhoz való 
igazodás.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Rokon összetételű termékcsoport 
esetében megengedhető a referenciaként 
használt biocid termékben található 
hatóanyag százalékos arányának 
csökkentése és/vagy egy vagy több nem 
hatóanyag százalékos összetételének 
módosulása és/vagy egy vagy több nem 
hatóanyag más olyan anyaggal történő 
felcserélése, amely azonos vagy kisebb 
kockázattal jár.

(6) Rokon összetételű termékcsoport 
esetében az összetétel tekintetében a 
referenciaként használt biocid termékhez 
képest az alábbi eltérésekre van lehetőség:

a) valamely hatóanyag elhagyása, ha a 
referenciaként használt biocid termék 
legalább két hatóanyagot tartalmaz;
b) a hatóanyagok százalékos arányának 
csökkentése 
c) egy vagy több nem hatóanyag összetevő 
elhagyása 
d) egy vagy több nem hatóanyag összetevő 
százalékos arányának módosítása
e) egy vagy több nem hatóanyag összetevő 
helyettesítése.

Or. de

Indokolás

Egy biocid termék egynél több hatóanyagot is tartalmazhat.
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Módosítás 48

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A termékengedélyezésre vonatkozóan 
a Bizottság technikai és tudományos 
iránymutatásokat bocsát rendelkezésre a 
72. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárással összhangban, külön figyelmet 
fordítva a tagállamok harmonizált 
adatszolgáltatási követelményeire, 
értékelési eljárásaira és döntéseire.

Or. de

Indokolás

A rendelet egységes végrehajtásának biztosítása érdekében.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az engedély kérelmezője a kérelemmel 
együtt az alábbi dokumentációt köteles 
benyújtani:

(1) Az eredeti engedély kérelmezője a 
kérelemmel együtt az alábbi 
dokumentációt köteles benyújtani:

Or. de

Indokolás

A 8. cikk (5) bekezdésének a) pontjában szereplő értékelési eljárással való összhang 
érdekében az olyan, alacsony kockázattal járó termékek esetén, amelyek alapját az I. 
mellékletben található vagy az I. mellékletbe való felvételre vonatkozó értékelés alatt álló 
hatóanyagok képezik, szükség van a hatóanyagra vonatkozó adatokhoz való hozzáférésre. Az 
I. mellékletbe bekerült hatóanyagokra vonatkozó tulajdon- és adatvédelem nem sérülhet.
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Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) minden nem kis kockázattal járó biocid 
termék esetén a termék minden egyes 
hatóanyaga tekintetében dokumentáció 
vagy hozzáférési felhatalmazás, mely 
eleget tesz a II. mellékletben meghatározott 
követelményeknek, és a 8. cikk (5a) 
bekezdésének megfelelő nyilvántartási 
számot kapott;

Or. de

Indokolás

A 8. cikk (5) bekezdésének a) pontjában szereplő értékelési eljárással való összhang 
érdekében az olyan, alacsony kockázattal járó termékek esetén, amelyek alapját az I. 
mellékletben található vagy az I. mellékletbe való felvételre vonatkozó értékelés alatt álló 
hatóanyagok képezik, szükség van a hatóanyagra vonatkozó adatokhoz való hozzáférésre. Az 
I. mellékletbe bekerült hatóanyagokra vonatkozó tulajdon- és adatvédelem nem sérülhet.

Módosítás 51

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) Ha az alacsony kockázattal járó biocid 
termékben lévő hatóanyag bekerült az I. 
mellékletbe, be kell nyújtani a megfelelő 
nyilvántartási számot is. Ha a 49. cikk 
szerinti megfelelő adatvédelmi határidők 
még nem jártak le, hozzáférési 
felhatalmazást kell benyújtani.

Or. de

Indokolás

A 8. cikk (5) bekezdésének a) pontjában szereplő értékelési eljárással való összhang 
érdekében az olyan, alacsony kockázattal járó termékek esetén, amelyek alapját az I. 
mellékletben található vagy az I. mellékletbe való felvételre vonatkozó értékelés alatt álló 
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hatóanyagok képezik, szükség van a hatóanyagra vonatkozó adatokhoz való hozzáférésre. Az 
I. mellékletbe bekerült hatóanyagokra vonatkozó tulajdon- és adatvédelem nem sérülhet.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az engedélykérelemhez mellékelni kell 
a 70. cikk értelmében befizetendő díjakat.

(2) Az eredeti engedélykérelemhez 
mellékelni kell a 70. cikk értelmében 
befizetendő díjakat.

Or. de

Indokolás

A meghatározás kiegészítésére az olyan újonnan bevezetett fogalmak miatt van szükség, mint 
az „eredeti engedélyezés”, az „másodlagos engedélyezés” vagy a „kiegészítő engedélyezés”.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

Ha minden kérelmet az Európai Vegyianyag-ügynökséghez kell benyújtani, és mindegyiket 
ugyanezen ügynökség validálja, akkor az ügynökség a kérelmeket fogadó egyetlen illetékes 
hatóság.
A tagállam egyik hivatalos nyelvének elegendőnek kell lennie.
A bizottsági javaslatban a kérelmek fogadása és validálása kapcsán a kérelmeket fogadó 
illetékes hatóságra vonatkozó minden további hivatkozás helyett az ügynökségnek kell 
szerepelnie.
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Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság a 72. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően technikai útmutató feljegyzést 
fogalmaz meg az (1) bekezdés d) pontja 
végrehajtásának megkönnyítése érdekében.
A technikai útmutató feljegyzést az 
Európai Unió Hivatalos lapjának C. 
sorozatában teszik közzé.

(5) A Bizottság a 72. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően technikai útmutató feljegyzést 
fogalmaz meg az (1) bekezdés d) pontja 
végrehajtásának megkönnyítése érdekében.
A termékengedélyezésre vonatkozóan a 
Bizottság a 72. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban olyan 
harmonizált technikai és tudományos 
iránymutatásokat és eszközöket bocsát 
rendelkezésre, amelyek segítséget 
nyújtanak főként a kkv-k számára a 18., 
19. és 20. cikk szerinti engedélyezéshez 
kapcsolódó kérelmek benyújtásához. A 
technikai útmutató feljegyzést az Európai 
Unió Hivatalos lapjának C. sorozatában 
teszik közzé.

Or. de

Indokolás

A módosítás elismeri, hogy a Bizottság által nyújtott tanácsadás és iránymutatás főként a kkv-
k számára bír fokozott jelentőséggel, mivel azok esetlegesen nem rendelkeznek az e rendelet 
előírásainak teljesítéséhez szükséges erőforrásokkal és szakértelemmel.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) a hatóanyagok és nem hatóanyagok 
mennyiségi és minőségi összetétele,
figyelemmel a 16. cikk (2b) (új) 
bekezdésében szereplő koncentrációs 
határértékekre, és amennyiben ezek az 
ismeretek lényegesek a biocid termék 
rendeltetésszerű használatához;
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Or. de

Indokolás

A korlátozásoknak hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy bizalmas információkat a lehető 
legritkább esetben hozzanak nyilvánosságra.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

g) a hatóanyagok gyártói (a gyártók neve 
és címe, beleértve a gyártó telephelyét), 
valamint a hatóanyag 8. cikk (5a) 
bekezdés szerinti nyilvántartási száma;

Or. de

Indokolás

Ha a hatóanyag gyártója az I. mellékletbe való felvételnek megfelelő engedéllyel rendelkezik, 
a gyártás helyszínét bizalmasan kell kezelni, és nem lehet a biocid termék engedélyezésének 
részeként előírni. A 8. cikk (5a) bekezdésében említett értékelési eljárással való összhang 
érdekében.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 15. cikkben említett nemzeti 
engedély iránti kérelem kézhezvételétől 
számított egy hónapon belül az átvevő
illetékes hatóság validálja a kérelmet, 
amennyiben az megfelel a következő 
követelményeknek:
a) a 18. cikkben említett információkat 
benyújtották;
b) mellékelték a 70. cikk értelmében 
befizetendő díjakat.
A validálás nem foglalja magában a 
benyújtott adatok minőségének vagy 

(1) A biocid termék forgalomba 
hozataláért felelős személy vagy 
képviselője nemzeti vagy közösségi
engedély iránti kérelmet nyújt be az 
ügynökséghez, és közli az ügynökséggel a 
választása szerinti tagállam illetékes 
hatóságának nevét, mely utóbbi felel a
kérelem értékeléséért (a továbbiakban: 
értékelő illetékes hatóság). Az ügynökség 
a kérelem kézhezvételétől számított három 
héten belül értesíti az értékelő illetékes
hatóságot arról, hogy a kérelem 
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helytállóságának, vagy az adatokkal 
kapcsolatos követelmények 
módosításának alátámasztására felhozott 
indokoknak az értékelését.

hozzáférhető az ügynökség adatbázisában.

Or. de

Indokolás
A Közösségen belül minden kérelemre vonatkozóan az Európai Vegyianyag-ügynökségnek 
kellene végeznie az első validálást, hogy az illetékes értékelő hatóságok a kérelmek tényleges 
értékelésére tudjanak összpontosítani. Azokban az esetekben, ahol az illetékes hatóságok a 
dossziék adminisztratív és tudományos elemeit is vizsgálják, a hatóságok eljárásai nem 
mindig egységesek. A kérelmek validálása során az ügynökségnek be kellene tartania a 
REACH keretében is bevezetett időkereteket (20. cikk).

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az átvevő illetékes 
hatóság úgy ítéli meg, hogy a kérelem
hiányos, tájékoztatja a kérelmezőt a 
kérelem validálásához szükséges 
kiegészítő információkról és a szóban 
forgó információk benyújtására ésszerű 
határidőt szab meg. Az átvevő illetékes 
hatóság a kiegészítő információk
kézhezvételétől számított egy hónapon
belül döntést hoz arról, hogy a benyújtott 
kiegészítő információk elégségesek-e a 
kérelem validálásához. Az átvevő illetékes 
hatóság elutasítja a kérelmet, amennyiben 
a kérelmező nem nyújtja be a kért 
információt a határidőn belül, és erről 
értesíti a kérelmezőt.

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

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

Indokolás

A Közösségen belül minden kérelemre vonatkozóan az Európai Vegyianyag-ügynökségnek 
kellene végeznie az első validálást, hogy az illetékes értékelő hatóságok a kérelmek tényleges 
értékelésére tudjanak összpontosítani. Azokban az esetekben, ahol az illetékes hatóságok a 
dossziék adminisztratív és tudományos elemeit is vizsgálják, a hatóságok eljárásai nem 
mindig egységesek. A kérelmek validálása során az ügynökségnek be kellene tartania a 
REACH keretében is bevezetett időkereteket (20. cikk).

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Amennyiben az ügynökség úgy ítéli 
meg, hogy a kérelem hiányos, tájékoztatja 
a kérelmezőt a kérelem validálásához 
szükséges kiegészítő információkról és a 
szóban forgó információk benyújtására 
ésszerű határidőt szab meg. Az ügynökség 
a kiegészítő információk kézhezvételét 
követő három héten belül döntést hoz 
arról, hogy a benyújtott kiegészítő 
információk elégségesek-e a kérelem 
validálásához. Az ügynökség elutasítja a 
kérelmet, amennyiben a kérelmező nem 
egészíti ki kérelmét a határidőn belül, és
erről értesíti a kérelmezőt és az értékelő 
illetékes hatóságot. Ilyen esetben a 70. 
cikknek megfelelően az ügynökségnek 
befizetett díj egy részét vissza kell téríteni.

Or. de

Indokolás

A Közösségen belül minden kérelemre vonatkozóan az Európai Vegyianyag-ügynökségnek 
kellene végeznie az első validálást, hogy az illetékes értékelő hatóságok a kérelmek tényleges 
értékelésére tudjanak összpontosítani. Azokban az esetekben, ahol az illetékes hatóságok a 
dossziék adminisztratív és tudományos elemeit is vizsgálják, a hatóságok eljárásai nem 
mindig egységesek. A kérelmek validálása során az ügynökségnek be kellene tartania a 
REACH keretében is bevezetett időkereteket (20. cikk).
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Módosítás 60

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. de

Indokolás

A Közösségen belül minden kérelemre vonatkozóan az Európai Vegyianyag-ügynökségnek 
kellene végeznie az első validálást, hogy az illetékes értékelő hatóságok a kérelmek tényleges 
értékelésére tudjanak összpontosítani. Azokban az esetekben, ahol az illetékes hatóságok a 
dossziék adminisztratív és tudományos elemeit is vizsgálják, a hatóságok eljárásai nem 
mindig egységesek.
A kérelmek validálása során az ügynökségnek be kellene tartania a REACH keretében is 
bevezetett időkereteket (20. cikk).

Módosítás 61

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. de

Indokolás

A Közösségen belül minden kérelemre vonatkozóan az Európai Vegyianyag-ügynökségnek 
kellene végeznie az első validálást, hogy az illetékes értékelő hatóságok a kérelmek tényleges 
értékelésére tudjanak összpontosítani. Azokban az esetekben, ahol az illetékes hatóságok a 
dossziék adminisztratív és tudományos elemeit is vizsgálják, a hatóságok eljárásai nem 
mindig egységesek.
A kérelmek validálása során az ügynökségnek be kellene tartania a REACH keretében is 
bevezetett időkereteket (20. cikk).
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Módosítás 62

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ha a biocid termékben található 
valamely összetevőt a 1907/2006/EK 
rendeletnek megfelelően valamely biocid 
termékben való felhasználáshoz már 
regisztrálták, az illetékes értékelő hatóság 
az összetevőt nem értékeli ismételten.

Or. de

Indokolás

A ráfordítások szükségtelen kétszerezésének elkerülése érdekében.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. de

Indokolás

A közösségi engedély megadását minden terméktípusra – azaz a kizárólag már létező 
hatóanyagokat tartalmazó termékekre is – lehetővé kell tenni. Ezzel egyrészt jelentősen 
csökkennek az igazgatási ráfordítások – mind a kérelmezők, mind a tagállamok számára. 
Másrészt egy ilyen kiegészítés nem terhelné túl a rendszert, mivel a hatóanyagok I. 
mellékletbe való felvétele összeköttetésben van az ellenőrző programmal.
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Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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. de

Indokolás

A közösségi engedély megadását minden terméktípusra – azaz a kizárólag már létező 
hatóanyagokat tartalmazó termékekre is – lehetővé kell tenni. Ezzel egyrészt jelentősen 
csökkennek az igazgatási ráfordítások – mind a kérelmezők, mind a tagállamok számára. 
Másrészt egy ilyen kiegészítés nem terhelné túl a rendszert, mivel a hatóanyagok I. 
mellékletbe való felvétele összeköttetésben van az ellenőrző programmal.

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
34. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

34. cikk
A kérelem benyújtása és validálása

(1) A biocid termék forgalomba 
hozataláért felelős személy vagy 
képviselője közösségi engedély iránti 
kérelmet nyújt be az ügynökséghez és 

törölve
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közli az ügynökséggel a választása szerinti 
tagállam illetékes hatóságának nevét, 
mely utóbbi felel a kérelem értékeléséért 
(a továbbiakban: értékelő illetékes 
hatóság). Az ügynökség a kérelem 
kézhezvételétől számított egy hónapon 
belül értesíti az értékelő illetékes 
hatóságot arról, hogy a kérelem 
hozzáférhető az ügynökség adatbázisában.
(2) A kérelem kézhezvételétől számított két 
hónapon belül az ügynökség validálja a 
kérelmet, amennyiben az megfelel a 
következő követelményeknek: a) a 18. 
cikkben említett információkat 
benyújtották; b) mellékelték a 70. cikk 
értelmében befizetendő díjakat. A 
validálás nem foglalja magában a 
benyújtott adatok minőségének vagy 
helytállóságának, vagy az adatokkal 
kapcsolatos követelmények 
módosításának alátámasztására felhozott 
indokoknak az értékelését.
(3) Amennyiben az ügynökség úgy ítéli 
meg, hogy a kérelem hiányos, tájékoztatja 
a kérelmezőt a kérelem validálásához 
szükséges kiegészítő információkról és a 
szóban forgó információk benyújtására 
ésszerű határidőt szab meg. Az ügynökség 
a kiegészítő információk kézhezvételétől 
számított két hónapon belül döntést hoz 
arról, hogy a benyújtott kiegészítő 
információk elégségesek-e a kérelem 
validálásához. Az ügynökség elutasítja a 
kérelmet, amennyiben a kérelmező nem 
egészíti ki kérelmét a határidőn belül, és 
erről értesíti a kérelmezőt és az értékelő 
illetékes hatóságot. Ilyen esetben a 70. 
cikknek megfelelően az ügynökségnek 
befizetett díj egy részét vissza kell téríteni.
(4) A (3) bekezdés harmadik albekezdése 
szerinti ügynökségi határozatok ellen a 
67. cikkel összhangban lehet fellebbezni.
(5) Amennyiben az ügynökség az (2) 
bekezdés értelmében elvégzett validálás 
alapján úgy ítéli meg, hogy a kérelem 
hiánytalan, késedelem nélkül értesíti erről 
a kérelmezőt és az értékelő illetékes 
hatóságot.
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Or. de

Indokolás

Az új 22. cikkben a nemzeti vagy közösségi engedélyre irányuló kérelmek benyújtására és 
validálására ugyanazok a szabályok vonatkoznak. Ezért a javaslat 34. cikke feleslegessé válik.

Módosítás 66

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ha a biocid termékben található 
valamely összetevőt a 1907/2006/EK 
rendeletnek megfelelően valamely biocid 
termékben való felhasználáshoz már 
regisztrálták, az illetékes értékelő hatóság 
az összetevőt nem értékeli ismételten.

Or. de

Indokolás

A ráfordítások szükségtelen kétszerezésének elkerülése érdekében.

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

Az ügynökség véleményének elkészítéséhez és benyújtásához túl hosszú a kilenc hónapos 
időtartam, mivel a véleményt egy, az értékelő hatóság által már elkészített, meglévő értékelés 
alapján dolgozzák ki. Ehhez három hónap is megfelelő időtartam lenne.
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Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
37 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

37a. cikk
Másodlagos engedélyezések

(1) Az eredeti engedély birtokosa vagy az 
eredeti engedély kérelmezője ugyanazon 
biocid termék másodlagos engedélyezésére
irányuló kérelmet nyújthat be az 
ügynökséghez.
(2) A másodlagos engedélyezés
kérelmezője a kérelemmel együtt az alábbi 
információkat és dokumentációt köteles 
benyújtani: 
a) Az eredeti engedély engedélyezési 
száma, illetve folyamatban lévő eredeti 
engedélyezés esetén a kérelem száma; 
b) a biocid termék kereskedelmi 
elnevezése; 
c) a hatóanyagok és nem hatóanyagok 
mennyiségi és minőségi összetétele, 
figyelemmel a 16. cikk (2b) (új) 
bekezdésében szereplő koncentrációs 
határértékekre, és amennyiben ezek az 
ismeretek alapvető fontosságúak a biocid 
termék rendeltetésszerű használatához; 
d) alkalmazandó dózisok és használati 
utasítás; 
e) a felhasználók kategóriái.
(3) Az ügynökség a 22. cikknek 
megfelelően értékeli a kérelmet.
(4) Amennyiben az ügynökség a (3) 
bekezdés értelmében elvégzett validálás 
alapján úgy ítéli meg, hogy a kérelem 
hiánytalan, késedelem nélkül értesíti erről 
a kérelmezőt, az eredeti engedélyt kiadó 
illetékes értékelő hatóságot, illetve –
amennyiben közösségi engedély 
másodlatáról van szó – a Bizottságot.
(5) Már meglévő eredeti engedélyezés 
esetén az értékelő hatóság vagy –
amennyiben közösségi engedély 



PE438.377v02-00 48/70 PR\805468HU.doc

HU

másodlatáról van szó – a Bizottság a 
validálást követően egy hónapon belül 
határozatot hoz a kérelemről. 
Folyamatban lévő eredeti engedélyezés 
esetén az értékelő hatóság vagy –
amennyiben közösségi engedély 
másodlatáról van szó – a Bizottság az 
eredeti engedély kibocsátását követő egy 
hónapon belül határozatot hoz a 
kérelemről.

Or. de

Indokolás

Az EU egyes tagállamaiban általánosan elfogadott engedélyezési gyakorlat ugyanazon termék 
eltérő kereskedelmi néven, különböző vállalatok által történő forgalomba hozatalát különböző 
típusú engedélyek rendszere révén engedélyezni és megkönnyíteni. Mivel az 
engedélymásodlatok és kiegészítő engedélyek kiadása tisztán igazgatási jellegű kérdés, ezért 
nem szükséges az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásokat ismételten 
megvizsgálni.

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
37 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

37b. cikk
Kiegészítő engedélyezések

(1) Kiegészítő engedély valamely eredeti
engedély alapján bocsátható ki.
(2) Kiegészítő engedélyezésre irányuló 
kérelem esetén a kérelmező az 
ügynökséghez nyújtja be kérelmét.
(3) A kiegészítő engedély kérelmezője a 
kérelemmel együtt az alábbi 
információkat és dokumentációt köteles 
benyújtani:
a) Az eredeti engedély engedélyezési 
száma, illetve folyamatban lévő eredeti 
engedélyezés esetén a kérelem száma;
b) a kérelmező neve és címe;
c) az eredeti engedély birtokosának 
írásbeli hozzájárulása;
d) a hatóanyag és nem hatóanyag 
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összetevők mennyiségi és minőségi 
összetétele, figyelemmel a 16. cikk (2b) 
(új) bekezdésében szereplő koncentrációs 
határértékekre, és amennyiben ezek az 
ismeretek alapvető fontosságúak a biocid 
termék rendeltetésszerű használatához;
e) alkalmazandó dózisok és használati 
utasítás;
f) a felhasználók kategóriái.
(4) Az ügynökség a 22. cikknek 
megfelelően értékeli a kérelmet.
(5) Amennyiben az ügynökség a (4) 
bekezdés értelmében elvégzett validálás 
alapján úgy ítéli meg, hogy a kérelem 
hiánytalan, késedelem nélkül értesíti erről 
a kérelmezőt, az eredeti engedélyt kiadó 
illetékes értékelő hatóságot, illetve –
amennyiben közösségi engedélyhez 
kapcsolódó kiegészítő engedélyről van szó 
– a Bizottságot.
(6) Már meglévő eredeti engedélyezés 
esetén az értékelő hatóság vagy –
amennyiben közösségi engedélyhez 
kapcsolódó kiegészítő engedélyről van szó 
– a Bizottság a validálást követően egy 
hónapon belül határozatot hoz a 
kérelemről. Folyamatban lévő eredeti 
engedélyezés esetén az értékelő hatóság 
vagy – amennyiben közösségi engedélyhez 
kapcsolódó kiegészítő engedélyről van szó 
– a Bizottság az eredeti engedély 
kibocsátását követő egy hónapon belül 
határozatot hoz a kérelemről.
(7) amennyiben kiderül, hogy kiegészítő 
információkra van szükség a biocid 
termék azonos voltának megállapításához, 
úgy az illetékes értékelő hatóság vagy –
amennyiben közösségi engedélyhez 
kapcsolódó kiegészítő engedélyről van szó 
– a Bizottság felkéri a kérelmezőt ezen 
információk benyújtására. Az (6) 
bekezdésben említett egy hónapos 
értékelési időszakot a felkérés 
megtörténtének napjától az információk 
beérkezésének napjáig felfüggesztik.
(8) Amint az illetékes értékelő hatóság 
vagy – amennyiben közösségi engedélyhez 
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kapcsolódó kiegészítő engedélyről van szó 
– a Bizottság megadja a kiegészítő 
engedélyt, saját engedélyezési számmal 
látja el azt, és a kérelem vonatkozásában 
hozott igazgatási határozatokat felveszi a 
biocid termékek közösségi 
nyilvántartásába.
(9) A (3) bekezdésben megadott 
információk sérelme nélkül a kiegészítő 
engedélyre vonatkozóan is a biocid termék 
forgalomba hozatalára és használatára 
vonatkozó eredeti engedély feltételei 
vannak érvényben.

Or. de

Indokolás

Az EU egyes tagállamaiban általánosan elfogadott engedélyezési gyakorlat ugyanazon termék 
eltérő kereskedelmi néven, különböző vállalatok által történő forgalomba hozatalát különböző 
típusú engedélyek rendszere révén engedélyezni és megkönnyíteni. Mivel az 
engedélymásodlatok és kiegészítő engedélyek kiadása tisztán igazgatási jellegű kérdés, ezért 
nem szükséges az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásokat ismételten 
megvizsgálni.

Módosítás 70

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a hatóanyag forrásának vagy 
összetételének változásai.

Or. de

Indokolás

Azért van szükség a biocid termék hatóanyagának forrásában bekövetkezett változások 
jelentésére, mivel a változás befolyással lehet a termék biztonságosságára.
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Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti engedélyt kibocsátó illetékes 
hatóság, vagy közösségi engedély esetében 
a Bizottság az engedély birtokosának 
indokokkal alátámasztott kérésére 
visszavonja az engedélyt. Közösségi 
engedély esetében a kérelmet az 
ügynökséghez kell benyújtani.

Az engedélyt kibocsátó illetékes hatóság az 
engedély birtokosának indokokkal 
alátámasztott kérésére visszavonja az 
engedélyt. Közösségi engedély, 
engedélymásodlat vagy kiegészítő 
engedély esetében a kérelmet az 
ügynökséghez kell benyújtani.

Or. de

Módosítás 72

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az eredeti engedélyben az eredeti 
engedély birtokosának kérésére eszközölt 
módosítások az ezeken alapuló 
másodlatokra és kiegészítő engedélyekre 
is vonatkoznak.

Or. de

Módosítás 73

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az e cikk (1) bekezdése szerinti 
kritériumokat és eljárásokat arra az elvre 
kell alapozni, hogy a tervezett 
változtatások mértéke szerint eltérő 
módosítási eljárásokat kell alkalmazni, 
melyeknél egyszerűsített értesítési eljárást 
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alkalmaznak a következők tekintetében:
a) az engedély adminisztratív módosításai;
b) biocid termékek módosítása, amelyet 
meglévő, engedélyezett rokon összetételű 
termékcsoport alapján meghatározott 
engedélyezett változtatások keretében 
valósítanak meg;
c) olyan új biocid termék forgalomba 
hozatala, amely a meglévő, engedélyezett 
rokon összetételű termékcsoportba illik;
d) kismértékű változtatások a biocid 
termékekben, amelyek a kockázat 
mértékét vagy a termék hatékonyságát 
nem befolyásolják hátrányosan;

Or. de

Indokolás

Szükséges tisztázni, hogy különböző módosítási eljárásokat kell alkalmazni a biocid termék 
tekintetében tervezett módosítások jelentőségének (kisebb vagy nagyobb) az eredeti 
engedélyhez viszonyított mértéke függvényében.

Módosítás 74

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A magyar nyelvű változatot nem érinti.

Or. de

Indokolás

Az angol „articles” kifejezés németül a 1907/2006 REACH-rendelet 3. cikkének (3) bekezdése 
szerint „Erzeugnisse” („készítmény”).
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Módosítás 75

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A magyar nyelvű változatot nem érinti.

Or. de

Indokolás

Az angol „articles” kifejezés németül a 1907/2006 REACH-rendelet 3. cikkének (3) bekezdése 
szerint „Erzeugnisse” („készítmény”).

Módosítás 76

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a kezelt anyagoknak vagy 
készítményeknek tulajdonított biocid 
tulajdonság, amennyiben a bennük lévő 
biocid termék emberekkel vagy a 
környezettel közvetlen kapcsolatba kerül. 

Or. de

Indokolás

Annak tisztázására, hogy a külsőleges hatással rendelkező kezelt anyagokra és készítményekre 
szigorúbb címkézési előírások vonatkoznak.

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

meghatározott figyelmeztető mondatok és 
óvintézkedésre vonatkozó mondatok, 
amennyiben a biocid termék emberekkel 
vagy a környezettel közvetlen kapcsolatba 
kerül.

Or. de

Indokolás

Annak tisztázására, hogy a külsőleges hatással rendelkező kezelt anyagokra és készítményekre 
szigorúbb címkézési előírások vonatkoznak.

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A címkének jól láthatónak, könnyen 
olvashatónak és kellőképpen tartósnak kell 
lennie. Amennyiben a kezelt árucikk vagy 
anyag mérete vagy funkciója miatt 
szükséges, a címkézést a kezelt árucikk 
vagy anyag csomagolására, használati 
utasítására vagy garanciájára kell 
nyomtatni.

A címkének jól láthatónak, könnyen 
olvashatónak és kellőképpen tartósnak kell 
lennie, és az anyagra vagy készítményre, 
illetve a kezelt anyag vagy készítmény
csomagolására, használati utasítására vagy 
garanciájára kell nyomtatni.

Or. de

Indokolás

Annak tisztázására, hogy a külsőleges hatással rendelkező kezelt anyagokra és készítményekre 
szigorúbb címkézési előírások vonatkoznak.

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a későbbi kérelmező az 50. cikk szerinti
hozzáférési felhatalmazás formájában 
rendelkezik arra vonatkozó írásos 
beleegyezéssel, hogy ezeket az 
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információkat használhatja; információkat használhatja;

Or. de

Indokolás

Az első kérelmező nem feltétlenül az információ tulajdonosa is. Továbbá lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy egy második kérelmező vagy egy második vállalkozás az adatmegosztás 
vagy az adatok közös kidolgozása révén az adat tulajdonosa lehessen. Az I. mellékletbe való 
felvétellel kapcsolatos és már jogokkal felruházott résztvevőknek – akik a dossziéban szereplő 
adatokra hivatkozhatnak – ezért ne kelljen minden alkalommal bizonyítaniuk, hogy valóban 
ők az adat tulajdonosai.

Módosítás 80

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a későbbi kérelmező is az információ 
tulajdonosa.

Or. de

Indokolás

Az első kérelmező nem feltétlenül az információ tulajdonosa is. Továbbá lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy egy második kérelmező vagy egy második vállalkozás az adatmegosztás 
vagy az adatok közös kidolgozása révén az adat tulajdonosa lehessen. Az I. mellékletbe való 
felvétellel kapcsolatos és már jogokkal felruházott résztvevőknek – akik a dossziéban szereplő 
adatokra hivatkozhatnak – ezért ne kelljen minden alkalommal bizonyítaniuk, hogy valóban 
ők az adat tulajdonosai.

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A (2) bekezdésben említett jegyzékben 
szereplő valamennyi információt egyedi 
kóddal kell ellátni és ezeket az 
ügynökségnek – részletesen, az első 
kérelmező és az információ tulajdonosa 
adataival együtt – be kell vinnie a biocidok 
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adatmegosztó nyilvántartásába.

Or. de

Indokolás

A nyilvántartásnak a jegyzék valamennyi információját és dokumentumát tartalmaznia kell. 
Előnyt jelent, ha minden benyújtott dokumentumot számozott azonosítóval látnak el, hogy 
elkerüljék a hasonló címekből, tanulmányok módosításaiból vagy a tanulmányokra vonatkozó 
feldolgozatlan adatból eredő félreértéseket. Az adatok tulajdonosával és a kérelmezővel való 
összekapcsolás biztosítja a tulajdonjogok védelmét.

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A 98/8/EK rendelet szerinti adatvédelmet sosem határozták meg egyértelműen.
A dosszié benyújtásának dátuma a legtöbb információ beérkezési dátuma is lehetne, de 
későbbi benyújtások és egyéb tevékenységek eltérő benyújtási dátumokat eredményeznének. 
Az egyes dokumentumok benyújtási dátumának feltüntetése megfelelően tükrözi majd a 
helyzetet. Az adatvédelmet indokolt minden egyes adat tekintetében megállapítani, mivel 
mindegyik az adat tulajdonosának befektetését tükrözi.
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Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A 98/8/EK rendelet szerinti adatvédelmet sosem határozták meg egyértelműen.
A dosszié benyújtásának dátuma a legtöbb információ beérkezési dátuma is lehetne, de 
későbbi benyújtások és egyéb tevékenységek eltérő benyújtási dátumokat eredményeznének.
Az egyes dokumentumok benyújtási dátumának feltüntetése megfelelően tükrözi majd a 
helyzetet. Az adatvédelmet indokolt minden egyes adat tekintetében megállapítani, mivel 
mindegyik az adat tulajdonosának befektetését tükrözi.

Módosítás 84

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A beérkezési dátumot valamennyi, a 48. 
cikk (4) bekezdése szerint egyedi kóddal 
ellátott dokumentum esetében egyenként 
kell meghatározni.

Or. de

Indokolás

A 98/8/EK rendelet szerinti adatvédelmet sosem határozták meg egyértelműen.
A dosszié benyújtásának dátuma a legtöbb információ beérkezési dátuma is lehetne, de 
későbbi benyújtások és egyéb tevékenységek eltérő benyújtási dátumokat eredményeznének.
Az egyes dokumentumok benyújtási dátumának feltüntetése megfelelően tükrözi majd a 
helyzetet. Az adatvédelmet indokolt minden egyes adat tekintetében megállapítani, mivel 
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mindegyik az adat tulajdonosának befektetését tükrözi.

Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdés első albekezdésétől 
eltérve, a 98/8/EK irányelv vagy e rendelet 
alkalmazásában történő benyújtást 
megelőzően a biocid termékek 
jóváhagyásának nemzeti rendszerei vagy 
gyakorlatai keretében a tagállamoknak 
benyújtott információk tekintetében a 
védelmi időszak a nemzeti szabályokban 
előírt fennmaradó időszak lejárta vagy 
2014. május 14. közül a korábban 
bekövetkező időpontjában jár le, kivéve ha 
a szóban forgó információ 2000. május 
14. után keletkezett.

törölve

Or. de

Indokolás

Nem indokolt különbséget tenni az új és a meglévő információ között.

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A hozzáférési felhatalmazás lejárat előtt 
történő visszavonása a szóban forgó 
hozzáférési felhatalmazás alapján 
kibocsátott engedély érvényességét 
azonnali hatállyal megszünteti.

Or. de

Indokolás
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A Bizottság javaslata lehetővé tenné a jogtalan előnyszerzést, mivel egy hozzáférési 
felhatalmazással rendelkező vállalkozás gond nélkül másik beszállítót választhat. Az 
információ tulajdonosának vagy résztvevőjének költségei így nem térülnének meg.
A hozzáférési felhatalmazásokat rendes esetben díjmentesen kiállítják és azok a szállítási 
szerződéshez kapcsolódnak. Szerződésszegés esetén a hozzáférési felhatalmazás visszavonása 
az egyik lehetőség arra, hogy az információ tulajdonosának befektetését megvédjék.

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben ilyen kísérletekkel vagy 
vizsgálatokkal kapcsolatos adatokat egy 
korábbi kérelem összefüggésében már 
benyújtottak, az illetékes hatóság vagy az 
ügynökség késedelem nélkül a leendő 
kérelmező rendelkezésére bocsátja az 
információ birtokosának nevét és 
elérhetőségét. 

Amennyiben ilyen kísérletekkel vagy 
vizsgálatokkal kapcsolatos adatokat egy 
korábbi kérelem összefüggésében már 
benyújtottak, az illetékes hatóság vagy az 
ügynökség késedelem nélkül értékeli a 
műszaki egyenértékűséget az 
összehasonlítási alap tekintetében. 
Amennyiben a műszaki egyenértékűség 
értékelése pozitív, az illetékes hatóság vagy 
az ügynökség késedelem nélkül a leendő 
kérelmező rendelkezésére bocsátja az 
információ birtokosának nevét és 
elérhetőségét.

Or. de

Indokolás

Biztosítani kell a műszaki egyenértékűséget, mielőtt a tanulmányok adatcsere tárgyai lesznek.
Ellenkező esetben nem lehet meggyőződni arról, hogy a rendelkezésre álló adatok a későbbi 
kérelmező tesztelendő terméke vonatkozásában is felhasználhatók-e.

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a kérelemnek az 51. cikk 
(2) bekezdése alapján történő benyújtásától 
számított két hónapon belül nem sikerül 

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

megállapodásra jutni, az információ 
tulajdonosa és a leendő kérelmező 
késedelem nélkül értesíti erről az 
ügynökséget. A megállapodás 
elmaradásáról történő tájékoztatás 
kézhezvételétől számított két hónapon 
belül az ügynökség a leendő kérelmező 
számára megadja a jogot a gerinces 
állatokon végzett vizsgálatokat is magába 
foglaló kísérletekre vagy vizsgálatokra 
való hivatkozásra. Az uniós döntőbizottság 
dönt arról, hogy a leendő kérelmezőnek 
milyen mértékben kell hozzájárulnia az 
információk előállításával és 
felhasználásával kapcsolatban az 
adatbirtokos által viselt költségekhez.

Or. de

Indokolás

Mivel a két fél – vagyis a tulajdonos és a későbbi kérelmező – közötti megegyezésre irányuló 
törekvés esetleg kudarcot vall, mindkét félnek értesítenie kell az ügynökséget. Nincs értelme 
annak, hogy a későbbi kérelmező értesítse a tulajdonost, mivel ő a meghiúsult megállapodás 
egyik résztvevője. A kötelező adatcsere uniós szinten harmonizált lefolyásának biztosítása 
érdekében a Bizottságnak uniós döntőbizottságot kell felállítania.

Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Olyan biocid termék esetében, amelyet 
a 15. a 25. vagy a 28. cikknek megfelelően 
már engedélyeztek és amelynek esetében a 
49. cikk alapján az információk védelmére 
vonatkozó valamennyi időszak letelt, az 
átvevő illetékes hatóság vagy az ügynökség 
hozzájárulhat, hogy egy későbbi kérelmező 
hivatkozzon az első kérelmező által 
benyújtott adatokra – és amennyiben a 49. 
cikk alapján az információk védelmére 
vonatkozó időszak nem telt le, az átvevő 
illetékes hatóság engedélyezheti az 
ügynökségnek, hogy egy későbbi 
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termékével egyenértékűek, beleértve a 
tisztasági fokot és a szennyezések jellegét 
is. 

kérelmező az 52. cikk alapján mindkét 
esetben hivatkozzon az első kérelmező 
által benyújtott adatokra – amennyiben a 
későbbi kérelmező bizonyítani tudja, hogy 
a biocid termék hasonló a korábban 
engedélyezett termékhez, és hatóanyagai 
műszaki szempontból a korábban 
engedélyezett termékével egyenértékűek, 
beleértve a tisztasági fokot és a 
szennyezések jellegét is.

Or. de

Indokolás

A hasonlóságot és műszaki egyenértékűséget abban az esetben is bizonyítani kell, ha az 
információk védelmére vonatkozó időszak még nem telt le, de a későbbi kérelmező adatokat 
szeretne megosztani.

Módosítás 90

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az illetékes hatóságok hivatalos 
ellenőrzéseket végeznek annak biztosítása 
érdekében, hogy a biocid termékekben 
való felhasználás céljából forgalomba 
hozott hatóanyagok gyártói benyújtották a 
Bizottságnak a II. mellékletben vagy a II. 
mellékletben meghatározott 
követelményeknek eleget tevő hozzáférési 
felhatalmazásban megnevezett 
hatóanyagról szóló információt.

Or. de

Indokolás

A piaci felügyeletnek a biocid termékekben való felhasználás céljából forgalomba hozott 
hatóanyagokra is ki kell terjednie. A rendelet szerint a nemzeti szinten biztosítandó megfelelés 
megvalósítása érdekében a gyártóknak sok szabálynak kell megfelelniük.
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Módosítás 91

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A Bizottság 2023. január 1-jéig 
jelentést készít e rendelet végrehajtásáról, 
és különösen a közösségi engedélyezési 
eljárás és a kölcsönös elismerés 
működéséről. A Bizottság az említett 
jelentést az Európai Parlament és a Tanács 
elé terjeszti. E jelentés alapján a Bizottság 
felülvizsgálatot fog végezni annak 
megállapítására, hogy módosítani kell-e a 
rendeletet.

Or. de

Indokolás

A Bizottság által készített jelentésnek egy szélesebb körű felülvizsgálati eljárást kell 
előkészítenie, hogy a főbb nehézségeket a lehető leghamarabb azonosítani tudják és a 
rendeletet szükség esetén megfelelő időben módosíthassák.

Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e rendelet alkalmazásában egy 
hatóanyaggal kapcsolatban az 
ügynökségnek vagy egy illetékes 
hatóságnak információkat benyújtó 
személyek kérelmezhetik az 56. cikk (2) 
bekezdésében szereplő információk 
bizalmas kezelését, mellékelve annak 
indokolását, hogy a szóban forgó 
információk nyilvánossá tétele miért 
sértené az említett személy vagy bármely 
más érintett fél kereskedelmi érdekeit.

(3) Az e rendelet alkalmazásában egy 
hatóanyaggal vagy egy biocid termékkel
kapcsolatban az ügynökségnek vagy egy 
illetékes hatóságnak információkat 
benyújtó személyek kérelmezhetik az 56. 
cikk (2) bekezdésében szereplő 
információk bizalmas kezelését, 
mellékelve annak indokolását, hogy a 
szóban forgó információk nyilvánossá 
tétele miért sértené az említett személy 
vagy bármely más érintett fél kereskedelmi 
érdekeit.

Or. de
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Indokolás

E cikknek a biocid termékekre is vonatkoznia kell.

Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az 1272/2008/EK rendelet 24. cikkére is 
figyelemmel az e cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett azon hatóanyagok 
IUPAC-nómenklatúra szerinti 
megnevezése, amelyeket kizárólag az 
alábbiak közül egy vagy több módon 
használnak:
i) tudományos kutatás és fejlesztés 
céljára;
ii) termék- és folyamatorientált kutatás és 
fejlesztés céljára.

törölve

Or. de

Indokolás

A kutatásról és fejlesztésről szóló információkat bizalmasan kell kezelni.

Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
61 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

61a. cikk
(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a terméket munkavégzés során 
alkalmazó valamennyi felhasználó, 
valamint valamennyi forgalmazó és 
tanácsadó hozzáférjen a használatra és 
kockázatokra, valamint a biocidok 
biztonságos alkalmazására vonatkozó 
megfelelő információkhoz. 
(2) A tagállamok meghozzák a szükséges 
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intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsássák a 
biocidok használatára és kockázataira 
vonatkozó információkat, illetve olyan 
lehetőségekről tájékoztassák, amelyek 
révén minimálisra csökkenthető a biocid 
termékek alkalmazása. 

Or. de

Indokolás
A módosítás hozzájárul ahhoz, hogy a terméket munkavégzés során alkalmazó felhasználókat 
és fogyasztókat tájékoztassák a megfelelő alternatívákról és a veszélyes biocid termékekről.

Módosítás 95

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Indokolás

A díjaknak a szükséges munkához kell kapcsolódniuk, mely elvégzése megfelelő módon és 
hatékonyan történt. Az indokolatlan éves díj ezért elfogadhatatlan, és díjak megfizetését csak 
valóban szükséges esetben lehet kérni.

Módosítás 96

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azokat a biocid termékeket, amelyek 
vonatkozásában a második albekezdéssel 
összhangban nem nyújtottak be 
termékengedély iránti kérelmet, a 
mellékletbe való felvétel hatálybalépésének 

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

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

Or. de

Indokolás

Nem szükséges hosszabb időszakot megállapítani, mivel a továbbfelhasználóknak ismerniük 
kell kötelezettségeiket és azt, hogy éppen hol tart a hatóanyag felülvizsgálata. 

Módosítás 97

Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 3. cikk (1) bekezdése a) pontjának 
második mondatával összhangban biocid 
terméknek minősülő és a piacon …..-án/-én 
[HL: szúrja be a 85. cikk első 
albekezdésében említett időpontot]
forgalomban lévő anyagok, keverékek és 
eszközök engedélyezése iránti kérelmeket 
legkésőbb 2017. január 1-jéig be kell 
nyújtani.

(1) A 3. cikk (1) bekezdése a) pontjának 
második mondatával összhangban biocid 
terméknek minősülő és a piacon …..-án/-én 
[HL: szúrja be a 85. cikk első 
albekezdésében említett időpontot]
forgalomban lévő anyagok, keverékek és 
eszközök engedélyezése iránti kérelmeket 
legkésőbb 2017. január 1-jéig be kell 
nyújtani. Ez a bekezdés nem vonatkozik az 
ivóvíz-fertőtlenítés céljából a helyszínen 
előállított hatóanyagokra. 

Or. de

Indokolás

Az ivóvíz fertőtlenítését az ivóvízről szóló EK-irányelv (98/83/EK) és a REACH-rendelet 
megfelelően szabályozza.
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Módosítás 98

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a). 2014. január 1-jétől a biocid 
termékekben való felhasználás céljából 
forgalomba hozott meglévő hatóanyagok 
minden gyártója kérelmet nyújt be az 
ügynökséghez, hogy ezt a hatóanyagot 
vegyék fel az I. mellékletbe. Az illetékes 
hatóságok az 54. cikk (1) bekezdése 
értelmében hivatalos ellenőrzéseket 
végeznek.

Or. de

Indokolás

Kizárólag a rendszerhez hozzájáruló vállalkozásoknak szabad engedélyezni, hogy biocid 
termékekben való felhasználás céljából gyártsanak és hozzanak forgalomba hatóanyagokat. A 
hatóanyag-piac megfelelő ellenőrzése a legjobb módszer a jogosulatlan előnyszerzés 
problémájának megoldására. A tagállamokat kötelezni kell annak megállapítására, hogy 
milyen biocid termékek vannak forgalomban és hogy a hatóanyagok gyártói benyújtották-e az 
I. mellékletbe való felvétellel kapcsolatos dossziét, valamint arra, hogy ezt megfelelően 
végrehajtják.

Módosítás 99

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok az 54. cikk (1) 
bekezdése értelmében hivatalos 
ellenőrzéseket végeznek.

Or. de

Indokolás

Kizárólag a rendszerhez hozzájáruló vállalkozásoknak szabad engedélyezni, hogy biocid 
termékekben való felhasználás céljából gyártsanak és hozzanak forgalomba hatóanyagokat. A 
hatóanyag-piac megfelelő ellenőrzése a legjobb módszer a jogosulatlan előnyszerzés 
problémájának megoldására. A tagállamokat kötelezni kell annak megállapítására, hogy 
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milyen biocid termékek vannak forgalomban és hogy a hatóanyagok gyártói benyújtották-e az 
I. mellékletbe való felvétellel kapcsolatos dossziét, valamint arra, hogy ezt megfelelően 
végrehajtják.

Módosítás 100

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az információkat az állatkísérletek 
elkerülése érdekében lehetőség szerint a 
meglévő adatokból kell levezetni.
Elsősorban az 1999/45/EK irányelv vagy 
az 1272/2008/EK rendelet rendelkezéseit 
kell alkalmazni.

Or. de

Indokolás

A gerinces állatokon végzett szükségtelen kísérletek elkerülése.

Módosítás 101

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 cím – 2.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.2. Részletes mennyiségi és minőségi 
adatok a biocid termék összetételéről, pl. 
hatóanyag vagy hatóanyagok, szennyező 
anyagok, adalékanyagok, inert anyagok

2.2. A 16. cikk (2b) (új) bekezdésében 
meghatározott koncentrációk 
figyelembevétele mellett részletes 
mennyiségi és minőségi adatok a biocid 
termék összetételéről, pl. hatóanyag vagy 
hatóanyagok, szennyező anyagok, 
adalékanyagok, inert anyagok.

Or. de

Indokolás

A 16. cikk (2b) (új) bekezdése módosításának való megfelelés érdekében.
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Módosítás 102

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 22 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22 a) Az állatkísérletek csökkentése 
érdekében a káros hatásokat lehetőség 
szerint a hatóanyagra vonatkozó 
információk, illetve a biocid termékben 
lévő potenciális anyagokra vonatkozó 
meglévő információk alapján kell 
értékelni. A biocid termékek káros 
hatásainak értékelése során elsősorban az 
1999/45/EK irányelv vagy az 
1272/2008/EK rendelet rendelkezéseit kell 
alkalmazni.

Or. de

Indokolás

A gerinces állatokon végzett szükségtelen kísérletek elkerülése.
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INDOKOLÁS

A biocidok civilizációnk és életminőségünk részei. Magas egészségügyi és higiéniai 
elvárásaink teljesítéséhez nélkülözhetetlenek. A magas népsűrűség és nemzetközi mobilitás 
társadalmunk a kórokozók és betegségek terjedésének megakadályozásához különleges 
higiéniát igényel. A biocidoknak hatékonynak kell lenniük, ezért gyakran veszélyesek is. 
Ezért ezekkel az anyagokkal különös körültekintéssel kell eljárni. 
Az biocid termékekről szóló új rendeletnek ugyanakkor biztosítania kell, hogy a nagyrészt 
középszintű vállalkozások a gyártás során a versenyben elszenvedett hátrány nélkül tudják 
alkalmazni a rendeletet, ellenkező esetben így a nyersanyagok vagy termékek hiánycikké is 
válhatnak.

E rendelet célja a meglévő európai jogszabályok egységesítése, valamint a jelenlegi műszaki 
fejlesztésekhez való alkalmazkodás. A bicoid termékek vagy biocidokat tartalmazó termékek 
fogyasztói és gyártói számára biztosítani kell, hogy az EU egészében érvényes minimum 
szabványokra támaszkodhassanak. 

Az előadó úgy véli, hogy a rendeletre irányuló bizottsági javaslaton sokat kell még javítani, 
hogy az tervezett rendeltetését – többek között a meglévő irányelv hiányosságainak 
megszüntetését, az engedélyezési eljárás javítását, a döntéshozatali eljárás egyszerűsítését – a 
védelmi színvonal további fejlesztésének biztosítása mellett betölthesse. 
Az új rendeletnek figyelembe kell vennie három fontos területet: a környezetvédelmet, a 
fogyasztóvédelmet, valamint a gyártók általi biztonságos és gyakorlatias végrehajtást.

A környezetről:

A biocid termékek engedélyezése, forgalomba hozatala és használata során meg kell felelni az 
elővigyázatosság elveinek és a kizárás egyértelmű kritériumainak. Kizárólag így érhető el az 
emberi és állati egészség legmagasabb színvonalú védelme és így lehet egészében megőrizni a 
környezetet.
Az engedélyezés rendeletben meghatározott szabályainak figyelembe kell venniük a 
hatóanyagok (például az egyre szélesebb körben használt nanoanyagok) további technikai 
fejlesztését. A védelem jövőbeli magas színvonalának, valamint a gyártók jogbiztonságának 
biztosítása érdekében ezért az előadó úgy véli, hogy le kell fektetni a nanoanyagok egységes 
meghatározását és a rendelet szövegét a technikai fejlődés függvényében rendszeresen 
frissíteni kell.

A fogyasztóvédelemről:

A fogyasztóknak meg kell tudniuk bízni abban, hogy az általuk beszerzett termékek 
megfelelnek az EU belső piaca egységes minimum-szabványának, függetlenül attól, hogy 
melyik tagállamban vásárolták a terméket. A nem európai gyártók termékeinek és az általuk 
használt anyagoknak és hatóanyagoknak is meg kell felelniük az uniós szabványoknak annak 
érdekében, hogy ezeket a szabványokat ne lehessen kikerülni. A kezelt anyagok és 
készítmények egyértelmű címkézése tehát éppen olyan fontos, mint az Európai Unióból vagy 
azon kívülről származó biocid termékek megfelelő engedélyezése.
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A biocid termékeket a munkavégzés során alkalmazó felhasználókat és fogyasztókat is 
tájékoztatni kell a biztonságos használatról, a megfelelő alternatívákról és a biocid termékek 
biztonságosságáról. Ennek kivétel nélkül az adott célcsoportok képzését kell jelentenie, 
legalábbis a terméket a munkavégzés során alkalmazók körében. 

A rendelet gyakorlati alkalmazásáról és betartatásáról:

A biocid termékekre vonatkozó egyre szigorúbb követelményeknek való megfelelés 
érdekében a gyártás mellett különösen fontos a kutatás és a fejlesztés is. A biocid termékekkel 
foglalkozó iparágban azonban különösen elvárják, hogy kisebb mennyiségű termékeket 
bonyolult gyártási eljárással kezeljenek vagy engedélyezési eljárás alá vessenek. Ebből 
következik, hogy a biocid termékek nyilvántartásba vétele és engedélyezése során megfelelő 
adminisztrációra, tisztességes feltételekre és elfogadható költségekre van szükség, anélkül, 
hogy visszavonnák a vállalkozásoknak a meglévő termékek fejlesztésére és újabbak 
kutatására nyújtott támogatást.

Ebben az összefüggésben a közösségi engedélyezési rendszer bevezetése jelentős előrelépés a 
biocid termékek harmonizált európai piaca felé. Ez a legjobb és leghatékonyabb rendszer e 
termékek elérhetőségének javítására, innovációs támogatást nyújtására és hozzáadott érték 
teremtésére az emberi egészséghez és a természet megőrzéséhez. Egy központi engedélyezési 
rendszernek feltétlenül pozitív hatása lesz a belső piacra, mivel megkönnyíti majd a 
rendszeres értékeléseket és a követelmények egységes betartatását valamennyi uniós 
tagállamban. Ez nem utolsósorban a fogyasztóvédelmet is előmozdítja majd. A közösségi 
engedélyezési eljárást ezért valamennyi termékfajtára ki kell terjeszteni.
Az engedélyezési eljárás során például a termékinformációk és üzleti titkok esetében ki kell 
zárni a jogtalan előnyszerzés és a holtteher lehetőségét.
A jövőbeli rendelet bizonyos feltételek mellett előírja a termék engedélyezésének 
egyszerűsített eljárását, a felesleges költségek és túlzott díjak elkerülése érdekében. Tisztázni 
kell továbbá azt is, hogy a biocid termékek tekintetében az eredetileg engedélyezetthez képest 
javasolt módosítások mértékétől függően különböző eljárásokat kell alkalmazni. A biocid 
termékeknél alkalmazott kisebb változtatások esetén tehát csak egyszerűsített eljárásra van 
szükség, és nem kell bonyolult és időigényes adminisztratív eljárást alkalmazni, feltéve, hogy 
ez nem sérti a kockázatelemzést és a hatékonyságot.


