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Módosítás 101
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos kockázatok nem is annyira az egyes 
termékekben kis mennyiségben felhasznált hatóanyagból erednek, mint inkább magából a 
termékből és annak felhasználásából. Nem igazán alkalmazható, hogy csupán a helyettesítő 
hatóanyagként besorolt hatóanyagot tartalmazó termékeket hasonlítsuk össze. Minden évben 
találnak néhány új hatóanyagot, amelyekkel azonban csak kis mértékben válthatók fel a 
régiek, így a helyettesítő hatóanyagok a reméltnél hosszabb ideig maradnak a piacon. Az 
innováció ösztönzése érdekében elengedhetetlen, hogy csak a biztonságos termékeket 
támogassák a piacon.

Módosítás 102
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 103
Cristian Silviu Buşoi

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. en
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Módosítás 104
Cristian Silviu Buşoi

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 minden biocid 
termék esetében közösségi engedélyezési 
eljárást vezet be.

Or. en

Módosítás 105
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) A Bizottságot fel kell hatalmazni 
különösen a hatóanyagok I. mellékletbe 
történő felvételére, illetve annak 
megújítására vagy felülvizsgálatára 
vonatkozó határozat meghozatalára 
vonatkozó intézkedések elfogadására; egy 
hatóanyag I. mellékletbe történő 
felvételének megújításával vagy 
felülvizsgálatával kapcsolatos eljárások 
megállapítására; a közösségi engedélyekről 
szóló rendelkezések más biocid 
termékcsoportokra történő kiterjesztésére;
az engedélyek visszavonásával és az 
engedélyek feltételeinek módosításával 
kapcsolatos eljárások és kritériumok 
meghatározására, beleértve a vitarendezési 
mechanizmust; a hatóanyagnak vagy a 

(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 
hatóanyagnak vagy a biocid terméknek a 
vizsgálatok során kibocsátható maximális 
mennyiségének, illetve a minimálisan 



PE439.908v01-00 6/37 AM\809157HU.doc

HU

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.

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 e rendelet új, nem 
alapvető fontosságú elemekkel történő 
kiegészítése általi módosítására 
vonatkoznak, azokat az 1999/468/EK 
tanácsi határozat 5a. cikkében 
meghatározott ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 106
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
66 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 107
Evelyne Gebhardt

Rendeletre irányuló javaslat
1 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
Az elővigyázatosság elve

Ez a rendelet az elővigyázatosság elvén 
alapul.

Or. de

Módosítás 108
Evelyne Gebhardt

Rendeletre irányuló javaslat
1 b cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. cikk
A rendelet célja

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

Or. de
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Módosítás 109
Ashley Fox, Anja Weisgerber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 110
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. it
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Indokolás

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

Módosítás 111
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – s pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

s) „élelmiszerrel érintkező anyagok”: törölve
bármely olyan, az 1935/2004/EK 
rendelet43 hatálya alá tartozó anyag vagy 
árucikk, amelyet élelmiszerekkel való 
érintkezésre szántak; ;
43 HL L 338., 2004.11.13., 4. o.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 112
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a hatóanyagot tartalmazó biocid termék 
rendeltetésszerű használata során a humán 
expozíció elhanyagolható, különösen 

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

hatóanyag lényeges tulajdonságait 
figyelembe véve fenntartható
felhasználási intézkedésekkel megfelelően 
kezelhető, különösen amennyiben a 
terméket zárt rendszerben vagy szigorúan 
ellenőrzött feltételek mellett használják;

Or. en

Indokolás

Megfontolt kockázatkezeléssel csökkenthető a felhasználók kitettsége – a szakemberek és a 
nem szakemberek esetében egyaránt –, végezetül pedig biztosítható a környezet és a 
felhasználók egészségének védelme. Az akár CMR1 besorolású hatóanyagok például 
csapdákban található parányi mennyisége nem jelent kockázatot az emberi egészségre nézve, 
mivel a terméket úgy alakították ki, hogy ne lehessen helytelenül alkalmazni. Ezért a termék és 
annak felhasználása határozza meg, hogy fennáll-e bármilyen kockázat, mivel – ebben az 
esetben – a hatóanyag nagyon kis mennyiségben van jelen.

Módosítás 113
Evelyne Gebhardt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 114
Evelyne Gebhardt

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 115
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az iparágnak nagyobb rugalmasságra van szüksége az ellátási láncon belül. Ami azt illeti, 
nem szokatlan, hogy egy terméket behoznak egy adott tagállamba és ott a forgalmazó 
felelősségvállalása mellett hozzák forgalomba, aki azonban nem azonos az engedély 
birtokosával, illetve multinacionális vállalatok esetében minden egyes leányvállalat a saját 
országában vállalja a felelősséget a forgalomba hozatalért. Annak előírása, hogy az engedély 
birtokosa és a termék forgalomba hozataláért felelős személy megegyezzen, egy nagyon merev 
és használhatatlan működési keretet teremtene az iparág számára.
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Módosítás 116
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Valamely biocid termék akkor
tekinthető kis kockázattal járó biocid 
terméknek, ha legalább az alábbi feltételek 
egyike teljesül:

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 117
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Mindazonáltal a felhasználás 
ellenőrzésére szolgáló megfelelő 
technológiával támogatott, egyedi, 
fenntartható felhasználási intézkedésekre 
van szükség akkor, ha a biocid termék az 
alábbiak közül legalább két feltételnek
eleget tesz:

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 118
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Egy hatóanyag alapvető tulajdonsága önmagában nem meghatározó abból a szempontból, 
hogy a termék kis kockázattal járónak minősül-e, mivel előfordulhat, hogy a kockázat sokkal 
inkább a terméknek való kitettségből ered, sem mint a hatóanyag veszélyes mivoltából. Mivel 
néhány biocid terméket nem szakemberek használnak, ezért nagyon fontos e termékek 
biztonságos felhasználását oly módon garantálni, hogy a felhasználással kapcsolatban jobb 
tájékoztatást adnak és óvintézkedéseket tesznek. Végezetül, az iparágat arra kell ösztönözni, 
hogy a kutatási és innovációs erőfeszítések során a kis kockázattal járó termékek
kifejlesztésére összpontosítsanak.
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Módosítás 119
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az engedély kérelmezője az (1) és (2) 
bekezdésben meghatározott feltételek 
esetén az illetékes hatóságokhoz az 
alábbiakat köteles benyújtani:
i. a kijelölt értékesítési helyekre vonatkozó 
információk, 
ii. a védőfelszerelésekre vonatkozó külön
használati útmutatók,
iii. a termékkel kapcsolatos kockázatokról, 
előnyökről és a termék felelősségteljes 
használatáról szóló kiadvány,
iv. az esetleges balesetekről szóló éves 
jelentés.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 120
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az átvevő illetékes hatóság kérheti, 
hogy a nemzeti engedélyezés iránti 

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

iránti kérelmet az illetékes hatóság 
székhelye szerinti tagállam hivatalos 
nyelvén vagy nyelvein nyújtsák be.

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 121
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos kockázatok nem is annyira az egyes 
termékekben kis mennyiségben felhasznált hatóanyagból erednek, mint inkább magából a 
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termékből és annak felhasználásából. Minden évben találnak néhány új hatóanyagot, 
amelyekkel azonban csak kis mértékben válthatók fel a régiek, így a helyettesítő hatóanyagok 
a reméltnél hosszabb ideig maradnak a piacon. Az innováció ösztönzése érdekében 
elengedhetetlen, hogy csak a biztonságos termékeket támogassák a piacon.

Módosítás 122
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos kockázatok nem is annyira az egyes 
termékekben kis mennyiségben felhasznált hatóanyagból erednek, mint inkább magából a 
termékből és annak felhasználásából. Minden évben találnak néhány új hatóanyagot, 
amelyekkel azonban csak kis mértékben válthatók fel a régiek, így a helyettesítő hatóanyagok 
a reméltnél hosszabb ideig maradnak a piacon. Az innováció ösztönzése érdekében 
elengedhetetlen, hogy csak a biztonságos termékeket támogassák a piacon.

Módosítás 123
Evelyne Gebhardt

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cikk törölve

Or. de
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Módosítás 124
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A biocid termékek minden kategóriája 
vonatkozásában bocsátható ki közösségi 
engedély.

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

Or. en

Indokolás

Egy központi engedélyezési rendszer – az egységes értékelések és valamennyi tagállamban a 
követelmények harmonizált végrehajtásának biztosítása révén – egyértelmű előnyöket jelent a 
belső piac működését illetően, Európa-szerte hajtóerőt képez a legjobb gyakorlatok és az 
azonos fogyasztóvédelmi előírások vonatkozásában. A közösségi engedélyezési eljárásnak 
ezért valamennyi termékkategóriára ki kell terjednie. Mindazonáltal fenn kell tartani annak 
lehetőségét, hogy azok a vállalatok, amelyek a termékeket csak egy vagy csak néhány 
tagállamban forgalmazzák, az adott termékek engedélyezését közvetlenül a tagállamoktól 
kérelmezzék.

Módosítás 125
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Minden, alapvetően hasonló 
felhasználási móddal és feltételekkel 
rendelkező biocid termék vonatkozásában
bocsátható ki közösségi engedély.
A közösségi engedélyezés fenntartható 
felhasználási intézkedések elfogadását 
követeli meg minden olyan esetben, 
amikor Unió-szerte azonos szintű 
védelmet kell biztosítani az emberi 
egészség és a környezet tekintetében. Ezek 
az intézkedések a terméktípustól függően 
változhatnak.

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

Or. en

Indokolás

A legtöbb tagállam jelenleg nem rendelkezik a biocid termékekre vonatkozó engedélyezési 
rendszerrel. Ezért helyénvalóbb az engedélyezési eljárást közvetlenül uniós szintre emelni, 
ezáltal biztosítandó, hogy az összes uniós polgár tekintetében egyformán tiszteletben tartsák 
az emberi egészség és a környezet védelmét. Ráadásul így a legtöbb létező hatóanyagot 
értékelni fogják. Végezetül a biocid iparágat ösztönözni kell az innovációra. Ehhez pedig a 
jobb szabályozás jeleként egyszerűsített eljárásra és rövidebb határidőkre van szükség. 
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Módosítás 126
Ashley Fox, Amalia Sartori

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 127
Ashley Fox, Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
33 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 33. cikk (1) bekezdésének ba) pontjával 
összhangban egy termék akkor tekinthető 
hasonló felhasználási feltételekkel bíró 
biocid terméknek, ha az összes alábbi 
feltétel teljesül: 
i. az adott terméket a használati 
útmutatónak megfelelően az Európai 
Unió egész területén hasonló feltételek
mellett használják;
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ii. az adott terméket már forgalomba 
hozták vagy forgalomba kívánják hozni 
legalább […] tagállamban az 
engedélyezést követő két éven belül;
iii. a VI. mellékletnek megfelelően a 
használati feltételek nem írnak elő 
személyi védőfelszerelést, valamint a 
termék szokásos és ésszerűen előrelátható 
feltételek melletti használata megfelel a 
16. cikk (1) bekezdésében foglalt 
követelményeknek.
A tagállamok ii. pontban említett 
számának meghatározása vagy kiigazítása 
érdekében a Bizottság a […] cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el.

Or. en

Indokolás

A kritériumok az adott terméktípusok EU-szerte történő célzott és következetes alkalmazásán 
és felhasználásán, valamint azoknak az emberek és állatok biztonságának védelméhez való 
pozitív hozzájárulásán alapulnak. A VI. melléklet meghatározza a biocid termékekre 
vonatkozó dokumentációk értékelésének elveit, hogy biztosítsák az emberi egészség és a 
környezet összehangolt, magas szintű védelmét. Ez kiterjed a termékek felhasználása során 
végzett részletes kockázatértékelésre is. Ha azonosítanak egy kockázatot, meg kell határozni a 
szükséges személyi védőfelszerelést. A személyi védőfelszerelés hiánya ezért korlátozott 
kockázatra utal.

Módosítás 128
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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kérelmező adott esetben a 33. cikk (1) 
bekezdésének a) pontja alapján közösségi 
engedély vagy az V. fejezet alapján 
nemzeti engedély iránti kérelmet nyújthat 
be.

Or. en

Indokolás

Ez a bekezdés felesleges, ha elfogadják a 33. cikk módosítását.

Módosítás 129
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 130
Cristian Silviu Buşoi

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

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

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

Or. en

Indokolás

Az áruk szabad kereskedelme és a biztonságos piac közötti megfelelő egyensúly megteremtése 
érdekében a párhuzamos forgalmazásnak az azonos jellemzőkkel és azonos hatóanyag- és 
összetevő-tartalommal bíró, azonos termékekre kell korlátozódnia.

Módosítás 131
Evelyne Gebhardt

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 132
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

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

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

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

Or. en

Indokolás

A nemzeti engedélyezés követelménye jelentős akadályt gördít az innováció útjába, mivel az a 
vizsgálat végrehathatósága előtt nagyon hosszú várakozási időt von maga után. Ehelyett –
fenntartva az illetékes hatóságok általi előzetes értékelés szükségességét – javasolt egy 30 
napos időszakot előírni az illetékes hatóság számára az értékelésre, ha a javasolt 
vizsgálat/kísérlet aggodalomra ad okot, illetve véleményének kiadására. Végezetül, ha a 
vizsgálatot csupán egy tagállamban hajtják végre, a Bizottság és az egyéb illetékes hatóságok 
értesítése semmilyen konkrét célt nem szolgál és nem jár semmilyen előnnyel sem.

Módosítás 133
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termék- és folyamatorientált kutatás és 
fejlesztés esetén a kísérletet vagy a 
vizsgálatot elvégezni kívánó személy a 
biocid termék vagy a hatóanyag 

törölve
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forgalomba hozatalát megelőzően a 
második albekezdésben előírt 
információkról bejelentést tesz a 
forgalomba hozatal helye szerinti 
tagállam illetékes hatóságának.

Or. en

Indokolás

A nemzeti engedélyezés követelménye jelentős akadályt gördít az innováció útjába, mivel az a 
vizsgálat végrehathatósága előtt nagyon hosszú várakozási időt von maga után. Ehelyett –
fenntartva az illetékes hatóságok általi előzetes értékelés szükségességét – javasolt egy 30 
napos időszakot előírni az illetékes hatóság számára az értékelésre, ha a javasolt 
vizsgálat/kísérlet aggodalomra ad okot, illetve véleményének kiadására. Végezetül, ha a 
vizsgálatot csupán egy tagállamban hajtják végre, a Bizottság és az egyéb illetékes hatóságok 
értesítése semmilyen konkrét célt nem szolgál és nem jár semmilyen előnnyel sem.

Módosítás 134
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

A nemzeti engedélyezés követelménye jelentős akadályt gördít az innováció útjába, mivel az a 
vizsgálat végrehathatósága előtt nagyon hosszú várakozási időt von maga után. Ehelyett –
fenntartva az illetékes hatóságok általi előzetes értékelés szükségességét – javasolt egy 30 
napos időszakot előírni az illetékes hatóság számára az értékelésre, ha a javasolt 
vizsgálat/kísérlet aggodalomra ad okot, illetve véleményének kiadására. Végezetül, ha a 
vizsgálatot csupán egy tagállamban hajtják végre, a Bizottság és az egyéb illetékes hatóságok 
értesítése semmilyen konkrét célt nem szolgál és nem jár semmilyen előnnyel sem.

Módosítás 135
Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A vizsgálatok/kísérletek egy – a biocid termékek forgalmazási helyétől eltérő – tagállam 
területén való lefolytatására vonatkozó szabályoknak meg kell egyezniük az e cikk (1) 
bekezdésében meghatározott szabályokkal.
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Módosítás 136
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Néhány, az EU-ban nem engedélyezett biocid terméket szívesen alkalmaznak az EU-n kívüli 
országokban: ezért az árucikkek keresztszennyeződését nem lehet teljesen kizárni. E biocid 
termékekre vonatkozóan általános küszöbértéket kell meghatározni, fenntartva annak 
lehetőségét, hogy a biocid termékekkel foglalkozó bizottság szükség esetén eltérő 
küszöbértékeket határozzon meg.

Módosítás 137
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox, Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) az árucikk vagy az anyagok kezeléséhez 
felhasznált vagy az árucikk vagy az 
anyagok összetételében szereplő 
valamennyi hatóanyag, adott esetben a 
kezelt árucikk vagy anyag által rendes és 
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előrelátható használati feltételek mellett 
kibocsátandó hatóanyagok – lehetőség 
szerint közös nómenklatúra (pl. INCI) 
szerinti – neve, kivéve, ha az 
ágazatspecifikus jogszabályok már 
rögzítik a címkézési követelményeket vagy 
az egyéb alternatív tájékoztatási 
követelményeket;

Or. en

Indokolás

A kezelt árucikkekre és anyagokra vonatkozó címkézési rendelkezések nem eredményezhetik 
szükségtelen információk előírását, valamint nem vezethetnek az ágazatspecifikus 
jogszabályokban előírt követelmények átfedéséhez. A hatályos ágazatspecifikus 
jogszabályokat és az azokban foglalt információs követelményeket (pl. címkézés, biztonsági 
adatlapok) minden esetben figyelembe kell venni. Például a mosó- és tisztítószerekről szóló 
rendelet értelmében a tartósítószerek INCI-nevét a nagyközönség számára fel kell tüntetni a 
termékeken és meg kell adni a fenntartható fejlesztési stratégiában. Ennélfogva minden 
további címkézési követelmény szükségtelen.

Módosítás 138
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) adott esetben a kezelt árucikkeknek 
vagy anyagoknak tulajdonított biocid 
tulajdonság, ha a biocid termék 
rendeltetésszerűen érintkezésbe kerül az 
emberekkel és a környezettel;

Or. en

Indokolás

Ezek a címkézési követelmények kizárólag azokra az árucikkekre vonatkoznak, amelyeket az 
emberekkel és a környezettel esetlegesen érintkezésbe kerülő biocid termékkel kezeltek, mivel 
csupán ezek bizonyulhatnak valóban veszélyesnek.
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Módosítás 139
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) adott esetben a kezelt árucikkeknek 
tulajdonított biocid tulajdonság;

Or. en

Indokolás

Ezenfelül fennáll a kockázata annak, hogy az olyan kiegészítő címkézés, amely nem szolgál 
biztonságos használatra vonatkozó útmutatóval, szükségtelen aggodalmakhoz vezethet és 
riadalmat kelthet a fogyasztók körében; ezért a kiegészítő címkézést csak szükség esetén kell 
megkövetelni.

Módosítás 140
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox, Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Az árucikk kezelésére használt biocid termék engedélyezési számának a termék címkéjén való 
feltüntetése fel fogja tárni az átvevő és a szállító kapcsolatát, és ezenfelül persze korlátozni 
fogja a fejlesztő rugalmasságát is, hogy egy beszállítóról egy másik beszállítóra váltson, mivel 
minden ilyen változás grafikai változtatást jelent. Az engedélyezési szám feltüntetése nem jár 
semmilyen fogyasztóbiztonsági előnnyel. A rendelkezések betartása céljából az illetékes 
hatóságok más módon is hozzájuthatnak az engedélyezési számhoz.
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Módosítás 141
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés – d pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a biocid termék engedélyében 
meghatározott figyelmeztető mondatok és
óvintézkedésre vonatkozó mondatok, ha a 
biocid termék rendeltetésszerűen 
érintkezésbe kerül az emberekkel és a 
környezettel.

Or. en

Indokolás

Ezek a címkézési követelmények kizárólag azokra az árucikkekre vonatkoznak, amelyeket az 
emberekkel és a környezettel esetlegesen érintkezésbe kerülő biocid termékkel kezeltek, mivel 
csupán ezek bizonyulhatnak valóban veszélyesnek.

Módosítás 142
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés – d pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) adott esetben és csak a kezelt árucikkek 
esetében a biocid termék engedélyében 
meghatározott figyelmeztető mondatok és 
óvintézkedésre vonatkozó mondatok.

Or. en

Indokolás

Ezenfelül fennáll a kockázata annak, hogy az olyan kiegészítő címkézés, amely nem szolgál 
biztonságos használatra vonatkozó útmutatóval, szükségtelen aggodalmakhoz vezethet és 
riadalmat kelthet a fogyasztók körében; ezért a kiegészítő címkézést csak szükség esetén kell 
megkövetelni.
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Módosítás 143
Evelyne Gebhardt

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 144
Evelyne Gebhardt

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 3 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a biocid termékekkel összefüggő 
mérgezési esetekkel kapcsolatos 
információkat.

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

Or. de

Módosítás 145
Evelyne Gebhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a környezetre gyakorolt hatásokkal 
kapcsolatos információkat;
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Or. de

Módosítás 146
Evelyne Gebhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a kockázatcsökkentésre és az 
alternatív megoldások kifejlesztésére 
irányuló lehetséges intézkedésekkel 
kapcsolatos információkat.

Or. de

Módosítás 147
Evelyne Gebhardt

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 148
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a munkaprogram végrehajtása 
során a 72. cikk (4) bekezdésében 

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 149
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Módosítás 150
Amalia Sartori

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 151
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Indokolás

A cikknek a 80. cikkből kivett bekezdéssel való kiegészítése az olyan új termékek esetében is 
következetes intézkedéseket biztosít, amelyek majd a biocid termékekről szóló rendelet hatálya 
alá fognak tartozni.

Módosítás 152
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

82. cikk
Az élelmiszerrel érintkező anyagokra 

vonatkozó átmeneti intézkedések

törölve

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 153
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 cím – 3 7 pont – 1 a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 154
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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