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Módosítás 44
Bill Newton Dunn

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A 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. A takarmányt a szalmonellához hasonló emberi kórokozóktól való 
fertőtlenítésére használt termékek például nem felelnek meg a takarmány-adalékanyagokról
szóló rendeletek követelményeinek. Ezen túlmenően nem a takarmány megromlásának 
megakadályozására szolgáló tartósítószerként funkcionálnak. Ezeket a termékeket ezért 
fertőtlenítő ágenseknek kell tekinteni.

Módosítás 45
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
21a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) mivel az Egészségügyi 
Világszervezet peszticidértékelési 
rendszere (WHOPES) a rovarölő 
szereknek a közegészségügy tekintetében 
történő hatékony vizsgálati és értékelési 
rendszerét képezi, az e rendszer keretében 
jóváhagyott végleges ajánlásoknak való 
megfelelést az e rendelet által megkövetelt 
termékengedélyezésnek kell tekinteni. 
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Or. it

Indokolás

Az erőfeszítések felesleges megkétszerezésének elkerülése érdekében.

Módosítás 46
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. it

Módosítás 47
Aldo Patriciello

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 határozott, hogy minden 
biocid termék esetében egyetlen közösségi 
engedélyezési eljárást vezet be. 

Or. it
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Módosítás 48
Mario Pirillo, Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Indokolás

A párhuzamos kereskedelemnek az azonos jellemzőkkel és azonos hatóanyag- és összetevő-
tartalommal bíró, azonos termékekre kell korlátozódniuk.

Módosítás 49
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) 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.

(48) Azon kérelmezők számára, akik e 
rendelet, illetve 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. it
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Indokolás

Nem szabad kizárni azt, aki a hatályos szabályozási kerettel összhangban végez 
befektetéseket.

Módosítás 50
Aldo Patriciello

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 
hatóanyag I. mellékletbe 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. it

Indokolás

Az egyértelműség érdekében.

Módosítás 51
Mario Pirillo

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 

(51) Kiemelt fontosságú a gerinces 
állatokon végzett kísérletek számának 
minimálisra csökkentése, továbbá annak 
biztosítása, továbbá annak biztosítása, 
hogy a biocid termékkel és/vagy biocid 
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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.

termékekben meglévő biocid 
hatóanyaggal kapcsolatban folytatott 
kísérletek végzését a termék céljától és 
felhasználásától tegyék függővé. A 
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. E kérelmek nem 
vonatkoznak azokra az állatokkal 
lefolytatott vizsgálatokra – mint például a 
hatékonyságvizsgálatok –, amelyek során 
a szokásos állattartási gyakorlatokkal 
kapcsolatban felmerülő további 
szenvedésekre nem kell számítani.

Or. it

Indokolás

Az adatok megosztása nemcsak a termékkel kapcsolatos adatokra, hanem a hatóanyaggal 
kapcsolatos adatokra is vonatkozik.

Módosítás 52
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) A Bizottságot fel kell hatalmazni 
különösen a hatóanyagok I. mellékletbe 

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

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 
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. it
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Módosítás 53
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
66 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Indokolás

Az élelmiszerrel érintkező anyagokat már szabályozza az 1935/2004/EK rendelet. Az 
élelmiszerrel érintkező anyagoknak nem szabad az irányelvre irányuló javaslat hatálya alá 
tartozniuk, mivel ez kétszeres értékelést és szabályozást eredményezne. A felmerülő
hiányosságokat az érintkező anyagokról szóló rendelet módosításával kell megoldani.

Módosítás 54
Aldo Patriciello

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(pa) Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen 
érintkezésbe kerülő anyagokról és 
tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a 
89/109/EGK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2004. október 27-i 
1935/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet.

Or. it



PE439.127v01-00 10/108 AM\804998HU.doc

HU

Indokolás

Az élelmiszerrel érintkező anyagokat már szabályozza az 1935/2004/EK rendelet. Az 
élelmiszerrel érintkező anyagoknak nem szabad az irányelvre irányuló javaslat hatálya alá 
tartozniuk, mivel ez kétszeres értékelést és szabályozást eredményezne. A nyilvánvaló 
hiányosságokat az érintkező anyagokról szóló rendelet módosítása révén kell megoldani.

Módosítás 55
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A 18. terméktípusba tartozó, az
Egészségügyi Világszervezet 
peszticidértékelési rendszerének
(WHOPES) keretében jóváhagyott 
végleges ajánlásokkal összhangban 
előállított biocid termékeket az e rendelet 
VII. fejezete értelmében engedélyezett 
termékeknek tekintik. Ennélfogva 
alkalmazni kell a 38. és 57. cikket.

Or. it

Indokolás

Az erőfeszítések felesleges megkétszerezésének elkerülése érdekében.

Módosítás 56
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – t f pont – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ilyen anyagot főszabályként –
amennyiben nincs egyéb aggodalomra 
okot adó alap – az 1967. június 27-i 
67/548/EGK tanácsi irányelv értelmében 
veszélyesnek minősített, valamint a biocid 
termékben olyan koncentrációban 
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jelenlévő anyagnak kell tekinteni, amely 
alapján a terméket az 1999/45/EK 
irányelv vagy az 1272/2008/EK rendelet 
értelmében veszélyesnek kell tekinteni.

Or. it

Indokolás

Egy, a 98/8/EK irányelvben már meglévő fogalommeghatározásról van szó, amelyet az
egyértelműség érdekében célszerű felvenni az új rendeletbe.

Módosítás 57
Mario Pirillo

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, 
melyet egy vagy több biocid termékkel 
kezeltek vagy amely egy vagy több biocid 
terméket tartalmaz azzal a céllal, hogy az 
általuk elérni kívánt biocid aktivitást 
kiváltsák;

Or. it

Indokolás

Ez a módosítás kiterjeszti a kezelt anyag vagy árucikk körét, hogy abba beletartozzanak az 
olyan árucikkek is, mint a már tartósított festékek, illetve a külső hatással rendelkező 
árucikkek, mint amilyen a szúnyogháló. Az értékelést tehát vegyi szinten kell elvégezni.
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Módosítás 58
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – n pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

nemzeti engedélyezés vagy közösségi 
engedélyezés, vagy elsődleges
engedélyezés, vagy másodlagos
engedélyezés, vagy kiegészítő 
engedélyezés;

Or. it

Módosítás 59
Aldo Patriciello

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(na) „másodlagos engedélyezés”
olyan közigazgatási aktus, amelynek 
eredményeként valamely elsődleges 
engedély birtokosa részére egy tagállam 
vagy a Bizottság ugyanazon biocid termék 
más néven történő forgalomba hozatalát 
és használatát engedélyezi;

Or. it

Módosítás 60
Aldo Patriciello

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(nb) „kiegészítő engedélyezés”
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olyan közigazgatási aktus, amelynek 
eredményeként valamely tagállam vagy a 
Bizottság egy biocid termék más néven 
történő forgalomba hozatalát és 
használatát – egy elsődleges engedélyezés 
alapján és az elsődleges engedély 
birtokosának jóváhagyásával –
engedélyezi;

Or. it

Módosítás 61
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

azonos felhasználási célú biocid termékek 
egy csoportja, mely termékek 
összetételükben eltérést mutatnak a csoport 
azonos jellemzőkkel rendelkező 
hatóanyagokat tartalmazó, referenciaként 
használt biocid termékéhez képest, feltéve, 
hogy ezen eltérések ellenére a kockázati 
szint nem haladja meg a referenciaként 
használt biocid termékét, valamint hogy a 
célszervezetre gyakorolt hatékonyság 
megfelel a termék címkéjén jelzettnek;

Or. it

Indokolás

Fontos annak megállapítása, hogy a kockázat lehetősége nem lehet nagyobb a referenciaként 
használt biocid termékénél, valamint hogy a célszervezetek tekintetében meglévő hatékonyság 
megfeleljen a termék címkéjén megadott információknak.
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Módosítás 62
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – q pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(q) „hozzáférési felhatalmazás”: (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;

olyan eredeti irat, melyet az információ 
tulajdonosa, tulajdonosai, vagy
képviselőjük írt(ak) alá, és amelyben a 
tulajdonos(ok) kijelenti(k), hogy ezt az 
információt a kijelölt illetékes hatóságok, 
az Európai Vegyianyag-ügynökség vagy a 
Bizottság felhasználhatja valamely 
hatóanyag értékelésére vagy engedély 
harmadik személy részére történő 
megadására;

Or. it

Indokolás

A „hozzáférési felhatalmazás” fogalommeghatározását pontosítani kell.

Módosítás 63
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – s pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. it

Indokolás

Az élelmiszerrel érintkező anyagokat már szabályozza az 1935/2004/EK rendelet. Az 
élelmiszerrel érintkező anyagoknak nem szabad az irányelvre irányuló javaslat hatálya alá 
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tartozniuk, mivel ez kétszeres értékelést és szabályozást eredményezne. A nyilvánvaló 
hiányosságokat az érintkező anyagokról szóló rendelet módosítása révén kell megoldani.

Módosítás 64
Aldo Patriciello

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ua) „Adminisztratív ( v a g y  formai) 
módosítások”

egy már meglévő engedély tisztán 
adminisztratív (vagy formai) jellegű 
módosítása, amelyhez nem szükséges a 
közegészségügyre vagy a környezetre
gyakorolt kockázat, illetve a termék 
hatékonyságának újbóli értékelése.

Or. it

Indokolás

Meg kell határozni a már engedélyezett biocid terméken elvégezhető módosítás fajtáit.

Módosítás 65
Aldo Patriciello

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ub) „Korlátozott módosítás”

egy már meglévő eltérés olyan 
módosítása, amely nem minősül 
adminisztratív módosításnak, és az a 
közegészségügyre vagy a környezetre 
gyakorolt kockázat és/vagy a termék 
hatékonyságának újbóli, részleges 
értékelését igényli. A módosítás nem 
ronthatja a közegészségügyi vagy a 
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környezeti kockázati szintet és a termék 
hatékonyságát.

Or. it

Indokolás

Meg kell határozni a már engedélyezett biocid terméken elvégezhető módosítás fajtáit.

Módosítás 66
Aldo Patriciello

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(uc) „Lényeges (vagy jelentős) módosítás

egy meglévő engedély olyan módosítása, 
amely nem minősül adminisztratív vagy 
korlátozott módosításnak.

Or. it

Indokolás

Meg kell határozni a már engedélyezett biocid terméken elvégezhető módosítás fajtáit.

Módosítás 67
Aldo Patriciello

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ud) „gyártó”:
- a Közösségen belül gyártott vagy 
forgalomba hozott hatóanyag esetében az 
adott hatóanyag előállítója, vagy a 
Közösségen belül letelepedett, az előállító 
által a rendelet vonatkozásában egyedüli 
képviselőjeként megjelölt személy,
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- a Közösségen kívül gyártott hatóanyag 
esetében a Közösségen belül letelepedett, a 
hatóanyag előállítója által a rendelet 
vonatkozásában egyedüli képviselőként 
megjelölt személy, vagy – ha ilyen személy 
nincs kijelölve – a hatóanyagot a 
Közösségbe importáló személy.
- a Közösségen kívül gyártott hatóanyag 
esetében a Közösségen belül letelepedett, a 
hatóanyag előállítója által a rendelet 
vonatkozásában egyedüli képviselőként 
megjelölt személy, vagy – ha ilyen személy 
nincs kijelölve – a biocid terméket a 
Közösségbe importáló személy.

Or. it

Indokolás

Figyelemmel a 83. cikk új megfogalmazására, meg kell határozni a „gyártó” fogalmát. Ez a 
fogalommeghatározás összhangban van a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 
98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikke (2) bekezdésében említett program 
első szakaszáról szóló, 2000. szeptember 7-i 1896/2000/EK bizottsági rendeletben előírtakkal.

Módosítás 68
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
3 a cikk (új) - II fejezet első cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
1. Valamely hatóanyag I. mellékletbe való 
felvételét kérő összes leendő kérelmező
tájékozódik az ügynökségnél a 
következőkről:
- már nyújtottak be ugyanarra a 
hatóanyagra vonatkozóan az I. 
mellékletbe való felvételre irányuló 
kérelmet;
- ugyanaz a hatóanyag már szerepel az I. 
mellékletben;
- ugyanazt a hatóanyagot az 
1907/2006/EK rendelet szerint már 
nyilvántartásba vették.
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2. Minden leendő kérelmező a kérelemmel 
együtt a következő adatokat küldi meg az 
ügynökségnek:
a) az azonosítására szolgáló, az 
1907/2006/EK rendelet VI. mellékletének 
1. szakaszában meghatározott adatok az 
1.2. és az 1.3. pontokban meghatározottak 
kivételével;
b) a hatóanyag azonosítására szolgáló, az 
1907/2006/EK rendelet VI. mellékletének 
2. szakaszában meghatározott adatok:
c) mely adatok iránti kérelmek igényelnek 
gerinces állatok bevonásával zajló, 
elvégzendő, új vizsgálatokat;
d) mely adatok iránti kérelmek igényelnek 
más, elvégzendő új vizsgálatokat.
3. Ha ugyanaz a hatóanyag nem szerepel 
az I. mellékletben, vagy azt nem vették az 
1907/2006/EK rendelet szerint 
nyilvántartásba, az ügynökség erről 
tájékoztatja a leendő kérelmezőt.
4. Ha már nyújtottak be ugyanazon 
hatóanyagnak az I. mellékletbe való 
felvételére irányuló kérelmet; ha ugyanaz 
a hatóanyag már szerepel az I. 
mellékletben, illetve ha azt az
1907/2006/EK rendelet szerint már 
nyilvántartásba vették, az ügynökség a 
leendő kérelmező részére haladéktalanul 
biztosítja a következő információkat: a 
korábbi kérelmezők és nyilvántartásba 
vételt kérő személyek neve és címe, a már 
kiadott vizsgálati összefoglalás vagy –
adott esetben – átfogó vizsgálati 
összefoglalás.
5. Az ügynökség ezzel egyidejűleg 
tájékoztatja a korábbi kérelmezőt vagy 
nyilvántartásba vételt kérő személyt az I. 
mellékletbe való felvételt kérő leendő 
kérelmező nevéről és címéről. A gerinces 
állatokon elvégzett rendelkezésre álló 
vizsgálatokat e rendelet XI. fejezetének 
megfelelően osztják meg a leendő 
kérelmezővel.

Or. it
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Indokolás

Ezen eljárásokra a gerinces állatokon végzett vizsgálatok megkétszerezésének elkerülése, 
valamint a II. melléklet szerinti adatokra vonatkozó kérelmek teljesítése érdekében van 
szükség. A REACH-rendeletben szereplő, „tájékoztatási kötelezettség” bekerül a szövegbe, 
mivel az ügynökség rendelkezésére fog állni az ezen eljárás alkalmazásához szükséges 
infrastruktúra és tapasztalat.

Módosítás 69
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Indokolás

Az I. mellékletbe való felvétel időpontjában legalább egy olyan reprezentatív biocid termékre 
vonatkozó dokumentációt be kell nyújtani, amely tekintetében a hatóanyag megfelel az előírt 
feltételeknek. A javasolt változtatás jobban tükrözi az I. mellékletbe való felvétel koncepcióját. 

Módosítás 70
Aldo Patriciello

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 referenciaforrásnak 
a technikai megfelelőség megállapítására 
szolgáló meghatározását adott esetben az 
alábbi feltételek valamelyikével együtt 
veszik fel az I. mellékletbe:
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Or. it

Indokolás

Fontos az, hogy az I. mellékletben leírt kémiai hatóanyagot az annak a mellékletbe való 
felvételét alátámasztó adatokhoz kössék. Ezen túlmenően az izomer-összetétel fontos a kémiai 
azonosság megkülönböztetéséhez.

Módosítás 71
Aldo Patriciello

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fa) a kémiai azonosság leírása a
sztereoizomerek tekintetében.

Or. it

Indokolás

Fontos az, hogy az I. mellékletben leírt kémiai hatóanyagot az annak a mellékletbe való 
felvételét alátámasztó adatokhoz kössék. Ezen túlmenően az izomer-összetétel fontos a kémiai 
azonosság megkülönböztetéséhez.

Módosítás 72
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A 4. cikk (1) bekezdésétől eltérve a 
következő hatóanyagok nem kerülnek 
felvételre 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 
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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;

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

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

e) a hatóanyag eleget tesz a környezetben 
tartósan megmaradó, biológiailag 
felhalmozódó és mérgező (PBT) vagy a 
környezetben nagyon tartósan 
megmaradó és biológiailag nagyon 
felhalmozódó (vPvB) anyagként való 
besoroláshoz szükséges kritériumoknak az 
1907/2006/EK rendelet XIII. 
mellékletének megfelelően;

f) olyan hatóanyagok, amelyek a
környezetben tartósan megmaradó szerves 
szennyező anyagokról szóló, 2004. április 
29-i 850/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet értelmében1 környezetben 
tartósan megmaradó szerves szennyező 
anyagok.

2. Az alábbi hatóanyagok akkor kerülnek 
felvételre az I. mellékletbe, amennyiben az 
(1) bekezdésben megállapított feltételek 
közül legalább egy teljesül: 
a) olyan hatóanyagok, melyeket az 
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1272/2008/EK rendelettel összhangban 
rákkeltő anyagként osztályoztak, vagy 
amelyek megfelelnek az 1A. vagy 1B. 
kategóriába tartozó rákkeltő anyagok 
kritériumainak;
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) 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) az 1907/2006/EK rendelet 57. cikkének 
f) pontja szerinti, az endokrin rendszert 
károsító tulajdonságokkal rendelkező 
anyagokként meghatározott hatóanyagok.

1 HL L 158., 2004.4.30., 7. o.

Or. fr

Indokolás

A Bizottság által javasolt megfogalmazás nem volt egyértelmű. A rendelet hatálya alól kizárt 
hatóanyagokat egyértelműen kell meghatározni. Ezen túlmenően kulcsfontosságú a 
környezetben tartósan megmaradó, biológiailag felhalmozódó és mérgező (PBT) vagy a 
környezetben nagyon tartósan megmaradó és biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) 
anyagokként, valamint a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokként 
való besorolásra vonatkozó kritériumoknak megfelelő hatóanyagok kizárásával kiegészíteni a 
szöveget. Végül pedig a 45. cikk már előír valamely, az e rendelet rendelkezéseinek nem 
megfelelő biocid termék forgalomba hozatalát lehetővé tevő eltéréseket.
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Módosítás 73
Mario Pirillo

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 
amennyiben a terméket zárt rendszerben 
vagy szigorúan ellenőrzött feltételek 
mellett használják;

a) a hatóanyagot tartalmazó biocid termék 
előírt feltételek melletti használata során a 
humán expozíció elhanyagolható, vagy – a 
hatóanyaggal kapcsolatos veszélyekre is 
figyelemmel – megfelelően ellenőrzött, 
különösen amennyiben a terméket zárt 
rendszerben vagy szigorúan ellenőrzött 
feltételek mellett használják;

Or. it

Indokolás

Tudományos bizonyítékok nem támasztják alá, hogy a terméktípusokat (pl. PT4 és 14–19.) 
meg kelljen különböztetni. Ezek a termékek rágcsálóirtó, atkaölő, puhatestűirtó, fertőtlenítő 
szerek, halirtó és rovarölő szerek, és különösen a dél-európai emberek számára előnyösek, 
ahol higiéniai okok miatt a patkány- és rovarirtás alapvető fontosságú. A kizárásról 
kockázatelemzés (a veszély és a kitettség együttesen) alapján kellene dönteni. Ha 
tudományosan bebizonyosodik, hogy a kockázatokat megfelelően ellenőrzik, úgy a 
hatóanyagokat engedélyezni kell.

Módosítás 74
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. it

Indokolás

Tudományos bizonyítékok nem támasztják alá, hogy a terméktípusokat (pl. PT4 és 14–19.) 
meg kelljen különböztetni. Ezek a termékek rágcsálóirtó, atkaölő, puhatestűirtó, fertőtlenítő 
szerek, halirtó és rovarölő szerek, és különösen a dél-európai emberek számára előnyösek, 
ahol higiéniai okok miatt a patkány- és rovarirtás alapvető fontosságú. A kizárásról 
kockázatelemzés (a veszély és a kitettség együttesen) alapján kellene dönteni. Ha 
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tudományosan bebizonyosodik, hogy a kockázatokat megfelelően ellenőrzik, úgy a 
hatóanyagokat engedélyezni kell.

Módosítás 75
Mario Pirillo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Alkalmazni kell azokat a végrehajtási 
intézkedéseket, amelyek meghatározzák a
növényvédő szerek forgalomba 
hozataláról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben elfogadott, az 
endokrin rendszert károsító tulajdonságok 
meghatározására vonatkozó tudományos 
kritériumokat.

Or. it

Indokolás

Jelenleg nincsenek az endokrin rendszert károsító anyagok jóváhagyására vonatkozó 
kritériumok, ezeket pedig ki kell dolgozni. E kritériumokat a 2009. november 24-én hatályba 
lépett, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 2009/1107/EK rendelet szerint kell 
elfogadni. 

Módosítás 76
Aldo Patriciello

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 egy 
hozzáférési felhatalmazás;

Or. it
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Indokolás

Elképzelhető, hogy a kérelmezők nincsenek a kérelmet alátámasztó valamennyi adatnak
jogszerűen a birtokában.

Módosítás 77
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a II. mellékletben meghatározott 
követelményeknek eleget tevő 
dokumentáció a hatóanyagról vagy egy 
hozzáférési felhatalmazás. 

Or. it

Indokolás

Elképzelhető, hogy a kérelmezők nincsenek a kérelmet alátámasztó valamennyi adatnak 
jogszerűen a birtokában.

Módosítás 78
Aldo Patriciello

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ügynökség minden kérelemhez a 
hatóanyag I. mellékletbe való felvételéig a 
kérelemmel kapcsolatos minden levelezés 
tekintetében használandó nyilvántartási 
számot, valamint egy benyújtási időpontot 
rendel, amely az ügynökség általi 
kézhezvétel időpontja.

Or. it
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Módosítás 79
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 80
Aldo Patriciello

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A kérelem kézhezvételétől számított két 
hónapon belül az ügynökség egy egyedi 
azonosítókóddal vesz nyilvántartásba a 
dokumentációban szereplő minden 
információt.

Or. it

Módosítás 81
Mario Pirillo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amikor a Bizottság egy hatóanyag I. 
mellékletbe való felvételéről határoz, a 
kérelmező(k) nevét a határozatban fel kell 
tüntetni.

Or. it
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Módosítás 82
Mario Pirillo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. Az ügynökség, a hatóanyag I. 
mellékletbe való felvételéről szóló 
határozatban a szóban forgó 
hatóanyaghoz egy, a hatóanyag és a 
kérelmező vonatkozásában egyedi felvételi 
számot rendel. Az ügynökség
haladéktalanul közli ezt a számot és a 
felvétel időpontját a kérelmezővel. Ezt a 
felvételi számot használják minden 
későbbi, a hatóanyagra vonatkozóan 
folytatott levelezés, valamint a termék e 
rendelet IV. fejezete szerinti engedélyezése 
tekintetében.

Or. it

Módosítás 83
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A (2) bekezdésben említett eljárásnak 
megfelelően az a hatóanyag tekinthető 
potenciálisan helyettesíthető anyagnak, 
mely az alábbi feltételek közül legalább 
egynek megfelel:

1. A (2) bekezdésben említett eljárásnak 
megfelelően az a hatóanyag tekinthető 
potenciálisan helyettesíthető anyagnak, 
mely az alábbi feltételek közül legalább 
egynek megfelel:

a) az elfogadható napi felvétel, az akut 
referenciadózis és a szerrel dolgozó 
személy elfogadható expozíciós szintje 
jelentősen alacsonyabb, mint az I. 
mellékletbe felvett hatóanyagok nagy 
része esetében ugyanazon terméktípus 
vonatkozásában;
b) a perzisztens, bioakkumulatív és
mérgező anyagokra a 1907/2006/EK 

a) az 1907/2006/EK rendelet XIII. 
mellékletében meghatározott
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rendelet XIII. mellékletében meghatározott
azonosítási kritériumok közül kettőnek 
megfelel;

kritériumokkal összhangban perzisztens, 
bioakkumulatív és mérgező hatóanyagok;

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

b) az 1907/2006/EK rendelet XIII. 
mellékletében meghatározott 
kritériumokkal összhangban nagyon 
perzisztens és nagyon bioakkumulatív
hatóanyagok;

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

c) az 1272/2008/EK rendelet értelmében 
1A. vagy 1B. kategóriájú rákkeltő
anyagokként, 1A. vagy 1B. kategóriájú 
mutagén anyagokként vagy 1A. vagy 1B. 
kategóriájú, a reprodukciót károsító
anyagokként való besorolásra vonatkozó 
kritériumoknak eleget tevő hatóanyagok;

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

d) olyan anyagok – mint például az 
endokrin rendszert károsító 
tulajdonságokkal rendelkező anyagok, a 
perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 
tulajdonságokkal rendelkező anyagok, 
vagy a nagyon perzisztens és nagyon 
bioakkumulatív anyagok –, amelyek 
esetében nem teljesülnek a b) vagy c) pont 
kritériumai, és amelyek esetében 
tudományosan igazolható módon 
megállapítják, hogy valószínűleg olyan 
súlyos hatást gyakorolnak az emberi 
egészségre és a környezetre, ami a b)–c) 
pontban felsorolt anyagokkal azonos 
mértékű aggodalomra ad okot.

Or. it

Indokolás

A potenciálisan helyettesíthető hatóanyagok azonosítására vonatkozó kritériumok igazodnak 
az 1907/2006/EK rendelet szerinti engedélyezés alá tartozó hatóanyagokkal kapcsolatos 
kritériumokhoz – a két rendelet közti harmonizáció megteremtése céljából, lásd az 
1907/2006/EK rendelet 57. cikkét. Mivel az ügynökség (ECHA) feladata lesz annak 
vizsgálata, hogy valamely hatóanyag megfelel-e a kritériumoknak, javasolt a két rendelet 
harmonizálása.
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Módosítás 84
Mario Pirillo, Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) jelentős arányban tartalmaz inaktív 
izomereket;

törölve

Or. it

Indokolás

Az inaktív izomerek sem az egészségre, sem pedig a környezetre nézve nem veszélyes
hatóanyagok, ilyenként pedig nem kell azokat felsorolni a potenciálisan helyettesíthető 
hatóanyagok között.

Módosítás 85
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Egy hatóanyag I. mellékletbe történő 
felvétele vagy annak megújítása kapcsán 
kiadott vélemény előkészítése során az 
ügynökség megvizsgálja, hogy a hatóanyag 
megfelel-e az (1) bekezdésben felsorolt 
valamelyik kritériumnak, valamint hogy a 
kitettséget nem megfelelő módon 
ellenőrzik-e – tekintettel a hatóanyagban 
rejlő veszélyekre –, és azt kifejti 
véleményében. 

Or. it

Indokolás

A potenciálisan helyettesíthető hatóanyagok azonosítására vonatkozó kritériumok igazodnak 
az 1907/2006/EK rendelet szerinti engedélyezés alá tartozó hatóanyagokkal kapcsolatos 
kritériumokhoz – a két rendelet közti harmonizáció megteremtése céljából, lásd az 
1907/2006/EK rendelet 57. cikkét. Mivel az ügynökség (ECHA) feladata lesz annak 
vizsgálata, hogy valamely hatóanyag megfelel-e a kritériumoknak, javasolt a két rendelet 
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harmonizálása.

Módosítás 86
Mario Pirillo

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. Amikor a 
Bizottság a hatóanyag I. mellékletbe való 
felvételének megújításáról határoz, meg 
kell említeni a kérelmező(k) nevét.

Or. it

Indokolás

A vállalkozáshoz köthető hatóanyag I. mellékletbe való felvétele megfelelő és hatékony eszköz 
az „ingyenutazás” elkerüléséhez, mivel az a hatóanyagot támogató vállalkozás gyors 
azonosítását teszi lehetővé, és ennélfogva csökkenti az adminisztratív feladatokat.

Módosítás 87
Mario Pirillo, Edit Herczog

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 engedély 
jogosultja vagy képviselője nyújtja be. Ez 
a személy lehet az is – de nem 
szükségképpen –, aki az adott tagállamban 
vagy a Közösségen belül a biocid termék 
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forgalomba hozataláért felel.

Or. it

Módosítás 88
Aldo Patriciello

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 

Or. it

Indokolás

Az Európai Vegyianyag-ügynökségnek (ECHA) oly módon kell elvégeznie minden kérelem
közösségi szint, kezdeti értékelését, hogy az értékelő illetékes hatóság a kérelem tényleges 
értékelésére tudjon összpontosítani. Jelenleg ugyanis felismertek a megközelítéssel 
kapcsolatban olyan következetlenségeket, amikor az értékelő hatóságoknak a dokumentáció 
adminisztratív és gazdasági elemeit is vizsgálnia kellett. Az értékelő illetékes hatóság
megválasztásának lehetősége főleg a kis- és középvállalkozások számára jelent előnyt, akik 
nemzeti hatóságaikkal együtt tudnak működni.

Módosítás 89
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közösségi engedélyezés iránti kérelmeket 
az ügynökséghez kell benyújtani.

Az engedélyezés iránti kérelmeket az 
ügynökséghez kell benyújtani.

A kérelmező – valamely tagállam előzetes 
hozzájárulása alapján – a kérelmét a 
tagállammal is értékeltetheti, továbbá – a 
22. cikkben meghatározottaknak 
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megfelelően –, magában a kérelemben 
meg kell határozza az értékelésért felelős 
illetékes hatóságot.

Or. it

Indokolás

Az Európai Vegyianyag-ügynökségnek (ECHA) oly módon kell elvégeznie minden kérelem 
közösségi szint, kezdeti értékelését, hogy az értékelő illetékes hatóság a kérelem tényleges 
értékelésére tudjon összpontosítani. Jelenleg ugyanis felismertek a megközelítéssel 
kapcsolatban olyan következetlenségeket, amikor az értékelő hatóságoknak a dokumentáció 
adminisztratív és gazdasági elemeit is vizsgálnia kellett. Az értékelő illetékes hatóság 
megválasztásának lehetősége főleg a kis- és középvállalkozások számára jelent előnyt, akik 
nemzeti hatóságaikkal együtt tudnak működni.

Módosítás 90
Mario Pirillo, Edit Herczog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kérelmező egy rokon összetételű 
termékcsoporton belül engedélyeztetni 
kívánt termékcsoportra vonatkozóan elég, 
ha egy engedélykérelmet nyújt be.

Or. it

Módosítás 91
Michèle Rivasi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy, az uniós fellépésre vonatkozó 
keretirányelven keresztül kötelező 
intézkedéseket kell megállapítani és 
végrehajtani a biocid termékek 
fenntartható használatának 
megvalósítása, beleértve az integrált 
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növényvédelemre és a kockázat 
csökkentésére irányuló intézkedéseket is.
A Bizottság legkésőbb e rendelet 
elfogadását követő két éven belül 
javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Indokolás

Hozzájárul a biocid termékek biztonságos és megfelelő használatának előmozdításához, és 
egyértelművé teszi az integrált növényvédelemre szolgáló technikákat. Ezen túlmenően 
támogatja az innovációt és a kutatást. Erre azért van szükség, mert a mostani végrehajtási 
jelentés az EU-ban 2003 és 2005 között 15 600 mérgezésről és más releváns eseményről 
számolt be. A Bizottság jelentése (2009) hangsúlyozta a felhasználási szakaszra vonatkozó 
megfelelő és koordinált intézkedések szükségességét.

Módosítás 92
Michèle Rivasi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb e rendelet 
elfogadását követő két éven belül 
javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Indokolás

Hozzájárul a biocid termékek biztonságos és megfelelő használatának előmozdításához, és 
egyértelművé teszi az integrált növényvédelemre szolgáló technikákat. Ezen túlmenően 
támogatja az innovációt és a kutatást. Erre azért van szükség, mert a mostani végrehajtási 
jelentés az EU-ban 2003 és 2005 között 15 600 mérgezésről és más releváns eseményről 
számolt be. A Bizottság jelentése (2009) hangsúlyozta a felhasználási szakaszra vonatkozó 
megfelelő és koordinált intézkedések szükségességét.



PE439.127v01-00 34/108 AM\804998HU.doc

HU

Módosítás 93
Aldo Patriciello

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, 
ellátták a 8. cikk (5a) bekezdése szerinti 
felvételi számmal, és az ezen 
hatóanyagokkal együtt a mellékletbe 
felvett minden feltétel teljesül i 
hatóanyagok;

Or. it

Indokolás

A 8. cikk (5a) bekezdése szerinti értékelési eljárással való összhang biztosítása érdekében.

Módosítás 94
Aldo Patriciello

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 
azonossága, 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. it
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Indokolás

A „jelleg” kifejezés meghatározása nem teljesen egyértelmű. A kémiai azonosság jobban 
leírja a hatóanyagot. 

Módosítás 95
Aldo Patriciello

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biocid termék (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott kritériumoknak való 
megfelelése értékelésének – az állatokon 
végzett vizsgálatok számának a lehető 
legalacsonyabbra csökkentése érdekében 
–, amennyire csak lehetséges a biocid 
termékben gyanítottan meglévő 
hatóanyagokkal kapcsolatos 
információkon kell alapulnia. Különösen 
az 1999/45/EK irányelv és az 
1272/2008/EK rendelet biocid termékek 
okozta veszélyek azonosítására, valamint 
az azt követő kockázatértékelésre 
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Or. it

Indokolás

A módosítás célja, hogy megelőzze az állatokon végzett felesleges vizsgálatokat, és 
összhangban van a kémiai biztonsági jelentésben szereplő küszöbértékek tekintetében a 
REACH által előírtakkal.

Módosítás 96
Aldo Patriciello

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biocid termék (1) bekezdés b) pontjában 
meghatározott kritériumoknak való 
megfelelése értékelésének – az állatokon 
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végzett vizsgálatok számának a lehető 
legalacsonyabbra csökkentése érdekében 
–, amennyire csak lehetséges a biocid 
termékben gyanítottan meglévő 
hatóanyagokkal kapcsolatos 
információkon kell alapulnia. Különösen 
az 1999/45/EK irányelv és az 
1272/2008/EK rendelet biocid termékek 
okozta veszélyek azonosítására, valamint 
az azt követő kockázatértékelésre 
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
A biocid termék (1) bekezdés b) és c) 
pontjában meghatározott kritériumoknak 
való megfelelésének értékelése során nem 
kell figyelembe venni a biocid termékben 
szereplő hatóanyagot, ha a készítményben 
a hatóanyag-koncentráció alacsonyabb a 
következők valamelyikénél:
a) az 1999/45/EK irányelv 3. cikkének (3) 
bekezdésében meghatározott, 
alkalmazandó koncentrációk;
b) a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében 
megadott koncentrációs határértékek;
c) az 1999/45/EK irányelv II.
mellékletének B. részében megadott 
koncentrációs határértékek;
d) az 1999/45/EK irányelv III. 
mellékletének B. részében megadott 
koncentrációs határértékek;
e) az 1272/2008/EK rendelet V. címe 
szerint, az osztályozási és címkézési 
jegyzék egyeztetett besorolási tételében 
megadott egyedi koncentrációs 
határértékek;
f) 0,1 % tömegszázalék (w/w), ha a
hatóanyag megfelel az 1907/2006/EK
rendelet XIII. melléklete szerinti 
kritériumoknak.

Or. it

Indokolás

A módosítás célja, hogy megelőzze az állatokon végzett felesleges vizsgálatokat, és 
összhangban van a kémiai biztonsági jelentésben szereplő küszöbértékek tekintetében a 
REACH által előírtakkal.
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Módosítás 97
Aldo Patriciello

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, egy vagy több referenciaként 
használt biocid termék tekintetében 
megengedhetők a következő eltérések:

a) egy referenciaként használt legalább 
két hatóanyagot tartalmazó biocid termék
egyik hatóanyagának hiánya;
b) a hatóanyag százalékos arányának 
csökkentése;
c) egy vagy több nem hatóanyag hiánya;
d) egy vagy több nem hatóanyag 
százalékos összetételében lévő eltérés;
e) egy vagy több nem hatóanyag 
helyettesítése.

Or. it

Módosítás 98
Aldo Patriciello

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. A Bizottság a 72. cikk (2) bekezdése 
szerinti eljárással összhangban technikai 
és tudományos iránymutatással szolgál a 
termékek engedélyezésére vonatkozóan, 
különösen a tagállami adatok, értékelési 
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eljárások és határozatok vonatkozásában 
harmonizált követelmények szem előtt 
tartásával.

Or. it

Indokolás

Ez a módosítás a rendeletnek a Közösség területén való egységes végrehajtását biztosítja.

Módosítás 99
Michèle Rivasi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az e rendelet I. mellékletében nem 
szereplő hatóanyagot tartalmaz. 

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a biocid termékekben használt hatóanyagok veszély- és kockázatszintje 
alacsony.

Módosítás 100
Aldo Patriciello

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 elsődleges engedély kérelmezője a 
kérelemmel együtt az alábbi 
dokumentációt köteles benyújtani:

Or. it
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Módosítás 101
Aldo Patriciello

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 elsődleges engedélykérelemhez 
mellékelni kell a 70. cikk értelmében 
befizetendő díjakat.

Or. it

Módosítás 102
Aldo Patriciello

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 
hivatalos nyelvén nyújtsák be.

Or. it

Indokolás

Amikor minden kérelmet az ECHA küld meg és hagy jóvá, az ügynökség lesz az egyetlen 
illetékes hatóság a kérelmek fogadására. Egy hivatalos nyelv elegendő.

Módosítás 103
Aldo Patriciello

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A Bizottság a 72. cikk (2) bekezdése 
szerinti eljárással összhangban 
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harmonizált technikai és jogi 
iránymutatással és eszközökkel szolgál a
18., 19. és 20. cikk szerinti 
engedélykérelmekkel kapcsolatban –
különösen a KKV-k számára – történő 
segítségnyújtás céljából.

Or. it

Indokolás

Ez a módosítás elismeri, hogy a Bizottság által nyújtott tájékoztatás és iránymutatások 
különösen fontosak lehetnek a KKV-k számára, amelyek esetleg nem rendelkeznek a 
rendeletnek való megfeleléshez szüksége megfelelő forrásokkal és tapasztalattal. 

Módosítás 104
Aldo Patriciello

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 
összetevőinek mennyiségi és minőségi 
összetétele, a 16. cikkben meghatározott 
koncentrációs határértékek figyelembe 
vételével, amennyiben azok ismerete 
lényeges a biocid termék rendeltetésszerű 
használatához;

Or. it

Indokolás

Erre a módosításra a bizalmas adatok terjesztésének elkerülése érdekében van szükség; a g) 
pont értelmében ahhoz, hogy a hatóanyag gyártója az I. mellékletbe való felvétel szerinti 
engedéllyel rendelkezzen a gyártás helye titkos kell legyen, és nem kell  szerepelnie a biocid 
termék engedélyében.



AM\804998HU.doc 41/108 PE439.127v01-00

HU

Módosítás 105
Aldo Patriciello

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 gyártási helyeket), 
valamint a hatóanyagnak a 8. cikk (5a) 
bekezdése szerinti felvételi száma;

Or. it

Indokolás

A 8. cikk (5a) bekezdése szerinti értékelési eljárással való összhang biztosítása érdekében.

Módosítás 106
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a rokon összetételű termékcsoporton 
belül az a referenciaként használt biocid 
termék, mely a hatóanyag megengedett 
legmagasabb koncentrációját tartalmazza;

a) a rokon összetételű termékcsoporton 
belül az a referenciaként használt biocid 
termék;

Or. it

Indokolás

A referenciaként használt biocid termékeket nem szükségszerűen a legnagyobb koncentráció 
határozza meg. Ezen túlmenően a 3. cikk (1) bekezdésének p) pontjára, valamint a 16. cikk (6) 
bekezdésére vonatkozó módosítások következtében egynél több referenciaként használt biocid 
terméket is meg kell engedni. A rokon összetételű termékcsoporton belül megengedett 
eltérések listáját a 16. cikk (6) bekezdése már egyértelműen meghatározza. Az erre a cikkre 
történő hivatkozás biztosítja az egységes megközelítést.
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Módosítás 107
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a 16. cikk (6) bekezdése szerint 
megengedett eltérések.

Or. it

Indokolás

A referenciaként használt biocid termékeket nem szükségszerűen a legnagyobb koncentráció 
határozza meg. Ezen túlmenően a 3. cikk (1) bekezdésének p) pontjára, valamint a 16. cikk (6) 
bekezdésére vonatkozó módosítások következtében egynél több referenciaként használt biocid 
terméket is meg kell engedni. A rokon összetételű termékcsoporton belül megengedett 
eltérések listáját a 16. cikk (6) bekezdése már egyértelműen meghatározza. Az erre a cikkre 
történő hivatkozás biztosítja az egységes megközelítést.

Módosítás 108
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) azok a nem hatóanyagok, melyeket 
helyettesíteni lehet az ehhez a rokon 
összetételű termékcsoporthoz tartozó, 
engedélyezett biocid termékekben.

törölve

Or. it

Indokolás

A referenciaként használt biocid termékeket nem szükségszerűen a legnagyobb koncentráció 
határozza meg. Ezen túlmenően a 3. cikk (1) bekezdésének p) pontjára, valamint a 16. cikk (6) 
bekezdésére vonatkozó módosítások következtében egynél több referenciaként használt biocid 
terméket is meg kell engedni. A rokon összetételű termékcsoporton belül megengedett 
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eltérések listáját a 16. cikk (6) bekezdése már egyértelműen meghatározza. Az erre a cikkre 
történő hivatkozás biztosítja az egységes megközelítést.

Módosítás 109
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Az átvevő illetékes hatóság – vagy 
közösségi engedélyezési kérelem
értékelése esetén az értékelő illetékes 
hatóság – összehasonlító értékelést végez 
egy olyan kérelem e rendelet szerinti 
megújítása céljából, melyet a 9. cikk (1) 
bekezdése szerint potenciálisan 
helyettesíthető hatóanyagot tartalmazó 
biocid termék engedélyezésére nyújtottak 
be. Az összehasonlító értékelés az 
ugyanazon célt szolgáló valamennyi 
biocid termékre vonatkozik, amikor 
elegendő tapasztalat áll rendelkezésre és 
legalább ötéves felhasználási időszak telt 
el. 

Or. it

Módosítás 110
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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



PE439.127v01-00 44/108 AM\804998HU.doc

HU

be. nyújtottak be. Az összehasonlító értékelést
az ugyanazon célt szolgáló valamennyi 
biocid termékre vonatkozóan el kell 
végezni, amikor elegendő tapasztalat áll 
rendelkezésre és legalább ötéves időszak 
telt el.

Or. it

Indokolás

E módosítás célja az összehasonlító értékelés alkalmazásának jobb meghatározása. Az egyik 
figyelembe veendő tényező az elégséges felhasználási tapasztalat. Ennek kell a főszabálynak, 
nem pedig a kivételnek lennie. 

Módosítás 111
Aldo Patriciello

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdéstől eltérve, az 
összehasonlító értékelés nem vonatkozik 
azokra a biocid termékekre, amelyek 
használata biztonságos.

Or. it

Módosítás 112
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 113
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Indokolás

Az Európai Bizottsághoz az összehasonlító értékelés eredményeit csak az engedély 
megújításakor továbbítják.

Módosítás 114
Mario Pirillo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) bekezdéstől eltérve, az 
összehasonlító értékelés nem vonatkozik 
azokra a biocid termékekre, amelyek 
használata biztonságos.

Or. it

Indokolás

Az összehasonlító értékelésnek azokra a biocid termékekre kell összpontosítania, amelyek 
esetében azonosított kockázat létezik, és amelyek esetében alternatívákra van szükség, azon 
biocid termékek esetében azonban, amelyekkel kapcsolatban bebizonyosodott a biztonságos 
használat, erre nincs szükség.
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Módosítás 115
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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 léteznek
olyan engedélyezett biocid termékek, 
amelyek jelentősen kisebb kockázatot 
jelent az emberek vagy állatok egészsége, 
illetve a környezet szempontjából, és 
amelyek ugyanolyan hatékonynak 
bizonyulnak, és semmilyen más paraméter 
tekintetében nem fokozzák jelentősebb 
mértékben a kockázatokat;

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

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

c) a hatóanyagok kémiai sokfélesége 
megfelelő ahhoz, hogy a károsító 
célszervezetekben kialakuló rezisztencia 
veszélye a lehető legkisebb legyen. 

c) a hatóanyagok kémiai sokfélesége 
megfelelő ahhoz, hogy a károsító 
célszervezetekben kialakuló rezisztencia 
veszélye a lehető legkisebb legyen.

Or. it
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Módosítás 116
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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 léteznek
olyan engedélyezett biocid termékek, 
amelyek jelentősen kisebb kockázatot 
jelent az emberek vagy állatok egészsége, 
illetve a környezet szempontjából, és 
amelyek ugyanolyan hatékonynak 
bizonyulnak, és semmilyen más paraméter 
tekintetében nem fokozzák jelentősebb 
mértékben a kockázatokat;

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

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

c) a hatóanyagok kémiai sokfélesége 
megfelelő ahhoz, hogy a károsító 
célszervezetekben kialakuló rezisztencia 
veszélye a lehető legkisebb legyen. 

c) a hatóanyagok kémiai sokfélesége 
megfelelő ahhoz, hogy a károsító 
célszervezetekben kialakuló rezisztencia 
veszélye a lehető legkisebb legyen.

Or. it

Indokolás

Az összehasonlító értékelésnek azon biocid termékek megújítására kell korlátozódnia, 
amelyek a rendelet 9. cikkével összhangban helyettesítésre alkalmas hatóanyagokat 
tartalmaznak. Nem célszerű összehasonlító értékeléseket végezni olyan biocid termékek és 
nem vegyi jellegű módszerek között, amelyeket nem azonos hatékonysági és 
kockázatértékelésnek vetettek alá.
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Módosítás 117
Aldo Patriciello

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság elfogadja a biocid 
termékek (3) bekezdéssel összhangban 
végzett összehasonlító értékelése 
mikéntjének meghatározásához szükséges 
intézkedéseket és eljárásokat. Ezen 
intézkedések meghatározzák az 
összehasonlító értékeléshez alkalmazandó 
kritériumokat és algoritmusokat, az egész 
Közösségben történő egységes alkalmazás
biztosítása érdekében.

Or. it

Módosítás 118
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el, amelyek meghatározzák a biocid 
termékek (3) bekezdéssel összhangban 
végzett összehasonlító értékelése 
alkalmazásának meghatározásához 
szükséges eljárást. Ezen intézkedések 
meghatározzák az összehasonlító 
értékeléshez használandó kritériumokat és 
algoritmusokat, az egész Közösségben 
történő egységes alkalmazás biztosítása 
érdekében. Ezeket az intézkedéseket a 72. 
cikk (3) bekezdésében megállapított 
eljárásokkal összhangban fogadják el.

Or. it
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Indokolás

A biocid termékek összehasonlító értékelésének egységes alkalmazása érdekében az Európai
Bizottságnak végrehajtási intézkedéseket kell kidolgoznia.

Módosítás 119
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
21 a cikk (új) – IV fejezet után

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21a. cikk

(1) A biocid termék forgalomba 
hozataláért felelős személy vagy 
képviselője 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 hozzáférhető az ügynökség 
adatbázisában.
2. A kérelem kézhezvételétől számított 
három héten belül az ügynökség validálja 
a kérelmet, amennyiben az megfelel a 
következő követelményeknek:
a) a 18. cikkben említett információt 
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 
indokok értékelését.
3. Amennyiben az ügynökség úgy ítéli 
meg, hogy a kérelem hiányos, tájékoztatja 
a kérelmezőt a kérelem validálásához 
szükséges kiegészítő információkról és a 
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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 nyújtja be a 
kért információt a határidőn belül, és 
erről értesíti a kérelmezőt és az illetékes 
értékelő hatóságot.
Ilyen esetben a 70. cikknek megfelelően 
az ügynökségnek befizetett díj egy részét 
vissza kell téríteni.
4. A (4) bekezdés harmadik albekezdése 
szerinti ügynökségi határozatok ellen a 
67. cikkel összhangban lehet fellebbezni.
5. Amennyiben az ügynökség a (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. it

Indokolás

Az ECHA-nak el kell végeznie a Közösség egész területén valamennyi kérelem kezdeti 
értékelését, hogy az illetékes értékelő hatóságok a kérelmek tényleges értékelésére 
összpontosíthassanak. Jelenleg – amikor az illetékes értékelő hatóságok a kérelmeknek mind 
adminisztratív, mind pedig tudományos szempontjait vizsgálják –, vannak következetlenségek 
a megközelítésben. Az Ügynökségnek a REACH-rendeletben (20. cikk) a kérelmek 
validálására meghatározott határidőkhöz kell tartania magát.
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Módosítás 120
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22. cikk törölve

A kérelem benyújtása és validálása
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 
helytállóságának, vagy az adatokkal 
kapcsolatos követelmények 
módosításának alátámasztására felhozott 
indokoknak az értékelését.
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.
3. Amennyiben az átvevő illetékes hatóság 
az (1) bekezdés értelmében elvégzett 
validálás alapján úgy ítéli meg, hogy a 
kérelem hiánytalan, erről késedelem 
nélkül értesíti a kérelmezőt.
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Or. it

Indokolás

Az új 22. cikk értelmében a nemzeti és közösségi engedély iránti kérelmek benyújtására és 
validálására ugyanazon szabályok irányadóak. Az eredeti javaslat 22. cikke ennélfogva 
felesleges.

Módosítás 121
Mario Pirillo, Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Indokolás

Tekintve, hogy a biocid termékekben használt hatóanyagoknak – a rendelet I. mellékletébe 
való felvételüket megelőzően – már hosszadalmas értékelésen kellett átesniük, a rendeletre 
irányuló javaslatban előírt tizenkét hónapos határidő túl hosszú valamely biocid termék már 
engedélyezett hatóanyagok alapján történő engedélyezéséhez.

Módosítás 122
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A biocid termékekben használt hatóanyagokat a rendelet I. mellékletébe való felvételüket 
megelőzően már teljes körűen értékelni fogják. Ennélfogva nem szükséges ilyen hosszú 
értékelési határidőt előírni valamely biocid termék már engedélyezett hatóanyagok alapján 
történő engedélyezésére.

Módosítás 123
Aldo Patriciello

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Ha a biocid termékben található 
összetevőket már biocid termékekben való 
felhasználás céljából az 1907/2006/EK 
rendelettel összhangban nyilvántartásba 
vették, az értékelő illetékes hatóság nem 
végez további értékelést.

Or. it

Indokolás

A nem szükséges erőfeszítések megkétszerezésének elkerülése érdekében.

Módosítás 124
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it
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Indokolás

Amennyiben nincsenek új értékelendő adatok, nem kell tizennyolc hónap egy termékengedély 
megújítására. Egy tizenkét hónapos időszak megfelelőbb.

Módosítás 125
Mario Pirillo, Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Indokolás

Úgy tűnik, 12 hónap elégséges idő egy engedély megújítása iránti kérelem benyújtásához.

Módosítás 126
Mario Pirillo, Edit Herczog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kölcsönös elismerés esetén valamennyi 
érintett tagállamban egyetlen 
engedélyezési számot használnak.

Or. it

Indokolás

Kölcsönös elismerési eljárás esetén egyetlen engedélyezési számot kell használni valamennyi 
tagállamban. A Bizottság feladata az egyetlen szám bevezetésére szolgáló végrehajtási 
intézkedések elfogadása.



AM\804998HU.doc 55/108 PE439.127v01-00

HU

Módosítás 127
Mario Pirillo, Edit Herczog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. Kölcsönös elismerési eljárás esetén a 
Bizottság végrehajtási szabályokat fogad 
el, amelyek megállapítják az egyetlen 
engedélyezési szám valamennyi érintett 
tagállamban történő kiosztására 
vonatkozó kritériumokat és eljárásokat.

Or. it

Indokolás

Kölcsönös elismerési eljárás esetén egyetlen engedélyezési számot kell használni valamennyi 
tagállamban. A Bizottság feladata az egyetlen szám bevezetésére szolgáló végrehajtási 
intézkedések elfogadása.

Módosítás 128
Mario Pirillo, Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Indokolás

A rendeletnek tartalmaznia kell egy rendelkezést a tagállamok közötti jogviták rendezésére 
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vonatkozó határidő tekintetében. Egy három hónapos időszak megfelelő ahhoz, hogy a 
Bizottság kidolgozhasson egy, az engedély elismerésének elutasításáról vagy korlátozásáról 
szóló határozatra irányuló javaslatot.

Módosítás 129
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Indokolás

A jogalkotási szövegnek egyértelműen meg kell határoznia a tagállamok közötti jogviták 
rendezésére irányuló hatékony eljáráshoz szükséges határidőt. Három hónap megfelelő 
határidőt jelent arra, hogy a Bizottság elkészíthessen egy, az engedély elismerésének 
elutasítását vagy korlátozását alátámasztó határozatra irányuló javaslatot.

Módosítás 130
Mario Pirillo, Edit Herczog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értesítés kézhezvételét követő három 
hónapon belül a Bizottság határozatra 
irányuló javaslatot dolgoz ki. Amennyiben 
a Bizottság a 30. cikkben meghatározott 
eljárás alapján kikéri az Ügynökség 
véleményét, a három hónapos határidő az 
Ügynökség véleményének továbbításáig 
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megszakad.

Or. it

Indokolás

A rendeletnek meg kell határoznia a tagállamok közötti jogviták rendezésére vonatkozó 
határidőt. Három hónap megfelelő határidőt jelent arra, hogy a Bizottság elkészíthessen egy, 
az engedély elutasításáról vagy korlátozásáról szóló, határozatra irányuló javaslatot.

Módosítás 131
Aldo Patriciello

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értesítés kézhezvételét követő három 
hónapon belül a Bizottság határozatra 
irányuló javaslatot dolgoz ki. Amennyiben 
a Bizottság a 30. cikkben meghatározott 
eljárás alapján kikéri az Ügynökség 
véleményét, a három hónapos határidő az 
Ügynökség véleményének továbbításáig 
megszakad.

Or. it

Indokolás

A jogalkotási szövegnek egyértelműen meg kell határoznia a tagállamok közötti jogviták 
rendezésére irányuló hatékony eljáráshoz szükséges határidőt. Három hónap megfelelő 
határidőt jelent arra, hogy a Bizottság elkészíthessen egy, az engedély elismerésének 
elutasítását vagy korlátozását alátámasztó határozatra irányuló javaslatot.

Módosítás 132
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 9 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Indokolás

A jogalkotási szövegnek egyértelműen meg kell határoznia a tagállamok közötti jogviták 
rendezésére irányuló hatékony eljáráshoz szükséges határidőt. Három hónap megfelelő 
határidőt jelent arra, hogy a Bizottság elkészíthessen egy, az engedély elismerésének 
elutasítását vagy korlátozását alátámasztó határozatra irányuló javaslatot.

Módosítás 133
Aldo Patriciello

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értesítés kézhezvételét követő három 
hónapon belül a Bizottság határozatra 
irányuló javaslatot dolgoz ki. Amennyiben 
a Bizottság a 30. cikkben meghatározott 
eljárás alapján kikéri az Ügynökség 
véleményét, a három hónapos határidő az 
Ügynökség véleményének továbbításáig 
megszakad.

Or. it

Indokolás

A jogalkotási szövegnek egyértelműen meg kell határoznia a tagállamok közötti jogviták 
rendezésére irányuló hatékony eljáráshoz szükséges határidőt. Három hónap megfelelő 
határidőt jelent arra, hogy a Bizottság elkészíthessen egy, az engedély elismerésének 
elutasítását vagy korlátozását alátámasztó határozatra irányuló javaslatot.
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Módosítás 134
Mario Pirillo, Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Indokolás

A rendeletnek meg kell határoznia a tagállamok közötti jogviták rendezésére vonatkozó 
határidőt. Három hónap megfelelő határidőt jelent arra, hogy a Bizottság elkészíthessen egy, 
az engedély elutasításáról vagy korlátozásáról szóló, határozatra irányuló javaslatot.

Módosítás 135
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A jogalkotási szövegnek egyértelműen meg kell határoznia a tagállamok közötti jogviták 
rendezésére irányuló hatékony eljáráshoz szükséges határidőt. Három hónap megfelelő 
határidőt jelent arra, hogy a Bizottság elkészíthessen egy, az engedély elismerésének 
elutasítását vagy korlátozását alátámasztó határozatra irányuló javaslatot.

Módosítás 136
Mario Pirillo, Edit Herczog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értesítés kézhezvételét követő három 
hónapon belül a Bizottság határozatra 
irányuló javaslatot dolgoz ki. Amennyiben 
a Bizottság a 30. cikkben meghatározott 
eljárás alapján kikéri az Ügynökség 
véleményét, a három hónapos határidő az 
Ügynökség véleményének továbbításáig 
megszakad.

Or. it

Indokolás

A rendeletnek meg kell határoznia a tagállamok közötti jogviták rendezésére vonatkozó 
határidőt. Három hónap megfelelő határidőt jelent arra, hogy a Bizottság elkészíthessen egy, 
az engedély elutasításáról vagy korlátozásáról szóló, határozatra irányuló javaslatot.

Módosítás 137
Aldo Patriciello

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értesítés kézhezvételét követő három 
hónapon belül a Bizottság határozatra 
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irányuló javaslatot dolgoz ki. Amennyiben 
a Bizottság a 30. cikkben meghatározott 
eljárás alapján kikéri az Ügynökség 
véleményét, a három hónapos határidő az 
Ügynökség véleményének továbbításáig 
megszakad.

Or. it

Indokolás

A jogalkotási szövegnek egyértelműen meg kell határoznia a tagállamok közötti jogviták 
rendezésére irányuló hatékony eljáráshoz szükséges határidőt. Három hónap megfelelő 
határidőt jelent arra, hogy a Bizottság elkészíthessen egy, az engedély elismerésének 
elutasítását vagy korlátozását alátámasztó határozatra irányuló javaslatot.

Módosítás 138
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az összes olyan biocid termék
vonatkozásában bocsátható ki közösségi 
engedély, amelyeknek felhasználása és 
feltételei alapvetően hasonlók.

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.
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Or. it

Indokolás

A közösségi engedélynek a már meglévő hatóanyagokat tartalmazó valamennyi 
termékkategóriára és termékre elérhetőnek kell lennie. Egyrészről ez jelentősen csökkenteni 
fogja mind a kérelmező, mind pedig a tagállam tekintetében az adminisztratív terhet. 
Másrészről pedig a hatálynak ez a kiterjesztése nem terheli túl a rendszert, mivel az I. 
mellékletbe már felvett hatóanyagok száma a felülvizsgálati program előrehaladásával 
fokozatosan csökkenni fog. Az ECHA-nak kell lefolytatnia az összes kérelem előzetes 
értékelését.

Módosítás 139
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A biocid termékek bármely 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, hajtóerőt képez Európa-szerte a legjobb gyakorlatok és azonos 
fogyasztóvédelmi standardok vonatkozásában. A közösségi engedélyezési eljárásnak ezért 
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valamennyi termékkategóriára ki kell terjednie, ahelyett, hogy az a termékeknek csak egy szűk 
kisebbségére (kis kockázattal járó biocid termékek és új hatóanyagot tartalmazó termékek)
vonatkozna.

Módosítás 140
Mario Pirillo, Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A biocid termékek bármely kategóriája 
vonatkozásában bocsátható ki közösségi 
engedély:

Or. it

Indokolás

A közösségi engedélyezés bevezetése előrelépést jelent a biocid termékek piaca európai 
harmonizációjának irányában. Egy központi engedélyezési rendszer egyértelmű előnyöket 
jelent a belső piac működését illetően. A közösségi engedélyezés a nemzeti engedélyezési 
eljárással egyenértékű kell legyen. A termékeket egyetlen vagy csak korlátozott számú 
tagállamban forgalomba hozó társaságok számára továbbra is biztosítani kell a lehetőséget, 
hogy az engedélyezés iránti kérelmet közvetlenül valamely tagállamhoz nyújtsák be.

Módosítás 141
Mario Pirillo, Edit Herczog

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, 

törölve
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ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. it

Indokolás

A közösségi engedélyezés bevezetése előrelépést jelent a biocid termékek piaca európai 
harmonizációjának irányába. Egy központi engedélyezési rendszer egyértelmű előnyöket 
jelent a belső piac működését illetően. A közösségi engedélyezés a nemzeti engedélyezési 
eljárással egyenértékű kell legyen. A termékeket egyetlen vagy csak korlátozott számú 
tagállamban forgalomba hozó társaságok számára továbbra is biztosítani kell a  lehetőséget, 
hogy az engedélyezés iránti kérelmez közvetlenül valamely tagállamhoz nyújtsák be.

Módosítás 142
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

34. cikk törölve

A kérelem benyújtása és validálása

1. A biocid termék forgalomba hozataláért 
felelős személy vagy képviselője 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 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: 
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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 a (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. it

Indokolás

Az új 22. cikkel összhangban a nemzeti és közösségi engedélyek iránti kérelmek benyújtására 
és validálására ugyanazon szabályok az irányadók. Ez feleslegessé teszi az eredeti javaslat 
22. cikkét.
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Módosítás 143
Aldo Patriciello

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Ha a biocid termékben található 
összetevőket már biocid termékekben való 
felhasználás céljából az 1907/2006/EK 
rendelettel összhangban nyilvántartásba 
vették, az értékelő illetékes hatóság nem 
végzi el másodszor is az értékelést.

Or. it

Indokolás

A felesleges erőfeszítések megkétszerezésének elkerülése érdekében.

Módosítás 144
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Indokolás

Kilenc hónap túl hosszú ahhoz, hogy az Ügynökség elkészítsen és benyújtson egy, az illetékes 
értékelő hatóság által elvégzett, már rendelkezésre álló értékelésen alapuló véleményét. 
Három hónap megfelelőbb időtartam.
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Módosítás 145
Mario Pirillo, Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Indokolás

Az Ügynökség részére az engedélyre vonatkozó vélemény elkészítéséhez és Bizottságnak való 
benyújtásához biztosított kilenc hónap túl hosszú. Három hónap megfelelőbb időtartam, nem 
utolsó sorban azért, mert az Ügynökség véleménye egy, az illetékes értékelő hatóság által 
elvégzett értékelésen alapul.

Módosítás 146
Mario Pirillo, Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. it
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Indokolás

Ezt a bekezdést törölni kell, mivel a közösségi engedélyezést a biocid termékek valamennyi 
típusára kérni kell.

Módosítás 147
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. it

Indokolás

A 33. módosítás elfogadása esetén ez a bekezdés feleslegessé válik.

Módosítás 148
Mario Pirillo, Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Indokolás

12 hónap megfelelőbb időszak egy engedély megújítására.

Módosítás 149
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Indokolás

Új, értékelendő adat hiányában 18 hónap szükségtelenül hosszú egy termékengedély 
megújítására. 12 hónap megfelelőbb időszak.

Módosítás 150
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
VII a fejezet (új) – 37 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

VIIa. fejezet

37a. cikk

(1) Az elsődleges engedély birtokosa vagy 
kérelmezője másodlagos engedély iránti 
kérelmet nyújthat be az Ügynökséghez
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ugyanazon biocid termék vonatkozásában.
(2) A másodlagos engedély kérelmezője a 
következő adatokat kell benyújtsa
kérelmével együtt:
a) az elsődleges engedély engedélyezési 
száma, vagy elsődleges engedély iránti 
kérelem esetén a kérelmezési szám; 
b) a minőségi és mennyiségi összetétel a 
hatóanyagok és nem hatóanyagok 
tekintetében, figyelemmel a 16. cikkben 
szereplő koncentrációs határértékekre, 
amennyiben ennek ismerete alapvető 
fontosságú a biocid termék megfelelő 
használatához;
c) alkalmazandó dózisok és használati 
utasítás;
d) felhasználók kategóriái.
(3) Az Ügynökség a 22. cikkben 
megállapított szabályok alapján validálja 
a kérelmet.
(4) Amennyiben az Ügynökség a (3) 
bekezdés szerinti validálás alapján úgy 
ítéli meg, hogy a kérelem teljes, 
haladéktalanul tájékoztatja a kérelmezőt, 
az elsődleges engedélyt megadó, illetékes 
értékelő hatóságot, illetve – másodlagos 
közösségi engedély esetén – a Bizottságot. 
(5) Már meglévő elsődleges engedély 
esetén, az illetékes értékelő hatóság, illetve 
– másodlagos közösségi engedély esetén –
a Bizottság a kérelemről a validálástól 
számított egy hónapon belül határoz. Az 
engedélyezés iránti, még függőben lévő 
kérelmek esetében az illetékes értékelő 
hatóságnak, illetve – másodlagos 
közösségi engedély esetén – a
Bizottságnak az elsődleges engedély
megadásától számított egy hónapon belül 
kell döntenie a kérelemről.
(6) Amennyiben további információkra 
van szükség a biocid termék 
azonosságának megállapításához, az 
illetékes értékelő hatóság, illetve –
másodlagos közösségi engedély esetén – a 
Bizottság ezt az információt a 
kérelmezőtől bekéri. Az (5) bekezdésben 
említett határidő a kérés kiadásának 
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időpontjától az információ 
kézhezvételének időpontjáig szünetel.
(7) Amint az illetékes értékelő hatóság, 
illetve – másodlagos közösségi engedély 
esetén – a Bizottság engedélyezte az
elsődleges engedély tekintetében a 
másodlagosat, ahhoz egyedi engedélyezési 
számot rendel, és a közigazgatási aktusát 
felveszi a biocid termékek közösségi 
nyilvántartásába.
(8) A (2) bekezdés alapján nyújtott 
információk sérelme nélkül másodlagos 
engedély esetén alkalmazni kell a biocid 
termék forgalomba hozatalára és 
használatára vonatkozóan az elsődleges 
engedélyben meghatározott feltételeket.

Or. it

Módosítás 151
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
37 b cikk (új) – VII a fejezet (új) második cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

37b. cikk

(1) Az elsődleges engedély alapján 
kiegészítő engedély adható.
(2) A kiegészítő engedélyt kérni kívánó 
kérelmező engedély iránti kérelmét az 
Ügynökségnek küldi meg.
(3) A kiegészítő engedély kérelmezője a 
kérelemmel együtt a következő adatokat 
kell, hogy benyújtsa:
a) az elsődleges engedély engedélyezési 
száma, vagy függőben lévő kérelem esetén 
a kérelmezési szám;
b) a kérelmező neve és címe;
c) az engedély birtokosának írásbeli 
jóváhagyása;
d) a minőségi és mennyiségi összetétel a 
hatóanyagok és inaktív anyagok 
tekintetében, figyelemmel a 16. cikkben 
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szereplő koncentrációs határértékekre, 
amennyiben ennek ismerete alapvető 
fontosságú a biocid termék megfelelő 
használatához;
e) alkalmazási arány és használati 
utasítás;
f) felhasználók kategóriái. 
(4) Az Ügynökség a 22. cikkben 
megállapított szabályok alapján validálja 
a kérelmet.
(5) Amennyiben az Ügynökség a (4) 
bekezdés szerinti validálás alapján úgy 
ítéli meg, hogy a kérelem teljes, 
haladéktalanul tájékoztatja a kérelmezőt, 
az elsődleges engedélyt megadó, illetékes 
értékelő hatóságot, illetve – másodlagos 
közösségi engedély esetén – a Bizottságot. 
(6) Már meglévő elsődleges engedélyek 
esetén, az illetékes értékelő hatóság, illetve 
– közösségi engedély kiegészítése esetén –
a Bizottság a kérelemről a validálástól 
számított egy hónapon belül határoz. Az 
engedélyezés iránti, még függőben lévő 
kérelmek esetében az illetékes értékelő 
hatóságnak, illetve – közösségi engedély 
kiegészítése esetén – a Bizottságnak az 
elsődleges engedély megadásától számított 
egy hónapon belül kell döntenie a 
kérelemről. 
(7) Amennyiben további információkra 
van szükség a biocid termék 
azonosságának megállapításához, az 
illetékes értékelő hatóság, illetve –
közösségi engedély kiegészítése esetén – a 
Bizottság ezt az információt a 
kérelmezőtől bekéri. Az (5) bekezdésben 
említett határidő a kérés kiadásának 
időpontjától az információ 
kézhezvételének időpontjáig szünetel.
(8) Amint az illetékes értékelő hatóság, 
illetve – közösségi engedély kiegészítése 
esetén – a Bizottság engedélyezte az 
elsődleges engedély kiegészítését, ahhoz 
egyedi engedélyezési számot rendel, és 
közigazgatási aktusát felveszi a biocid 
termékek közösségi nyilvántartásába 
beviszi a biocid termékek közösségi 
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nyilvántartásába.
(9) A (3) bekezdés alapján nyújtott 
információk sérelme nélkül, másodlagos 
engedélyek esetén alkalmazni kell a biocid 
termék forgalomba hozatalára és 
használatára vonatkozóan az elsődleges 
engedélyben meghatározott feltételeket.

Or. it

Módosítás 152
Aldo Patriciello

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) a hatóanyag eredetében vagy 
összetételében bekövetkezett változások.

Or. it

Indokolás

Valamely biocid termékben használt hatóanyag eredetében bekövetkezett bármely változást be
kell jelenteni, mivel ez kihathat a termék biztonságára.

Módosítás 153
Aldo Patriciello

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az elsődleges engedély beszüntetése 
vagy módosítása az ezen engedélyen 
alapuló másodlagos és kiegészítő 
engedélyekre is vonatkozik.

Or. it



PE439.127v01-00 74/108 AM\804998HU.doc

HU

Módosítás 154
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés

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. 

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

Or. it

Módosítás 155
Aldo Patriciello

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az elsődleges engedély birtokosának 
kérelmére történő módosítása az ezen 
engedélyen alapuló másodlagos és 
kiegészítő engedélyekre is vonatkozik.

Or. it

Módosítás 156
Aldo Patriciello

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jelen cikk első bekezdésében említett 
kritériumok és eljárások az alábbiakban 
nem teljes körűen felsorolt elveken 
alapulnak, ezért egyszerűsített bejelentési 
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eljárásra van szükség:
a) az engedéllyel kapcsolatos 
adminisztratív változások;
b) a biocid termék változásai, a már 
meglévő és engedélyezett, rokon 
összetételű termékcsoport keretében 
megengedett eltéréseken belül;
c) új biocid termék forgalomba hozatala,
valamely már meglévő és engedélyezett,
rokon összetételű termékcsoport korlátain 
belül; 
d) a biocid termékek olyan változásai, 
amelyek nem érintik hátrányosan a 
termék kockázati, illetve hatékonysági 
szintjét.

Or. it

Módosítás 157
Mario Pirillo, Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Indokolás

A párhuzamos kereskedelemnek az azonos jellemzőkkel és azonos hatóanyag- és összetevő-
tartalommal bíró, azonos termékekre kell korlátozódnia.
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Módosítás 158
Mario Pirillo, Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. A biocid termék akkor tekinthető a 
referenciaként használt termékkel azonos 
terméknek, ha valamennyi következő 
feltétel teljesül:

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

a) ugyanaz a társaság vagy valamely 
kapcsolódó vállalkozása gyártotta, illetve 
engedély alapján ugyanazon gyártási 
eljárás alkalmazásával gyártották; 

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

b) a jellemzőket, az abban található 
hatóanyag összetevőket és a formuláció 
típusát tekintve azonos; 

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

c) a terméknek az emberi vagy az állati 
egészségre, valamint a környezetre 
ártalmatlan jellegét potenciálisan negatív 
irányba befolyásoló hatása vagy ugyanaz 
vagy egyenértékű az abban található 
összetevőket és formulációt, anyagokat, 
valamint csomagolásának formáját 
illetően.

Or. it

Indokolás

A párhuzamos kereskedelemnek az azonos jellemzőkkel és azonos hatóanyag- és összetevő-
tartalommal bíró, azonos termékekre kell korlátozódniuk.
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Módosítás 159
Mario Pirillo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a termékben található hatóanyagok 
nyilvántartási száma, valamint az e 
rendelet II. fejezete szerinti, megfelelő 
kérelmezőtől származó hozzáférési 
felhatalmazás, az 50. cikkel összhangban;

Or. it

Indokolás

A párhuzamos kereskedelmi engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a hatóanyagok 
nyilvántartásainak számát is.

Módosítás 160
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a származási tagállambeli 
engedélybirtokos neve és címe;

c) a származási tagállambeli 
engedélybirtokos neve és címe, valamint
az 50. cikkel összhangban az 
engedélybirtokos hozzáférési
felhatalmazása

Or. it

Indokolás

A párhuzamos kereskedelmi engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a hozzáférési 
felhatalmazással kapcsolatos információkat is, az 50. cikkben jelzetteknek megfelelően.
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Módosítás 161
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 15. cikktől eltérve, nem engedélyezett 
biocid termék vagy kizárólag biocid 
termékben való felhasználásra szánt 
hatóanyag forgalomba hozatalával járó 
kutatási vagy fejlesztési célú kísérletet és 
vizsgálatot csak tudományos kutatás és 
fejlesztés esetén vagy termék- és 
folyamatorientált kutatás és fejlesztés 
esetén, a második és a harmadik 
albekezdésben szereplő feltételek mellett 
lehet végezni.

1. A 15. cikktől eltérve, nem engedélyezett 
biocid termék vagy kizárólag biocid 
termékben való felhasználásra szánt 
hatóanyag forgalomba hozatalával járó 
kutatási vagy fejlesztési célú kísérletet és 
vizsgálatot – beleértve a termékekre és az 
eljárásokra irányuló kutatási és fejlesztési 
tevékenységeket is – csak tudományos 
kutatás és fejlesztés esetén vagy termék- és 
folyamatorientált kutatás és fejlesztés 
esetén, a második és a harmadik 
albekezdésben szereplő feltételek mellett 
lehet végezni.

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

Tudományos kutatás és fejlesztés esetén a 
kísérletet vagy a vizsgálatot elvégezni 
kívánó személy annak megkezdése előtt 
bejelentést tesz az illetékes hatóságnál. A 
szóban forgó személy olyan írásos 
nyilvántartást hoz létre és vezet, amely 
részletezi a biocid termék vagy hatóanyag 
azonosító és címkézési adatait, átadott 
mennyiségét, 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.

Termék- és folyamatorientált kutatás és 
fejlesztés esetén a kísérletet vagy a 
vizsgálatot elvégezni kívánó személy a 
biocid termék vagy a hatóanyag 
forgalomba hozatalát megelőzően a 
második albekezdésben előírt 
információkról bejelentést tesz a 
forgalomba hozatal helye szerinti 
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tagállam illetékes hatóságának.

Or. it

Módosítás 162
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) az árucikk vagy az anyagok kezeléséhez 
felhasznált vagy az árucikk vagy az 
anyagok összetételében szereplő 
valamennyi hatóanyag neve, amennyiben 
ez releváns, valamint a kezelt árucikk 
vagy anyagok által rendes és előrelátható 
használati feltételek mellett kibocsátandót
hatóanyagok neve;

Or. it

Indokolás

A biocid termék célja a kezelt cikk tulajdonságainak védelme és javítása. A kezelt cikknek sok 
esetben nem célja a biocid hatóanyag kibocsátása. A biocid termékre és a biocid hatóanyagra 
vonatkozó információ nem nyújt megfelelő biztonsági tájékoztatást a fogyasztó számára olyan 
esetekben, amikor a kezelt cikk vagy anyag célja nem a hatóanyag vagy a biocid termék
kibocsátása.

Módosítás 163
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) az árucikk vagy az anyagok kezeléséhez 
felhasznált vagy az árucikk vagy az anyagok 
összetételében szereplő valamennyi 
hatóanyag neve, amennyiben ez releváns, –
lehetőleg közös nómenklatúra (pl. az INCI) 
alkalmazásával – valamint a kezelt árucikk 
vagy anyagok által rendes és előrelátható 
használati feltételek mellett kibocsátott aktív 
elemek neve, kivéve, ha valamely 
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ágazatspecifikus jogszabály értelmében 
léteznek már a tájékoztatási 
követelményeknek való megfelelésre 
alkalmas címkézési követelmények vagy más 
eszközök; 

Or. en

Indokolás

A kezelt árucikkekre és anyagokra vonatkozó címkézési rendelkezéseknek nem szabad 
felesleges információkra vonatkozó követelményeket eredményezniük, továbbá nem fedhetik át 
az ágazati jogszabályok szerinti, már meglévő követelményeket. A meglévő ágazati 
jogszabályokat és tájékoztatási követelményeiket (pl. címkézés, biztonsági adatlapok) mindig 
figyelembe kell venni. A mosó- és tisztítószerekről szóló rendelet értelmében például a 
tartósítószer INCI-nevét fel kell tüntetni a nyilvánosság részére szánt termékek címkéjén, és 
jelenteni kell az SDS-ben az intézményeknek és ipari felhasználásra szánt termékek esetén. 
Ennél fogva felesleges minden további címkézési követelmény.

Módosítás 164
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) az árucikk vagy az anyagok kezeléséhez 
felhasznált vagy az árucikk vagy az 
anyagok összetételében szereplő 
valamennyi hatóanyag neve – amikor 
lehetséges közös nómenklatúra (pl. az 
INCI) alkalmazásával –, amennyiben ez 
releváns, valamint a kezelt cikk vagy 
anyagok által rendes és előrelátható 
használati feltételek mellett kibocsátott 
valamennyi hatóanyag, kivéve, ha ezt már 
valamely meglévő ágazatspecifikus 
jogszabályban szereplő címkézési vagy 
alternatív szabály szerinti tájékoztatási 
kötelezettség előírja;

Or. it
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Módosítás 165
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) adott esetben a kezelt árucikkeknek 
tulajdonított biocid tulajdonság;

Or. en

Indokolás

A kezelt árucikkekre és anyagokra vonatkozó címkézési rendelkezéseknek nem szabad 
felesleges információkra vonatkozó követelményeket eredményezniük, továbbá nem fedhetik át 
az ágazati jogszabályok szerinti, már meglévő követelményeket. A meglévő ágazati 
jogszabályokat és tájékoztatási követelményeiket (pl. címkézés, biztonsági adatlapok) mindig 
figyelembe kell venni. A mosó- és tisztítószerekről szóló rendelet értelmében például a 
tartósítószer INCI-nevét fel kell tüntetni a nyilvánosság részére szánt termékek címkéjén, és 
jelenteni kell az SDS-ben az intézményeknek és ipari felhasználásra szánt termékek esetén. 
Ennél fogva felesleges minden további címkézési követelmény.

Módosítás 166
Aldo Patriciello

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. it

Módosítás 167
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés – c pont 
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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

A kezelt árucikkekre és anyagokra vonatkozó címkézési rendelkezéseknek nem szabad 
felesleges információkra vonatkozó követelményeket eredményezniük, továbbá nem fedhetik át 
az ágazati jogszabályok szerinti, már meglévő követelményeket. A meglévő ágazati 
jogszabályokat és tájékoztatási követelményeiket (pl. címkézés, biztonsági adatlapok) mindig 
figyelembe kell venni. A mosó- és tisztítószerekről szóló rendelet értelmében például a 
tartósítószer INCI-nevét fel kell tüntetni a nyilvánosság részére szánt termékek címkéjén, és 
jelenteni kell az SDS-ben az intézményeknek és ipari felhasználásra szánt termékek esetén. 
Ennél fogva felesleges minden további címkézési követelmény.

Módosítás 168
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. it

Módosítás 169
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az árucikkek vagy az anyagok 
kezeléséhez felhasznált vagy 
összetételében szereplő valamennyi biocid 

törölve
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termék engedélyezési száma;

Or. it

Indokolás

A biocid termék célja a kezelt cikk tulajdonságainak védelme és javítása. A kezelt cikknek sok 
esetben nem célja a biocid hatóanyag kibocsátása. A biocid termékre és a biocid hatóanyagra 
vonatkozó információ nem nyújt megfelelő biztonsági tájékoztatást a fogyasztó számára olyan 
esetekben, amikor a kezelt cikk vagy anyag célja nem a hatóanyag vagy a biocid termék 
kibocsátása

Módosítás 170
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a biocid termék engedélyében 
meghatározott figyelmeztető mondatok és 
óvintézkedésre vonatkozó mondatok,
amennyiben ez releváns, valamint a kezelt 
árucikk vagy anyagok által rendes és 
előrelátható használati feltételek mellett 
kibocsátandó hatóanyagok.

Or. it

Indokolás

A biocid termék célja a kezelt cikk tulajdonságainak védelme és javítása. A kezelt cikknek sok 
esetben nem célja a biocid hatóanyag kibocsátása. A biocid termékre és a biocid hatóanyagra 
vonatkozó információ nem nyújt megfelelő biztonsági tájékoztatást a fogyasztó számára olyan 
esetekben, amikor a kezelt cikk vagy anyag célja nem a hatóanyag vagy a biocid termék 
kibocsátása. 
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Módosítás 171
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés – 2 és 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Amennyiben a kezelt árucikk vagy anyag 
mérete vagy funkciója miatt szükséges, a 
címkézést a kezelt árucikk vagy anyag 
csomagolására, használati utasítására vagy 
garanciájára kell nyomtatni.

Or. it

Indokolás

A biocid termék célja a kezelt cikk tulajdonságainak védelme és javítása. A kezelt cikknek sok 
esetben nem célja a biocid hatóanyag kibocsátása. A biocid termékre és a biocid hatóanyagra 
vonatkozó információ nem nyújt megfelelő biztonsági tájékoztatást a fogyasztó számára olyan 
esetekben, amikor a kezelt cikk vagy anyag célja nem a hatóanyag vagy a biocid termék 
kibocsátása

Módosítás 172
Edit Herczog

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) kizárólag a kezelt árucikkek esetén, és 
amennyiben releváns, a biocid termék 
engedélyében meghatározott figyelmeztető 
mondatok és óvintézkedésre vonatkozó 
mondatok.

Or. en
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Indokolás

A kezelt árucikkekre és anyagokra vonatkozó címkézési rendelkezéseknek nem szabad 
felesleges információkra vonatkozó követelményeket eredményezniük, továbbá nem fedhetik át 
az ágazati jogszabályok szerinti, már meglévő követelményeket. A meglévő ágazati 
jogszabályokat és tájékoztatási követelményeiket (pl. címkézés, biztonsági adatlapok) mindig 
figyelembe kell venni. A mosó- és tisztítószerekről szóló rendelet értelmében például a 
tartósítószer INCI-nevét fel kell tüntetni a nyilvánosság részére szánt termékek címkéjén, és 
jelenteni kell az SDS-ben az intézményeknek és ipari felhasználásra szánt termékek esetén. 
Ennél fogva felesleges minden további címkézési követelmény.

Módosítás 173
Aldo Patriciello

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) kizárólag a kezelt árucikkek esetén, és 
amennyiben releváns, a biocid termék 
engedélyében meghatározott figyelmeztető 
mondatok és óvintézkedésre vonatkozó 
mondatok.

Or. it

Módosítás 174
Sajjad Karim

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.

A címkének jól láthatónak, könnyen 
olvashatónak, kellőképpen tartósnak kell 
lennie, és azt a kezelt árucikk vagy anyag 
forgalomba hozatala szerinti tagállam 
hivatalos nyelvén vagy nyelvein kell 
feltüntetni.
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Or. en

Indokolás

Tisztázni kell, hogy a kezelt árucikkeket és anyagokat – más termékekhez hasonlóan – a 
termék forgalomba hozatala szerinti tagállam hivatalos nyelvén vagy nyelvein kell 
címkézéssel ellátni. (Az előadó az egynél több hivatalos nyelvvel rendelkező tagállamok 
figyelembe vétele céljából módosította véleménytervezetének általa javasolt 37. módosítását.)

Módosítás 175
Mario Pirillo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A kezelt árucikkek vagy anyagok 
forgalomba hozataláért felelős személynek 
rendelkeznie kell az engedélybirtokos által 
valamennyi olyan biocid termék 
tekintetében kiállított tanúsító 
felhatalmazással, amely termékeket a 
kezelés során használtak, vagy amelyeket 
az árucikkek vagy anyagok tartalmaznak.

Or. it

Indokolás

A biocid termékekkel kezelt árucikkeket vagy anyagokat forgalomba hozó bármely személynek 
rendelkeznie kell egy olyan tanúsító felhatalmazással, amely felsorolja az árucikkekben és 
anyagokban felhasznált valamennyi biocid anyagot.

Módosítás 176
Aldo Patriciello

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 

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

követelményeivel összhangban;

Or. it

Indokolás

Az első kérelmező nem szükségképpen az adatbirtokos. Lehetővé kell tenni egy opciót, hogy 
egy második kérelmező vagy társaság egy adatmegosztás vagy közös adatfejlesztés 
eredményeként  társ adatbirtokos legyen vagy azzá váljon.

Módosítás 177
Aldo Patriciello

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a későbbi kérelmező adatbirtokos is.

Or. it

Indokolás

Az első kérelmező nem szükségképpen az adatbirtokos. Lehetővé kell tenni egy opciót, hogy 
egy második kérelmező egy adatmegosztás vagy közös adatfejlesztés eredményeként  társ 
adatbirtokos legyen vagy azzá váljon.

Módosítás 178
Aldo Patriciello

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, egyedi kóddal azonosított 
valamennyi adatot – beleértve az első 
kérelmező és az adatbirtokos(ok)
személyazonosítására szolgáló és 
személyazonosságukkal kapcsolatos 
adatokat – az ügynökség beviszi a 
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biocidok adatmegosztó nyilvántartásába.

Or. it

Indokolás

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a jegyzékben szereplő minden adatot és dokumentumot. 
Ajánlatos minden beküldött dokumentum számmal történő azonosítása az összetévesztés 
elkerülése céljából, amikor hasonló névvel küldenek be vizsgálati címeket vagy korrekciókat.
Az adatbirtokossal és a kérelmezővel való kapcsolat biztosítja a tulajdonjog tiszteletben 
tartását.

Módosítás 179
Mario Pirillo

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 benyújtásnak a 48. cikk (4) bekezdése 
szerinti egyedi kóddal azonosított, egyedi 
időpontját minden egyes dokumentumhoz 
hozzárendelik.

Or. it

Indokolás

A 98/8/EK irányelv nem állapított meg egyértelműen adatvédelmi követelményeket. 
Elképzelhető, hogy a dokumentáció benyújtásának időpontja nem esik egybe valamennyi 
információ benyújtásának időpontjával. Emiatt kell minden egyes benyújtáshoz időpontot 
rendelni.
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Módosítás 180
Aldo Patriciello

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. it

Indokolás

Jóllehet ez a cikk a biocid termékekről szóló irányelv által az adatvédelmi rendelkezések 
tekintetében megállapítottak javítását képezi, nem indokolt különbséget tenni az új és a már 
meglévő adatok között. A nemzeti jogalkotási rendelkezések a biocid termékekről szóló 
irányelv hatálya alá tartozó piacnak csupán egy kisebb szegmensére terjednek ki, ahol 
léteznek ilyen rendelkezések, azokat azonban néhány tagállam nem alkalmazta. Ezen 
túlmenően e megkülönböztetés megszüntetése a biocid termékekről szóló irányelv 
rendelkezéseit még inkább összehangolná a REACH-rendelettel.

Módosítás 181
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A hozzáférési felhatalmazás lejárat előtt 
történő visszavonása érvényteleníti a 
szóban forgó hozzáférési felhatalmazás 
alapján kibocsátott engedélyt
érvényességét, kivéve, ha az 
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érvényességét. engedélybirtokos négy hónapon belül egy 
azzal egyenértékű hatóanyagra vonatkozó, 
másik hozzáférési felhatalmazást ad.

Or. it

Indokolás

A hozzáférési felhatalmazást általában ingyen adják, és szállítási megállapodásokhoz 
kapcsolódnak. A megállapodások – pl. alternatív szállítással történő – megsértése esetén a 
hozzáférési felhatalmazások visszavonásának irányuló lehetősége óvja az adatbirtokos 
befektetéseit. A felhasználót védi az az időszak, amelyen belül a termékengedélyt érvényben 
lehet tartani új hozzáférési felhatalmazás beszerzése érdekében.

Módosítás 182
Mario Pirillo

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, hogy 
azok technikailag egyenértékűek-e a 
referenciaként szolgáló forrás szerinti 
adatokkal. Ha az értékelés ezt megerősíti, 
az illetékes hatóság vagy az ügynökség a 
leendő kérelmező rendelkezésére bocsátja 
az információ birtokosának nevét és 
elérhetőségét. 

Or. it

Indokolás

Mielőtt a vizsgálatok adatmegosztás tárgyát képeznék megfelelően ellenőrizni kell a műszaki 
egyenértékűséget, máskülönben nem lehet megállapítani, hogy a rendelkezésre álló adatok 
alkalmazhatók-e a későbbi kérelmezőkre.
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Módosítás 183
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Amennyiben a kérelemnek az 51. cikk 
(2) bekezdése alapján történő benyújtásától 
számított két hónapon belül nem sikerül 
megállapodásra jutni, a leendő kérelmező 
késedelem nélkül értesíti erről az 
ügynökséget és az információ birtokosát. 
A 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.

3. Amennyiben a kérelemnek az 51. cikk 
(2) bekezdése alapján történő benyújtásától 
számított két hónapon belül nem sikerül 
megállapodásra jutni, vagy az információ 
birtokosa vagy 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. Választottbírósági 
testület határozza meg, hogy a leendő 
kérelmezőnek milyen mértékben kell 
hozzájárulnia az adatbirtokos által viselt, 
az információ összeállításával és 
használatával kapcsolatos valamennyi 
költséghez.

Or. it

Indokolás

Amennyiben a két fél, azaz a birtokos és az esetleges kérelmező, nem tud megállapodásra 
jutni, erről tájékoztatniuk kell az ügynökséget. A Bizottságnak választottbírói testületet kell 
létrehoznia annak biztosítása érdekében, hogy uniós szinten harmonizáltan történjen a 
kötelező adatmegosztás. Az információk összeállítása és felhasználása kiterjedhet 
tanulmányok készítésére, az engedélykérelemmel kapcsolatos kiadásokra és a szakértőkre.
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Módosítás 184
Mario Pirillo

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 
termékével egyenértékűek, beleértve a 
tisztasági fokot és a szennyezések jellegét 
is.

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, továbbá –
amennyiben a 49. cikk szerinti 
információvédelmi időtartam még nem 
járt le – az átvevő illetékes hatóság vagy 
az ügynökség hozzájárulhat ahhoz, hogy 
egy későbbi kérelmező az 52. cikkel 
összhangban megossza az első kérelmező 
által benyújtott adatokat, 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. it

Indokolás

Ha valamely kérelmező adatot kíván megosztani, még akkor is bizonyítani kell a hasonlóságot 
és a műszaki egyenértékűséget, ha az adatvédelmi időszak nem járt le.
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Módosítás 185
Michèle Rivasi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Legkésőbb e rendelet 
hatálybalépésétől számított 2 éven belül a 
Bizottság jelentést nyújt be a 
nanohatóanyagok és a biocid 
nanoanyagok által az emberi egészségre 
és a környezetre jelentett kockázatok 
értékeléséről, valamint az adott esetben 
ezek tekintetében megteendő különös 
intézkedésekről.

Or. fr

Indokolás

A nanoanyagokat tartalmazó biocid termékek a rendelet hatály alá tartoznak. Az ezen 
anyagok által az egészségre és a környezetre gyakorolt hatás azonban jelenleg alig ismert. 
Hamarosan kezdeményezni kell ezen hatások értékelését célzó tanulmányok készítését az 
esetlegesen szükséges specifikus intézkedések tervezéséhez.

Módosítás 186
Corinne Lepage

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Legkésőbb e rendelet 
hatálybalépésétől számított 2 éven belül a 
Bizottság jelentést nyújt be a 
nanohatóanyagok és a biocid 
nanoanyagok által az emberi egészségre 
és a környezetre jelentett kockázatok 
értékeléséről, valamint az adott esetben 
ezek tekintetében megteendő különös 
intézkedésekről.

Or. fr
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Indokolás

A nanoanyagokat tartalmazó biocid termékek a rendelet hatály alá tartoznak. Az ezen 
anyagok által az egészségre és a környezetre gyakorolt hatás azonban jelenleg alig ismert. 
Hamarosan kezdeményezni kell ezen hatások értékelését célzó tanulmányok készítését az 
esetlegesen szükséges specifikus intézkedések tervezéséhez.

Módosítás 187
Mario Pirillo, Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

a) a biocid termék teljes összetételével 
kapcsolatos információ;

a) a biocid termék teljes összetételével 
kapcsolatos információ;

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

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

c) a gyártott vagy forgalomba hozott anyag 
vagy keverék pontos mennyisége;

c) a gyártott vagy forgalomba hozott anyag 
vagy keverék pontos mennyisége;

d) a hatóanyag gyártója és a biocid termék 
forgalomba hozataláért felelős személy 
vagy a biocid termék forgalomba 
hozataláért felelős személy és a termék 
forgalmazói közötti kapcsolatok.

d) a hatóanyag gyártója és a biocid termék 
forgalomba hozataláért felelős személy 
vagy a biocid termék forgalomba 
hozataláért felelős személy és a termék 
forgalmazói közötti kapcsolatok;

da) a hatóanyag gyártói (nevük és címük, 
beleértve a gyártási helyeket);
db) a biocid termék gyártási helye;
dc) az engedély megadásának és 
lejáratának időpontja; 
dd) az adagolási arányok és a használati 
utasítások. 

Or. it
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Indokolás

A kereskedelmi szempontból érzékenynek tekintett bizalmas információk részét képezi az 
engedély megadási és lejárati időpontja, az adagolási arány, a használati utasítás, valamint a 
biocid termék vagy hatóanyag gyártási helye.

Módosítás 188
Aldo Patriciello

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 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. it

Indokolás

Ennek a cikknek a biocid termékekre is vonatkoznia kell, nemcsak a hatóanyagokra.

Módosítás 189
Aldo Patriciello

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 

törölve
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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.

Or. it

Indokolás

A K+F-fel kapcsolatos információk bizalmasnak kell maradjanak.

Módosítás 190
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Indokolás

Ösztönözni kell a kis kockázattal járó biocid termékeket forgalomba hozókat, meg kell 
engedni, hogy azokat megfelelően reklámozzák. 
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Módosítás 191
Mario Pirillo, Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) használati utasítást és metrikus 
egységekben kifejezett adagolási arányt az 
engedélyben szereplő minden egyes 
felhasználáshoz;

e) használati utasítást és a felhasználók 
számára értelmezhető és érthető módon
kifejezett adagolási arányt az engedélyben 
szereplő minden egyes felhasználáshoz;

Or. it

Indokolás

A metrikus egységekben kifejezett adagolási arány nem érthető a nem szakmai felhasználók 
számára, és ezért az a fogyasztó számára nehezen értelmezhető. Az adagolási arányokat a 
végfelhasználó számára értelmezhetően és érthetően kell kifejezni a címkén.

Módosítás 192
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Indokolás

A termékeket általánosságban mindig az annak forgalomba hozatala szerinti tagállam 
hivatalos nyelvén vagy nyelvein kell címkézéssel ellátni. (Az előadó az egynél több hivatalos 
nyelvvel rendelkező tagállamok figyelembe vétele céljából módosította véleménytervezetének 
általa javasolt 39. módosítását.)
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Módosítás 193
Michèle Rivasi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A nanoanyagokat tartalmazó, illetve a 
nanotechnológia segítségével készült 
biocid termékeket egyértelműen ekként 
kell feltüntetni a címkén.

Or. en

Indokolás

A nanoanyagokat tartalmazó biocid termékek a rendelet hatálya alá tartoznak. Az ezen 
anyagok által az egészségre és a környezetre gyakorolt hatás azonban jelenleg alig ismert. A 
fogyasztókat helyesen kell tájékoztatni.

Módosítás 194
Corinne Lepage

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A nanoanyagokat tartalmazó, illetve a 
nanotechnológia segítségével készült 
biocid termékeket egyértelműen ekként 
kell feltüntetni a címkén.

Or. en

Indokolás

A nanoanyagokat tartalmazó biocid termékek a rendelet hatálya alá tartoznak. Az ezen 
anyagok által az egészségre és a környezetre gyakorolt hatás azonban jelenleg alig ismert. A 
fogyasztókat helyesen kell tájékoztatni.
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Módosítás 195
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Indokolás

A kis kockázattal járó termékek minden forgalomba hozóját ösztönözni kell arra, hogy azt 
megfelelően reklámozza, illetve ezt lehetővé kell számára tenni. 

Módosítás 196
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a mikro-, kis- és középvállalkozások 
meghatározásáról szóló 2003/361/EK 
bizottsági ajánlás értelmében kis- és 
középvállalkozásnak minősülő 
vállalkozások esetében csökkentett díjakat 
kell megállapítani; ez semmilyen módon 
nem változtatja meg az illetékes értékelő 
hatóságnak az e rendelet értelmében vett, 
pontos értékelés elvégzése tekintetében 
meglévő felelősségét;

Or. it
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Indokolás

A díj az igényelt munkára kell, hogy vonatkozzon. Ennélfogva a megkülönböztetés nélküli éves 
díj nem elfogadható, és a díjat csak akkor kell fizetni, ha az valóban szükséges.

Módosítás 197
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) csak akkor szabad díjat alkalmazni, 
amikor az ténylegesen szükséges, a díj 
összege figyelembe kell. hogy vegye a
jelen rendeletben előírt, az ügynökség és 
az illetékes hatóságok által elvégzendő 
munkát, továbbá azt olyan szinten kell 
rögzíteni, amely biztosítja, hogy az 
ügynökség díjakból és a jelen rendelet 
szerinti egyéb forrásokból származó 
bevétele fedezze a teljesített szolgáltatások 
költségeit.

Or. it

Indokolás

A díj az igényelt munkára kell, hogy vonatkozzon. Ennélfogva a megkülönböztetés nélküli éves 
díj nem elfogadható, és a díjat csak akkor kell fizetni, ha az valóban szükséges.

Módosítás 198
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a díjak összetételének és összegének 
megállapítása során figyelembe kell venni 
az ügynökség és az illetékes hatóságok 
által e rendelet értelmében elvégzendő 
munkát, és a díjak mértékét úgy kell 
meghatározni, hogy az azokból származó 
bevétel – az ügynökség e rendelet szerinti 

törölve
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egyéb bevételi forrásaival együtt –
elégséges legyen a nyújtott szolgáltatások 
költségének fedezésére.

Or. it

Indokolás

A díj az igényelt munkára kell, hogy vonatkozzon. Ennélfogva a megkülönböztetés nélküli éves 
díj nem elfogadható, és a díjat csak akkor kell fizetni, ha az valóban szükséges.

Módosítás 199
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság folytatja a 98/8/EK irányelv 
16. cikkének (2) bekezdésével összhangban 
megkezdett, valamennyi meglévő 
hatóanyag szisztematikus vizsgálatára 
irányuló munkaprogramját és 2014. május 
14-ig lezárja azt. A Bizottság a 
munkaprogram végrehajtása és az illetékes 
hatóságok, valamint a programban részt 
vevők vonatkozó jogainak és 
kötelezettségeinek meghatározása 
érdekében végrehajtási szabályokat 
fogadhat el. Az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására vonatkozó 
intézkedéseket a 72. cikk (4) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

1. A Bizottság folytatja a 98/8/EK irányelv 
16. cikkének (2) bekezdésével összhangban 
megkezdett, valamennyi meglévő 
hatóanyag szisztematikus vizsgálatára 
irányuló munkaprogramját és 2018. 
december 31-ig lezárja azt. A Bizottság a 
munkaprogram végrehajtása és az illetékes 
hatóságok, valamint a programban részt 
vevők vonatkozó jogainak és 
kötelezettségeinek meghatározása 
érdekében végrehajtási szabályokat 
fogadhat el. Az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására vonatkozó 
intézkedéseket a 72. cikk (4) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. it
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Módosítás 200
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. it

Módosítás 201
Mario Pirillo, Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

rendelet I. mellékletébe. A határozatban 
meg kell jelölni az I. mellékletbe való 
felvétel hatálybalépésének időpontját,
amelyre két évvel a határozat után kerül 
sor.

Or. it

Indokolás

Már most meg kell határozni azt az időszakot, amelyen belül a bizottsági határozatnak 
hatályba kell lépnie.

Módosítás 202
Aldo Patriciello

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 
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.

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

Indokolás

Ennek a módosításnak a célja rövidebb határidő meghatározása, mert a biocid termékek 
továbbfelhasználóinak ismerniük kell.
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Módosítás 203
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

82. cikk törölve

Az élelmiszerrel érintkező anyagokra 
vonatkozó átmeneti intézkedések

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 
vonatkozásában nem nyújtottak be 
engedélyt az (1) bekezdéssel összhangban, 
az (1) bekezdésben említett időpontot 
követő hat hónapig továbbra is 
forgalomba hozhatók. 
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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. it

Indokolás

Az élelmiszerrel érintkező anyagokat már szabályozza az 1935/2004/EK rendelet. Az 
élelmiszerrel érintkező anyagoknak nem szabad az irányelvre irányuló javaslat hatálya alá 
tartozniuk, mivel ez kétszeres értékelést és szabályozást eredményezne. A felmerülő 
hiányosságokat az érintkező anyagokról szóló rendelet módosításával kell megoldani.

Módosítás 204
Aldo Patriciello

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2014. január 1-jétől a biocid termékekben 
való felhasználásra szánt, forgalomba 
helyezett hatóanyag minden gyártója 
benyújt az ügynökséghez egy, a
hatóanyagnak az I. mellékletbe való 
felvételére irányuló kérelmet. Az illetékes 
hatóság az 54. cikk (1) bekezdésével 
összhangban hatósági ellenőrzéseket 
végez.

Or. it
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Indokolás

Csak a rendszerhez hozzájáruló társaságok számára szabad engedélyezni, hogy biocid 
termékekben való felhasználásra szánt hatóanyagokat gyártsanak és forgalmazzanak. Így – a 
hatóanyag-piac megfelelő felügyeletével – lehet a legjobban kezelni a „potyautas-
problémát”. A tagállamokat kötelezni kell annak megállapítására, hogy mely biocid termékek 
vannak már piacukon forgalomban, továbbá hogy a hatóanyag gyártója benyújtott-e már 
dokumentációt az I. melléklet értelmében, és a tagállamokat megfelelő intézkedések 
megtételére kell kötelezni.

Módosítás 205
Aldo Patriciello

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok az 54. cikk (2) 
bekezdésével összhangban megteszik a 
szükséges intézkedéseket.

Or. it

Indokolás

Csak a rendszerhez hozzájáruló társaságok számára szabad engedélyezni, hogy biocid 
termékekben való felhasználásra szánt hatóanyagokat gyártsanak és forgalmazzanak. Így – a 
hatóanyag-piac megfelelő felügyeletével – lehet a legjobban kezelni a „potyautas-
problémát”. A tagállamokat kötelezni kell annak megállapítására, hogy mely biocid termékek 
vannak már piacukon forgalomban, továbbá hogy a hatóanyag gyártója benyújtott-e már 
dokumentációt az I. melléklet értelmében, és a tagállamokat megfelelő intézkedések 
megtételére kell kötelezni.

Módosítás 206
Aldo Patriciello

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. Részletes mennyiségi és minőségi 
adatok a biocid termék összetételéről, pl. 
hatóanyag vagy hatóanyagok, szennyező 
anyagok, adalékanyagok, inert anyagok, a 
16. cikkben megállapított koncentrációs 
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határértékek figyelembe vételével

Or. it

Indokolás

A módosítás célja a rendelkezés 16. cikk (2a) és (2b) (új) bekezdésével való összhang 
megteremtése.

Módosítás 207
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
III fejezet – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az állatkísérletek minimálisra 
csökkentése érdekében az információnak 
– amennyire lehetséges – már meglévő 
adatokból kell származnia. Különösen az
1999/45/EK irányelv és az 1272/2008/EK 
rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

viOr. it

Indokolás

A módosítás célja felesleges állatkísérletek elkerülése. 

Módosítás 208
Bill Newton Dunn

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – 4 főcsoport – 20 terméktípus

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A 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. A takarmányt a szalmonellához hasonló emberi kórokozóktól való 
fertőtlenítésére használt termékek például nem felelnek meg a takarmány-adalékanyagokról 
szóló rendeletek követelményeinek. Ezen túlmenően nem a takarmány megromlásának 
megakadályozására szolgáló tartósítószerként funkcionálnak. Ezeket a termékeket ezért 
fertőtlenítő ágenseknek kell tekinteni.


