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RÖVID INDOKOLÁS

A biocid termékek piaci és jogi szabályozása

A biocid termékek piaca Európában a becslések szerint körülbelül évi 890 millió eurót tesz ki, 
a globális piac hozzávetőleg 27%-át adva. Az európai piac körülbelül 25%-a három nagy 
társaság kezében van. Ezért egyensúly megteremtésére van szükség a nagy társaságok 
érdekeltségei, illetve a kis- és középvállalkozások (kkv-k) között.

Az ágazatot jelenleg szabályozó 98/8/EK irányelv kettős célja a környezet és az egészség 
védelmének javítása volt. A nemzeti engedélyezési eljárások kölcsönös elismerésének 
rendszerét is meghatározta, hogy lehetővé váljon a biocid termékek mozgása a belső piacon. 
Az irányelv 10 éves múltja során felmerült különböző problémák (például a túlzott költségek, 
a tiltó követelmények, az engedélyezés késése, a különböző tagállamokban a kérelmek 
értékelésével kapcsolatos időbeli eltérések) azonban oda vezettek, hogy csupán egyetlen 
hatóanyagot engedélyeztek a jelenlegi jogszabályi keret szerint, és a közeljövőre vonatkozóan 
se jobbak a kilátások.

Az Európai Bizottság új rendeletet javasol az eljárások ésszerűsítése és a piac működésének 
javítása érdekében. A főbb kérdések többek között a következők: a „kis kockázattal járó” 
biocid termékekre vonatkozó, választható központosított engedélyezési eljárás, tökéletesített 
kölcsönös elismerési eljárás, a nemzeti engedélyezésekre vonatkozó, harmonizált díjszerkezet, 
valamint a biocid termékekkel kezelt árucikkek szabályozása. 

A vélemény előadója összességében üdvözli a Bizottság javaslatait, és nagymértékben 
támogatja a javasolt intézkedéseket, különösen azt, hogy az engedélyezési eljárás terhének 
csökkentésére helyezték a hangsúlyt. Fontos azonban biztosítani, hogy a különböző érdekelt 
felek szükségleteivel foglalkozzunk, és ezért az alábbiakban több javaslat ismertetésére kerül 
sor.

Javasolt módosítások

Kibővített központosított engedélyezési eljárás

A vélemény előadója üdvözli a hatóanyagokra és biocid termékekre vonatkozó központosított 
engedélyezési eljárás lehetőségének bevezetését a gyártók számára. Úgy tűnik, hogy a „kis 
kockázattal járó biocid termék” jelenlegi fogalommeghatározása a termékek indokolatlanul 
szűk kategóriájára korlátozza ezt az eljárást, és a vélemény előadója e kategória részleges 
kibővítését ajánlja. A rendelet felülvizsgálatának időpontját továbbá 2023-ról 2016-ra kellene 
előrébb hozni, hogy lehetővé váljon a központosított engedélyezési eljárás felülvizsgálata és 
lehetséges kiterjesztése, amennyiben hatékonyan működik.

Segítségnyújtás a kkv-knak

Egy néhány nagy ipari gyártó által uralt iparágban a kkv-knak több segítséget kell nyújtani. A 
kkv-knak ezért mentességet kell biztosítani a biocid termékek forgalomba hozatalával 
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kapcsolatos éves díj fizetése alól. A tagállamoknak ezenfelül információs szolgálatot kellene 
létrehozniuk az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) által biztosított útmutató 
dokumentumok kiegészítésére. 

A határidők ésszerűsítése

A javaslat egészében konkrét időkereteket kellene meghatározni, amennyiben lehetséges, 
hogy az ágazat előre tervezhessen. Egy adott dokumentáció értékelésének különböző 
szakaszaira meghatározott határidőket kell megadni. A határidőket – ahol megoldható – le 
kell rövidíteni, hogy az engedélyezési folyamatban a lehető legnagyobb hatékonyságot 
biztosítsák. 

A kutatás és fejlesztés (K+F) fokozása

A környezet és az emberi egészség védelme szempontjából kulcsfontosságú iparágban 
helyénvaló a fokozott K+F elősegítése. A javaslat szerint a nem engedélyezett biocid termék 
környezetbe történő esetleges kibocsátásával járó kísérletek/vizsgálatok esetében nemzeti 
engedélyezésre van szükség. Egyszerűbb bejelentési eljárást kellene bevezetni, amely 
továbbra is lehetővé teszi az illetékes hatóság számára, hogy szigorúbb feltételeket írjon elő, 
ám amelynek esetében a körülményes engedélyezés nem alapállapot. 

Rokon összetételű termékcsoportok

A hatékonyság érdekében a vélemény előadója azt javasolja, hogy tegyenek különbséget a 
rokon összetételű termékcsoportok engedélyezésével kapcsolatos igazgatási, illetve kisebb és 
nagyobb módosítások között. Az igazgatási módosításokat egyszerűsített bejelentési eljárás 
útján lehetne kidolgozni; a kisebb módosításokat csökkentett értékelési időszak során lehetne 
értékelni; a nagyobb módosítások esetében pedig az értékelési időszak a javasolt változás 
mértékével lehetne arányos. A vélemény előadója a gyártóknak nyújtandó segítség érdekében 
emellett azt ajánlja, hogy egyetlen, egységes engedélyezési számot biztosítsanak az adott 
termékcsoportba tartozó összes biocid termékre vonatkozóan.

Kizárási kritériumok

Ami a kizárási kritériumokat illeti, a vélemény előadója úgy gondolta, hogy bizonyos 
hatóanyagok terméktípusainak (4 és 14–19) kizárása az általános engedélyezési vizsgálatból 
szükségtelen korlátozás. Az összes terméktípusnál lehetővé kellene tenni, hogy azokat a 
kritériumok szerint értékeljék. Az ilyen termékeknek a növényvédő szerekről szóló 
jogszabályok szerinti tilalma nem indokol ilyen tilalmat (szűk kivételektől eltekintve) a biocid 
termékekre vonatkozó jogszabály értelmében, mivel a kártevőirtó szerek és a biocid termékek 
eltérő felhasználással és eltérő expozíciós szintekkel jellemezhetők. 

Nyelvi követelmények

Az iparágra nehezedő túlzott teher elkerülése érdekében csak azt kellene követelményként 
előírni, hogy a termékek engedélyezése iránti kérelmeket és a termékek címkézését csak az 
érintett tagállam hivatalos nyelveinek egyikén (ha egynél több van) kelljen elkészíteni.
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MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő javaslatokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31a) Annak elősegítése érdekében, hogy 
a kérelmezők – és különösen a kkv-k –
megfeleljenek az ezen rendeletben 
meghatározott követelményeknek, a 
tagállamoknak – az Ügynökség által 
biztosított operatív iránymutatásokat 
tartalmazó dokumentáción túl – nemzeti 
információs szolgálatokat kell 
létrehozniuk.

Or. en

Módosítás 2

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ta) „igazgatási változás”: egy meglévő 
engedélytől való pusztán igazgatási jellegű 
eltérés, amely nem jár együtt a 
közegészségre vagy a környezetre 
vonatkozó kockázatnak vagy a termék 
hatékonyságának az újraértékelésével;

Or. en

Indokolás

Meg kell határozni az eltérések azon típusait, amelyek egy meglévő, engedélyezett biocid 
termék esetében végrehajthatók.
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Módosítás 3

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tb) „kismértékű változás”: egy meglévő 
engedélytől való eltérés, amelyet nem 
lehet igazgatási eltérésnek tekinteni, mivel 
a közegészségre vagy a környezetre 
vonatkozó kockázatnak és/vagy a termék 
hatékonyságának korlátozott 
újraértékelését teszi szükségessé, és nem 
befolyásolja károsan a közegészségre vagy 
a környezetre vonatkozó kockázat szintjét 
és a termék hatékonyságát;

Or. en

Indokolás

Meg kell határozni az eltérések azon típusait, amelyek egy meglévő, engedélyezett biocid 
termék esetében végrehajthatók.

Módosítás 4

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tc) „jelentős változás”: egy meglévő 
engedélytől való eltérés, amelyet nem 
lehet igazgatási eltérésnek vagy 
kismértékű változásnak tekinteni; 

Or. en

Indokolás

Meg kell határozni az eltérések azon típusait, amelyek egy meglévő, engedélyezett biocid 
termék esetében végrehajthatók.
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Módosítás 5

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ua) „kkv-k”: kis- és középvállalkozások a 
mikro-, kis- és középvállalkozások 
meghatározásáról szóló, 2003. május 6-i 
2003/361/EK bizottsági ajánlásban1

meghatározottak szerint;
______________
1 HL L 124., 2003.5.20., 36. o.

Or. en

Indokolás

A REACH-rendelet példáját követve jobb, ha külön határozzuk meg a kkv-k fogalmát.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A konkrét terméktípusokkal (azaz a 4. és a 14–19. típusú termékekkel) szembeni 
megkülönböztetés tudományos indoklása nem egyértelmű, és önkényesnek tűnik, ezért 
igazságtalanul irányul a fenti konkrét terméktípusokra.
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Módosítás 7

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 használata során a humán expozíció 
elhanyagolható, különösen amennyiben a 
terméket zárt rendszerben vagy szigorúan 
ellenőrzött feltételek mellett használják;

Or. en

Indokolás

A biocid termékeket kizárólag a címkén található, az elfogadható kockázatra és 
hatékonyságra vonatkozó aktában igazolt utasításoknak megfelelően szabad használni. 

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) 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.

(4) 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
legfeljebb két hónapos határidőt szab meg.

Or. en

Indokolás

Meghatározott határidőre van szükség a dokumentáció – amelynek a lehető legtömörebbnek 
kell lennie az értékelés gyors elvégzése érdekében – benyújtása tekintetében. 
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Ha a dokumentációk értékelésekor 
kiderül, hogy az értékelés elvégzéséhez 
további információra van szükség, az 
értékelő illetékes hatóság felhívja a 
kérelmezőt a hiányzó információk 
meghatározott, hat hónapot meg nem 
haladó határidőn belül történő 
benyújtására. Rendkívüli körülmények 
esetén és megfelelő indokolás után a 
határidőt legfeljebb további hat hónappal 
meg lehet hosszabbítani. Az értékelő 
illetékes hatóság erről tájékoztatja az 
ügynökséget.

Or. en

Indokolás

A tapasztalatok szerint az értékelési eljárás befejezése indokolatlanul hosszú ideig tarthat. 
Ezért lényeges, hogy megfelelő határidőket állapítsanak meg az olyan kiskapuk elkerülése 
érdekében, amelyek szükségtelenül meghosszabbíthatnák az eljárást. Ez némi bizonyosságot is 
ad a kérelmező számára a fenti eljárás maximálisan lehetséges időtartama tekintetében. 

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) 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.

(4) 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
legfeljebb két hónapos határidőt szab meg.

Or. en
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Indokolás

Meghatározott határidőre van szükség a dokumentáció – amelynek a lehető legtömörebbnek 
kell lennie az értékelés gyors elvégzése érdekében – benyújtása tekintetében. 

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság egy hatóanyag I. 
mellékletbe történő felvételének 
felülvizsgálatára vonatkozó bármilyen 
tudományos vagy műszaki kérdésben 
kikérheti az ügynökség véleményét. Az 
ügynökség a felkéréstől számított kilenc
hónapon belül véleményt dolgoz ki és 
benyújtja azt a Bizottságnak.

(2) A Bizottság egy hatóanyag I. 
mellékletbe történő felvételének 
felülvizsgálatára vonatkozó bármilyen 
tudományos vagy műszaki kérdésben 
kikérheti az ügynökség véleményét. Az 
ügynökség a felkéréstől számított hat
hónapon belül véleményt dolgoz ki és 
benyújtja azt a Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

A módosítás a következetességet szolgálja, mivel a javaslatban minden egyéb helyen hat 
hónapos határidő szerepel az Ügynökség Bizottság által kért véleményének benyújtására. 

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
17. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Egy biocid termék kis kockázattal járó 
biocid terméknek tekinthető, ha a két 
alábbi feltétel közül legalább egy teljesül:

a) bármely adott környezeti elem esetében 
kiszámítható az előre jelezhető környezeti 
koncentráció (PEC) aránya a becsült 
hatásmentes koncentrációhoz (PNEC) 
képest, és az nem haladja meg a 0,1-et;

a) a biocid terméket az 1272/2008/EK 
rendelet értelmében nem sorolták be az 
emberi egészségre vagy a környezetre 
veszélyes anyagok közé;

b) az emberi egészségre gyakorolt b) a biocid termék osztályba sorolása nem 
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bármilyen hatás tekintetében az expozíció 
határértéke (megfigyelhető káros hatást 
nem okozó szint [NOAEL] és az 
expozíciós koncentráció aránya) 
magasabb, mint 1,000.

kapcsolódik a címkén található, az 
1272/2008/EK rendelet értelmében előírt 
„veszély” figyelmeztetéshez; és a termék 
szokásos vagy ésszerűen előrelátható 
feltételek melletti, személyi védőfelszerelés 
használata nélküli felhasználása esetén a 
16. cikk (1) bekezdése b), c) és d) 
pontjának követelményei teljesülnek;

c) a biocid termékben lévő 
hatóanyago(ka)t a termék oly módon 
tartalmazza, hogy a szokásos vagy 
ésszerűen előrelátható feltételek melletti 
felhasználás esetén az expozíció 
elhanyagolható, és a terméket szigorúan 
ellenőrzött feltételek mellett kezelik az 
életciklusa összes többi szakaszában;

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

(2) Mindazonáltal egy biocid termék nem 
tekinthető kis kockázattal járó biocid 
terméknek, ha olyan hatóanyagot vagy 
potenciálisan veszélyes anyagot tartalmaz, 
amely:

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

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

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

b) az 1907/2006/EK rendelet 57. cikke f) 
pontjának értelmében az endokrin 
rendszert károsító anyagként határozták 
meg;

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

c) az 1272/2008/EK rendelettel 
összhangban az alábbiak közül az egyik 
kategóriába sorolták, vagy amely megfelel 
az alábbiak közül az egyik kritériumnak:

i. rákkeltő;

ii. mutagén;

i. rákkeltő;

ii. mutagén;
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iii. neurotoxikus;
iv. immunotoxikus;

v. reprodukciót károsító;
vi. túlérzékenységet kiváltó.

iii. neurotoxikus;
iv. immunotoxikus;

v. reprodukciót károsító;
vi. túlérzékenységet kiváltó.

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve egy biocid 
termék kis kockázatú biocid terméknek 
tekintendő, amennyiben a biocid termék a 
hatóanyagokat oly módon tartalmazza, 
hogy rendeltetésszerű használat esetén 
csak elhanyagolható expozíció fordulhat 
elő, és a terméket élettartama minden 
fázisában szigorúan ellenőrzött feltételek 
mellett kezelik.
(3)  Kis kockázattal járó biocid termék 
esetén igazolni kell, hogy kicsi az esélye 
annak, hogy a biocid termék 
felhasználása következtében a 
célszervezetben rezisztencia alakuljon ki.
(4) Az 1907/2006/EK rendelet 15. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
hatóanyagokon túlmenően a forgalomba 
hozatalra e cikk alapján engedélyezett 
biocid termékekben való felhasználásra 
gyártott vagy importált hatóanyagokat a 
biocid termékekben való felhasználásra 
történő gyártás vagy import tekintetében 
törzskönyvezés alatt lévőnek, a 
törzskönyvezést pedig befejezettnek kell 
tekinteni, következésképpen a szóban forgó 
hatóanyagok megfelelnek az 
1907/2006/EK rendelet II. címének 1. és 5. 
fejezetében szereplő követelményeknek is.

(4) Az 1907/2006/EK rendelet 15. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
hatóanyagokon túlmenően a forgalomba 
hozatalra e cikk alapján engedélyezett 
biocid termékekben való felhasználásra 
gyártott vagy importált hatóanyagokat a 
biocid termékekben való felhasználásra 
történő gyártás vagy import tekintetében 
törzskönyvezés alatt lévőnek, a 
törzskönyvezést pedig befejezettnek kell 
tekinteni, következésképpen a szóban forgó 
hatóanyagok megfelelnek az 
1907/2006/EK rendelet II. címének 1. és 5. 
fejezetében szereplő követelményeknek is.

Or. en

Indokolás

A kis kockázattal járó biocid termékek Bizottság által javasolt fogalommeghatározása túl 
korlátozó, és ezért korlátozza azokat a helyzeteket, amikor a központosított eljárás 
alkalmazható lenne. A fogalommeghatározást ezért kiterjesztjük annak érdekén, hogy több 
termék részesüljön a közösségi engedélyezés előnyeiből, de biztosítani lehessen, hogy az 
ECHA-t kezdetben ne terheljék túl a biocid termékek teljes spektrumával. Erre egy későbbi 
szakaszban kerülhetne sor az eljárás korai (2016-ban történő) felülvizsgálata révén annak 
érdekében, hogy a jogszabályt esetlegesen kiterjesszék az összes termékre.



PA\798008HU.doc 13/30 PE430.878v01-00

HU

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az egynél több hivatalos nyelvre történő fordítás előírásának lehetősége (azon esetekben, 
amikor az adott tagállamban egynél több hivatalos nyelv van) szükségtelen pénzügyi és 
adminisztrációs terhet róhatna a kérelmezőre. 

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A (3) bekezdés b) pontjának teljes mértékben összhangban kell állnia a 16. cikk (6) 
bekezdésével, tehát azzal, hogy „… rokon összetételű termékcsoport esetében megengedhető a 
referenciaként használt biocid termékben található hatóanyag százalékos arányának 
csökkentése”. Ezért az engedély tartalmának ezt a lehetőséget is meg kell jelenítenie.
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Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Rokon összetételű termékcsoport 
esetében egyetlen engedélyezési számot 
adnak az összes olyan biocid terméknek, 
amely a fenti termékcsoportba tartozik.

Or. en

Indokolás

Új bekezdésre van szükség annak meghatározásához, hogy egy engedélyezett termékcsoport 
esetén egyetlen engedélyezési számot adnak az összes olyan terméknek, amely a fenti 
termékcsoportba tartozik. A BPR-javaslatban jelenleg nincs ilyen tisztázás.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az átvevő illetékes 
hatóság úgy ítéli meg, hogy a kérelem 
hiányos, tájékoztatja a kérelmezőt a 
kérelem validálásához szükséges kiegészítő 
információkról és a szóban forgó 
információk benyújtására ésszerű határidőt 
szab meg.

(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 legfeljebb egy 
hónapos határidőt szab meg.

Or. en

Indokolás

Meghatározott határidőre van szükség a dokumentáció – amelynek a lehető legtömörebbnek 
kell lennie az értékelés gyors elvégzése érdekében – benyújtása tekintetében.
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a kérelem teljes körű 
értékeléséhez további információra van 
szükség, az átvevő illetékes hatóság 
felhívja a kérelmezőt a hiányzó információ 
benyújtására. Az (1) bekezdésben említett 
tizenkét hónapos időszakot felfüggesztik a 
felhívás kibocsátásának napjától az 
információ kézhezvételének napjáig.

(3) Amennyiben a kérelem teljes körű 
értékeléséhez további információra van 
szükség, az átvevő illetékes hatóság
meghatározott, hat hónapot meg nem 
haladó határidőn belül felhívja a 
kérelmezőt a hiányzó információ 
benyújtására. Rendkívüli körülmények 
esetén és megfelelő indokolás után a 
határidőt legfeljebb további hat hónappal 
meg lehet hosszabbítani. Az (1) 
bekezdésben említett tizenkét hónapos 
időszakot felfüggesztik a felhívás 
kibocsátásának napjától az információ 
kézhezvételének napjáig.

Or. en

Indokolás

A tapasztalatok szerint az értékelési eljárás befejezése indokolatlanul hosszú ideig tarthat. 
Ezért lényeges, hogy megfelelő határidőket állapítsanak meg az olyan kiskapuk elkerülése 
érdekében, amelyek szükségtelenül meghosszabbíthatnák az eljárást. Ez némi bizonyosságot is 
ad a kérelmező számára a fenti eljárás maximálisan lehetséges időtartama tekintetében. 

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) 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.

(5) 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 legfeljebb egy 
hónapos határidőt szab meg.
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Or. en

Indokolás

Meghatározott határidőre van szükség a dokumentáció – amelynek a lehető legtömörebbnek 
kell lennie az értékelés gyors elvégzése érdekében – benyújtása tekintetében.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ha a megújítás iránti kérelem 
értékelésekor kiderül, hogy a kérelem teljes 
értékelésének elvégzéséhez további 
információra van szükség, az átvevő 
illetékes hatóság felhívja a kérelmezőt a 
hiányzó információ benyújtására. A (6) 
bekezdésben említett hat hónapos 
értékelési időszakot felfüggesztik a 
felhívás kibocsátásának napjától az 
információ kézhezvételének napjáig.

(7) Ha a megújítás iránti kérelem 
értékelésekor kiderül, hogy a kérelem teljes 
értékelésének elvégzéséhez további 
információra van szükség, az átvevő 
illetékes hatóság meghatározott, hat 
hónapot meg nem haladó határidőn belül
felhívja a kérelmezőt a hiányzó információ 
benyújtására. Rendkívüli körülmények 
esetén és megfelelő indokolás után a 
határidőt legfeljebb további hat hónappal 
meg lehet hosszabbítani. A (6) 
bekezdésben említett hat hónapos 
értékelési időszakot felfüggesztik a 
felhívás kibocsátásának napjától az 
információ kézhezvételének napjáig.

Or. en

Indokolás

A tapasztalatok szerint az értékelési eljárás befejezése indokolatlanul hosszú ideig tarthat. 
Ezért lényeges, hogy megfelelő határidőket állapítsanak meg az olyan kiskapuk elkerülése 
érdekében, amelyek szükségtelenül meghosszabbíthatnák az eljárást. Ez némi bizonyosságot is 
ad a kérelmező számára a fenti eljárás maximálisan lehetséges időtartama tekintetében. 

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az átvevő illetékes hatóság kérheti a (3) Az átvevő illetékes hatóság kérheti a 
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nemzeti engedélynek és a kérelemnek az 
illetékes hatóság székhelye szerinti 
tagállam hivatalos nyelvére vagy hivatalos 
nyelveire történő lefordítását.

nemzeti engedélynek és a kérelemnek az 
illetékes hatóság székhelye szerinti 
tagállam egyik hivatalos nyelvére történő 
lefordítását.

Or. en

Indokolás

Az egynél több hivatalos nyelvre történő fordítás előírásának lehetősége (azon esetekben, 
amikor az adott tagállamban egynél több hivatalos nyelv van) szükségtelen pénzügyi és 
adminisztrációs terhet róhatna a kérelmezőre. 

Módosítás 21

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. 

Az értesítést követő három hónapon belül 
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. 

Or. en

Indokolás

A jogalkotási szövegnek egyértelműen meg kell állapítania az alkalmazandó időkereteket 
annak érdekében, hogy hatékony rendszer álljon rendelkezésre a tagállamok közötti 
vitarendezéshez. A három hónap elegendő időt biztosít a Bizottság számára az engedély 
korlátozására vagy elismerésének elutasítására vonatkozó indokokról szóló határozatra 
irányuló javaslat elkészítéséhez.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a referencia illetékes 
hatóság úgy ítéli meg, hogy a kérelem 

(4) Amennyiben a referencia illetékes 
hatóság úgy ítéli meg, hogy a kérelem 
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hiányos, tájékoztatja a kérelmezőt a 
kérelem validálásához szükséges kiegészítő 
információkról és a szóban forgó 
információk benyújtására ésszerű határidőt 
szab meg. A referencia illetékes hatóság a 
többi érintett tagállamot is tájékoztatja.

hiányos, tájékoztatja a kérelmezőt a 
kérelem validálásához szükséges kiegészítő 
információkról, és a szóban forgó 
információk benyújtására legfeljebb egy 
hónapos határidőt szab meg. A referencia 
illetékes hatóság a többi érintett tagállamot 
is tájékoztatja.

Or. en

Indokolás

Meghatározott határidőre van szükség a dokumentáció – amelynek a lehető legtömörebbnek 
kell lennie az értékelés gyors elvégzése érdekében – benyújtása tekintetében.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 9 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.

Az értesítést követő három hónapon belül
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.

Or. en

Indokolás

A jogalkotási szövegnek egyértelműen meg kell állapítania az alkalmazandó időkereteket 
annak érdekében, hogy hatékony rendszer álljon rendelkezésre a tagállamok közötti 
vitarendezéshez. A három hónap elegendő időt biztosít a Bizottság számára az engedély 
korlátozására vagy elismerésének elutasítására vonatkozó indokokról szóló határozatra 
irányuló javaslat elkészítéséhez.
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Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 9 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a Bizottság elutasítja a 
nemzeti engedély elismerésének
elutasítására vagy korlátozására felhozott
indokokat, az engedély elismerésének 
elutasítását vagy az engedély korlátozását 
javasoló illetékes hatóság a referencia 
illetékes hatóság által kibocsátott nemzeti
engedély alapján késedelem nélkül 
engedélyezi az érintett biocid terméket.

Amennyiben a Bizottság határozata 
megerősíti a későbbi engedély elutasítására 
vagy korlátozására vonatkozóan 
előterjesztett indokokat, a biocid terméket 
korábban engedélyező illetékes hatóság a
bizottsági határozatnak való megfelelés 
érdekében késedelem nélkül felülvizsgálja 
az általa kibocsátott nemzeti engedélyt.

Amennyiben a Bizottság határozata az 
eredeti nemzeti engedélyt erősíti meg, a 
nemzeti engedély elismerésének 
elutasítását, illetve a nemzeti engedélynek 
csak bizonyos feltételek mellett történő 
elismerését javasoló illetékes hatóság 
késedelem nélkül az eredeti engedélynek 
megfelelően engedélyezi az érintett biocid 
terméket.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi szöveg csak arra a lehetőségre vonatkozik, ha a Bizottság elutasítja az elutasításra 
felhozott indokokat, arra viszont nem, ha egyetért velük. A helyzetet a 27. cikk (2) bekezdése 
írja le helyesen – annak szövegét illesztettük be ide is. 

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

(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
legfeljebb kéthónapos határidőt szab meg.
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Or. en

Indokolás

Meghatározott határidőre van szükség a dokumentáció – amelynek a lehető legtömörebbnek 
kell lennie az értékelés gyors elvégzése érdekében – benyújtása tekintetében.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Ha a dokumentációk értékelésekor 
kiderül, hogy az értékelés elvégzéséhez 
további információra van szükség, az 
értékelő illetékes hatóság felhívja a 
kérelmezőt a hiányzó információk 
meghatározott, hat hónapot meg nem 
haladó határidőn belül történő 
benyújtására. Rendkívüli körülmények 
esetén és megfelelő indokolás után a 
határidőt legfeljebb további hat hónappal 
meg lehet hosszabbítani. Az értékelő 
illetékes hatóság erről tájékoztatja az 
ügynökséget.

Or. en

Indokolás

A tapasztalatok szerint az értékelési eljárás befejezése indokolatlanul hosszú ideig tarthat. 
Ezért lényeges, hogy megfelelő határidőket állapítsanak meg az olyan kiskapuk elkerülése 
érdekében, amelyek szükségtelenül meghosszabbíthatnák az eljárást. Ez némi bizonyosságot is 
ad a kérelmező számára a fenti eljárás maximálisan lehetséges időtartama tekintetében. 

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben az ügynökség úgy ítéli 
meg, hogy a kérelem hiányos, tájékoztatja 
a kérelmezőt a kérelem validálásához 

(6) Amennyiben az ügynökség úgy ítéli 
meg, hogy a kérelem hiányos, tájékoztatja 
a kérelmezőt a kérelem validálásához 
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szükséges kiegészítő információkról és a 
szóban forgó információk benyújtására
ésszerű határidőt szab meg.

szükséges kiegészítő információkról, és a 
szóban forgó információk benyújtására
legfeljebb kéthónapos határidőt szab meg.

Or. en

Indokolás

Meghatározott határidőre van szükség a dokumentáció – amelynek a lehető legtömörebbnek 
kell lennie az értékelés gyors elvégzése érdekében – benyújtása tekintetében.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a közösségi engedély 
iránti kérelem eredeti értékelését végző 
értékelő illetékes hatóság úgy határoz, 
hogy nincs szükség a kérelem teljes körű 
értékelésére, a validálást követő tizenkét
hónapon belül kidolgozza és benyújtja az 
ügynökségnek az engedély megújítására 
vonatkozó ajánlást.

(2) Amennyiben a közösségi engedély 
iránti kérelem eredeti értékelését végző 
értékelő illetékes hatóság úgy határoz, 
hogy nincs szükség a kérelem teljes körű 
értékelésére, a validálást követő hat
hónapon belül kidolgozza és benyújtja az 
ügynökségnek az engedély megújítására 
vonatkozó ajánlást.

Or. en

Indokolás

A hatóanyag I. mellékletbe történő felvételének megújításáról szóló 12. cikk (2) bekezdése 
szerint az értékelő hatóság a megújításra vonatkozó ajánlást 6, nem pedig 12 hónapon belül 
dolgozza ki. 

Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Egy létező engedély módosítása, a 3. 
cikkel összhangban, az alábbiak egyikét 
képezi:
a) igazgatási változás;
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b) kismértékű változás; vagy
c) jelentős változás

Or. en

Indokolás

A jogszabály szövegének világosan tartalmaznia kell az engedélyek módosítására 
alkalmazandó főbb elveket, míg az eljárás részleteit elegendő a végrehajtási intézkedésekben 
meghatározni. Különösen szükséges meghatározni az egyes termékek már létező engedélyeire 
vonatkozó módosítások típusait.

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) E cikk (1) bekezdésében említett 
kritériumok és eljárások – a teljesség 
igénye nélkül – az alábbi elveken 
alapulnak:
a) az engedély igazgatási változása 
esetében egyszerűsített bejelentési eljárás 
alkalmazandó;
b) az engedély kismértékű változása 
esetében rövidített értékelési időszakot 
állapítanak meg;
c) jelentős változás esetében az értékelési 
időszak a javasolt változtatás mértékével 
arányos; 

Or. en

Indokolás

A jogszabály szövegének világosan tartalmaznia kell az engedélyek módosítására 
alkalmazandó főbb elveket, míg a részleteket elegendő a végrehajtási intézkedésekben 
meghatározni. Különösen azt szükséges meghatározni, hogy különböző módosítási eljárásokat 
kell alkalmazni a biocid termék tervezett (kismértékű vagy jelentős) (az eredeti engedélyhez 
képesti) változtatásának jelentőségétől függően. Egyszerűsített bejelentési eljárást kell 
alkalmazni olyan kis mértékű változások esetében, amelyek nem befolyásolják károsan a 
termékkel járó kockázat szintjét és a termék hatékonyságát.
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Módosítás 31

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 
lényegében azonos terméknek, ha:

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

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

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

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

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.

Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

mennyiséget, 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.

Or. en

Indokolás

A javaslat szerint a nem engedélyezett biocid termékkel végzett, esetleg a termék környezetbe 
való kijutásával járó kutatási vagy fejlesztési célú kísérlet vagy vizsgálat elvégzéséhez 
előzetes nemzeti engedélyre van szükség. Ez nyilvánvaló akadályt képez az innováció előtt, 
mivel igen hosszú várakozási időt tesz szükségessé a kísérletet elvégzése előtt. Ezért, az 
illetékes hatóság általi előzetes értékelés szükségességét megtartva, 30 napos határidőt kell 
meghatározni annak értékelésére, hogy a tervezett kísérlet/vizsgálat felvet-e aggályokat. 

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A javaslat szerint a nem engedélyezett biocid termékkel végzett, esetleg a termék környezetbe 
való kijutásával járó kutatási vagy fejlesztési célú kísérlet vagy vizsgálat elvégzéséhez 
előzetes nemzeti engedélyre van szükség. Ez nyilvánvaló akadályt képez az innováció előtt, 
mivel igen hosszú várakozási időt tesz szükségessé a kísérletet elvégzése előtt. Ezért, az 
illetékes hatóság általi előzetes értékelés szükségességét megtartva, 30 napos határidőt kell 
meghatározni annak értékelésére, hogy a tervezett kísérlet/vizsgálat felvet-e aggályokat. 
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Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A javaslat szerint a nem engedélyezett biocid termékkel végzett, esetleg a termék környezetbe 
való kijutásával járó kutatási vagy fejlesztési célú kísérlet vagy vizsgálat elvégzéséhez 
előzetes nemzeti engedélyre van szükség. Ez nyilvánvaló akadályt képez az innováció előtt, 
mivel igen hosszú várakozási időt tesz szükségessé a kísérletet elvégzése előtt. Ezért, az 
illetékes hatóság általi előzetes értékelés szükségességét megtartva, 30 napos határidőt kell 
meghatározni annak értékelésére, hogy a tervezett kísérlet/vizsgálat felvet-e aggályokat. 

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha bármilyen kísérletre vagy 
vizsgálatra más tagállamban kerül sor, mint 

(3) Ha bármilyen kísérletre vagy 
vizsgálatra más tagállamban kerül sor, mint 



PE430.878v01-00 26/30 PA\798008HU.doc

HU

ahol a biocid termék forgalomba hozatala 
történik, a kérelmező kísérleti vagy 
vizsgálati engedélyt szerez be annak a 
tagállamnak az illetékes hatóságától, 
amelynek területén a kísérleteket vagy 
vizsgálatokat folytatják.

ahol a biocid termék forgalomba hozatala 
történik, a kérelmező értesíti annak a 
tagállamnak az illetékes hatóságát, 
amelynek területén a kísérleteket vagy 
vizsgálatokat folytatják. A kérelmező olyan 
írásos nyilvántartást hoz létre és vezet, 
amely részletezi a biocid termék vagy 
hatóanyag azonosító és címkézési adatait 
és az átadott mennyiséget, és 
dokumentációt állít össze, amely minden 
hozzáférhető adatot tartalmaz az emberi 
vagy állati egészségre, vagy a környezetre 
gyakorolt lehetséges hatásokról. A 
kérelmező ezeket az információkat kérésre 
hozzáférhetővé teszi az illetékes hatóság 
számára.

Or. en

Indokolás

A biocid terméket saját piacán forgalomba hozó tagállamtól eltérő tagállamok területén 
végzett kísérletekre/vizsgálatokra vonatkozó szabályoknak azonosnak kell lenniük az 
ugyanezen cikk első bekezdésében rögzítettekkel.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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, amennyire 
csak lehetséges a közös nómenklatúra (pl. 
INCI) szerint, kivéve, ha az 
ágazatspecifikus jogszabályok már 
rögzítik a címkézési követelményeket;

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

b) adott esetben a kezelt árucikkeknek 
tulajdonított biocid tulajdonság;
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c) az árucikkek vagy az anyagok 
kezeléséhez felhasznált vagy 
összetételében szereplő valamennyi biocid 
termék engedélyezési száma;

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

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

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

Or. en

Indokolás

El kell kerülni, hogy a kezelt árucikkekre és anyagokra vonatkozó címkézési előírások
átfedésbe kerüljenek az ágazati jogszabályok előírásaival. 

Módosítás 37

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 és kellőképpen tartósnak kell 
lennie, és annak a tagállamnak a nemzeti 
nyelvén vagy egyik nemzeti nyelvén kell 
írni, amelynek piacán a kezelt árucikk
vagy anyag forgalomba kerül.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a kezelt árucikkeket és anyagokat csakúgy, mint az egyéb 
termékeket mindig annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén kell címkézni, amelynek a piacán 
forgalomba kerül.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság 2023. január 1-jéig (4) A Bizottság 2016. január 1-jéig 
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jelentést készít e rendelet végrehajtásáról, 
és különösen a közösségi engedélyezési 
eljárás és a kölcsönös elismerés 
működéséről. A Bizottság az említett 
jelentést az Európai Parlament és a Tanács 
elé terjeszti.

jelentést készít e rendelet végrehajtásáról, 
és különösen a közösségi engedélyezési 
eljárás és a kölcsönös elismerés 
működéséről. A Bizottság az említett 
jelentést az Európai Parlament és a Tanács 
elé terjeszti.

Or. en

Módosítás 39

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 több hivatalos nyelv esetén az 
egyiken írt címkékkel lássák el.

Or. en

Indokolás

A termékeket általában mindig annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén kell címkézni, 
amelynek piacán forgalomba kerül.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a hatóanyagok I. mellékletbe való 
felvétele vagy közösségi engedélyezése 
során a kérelmezők számára tanácsadást és 
támogatást biztosít;

d) a hatóanyagok I. mellékletbe való 
felvétele vagy közösségi engedélyezése 
során a kérelmezők – különösen a kkv-k –
számára tanácsadást és támogatást biztosít;

Or. en
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Indokolás

Hangsúlyozni kell, hogy a kkv-k gyakrabban szorulnak majd támogatásra kérelmükkel 
kapcsolatban, ezt pedig a Bizottságnak, az ügynökségnek és a tagállamoknak az összes 
lehetséges esetben biztosítani kell számukra.

Módosítás 41

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 kkv-k számára csökkentett díj kerül 
megállapításra

Or. en

Indokolás

A kkv-k meghatározása a meghatározásokat tartalmazó 3. cikkhez fűzött külön módosításban 
szerepel.

Módosítás 42

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) a biocid termékeket forgalmazó 
személyeket, a kkv-k kivételével, éves díj 
megfizetésére kell kötelezni; valamint

Or. en

Indokolás

Míg az éves díj az ECHA folyamatos finanszírozását segíti elő, a kkv-ket fel kell menteni a 
díjfizetési kötelezettség alól annak érdekében, hogy ne háruljon rájuk szükségtelen pénzügyi 
teher.
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Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
75 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

75a. cikk 
Nemzeti információs szolgálatok 

létrehozása a tagállamokban
A tagállamok nemzeti információs 
szolgálatokat hoznak létre a kérelmezők, 
különösen a kkv-k és bármely más 
érdekelt fél számára nyújtott, azok e 
rendeletben előírt feladataival és 
kötelezettségeivel kapcsolatos, az 
ügynökség által a 66. cikk (2) 
bekezdésének d) pontjában előírt 
támogatáson felül nyújtott tanácsadás 
érdekében.

Or. en


