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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) Mivel az élelmiszerek vagy 

takarmányok tartósítására a károsító 

szervezetekkel szembeni hatásuk miatt 

használt, megelızıleg 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. 

(20) Mivel az élelmiszerek tartósítására a 

károsító szervezetekkel szembeni hatásuk 

miatt használt, megelızıleg a 20. 

terméktípusba tartozó szereket a 

89/107/EGK tanácsi irányelv és az 

1831/2003 európai parlamenti és tanácsi 

rendelet szabályozza, kizárólag a 

takarmányok fenntartása indokolt e 

terméktípuson belül 

Or. en 

Indoklás 

Szükséges a 20. terméktípus fenntartása, mivel ezek a biocid termékek nem tartósítószerek, 

hanem fertıtlenítıszerek. Például az élelmiszerek humán patogénektıl (mint például a 

szalmonella) való fertıtlenítésére használt termékek nem felelnek meg a 

takarmányadalékokról szóló rendeletekben foglalt követelményeknek. Valójában a termékek 

nem „befolyásolják kedvezıen a takarmányt”, nem fokozzák annak hatásosságát, és nincs 

tartósító hatásuk sem. Rendeltetésük a tojás, valamint a csirke- és disznóhús 

szalmonellafertızésének megakadályozása, ezért azokat fertıtlenítı hatóanyagoknak kell 

tekinteni, amelyek egyetlen rendeltetése az emberi egészség védelme. 
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 Takarmányok fertıtlenítésére a károsító 

szervezetekkel szembeni hatásuk miatt 

használt szerek. 

Or. en 

Indoklás 

Fenn kell tartani a biocid termékek 20. terméktípusát („takarmánytartósító szerek”), de a 

meghatározását módosítani kell, mivel ezek a biocid termékek nem tartósító-, hanem 

fertıtlenítıszerek. Például az élelmiszerek humán patogénektıl (mint például a szalmonella) való 

fertıtlenítésére használt termékek nem felelnek meg a takarmányadalékokról szóló rendeletekben 

foglalt követelményeknek. Nem is tartósítószerként hatnak, hiszen nem óvják meg az állati 

takarmányt a megromlástól. Ezeket a termékeket tehát fertıtlenítıszernek kell tekinteni. 

 

 


