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Rendeletre irányuló javaslat 

46. cikk - 1–3 bekezdések 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A 15. cikktıl 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 szereplı feltételek mellett 

lehet végezni. 

(1) A 15. cikktıl 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 szereplı feltételek mellett 

lehet végezni. 

Tudományos kutatás és fejlesztés esetén a 

kísérletet vagy a vizsgálatot elvégezni 

kívánó személy annak megkezdése elıtt 

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 

termékbıl vagy hatóanyagból, és 

dokumentációt állít össze, amely minden 

hozzáférhetı adatot tartalmaz az emberi 

vagy állati egészségre, vagy a környezetre 

gyakorolt lehetséges hatásokról. Az érintett 

személyek ezeket az információkat kérésre 

hozzáférhetıvé teszik az illetékes hatóság 

számára. 

Tudományos kutatás és fejlesztés esetén a 

kísérletet vagy a vizsgálatot elvégezni 

kívánó személy annak megkezdése elıtt 

bejelentést tesz az illetékes hatóságnál, 

amennyiben a vizsgálatok vagy tesztek 

során kibocsátott hatóanyag vagy biocid 

termék mennyisége nem haladja meg az 

évi egy tonnát. A szóban forgó személy 

olyan írásos nyilvántartást hoz létre és 

vezet, amely részletezi a biocid termék 

vagy hatóanyag azonosító és címkézési 

adatait és átadott mennyiségét, és 

dokumentációt állít össze, amely minden 

hozzáférhetı adatot tartalmaz az emberi 

vagy állati egészségre, vagy a környezetre 

gyakorolt lehetséges hatásokról. Az érintett 

személyek ezeket az információkat kérésre 

hozzáférhetıvé teszik az illetékes hatóság 

számára. 

Termék- és folyamatorientált kutatás és 

fejlesztés esetén a kísérletet vagy a 

Termék- és folyamatorientált kutatás és 

fejlesztés esetén a kísérletet vagy a 
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vizsgálatot elvégezni kívánó személy a 

biocid termék vagy a hatóanyag 

forgalomba hozatalát megelızıen a 

második albekezdésben elıírt 

információkról bejelentést tesz a 

forgalomba hozatal helye szerinti tagállam 

illetékes hatóságának. 

vizsgálatot elvégezni kívánó személy a 

biocid termék vagy a hatóanyag 

forgalomba hozatalát megelızıen a 

második albekezdésben elıírt 

információkról bejelentést tesz a 

forgalomba hozatal helye szerinti tagállam 

illetékes hatóságának. 

(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 kezelendı területeket, 

és amelyben egyéb feltételeket is szabhat. 

Az illetékes hatóság a kibocsátott nemzeti 

engedélyrıl 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 olyan kedvezı véleményt adott 

ki, amelyben egyéb feltételeket is szabhat. 

Amennyiben az illetékes hatóság az (1) 

bekezdésben elıírt információk 

bejelentését követı 30 napon belül nem ad 

ki véleményt, a biocid termék vagy 

hatóanyag a bejelentett kísérlet vagy 

vizsgálat céljára forgalomba hozható. 

(3) Ha bármilyen kísérletre vagy 

vizsgálatra más tagállamban kerül sor, mint 

ahol a biocid termék forgalomba hozatala 

történik, a kérelmezı kísérleti vagy 

vizsgálati engedélyt szerez be annak a 

tagállamnak az illetékes hatóságától, 

amelynek területén a kísérleteket vagy 

vizsgálatokat folytatják. 

(3) Ha bármilyen kísérletre vagy 

vizsgálatra más tagállamban kerül sor, mint 

ahol a biocid termék forgalomba hozatala 

történik, a kérelmezı értesíti annak a 

tagállamnak az illetékes hatóságát, 

amelynek területén a kísérleteket vagy 

vizsgálatokat folytatják. A kérelmezı olyan 

írásos nyilvántartást hoz létre és vezet, 

amely részletezi a biocid termék vagy 

hatóanyag azonosító és címkézési adatait 

és átadott mennyiségét, továbbá 

dokumentációt állít össze, amely minden 

hozzáférhetı adatot tartalmaz az emberi 

vagy állati egészségre vagy a környezetre 

gyakorolt lehetséges hatásokról. A 

kérelmezı kérésre az illetékes hatóság 

rendelkezésére bocsátja ezeket az 

információkat. 

Ha az (1) és (2) bekezdésben említett 

kísérletek és vizsgálatok káros hatással 

lehetnek az emberi vagy állati egészségre, 

Ha az (1) és (2) bekezdésben említett 

kísérletek és vizsgálatok káros hatással 

lehetnek az emberi vagy állati egészségre, 
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vagy elfogadhatatlan mértékő ártalmas 

hatást gyakorolnak a környezetre, az 

érintett tagállam illetékes hatósága 

betilthatja, vagy olyan feltételekhez kötheti 

azokat, amelyeket a fenti következmények 

megelızése végett szükségesnek tart. Az 

illetékes hatóság az ilyen intézkedésekrıl 

késedelem nélkül tájékoztatja a Bizottságot 

és a többi illetékes hatóságot. 

vagy elfogadhatatlan mértékő ártalmas 

hatást gyakorolnak a környezetre, az 

érintett tagállam illetékes hatósága 

betilthatja, vagy olyan feltételekhez kötheti 

azokat, amelyeket a fenti következmények 

megelızése végett szükségesnek tart. Az 

illetékes hatóság az ilyen intézkedésekrıl 

késedelem nélkül tájékoztatja a Bizottságot 

és a többi illetékes hatóságot. 

Or. en 
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Amendment  336 

Amalia Sartori, Catherine Soullie, Françoise Grossetête és egyéb képviselık 

 

Jelentés A7-0239/2010 

Christa Klaß 

A biocid termékek forgalomba hozatala és felhasználása 

COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Az (1) bekezdéstıl eltérve az 

összehasonlító értékelés nem kötelezı 

azon biocid termékek esetén, amelyeknél 

bizonyított a biztonságos használat. 

Or. en 

Indoklás 

Annak értékelésekor, hogy egy terméket el lehet-e távolítani a piacról miután a termékre 

vonatkozóan a kockázatok és elınyök felmérésének keretében összehasonlító elemzést 

végeztek (lásd a (3) bekezdést), mindig figyelembe kell venni a termék hatékonyságát, 

valamint azt, hogy rendelkezésre áll-e elégséges számú és fajtájú termék az adott szennyezés 

vagy fertızés kezelésére. Csak azon biocid termékek esetében kell elvégezni az összehasonlító 

értékelést, amelyek esetében létezik valamilyen azonosított kockázat, és ezért alternatívákra 

van szükség. 
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15.9.2010 A7-0239/337 

Amendment  337 

Amalia Sartori, Catherine Soullie, Françoise Grossetête és egyéb képviselık 

 

Jelentés A7-0239/2010 

Christa Klaß 

A biocid termékek forgalomba hozatala és felhasználása 

COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az elfogadható napi felvétel, az akut 

referenciadózis és a szerrel dolgozó 

személy elfogadható expozíciós szintje 

jelentısen alacsonyabb, mint az I. 

mellékletbe felvett hatóanyagok nagy 

része esetében ugyanazon terméktípus 

vonatkozásában; 

törölve 

Or. en 

Indoklás 

Ez gyakran enyhíthetı a termék használatának megváltoztatásával vagy személyes 

védıfelszerelés használatával és mőszaki elıírások alkalmazásával. 

 

 

 


