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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

15.9.2010 A7-0239/341 

Módosítás  341 

Michèle Rivasi 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

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 

1 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A rendelet célja, hogy biztosítsa mind az 

emberek és az állatok egészsége, mind a 

környezet magas szintő védelmét, és hogy 

javítsa a belsı piac mőködését a biocid 

termékek forgalomba hozatalára és 

használatára vonatkozó szabályok 

harmonizálásával, és ezzel egyidejőleg a 

mezıgazdasági termelés fokozásával. E 

rendelet rendelkezései az elıvigyázatosság 

elvén alapulnak annak biztosítása 

érdekében, hogy a forgalomba hozott 

hatóanyagok vagy termékek ne 

gyakoroljanak káros hatást az emberekre, 

a nem célzott állatfajokra, illetve a 

környezetre. Különösen szem elıtt kell 

tartani a gyermekek, a várandós nık és a 

betegek védelmét. 

Or. en 

Indokolás 

Egyértelmővé kell tenni, hogy az elıvigyázatosság elve alkalmazásának az emberi egészség, a 

nem célzott állatfajok és a környezet biocid termékek káros hatásaival szembeni védelmét kell 

szolgálnia. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

15.9.2010 A7-0239/342 

Módosítás  342 

Michèle Rivasi 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

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 

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 szereplı feltételeknek a helyi 

körülményekhez való hozzáigazítására 

vonatkozó javaslatról. Az érintett tagállam 

illetékes hatósága késedelem nélkül 

elfogadja az említett határozatnak való 

megfelelés érdekében szükséges 

valamennyi megfelelı intézkedést. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

Az illetékes hatóságok által elvégzett, helyi körülményeknek megfelelı kiigazításokat 

tiszteletben kell tartani. Ellentmondana a szubszidiaritás elvének, ha a Bizottságot 

feljogosítanák arra, hogy döntsön a helyi körülményekhez való hozzáigazításról. 
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15.9.2010 A7-0239/343 

Módosítás  343 

Michèle Rivasi 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

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 

31 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 25. és a 28. cikktıl eltérve, a tagállamok 

illetékes hatóságai elutasíthatják az V. 

melléklet 15., 17. és 23. terméktípusa 

vonatkozásában kibocsátott nemzeti 

engedélyek kölcsönös elismerését, 

amennyiben az elutasítás indoka az 

emberek, az állatok vagy a növények 

egészségének védelme, a mővészeti, 

történelmi vagy régészeti vonatkozású 

nemzeti kincsek védelme, illetve az ipari 

vagy kereskedelmi tulajdon védelme. A 

tagállamok illetékes hatóságai minden 

ilyen vonatkozású határozatukról 

késedelem nélkül tájékoztatják egymást és 

a Bizottságot, és megjelölik annak 

indokait. 

A 25–29. cikktıl eltérve, a tagállamok 

illetékes hatóságai elutasíthatják az 5. és 9. 

cikkben említett hatóanyagokat 

tartalmazó biocid termékek és az V. 

melléklet 15., 17. és 23. terméktípusa 

vonatkozásában kibocsátott nemzeti 

engedélyek kölcsönös elismerését, 

amennyiben az elutasítás indoka az 

emberek, különösen a kiszolgáltatott 

csoportok egészségének védelme, az 

állatok vagy a növények egészségének 

védelme, a környezet, a mővészeti, 

történelmi vagy régészeti vonatkozású 

nemzeti kincsek védelme, illetve az ipari 

vagy kereskedelmi tulajdon védelme. A 

tagállamok illetékes hatóságai minden 

ilyen vonatkozású határozatukról 

késedelem nélkül tájékoztatják egymást és 

a Bizottságot, és megjelölik annak 

indokait. 

Or. en 

Indoklás 

A 151. módosítás javítása.  

A tagállamok számára lehetıvé kell tenni, hogy a kizárási kritériumok hatálya alá tartozó 
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anyagokat tartalmazó biocid termékek és a potenciálisan helyettesíthetı anyagok esetében 

megtagadják a kölcsönös elismerést. 
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15.9.2010 A7-0239/344 

Módosítás  344 

Michèle Rivasi 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

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 

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 szereplı 

valamennyi hatóanyag neve;  

a) „biocid termékekkel kezelt” felirat után 

az árucikk vagy az anyagok kezeléséhez 

felhasznált vagy az árucikk vagy az 

anyagok összetételében szereplı 

valamennyi hatóanyag neve, lehetıség 

szerint közös nómenklatúrát (pl. INCI) 

használva, kivéve, ha ágazatspecifikus 

jogszabályok már legalább ezzel 

egyenértékő címkézési követelményeket 

rögzítenek; a nanoanyagok neve után 

zárójelben a „nano” kifejezést kell 

feltüntetni; 

Or. en 

Indoklás 

Mivel a fogyasztók nem feltétlenül ismerik a biocidok nevét, a címkén a hatóanyagok 

felsorolása elıtt világosan jelezni kell, hogy az árucikket biocid termékekkel kezelték. A biocid 

termékekkel kezelt valamennyi árucikket címkézni kell, kivéve, ha más jogszabályok legalább 

ezzel egyenértékő elıírásokat rögzítenek. A nanoanyagokat nanoanyagként kell megjelölni a 

címkén, ahogy azt a kozmetikai termékek esetében már elfogadták. 
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15.9.2010 A7-0239/345 

Módosítás  345 

Michèle Rivasi 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

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 

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 minısülı 

vállalkozások esetében csökkentett díjakat 

kell megállapítani; 

a) a mikro-, kis- és középvállalkozások 

meghatározásáról szóló 2003/361/EK 

bizottsági ajánlás értelmében kis- és 

középvállalkozásnak minısülı 

vállalkozások esetében csökkentett díjakat 

kell megállapítani; a mikro- és 

kisvállalkozásoknak elsısorban az éves 

díjból kell jelentıs engedményt kapniuk; 

Or. en 

Indoklás 

Az 224. módosítás helyébe lépı megegyezéses módosítás  

Az éves díjat fenn kell tartani annak érdekében, hogy az ECHA megfelelı finanszírozása 

biztosított legyen, ezen ügynökségnek ugyanis folyamatos munkát kell végeznie a biocid 

termékekkel kapcsolatban. E munkát a kérelmezı vállalkozás méretétıl függetlenül el kell 

végezni. Ez különösen fontos akkor, ha a központi engedélyezés hatóköre – és ezáltal az 

ECHA forrásigénye – jelentısen bıvül. Figyelembe véve azonban a mikro- és 

kisvállalkozások különleges helyzetét, az éves díjból számukra nyújtott jelentıs díjcsökkentést 

világosan bele kell foglalni a szövegbe. 
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15.9.2010 A7-0239/346 

Módosítás  346 

Michèle Rivasi 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

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 

II melléklet – 4 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4. Az engedélyeztetéshez szükséges 

vizsgálatokat a 440/2008/EK tanácsi 

rendeletben leírt módszerek szerint kell 

végezni. Ha azonban egy adott módszer 

vagy leírása nem megfelelı, egyéb – 

lehetıség szerint nemzetközileg elismert – 

módszereket kell alkalmazni, indokolva 

alkalmazásukat. 

4. Az engedélyeztetéshez szükséges 

vizsgálatokat a 440/2008/EK tanácsi 

rendeletben leírt módszerek szerint kell 

végezni. Az I. mellékletben felsorolt 

módszerek nem terjednek ki a 

nanoanyagokra, kivéve, ha errıl 

kifejezetten említés történik. Ha azonban 

egy adott módszer vagy leírása nem 

megfelelı, egyéb, tudományosan kellıen 

alátámasztott módszert kell alkalmazni, 

amelynek helytállóságát a kérelemben 

indokolni kell. 

Or. en 

Indoklás 

A 293. módosítás analógiájára. A nanoanyagokat azért használják, mert tulajdonságaik 

eltérıek vagy jobbak az ömlesztett anyagokénál. Igen apró méretük és ebbıl adódóan relatív 

felületük növekedése miatt új kockázatokat jelenthetnek. A Bizottság illetékes tudományos 

bizottsága azt a következtetést vonta le, hogy mind a kitettségre voantkozó becslések, mind 

pedig a veszélyazonosítás módszertanával kapcsolatos ismereteket fejleszteni és validálni kell 

a nanoanyagok tekintetében. Az ömlesztett vegyi anyagokra vonatkozó jelenlegi módszerekrıl 

ugyanis nem feltételezhetı, hogy releváns adatokat szolgáltatnak mindaddig, amíg azokat 

egyértelmően meg nem határozzák. 



 

AM\831048HU.doc  PE446.601v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

15.9.2010 A7-0239/347 

Módosítás  347 

Michèle Rivasi 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

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 

II melléklet – 1 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1. A hatóanyagokról szóló 

dokumentációnak tartalmaznia kell azokat 

az adatokat, amelyekbıl adott esetben 

megállapítható az elfogadható napi felvétel 

(ADI), a szerrel dolgozó személy 

elfogadható expozíciós szintje (AOEL), az 

elıre jelezhetı környezeti koncentráció 

(PEC) és a becsült hatásmentes 

koncentráció (PNEC) értéke.  

1. A hatóanyagokról szóló 

dokumentációnak tartalmaznia kell azokat 

az adatokat, amelyekbıl adott esetben 

megállapítható az elfogadható napi felvétel 

(ADI), a szerrel dolgozó személy 

elfogadható expozíciós szintje (AOEL), az 

elıre jelezhetı környezeti koncentráció 

(PEC) és a becsült hatásmentes 

koncentráció (PNEC) értéke.  

Az I. szint dokumentációinak 

tartalmazniuk kell a hatóanyagok teljes 

életciklus alatti tulajdonságainak és 

kockázatainak azonosításához szükséges 

valamennyi információt, különösen e 

rendelet 5., 9. és 17. cikkének 

megfelelıen. 

Or. en 

Indoklás 

Olyan adatszolgáltatási kötelezettséget kell elıírni, amely a hatóanyagok kockázatainak 

megfelelı azonosítását lehetıvé tevı információszolgáltatást biztosít. 
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15.9.2010 A7-0239/348 

Módosítás  348 

Michèle Rivasi 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

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 

IV melléklet – bevezetés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A kérelmezı az ebben a mellékletben 

ismertetett általános szabályok alapján 

javasolhat eltérést a II. és a III. 

mellékletben meghatározott 

adatszolgáltatási követelményektıl. A 

kérelmezınek a dokumentáció megfelelı 

rovatában egyértelmően jeleznie kell, ha az 

elıírtaktól eltérıen szolgáltat adatokat, 

kifejezetten hivatkozva e melléklet 

vonatkozó szabályára vagy szabályaira. 

A kérelmezı az ebben a mellékletben 

ismertetett általános szabályok alapján 

javasolhat eltérést a II. és a III. 

mellékletben meghatározott 

adatszolgáltatási követelményektıl. A 

kérelmezınek a dokumentáció megfelelı 

rovatában egyértelmően jeleznie kell, ha az 

elıírtaktól eltérıen szolgáltat adatokat, 

kifejezetten hivatkozva e melléklet 

vonatkozó szabályára vagy szabályaira, és 

azt az illetékes hatóságnak jóvá kell 

hagynia.  

Or. en 

Indoklás 

Az adatszolgáltatási követelményektıl való, kérelmezı által javasolt eltéréseket az illetékes 

hatóságnak is meg kell erısítenie. 
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15.9.2010 A7-0239/349 

Módosítás  349 

 

a Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében 

 

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 

28 cikk – 9 bekezdés – 2 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A határozatot az illetékes hatóság elsı 

albekezdés szerinti értesítésétıl számított 

három hónapon belül fogadják el. 

Amennyiben a Bizottság a 30. cikk 

értelmében véleményt kér az 

ügynökségtıl, a három hónapos idıszakot 

az ügynökség véleményének közléséig 

felfüggesztik. 

Or. en 

Indoklás 

A jogalkotási szövegnek egyértelmően kell meghatároznia, hogy mennyi idıre van szükség a 

párhuzamos nemzeti engedélyek kölcsönös elismerésével kapcsolatos viták tényleges 

rendezését célzó eljárás lefolytatásához. Három hónap megfelelı idıszak arra, hogy a 

Bizottság érdemi határozatot hozzon az engedélyek elutasításának vagy korlátozásokkal 

történı elismerésének igazolásáról. 
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15.9.2010 A7-0239/350 

Módosítás  350 

 

a Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében 

 

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 

54 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A Bizottság 2023. január 1-jéig 

jelentést készít e rendelet végrehajtásáról, 

és különösen a közösségi engedélyezési 

eljárás és a kölcsönös elismerés 

mőködésérıl. A Bizottság e jelentést az 

Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti. 

(4) A Bizottság 2019. január 1-jéig, majd 

ezt követıen háromévente jelentést készít e 

rendelet végrehajtásáról, és különösen a 

közösségi engedélyezési eljárás és a 

kölcsönös elismerés mőködésérıl. A 

Bizottság e jelentést az Európai Parlament 

és a Tanács elé terjeszti. 

 A Bizottság e jelentés alapján értékeli, 

hogy szükséges-e javaslatot tenni a jelen 

rendelet módosítására.  

Or. en 

Indoklás 

A Bizottság jelentése a meghatározott fıbb nehézségek lehetı legnagyobb mértékő 

csökkentését célzó felülvizsgálati folyamat alapja.  

 

 

 


