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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

15.9.2010 A7-0239/351 

Módosítás  351 

Sabine Wils 

a GUE/NGL 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 

3 cikk – 1 bekezdés – u a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  ua) „kockázatcsökkentı intézkedések”: 

 olyan intézkedések, amelyek minimálisra 

csökkentik azokat a lehetséges 

kockázatokat, amelyeket a hatóanyagok 

vagy termékek használata az emberekre, a 

nem célzott állatfajokra és a környezetre 

jelent. Ezek az intézkedések elsısorban 

megelızı kockázatcsökkentı 

intézkedéseket, ellenırzést, a 

szermaradékok engedélyezett 

határértékeit, valamint a veszélyes 

termékek alkalmazását tanúsítással 

rendelkezı szakmai felhasználókra 

korlátozó rendelkezéseket foglalnak 

magukban. 

Or. en 

Indoklás 

Pontosítás. A kockázatcsökkentı intézkedéseknek az emberi és állati egészség, valamint a 

környezet védelme érdekében hozzá kell járulniuk a biocid termékek kockázatainak megfelelı 

csökkentéséhez. 
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15.9.2010 A7-0239/352 

Módosítás  352 

Sabine Wils 

a GUE/NGL 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 

3 cikk – 1 bekezdés – u b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ub) „rendeltetésszerő használat”:  

 a hatóanyag vagy termék elıre látható 

felhasználási módjai annak teljes, az 

ártalmatlanítást is magában foglaló 

élettartama alatt, és figyelembe véve a 

reálisan elképzelhetı legkedvezıtlenebb 

viszonyokat, például a nem megfelelı 

felhasználást és a baleseteket. 

Or. en 

Indoklás 

Biztosítani kell a biocid termékek teljes életciklusának figyelembevételét, az ártalmatlanítást 

is beleértve. 
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15.9.2010 A7-0239/353 

Módosítás  353 

Sabine Wils 

a GUE/NGL 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 

21 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az (1) bekezdéstıl eltérve 

potenciálisan helyettesíthetı hatóanyagot 

tartalmazó biocid termék összehasonlító 

értékelés nélkül engedélyezhetı azokban 

az esetekben, amikor elıször célszerő a 

termék gyakorlati alkalmazásán keresztül 

tapasztalatokat győjteni. 

törölve 

Or. en 

Indoklás 

Amikor egy anyagot potenciálisan helyettesíthetıként sorolnak be, megállapított, hogy az 

anyag egészségügyi és környezeti veszélyeket hordoz. A potenciálisan helyettesíthetı anyagot 

tartalmazó termékeknek ezért a forgalomba hozatal elıtt mindig át kell esniük összehasonlító 

értékelésen. 
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15.9.2010 A7-0239/354 

Módosítás  354 

Sabine Wils 

a GUE/NGL 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 – bevezetı rész 

 

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, az 

eltérés indokainak tudományosan kellıen 

megalapozottnak kell lenniük, és azt az 

illetékes hatóságnak jóvá kell hagynia. 

Or. en 

Indoklás 

A IV. melléklet nem elégséges ahhoz, hogy biztosítsa az elégséges adatgyőjtést a rendeletnek 

megfelelıen. 
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15.9.2010 A7-0239/355 

Módosítás  355 

Sabine Wils 

a GUE/NGL 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 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. 

 

 

 


