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 da) a nanoanyagokat tartalmazó biocid 

termékek esetén a környezetre vagy az 

egészségre kifejtett kockázat az átfogó 

kockázatbecslés részeként került 

elemzésre.  

Or. en 

Indoklás 

A nanoanyagok a velük azonos, nem nanoszerkezető anyagoktól eltérı tulajdonságokkal 
rendelkeznek. Éppen ezért külön kell foglalkozni a nanoanyagokat tartalmazó biocid termékek 
kockázatának vizsgálatával. 
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(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. 
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Termék- és folyamatorientált kutatás és 

fejlesztés esetén a kísérletet vagy a 

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. 

Termék- és folyamatorientált kutatás és 

fejlesztés esetén a kísérletet vagy a 

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 e 

célból 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 Ha az (1) és (2) bekezdésben említett 
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kísérletek és vizsgálatok káros hatással 

lehetnek az emberi vagy állati egészségre, 

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. 

kísérletek és vizsgálatok káros hatással 

lehetnek az emberi vagy állati egészségre, 

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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  (6b) Annak érdekében, hogy 

megkönnyítse az engedélyezési 

gyakorlatok összehangolását az Unió 

egész területén, és csökkentse a vállalatok 

és az illetékes hatóságok adminisztratív 

terheit, a Bizottság a 71a. cikkel 

összhangban és a 71b. és 71c. cikkekben 

felsorolt feltételeknek megfelelıen 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

révén olyan intézkedéseket fogad el, 

amelyek meghatározzák ugyanazon 

felhasználású ugyanazon termék más 

kereskedelmi neveken, különbözı 

vállalatok által történı forgalomba 

hozatalára és engedélyezésére vonatkozó 

feltételeket, kritériumokat és eljárásokat. 

Az ilyen jellegő intézkedéseknél 

alkalmazott kritériumok és eljárások – a 

teljesség igénye nélkül – az alábbi elveken 

alapulnak: 

 a) nem kerül sor további értékelésre, mivel 

az érintett termék már engedélyezve van; 

 b) engedélyezésre vonatkozó 

határozatokat rövid idın belül ki kell 

adni; 

 c) az engedélyezési díjaknak 

alacsonyaknak kell lenniük a szükséges 

adminisztrációs munka korlátozott 

mennyiségével összhangban. 
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Or. en 

Indoklás 

Az EU egyes tagállamaiban engedélyezési gyakorlat ugyanazon felhasználású ugyanazon 
termék más kereskedelmi neveken, különbözı vállalatok által történı forgalomba hozatalát 
különbözı típusú engedélyek rendszere révén engedélyezni és megkönnyíteni. Mivel az 
engedélymásodlatok és kiegészítı engedélyek kiadása tisztán igazgatási jellegő kérdés, ezért 
nem szükséges az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásokat ismételten 
megvizsgálni. 

 

 


