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15.9.2010 A7-0239/359 

Módosítás  359 

Christa Klaß 

a PPE képviselıcsoportja nevében 

Dan Jørgensen 

az S&D képviselıcsoportja nevében 

Corinne Lepage 

az ALDE képviselıcsoport nevében 

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 

33 cikk – 1 és 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A biocid termékek következı kategóriái 

vonatkozásában bocsátható ki közösségi 

engedély: 

(1) 2013-tól kezdıdıen a biocid termékek 

következı kategóriái vonatkozásában 

bocsátható ki közösségi engedély: 

a) egy vagy több új hatóanyagot tartalmazó 

biocid termékek;  

a) egy vagy több új hatóanyagot tartalmazó 

biocid termékek;  

b) kis kockázattal járó biocid termékek. b) kis kockázattal járó biocid termékek. 

(2) Az e rendelet végrehajtásáról szóló, az 

54. cikk (4) bekezdésében említett 

bizottsági jelentést követıen és a közösségi 

engedélyekkel kapcsolatban győjtött 

tapasztalatok fényében a Bizottság e cikk 

(1) bekezdését további biocid termékekkel 

egészítheti ki. 

(2) 2017-tıl a közösségi engedély az 5. 

cikk hatálya alá tartozó aktív 

hatóanyagokat tartalmazó biocid 

termékek kivételével a biocid termékek 

valamennyi kategóriája vonatkozásában 

kibocsátható. 

Or. en 



 

AM\831050HU.doc  PE446.601v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

15.9.2010 A7-0239/360 

Módosítás  360 

Christa Klaß 

a PPE képviselıcsoportja nevében 

Corinne Lepage 

az ALDE 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 

41 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (2a) Egy meglévı engedély módosításának 

a változtatások következı kategóriáinak 

egyikébe kell tartoznia: 

 a) „adminisztratív változtatás” 

 b) „kismértékő változtatás” 

 c) „jelentıs változtatás” 

 a 3. cikk (1) bekezdésének ta), tb) és tc) 

pontjaiban meghatározott módon. 

Or. en 

Indoklás 

A jogszabályszövegnek világosan fel kell vázolnia azokat a fı elveket, amelyek az engedélyek 

módosításakor alkalmazandók, jóllehet az eljárások részletes szabályai meghatározhatók a 

végrehajtási intézkedések között is. Különösen azokat a változtatástípusokat kell 

meghatározni, amelyeket a meglévı engedélyeken lehet elvégezni. 
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15.9.2010 A7-0239/361 

Módosítás  361 

Christa Klaß 

a PPE képviselıcsoportja nevében 

Corinne Lepage 

az ALDE 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 

42 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A Bizottság az engedélynek a 39–41. cikk 

alapján történı visszavonásával vagy az 

engedélyben szereplı feltételek 

módosításával kapcsolatos kritériumokat és 

eljárásokat meghatározó végrehajtási 

intézkedéseket fogad el, beleértve egy 

vitarendezési mechanizmust is. 

(1) A Bizottság az engedélynek a 39–41. 

cikk alapján történı visszavonásával vagy 

az engedélyben szereplı feltételek 

módosításával kapcsolatos kritériumokat és 

eljárásokat meghatározó végrehajtási 

intézkedéseket fogad el, beleértve egy 

vitarendezési mechanizmust is. 

 (1a) Az e cikk (1) bekezdésében említett 

kritériumok és eljárások – a teljesség 

igénye nélkül – az alábbi elveken 

alapulnak: 

 a) egy engedély adminisztratív 

változtatása esetén egyszerősített értesítési 

eljárás alkalmazandó; 

 b) egy engedély kismértékő 

változtatásának értékelésére rövidebb 

határidıt kell meghatározni; 

 c) jelentıs változtatás esetében az 

értékelési idıszak a javasolt változtatás 

mértékével arányos; 

Az e rendelet nem alapvetı fontosságú 

elemeinek kiegészítéssel történı 

módosítására vonatkozó intézkedéseket a 

72. cikk (4) bekezdésében említett, 

ellenırzéssel történı szabályozási 

bizottsági eljárással összhangban kell 

elfogadni. 

(2) Az e rendelet nem alapvetı fontosságú 

elemeinek kiegészítéssel történı 

módosítására vonatkozó intézkedéseket a 

72. cikk (4) bekezdésében említett, 

ellenırzéssel történı szabályozási 

bizottsági eljárással összhangban kell 

elfogadni. 
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Or. en 

Indoklás 

A jogszabályszövegnek világosan fel kell vázolnia azokat a fı elveket, amelyek az engedélyek 

módosításakor alkalmazandók, jóllehet az eljárások részletes szabályai meghatározhatók a 

végrehajtási intézkedések között is. Pontosítani kell különösen azt, hogy különbözı típusú 

módosítási eljárásokat kell alkalmazni a biocid termékek tervezett változtatásainak (az eredeti 

engedélyhez mért) nagyságrendjétıl és jelentıségétıl függıen (adminisztratív, kismértékő és 

jelentıs változatás). 

 

 

 


