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Módosítás 8
Daciana Octavia Sârbu

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Előfordulhat, hogy a felülvizsgálati 
program javasolt meghosszabbítása nem 
lesz elegendő egyes hatóanyagok 
értékelésének lezárásához. Jelentősen 
hosszabb határidőt mindazonáltal azért 
nem érdemes kitűzni, mert ez azt a jelzést 
adná a folyamat résztvevőinek, hogy nem 
szükséges a felülvizsgálati program 
végrehajtását felgyorsítani, nem szükséges 
további erőfeszítéseket tenni annak időben 
való befejezése érdekében. Ugyanakkor 
indokolt a 2013. május 14. utáni 
időszakra az addig megmaradó 
hatóanyagok tekintetében rugalmasabb 
eljárást megállapítani a felülvizsgálati 
program és a kapcsolódó átmeneti időszak 
meghosszabbítására,

8) Előfordulhat, hogy a felülvizsgálati 
program javasolt meghosszabbítása nem 
lesz elegendő egyes hatóanyagok 
értékelésének lezárásához. Jelentősen 
hosszabb határidőt mindazonáltal azért 
nem érdemes kitűzni, mert ez azt a jelzést 
adná a folyamat résztvevőinek, hogy nem 
szükséges a felülvizsgálati program 
végrehajtását felgyorsítani, nem szükséges 
további erőfeszítéseket tenni annak időben 
való befejezése érdekében. A 
felülvizsgálati program és a fennmaradó 
hatóanyagok bevizsgálására adott, 
kapcsolódó átmeneti időszak 2014. május 
14. után még legfeljebb 2 évre 
hosszabbítható meg, és erre csak akkor 
kerülhet sor, ha egyértelmű jelek utalnak 
arra, hogy az ezen irányelv helyébe 
léptetni kívánt jogszabály 2014. május 14. 
előtt nem fog hatályba lépni,

Or. en

Indokolás

Az „átmeneti” szó véletlenül maradt ki a jelentéstervezetből. Ami a módosítás többi részét 
illeti, a javaslat a Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti megállapodás részét képezi.

Módosítás 9
Daciana Octavia Sârbu

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 1 bekezdés - a pont
98/8/EK irányelv
12 cikk - 1 bekezdés - c pont - i alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„i. 2013. május 14-ig az irányelv 
alkalmazásában benyújtott információkat, 
kivéve ha ezek az információk biocid 
termékekre vonatkozó nemzeti szabályok 
értelmében már védelem alatt állnak. Ilyen 
esetekben az adott tagállamban az 
információk a nemzeti szabályokban 
biztosított adatvédelmi időszak lejártáig, de 
legkésőbb 2013. május 14-ig állnak 
védelem alatt;”

„i. 2014. május 14-ig az irányelv 
alkalmazásában benyújtott információkat, 
kivéve ha ezek az információk biocid 
termékekre vonatkozó nemzeti szabályok 
értelmében már védelem alatt állnak. Ilyen 
esetekben az adott tagállamban az 
információk a nemzeti szabályokban 
biztosított adatvédelmi időszak lejártáig, de 
legkésőbb 2014. május 14-ig, vagy adott 
esetben legkésőbb addig a dátumig állnak 
védelem alatt, ameddig a 16. cikk (1) 
bekezdésében említett átmeneti időszakot
a 16. cikk (2) bekezdésével összhangban 
meghosszabbították;”

Or. en

Indokolás

A Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti megállapodás részeként a szöveg hozzáigazítása 
az eredeti módosításhoz.

Módosítás 10
Daciana Octavia Sârbu

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 1 bekezdés - b pont
98/8/EK irányelv
12 cikk - 2 bekezdés - c pont - i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„i. 2013. május 14-ig az irányelv 
alkalmazásában benyújtott információkat, 
kivéve ha bizonyos adatok biocid 
termékekre vonatkozó nemzeti szabályok 
értelmében már védelem alatt állnak; ilyen 
esetekben az adott tagállamban ezek az 
adatok az említett nemzeti szabályokban 
biztosított adatvédelmi időszak lejártáig, de 
legkésőbb 2013. május 14-ig állnak 
védelem alatt;”

„i. 2014. május 14-ig az irányelv 
alkalmazásában benyújtott információkat, 
kivéve ha bizonyos adatok biocid 
termékekre vonatkozó nemzeti szabályok 
értelmében már védelem alatt állnak; ilyen 
esetekben az adott tagállamban ezek az 
adatok az említett nemzeti szabályokban 
biztosított adatvédelmi időszak lejártáig, de 
legkésőbb 2014. május 14-ig, vagy adott 
esetben legkésőbb addig a dátumig állnak 
védelem alatt, ameddig a 16. cikk (1) 
bekezdésében említett átmeneti időszakot 



AM\763588HU.doc 5/7 PE418.287v01-00

HU

a 16. cikk (2) bekezdésével összhangban 
meghosszabbították;”

Or. en

Indokolás

A Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti megállapodás részeként a szöveg hozzáigazítása 
az eredeti módosításhoz.

Módosítás 11
Daciana Octavia Sârbu

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 2 bekezdés - a pont
98/8/EK irányelv
16 cikk - 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A 3. cikk (1) bekezdésétől, az 5. cikk (1) 
bekezdésétől, valamint a 8. cikk (2) és (4) 
bekezdésétől való további eltéréssel és a 
(2) és a (3) bekezdés sérelme nélkül a 
tagállamok 2013. május 14-ig folytathatják 
a biocid termékek forgalomba hozatalára 
jelenleg alkalmazott rendszerük vagy 
gyakorlatuk alkalmazását.”

„A 3. cikk (1) bekezdésétől, az 5. cikk (1) 
bekezdésétől, valamint a 8. cikk (2) és (4) 
bekezdésétől való további eltéréssel és a 
(2) és a (3) bekezdés sérelme nélkül a 
tagállamok 2014. május 14-ig folytathatják
a biocid termékek forgalomba hozatalára 
jelenleg alkalmazott rendszerük vagy 
gyakorlatuk alkalmazását. Amennyiben 
egy hatóanyagnak az I. vagy IA. 
mellékletbe történő felvételére irányuló 
határozat a 16. cikk (3) bekezdésének való 
megfelelésre 2014. május 14-nél későbbi 
időpontot határoz meg, ez az eltérés a 
határozatban megállapított időpontig 
továbbra is alkalmazandó az említett 
hatóanyagot tartalmazó termékekre.”

Or. en

Indokolás

A Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti megállapodás részeként a szöveg hozzáigazítása 
az eredeti módosításhoz.
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Módosítás 12
Daciana Octavia Sârbu

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 2 bekezdés - b pont - i alpont
98/8/EK irányelv
16 cikk - 2 bekezdés - 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Az irányelv elfogadását követően a 
Bizottság tizenhárom éves 
munkaprogramot indít valamennyi olyan 
hatóanyag vizsgálatára, amely a 34. cikk 
(1) bekezdésében előírt időpontban a 2. 
cikk (2) bekezdésének c) és d) pontjában 
meghatározottaktól eltérő rendeltetésű 
biocid termék hatóanyagaként már 
forgalomban volt.”

„Az irányelv elfogadását követően a 
Bizottság tizennégy éves munkaprogramot 
indít valamennyi olyan hatóanyag 
vizsgálatára, amely a 34. cikk (1) 
bekezdésében előírt időpontban a 2. cikk 
(2) bekezdésének c) és d) pontjában 
meghatározottaktól eltérő rendeltetésű
biocid termék hatóanyagaként már 
forgalomban volt.”

Or. en

Indokolás

A Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti megállapodás része.

Módosítás 13
Daciana Octavia Sârbu

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 2 bekezdés - b pont - ii alpont
98/8/EK irányelv
16 cikk - 2 bekezdés - 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A jelentés következtetéseitől függően a 
28. cikk (3) bekezdésében előírt eljárással
határozat hozható az (1) bekezdés szerinti 
átmeneti időszak és a tizenhárom éves 
munkaprogram egy meghatározott 
időtartammal való meghosszabbításáról.”

„A jelentés következtetéseitől függően 
határozat hozható az (1) bekezdés szerinti 
átmeneti időszak és a tizennégy éves 
munkaprogram legfeljebb két évvel való 
meghosszabbításáról.” Az ezen irányelv 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedést a 28. 
cikk (4) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
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elfogadni.”

Or. en

Indokolás

A Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti megállapodás részeként a szöveg hozzáigazítása 
az eredeti módosításhoz.

Módosítás 14
Daciana Octavia Sârbu

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 2 bekezdés - b pont - iii alpont
98/8/EK irányelv
16 cikk - 2 bekezdés - 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. A második albekezdésben az „A tízéves 
időszak alatt” szövegrész helyébe az „A 
tizenhárom éves időszak alatt” szöveg lép.

iii. A második albekezdésben az „A tízéves 
időszak alatt” szövegrész helyébe az „A 
tizennégy éves időszak alatt” szöveg lép.

Or. en

Indokolás

A Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti megállapodás részeként a szöveg hozzáigazítása 
az eredeti módosításhoz.
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