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Az Országgyű lés
Egészségügyi bizottsága

Bizottsági módosítóiavaslat

Kövér László úrna k
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlés Egészségügyi bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló
46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 94 . (1) bekezdése és a 102 . § (1) bekezdése alapján az
„egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról” szól ó
T/11107 . számú törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

A törvényjavaslat a következő új 82. §-sal egészül ki, ezzel egyidejűleg a további
rendelkezések számozása és az azokra vonatkozó merev hivatkozások megfelel ően
módosulnak :

„82. A Kbtv. 34. $ (4) bekezdésh)pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

(Felhatalmazást kap)

h) az egészségügyért felelős miniszter, hogy az agrárpolitikáért felelős miniszterrel, valamint
a környezetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben a biocid termékekben felhasználhat ó
hatóanyagok jegyzékét, a kis kockázattal járó biocid termékek hatóanyagainak jegyzékét, a
hatóanyagokra vonatkozó általános adatok körét a biocid termékekre vonatkozó közö s
alapadatokat, a hatóanyagokra és a biocid termékekre vonatkozó kiegészítő adatokat, valamint
az aktív hatóanyagok és a biocid termékek adatait, továbbá a biocid termékek forgalmazásáró l
és felhasználásáról szóló 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanács i
rendelet 89 . cikke szerinti átmeneti intézkedések körében a biocid anyagok — ideértvea
faanyag-védőszereket, az irtószereket, valamint a fert őtlenítő szereket — előállításának,
gyártásának, forgalomba hozatalának, felhasználásának részletes szabályait, ”

(rendeletben meghatárazza) "
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Indokolás

A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012 . május 22-i, 528/2012/E U
európai parlamenti és tanácsi rendelet 89 . cikke értelmében a tagállamok azt követ ően, hogy
valamely biocid termék hatóanyagai közül az utolsót jóváhagyták, még két évi g
alkalmazhatják az adott biocid termék forgalmazása tekintetében aktuálisan alkalmazot t
rendszert vagy gyakorlatot. A tagállamok nemzeti szabályaik alapján engedélyezhetik a
98/8/EK irányelv 16 . cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram másodi k
szakaszáról szóló, 2007. december 4-i 1451/2007/EK bizottsági rendelet alapján már értékel t
vagy értékelés alatt álló, azonban a szóban forgó terméktípus vonatkozásában még ne m
jóváhagyott, létező hatóanyagokat tartalmazó biocid termékeknek kizárólag a saját
területükön való forgalmazását .

Amennyiben Magyarország e lehetőséggel élni kíván, további két évig indokolt lesz a
98/8/EK irányelvnek megfelel ő engedélyezési rendszert szabályozó jogszabály, a biocid
termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003 . (VII . 7 . )
ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet részleges hatályban tartása és alkalmazása . Ennek
érdekében az e miniszteri rendelet megalkotására és módosítására vonatkozó felhatalmazó
rendelkezés megalkotása szükséges .

Budapest, 2013 . május 29 .
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