
A BIZOTTSÁG 736/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE 

(2013. május 17.) 

a létező biocid hatóanyagok vizsgálatára irányuló munkaprogram időtartamának meghosszabbítása 
tekintetében az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, 

tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról 
szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 89. cikke (1) bekezdé
sének második albekezdésére, 

mivel: 

(1) Az 528/2012/EU rendelet úgy rendelkezik, hogy a 
Bizottságnak folytatnia kell a biocid termékek forgalomba 
hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv ( 2 ) 16. cikkének (2) bekez
désével összhangban megkezdett, a biocid termékekben 
előforduló létező hatóanyagok szisztematikus vizsgálatára 
irányuló munkaprogramját. 

(2) Az 528/2012/EU rendelet 89. cikke (1) bekezdésének 
első albekezdése értelmében a munkaprogramnak 2014. 
május 14-ig le kell zárulnia. 

(3) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
294. cikkének (6) bekezdése alapján elkészített, a biocid 
termékek forgalomba hozataláról és felhasználásáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására 
vonatkozó tanácsi álláspontról szóló, az Európai Parla

mentnek címzett bizottsági közleményben ( 3 ) foglalt
aknak megfelelően a Bizottság legutóbbi becslései szerint 
a biocid termékekben használt valamennyi létező ható
anyag szisztematikus vizsgálata csak 2024. december 31- 
ére fog lezárulni. 

(4) Ezért indokolt az említett időpontig meghosszabbítani a 
munkaprogramot, 

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

1. cikk 

Az 528/2012/EU rendelet 89. cikke (1) bekezdésének első albe
kezdése helyébe a következő szöveg lép: 

„1. A Bizottság folytatja a 98/8/EK irányelv 16. cikkének 
(2) bekezdésével összhangban megkezdett, valamennyi létező 
hatóanyag szisztematikus vizsgálatára irányuló munkaprog
ramját annak 2024. december 31-ig történő megvalósítása 
céljából. Ennek érdekében a Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 83. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el a munkaprogram végrehajtására, 
valamint az illetékes hatóságok és a program résztvevői joga
inak és kötelezettségeinek meghatározására vonatkozóan.” 

2. cikk 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő huszadik napon lép hatályba. 

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

Kelt Brüsszelben, 2013. május 17-én. 

a Bizottság részéről 
az elnök 

José Manuel BARROSO

HU 2013.7.31. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 204/25 

( 1 ) HL L 167., 2012.6.27., 1. o. 
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