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B9-0000/2020 

Az Európai Parlament állásfoglalása a vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági 

stratégiáról 

(2020/2531(RSP)) 

Az Európai Parlament,  

 tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára, 

 tekintettel a „Jólét bolygónk felélése nélkül” című, a 2020-ig tartó időszakra szóló 

általános uniós környezetvédelmi cselekvési programról szóló, 2013. november 20-i 

1386/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozatra (7. környezetvédelmi 

cselekvési program) és 2050-re vonatkozó jövőképére; 

 tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és 

korlátozásáról és az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról szóló, 2006. 

december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a „REACH-

rendelet”), 

 tekintettel az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról 

szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre 

(CLP-rendelet), 

 tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-

i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre, 

 tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 2009. október 21-i 

1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, 

 tekintettel a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 

2019. június 20-i (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendeletre, 

 tekintettel az (2012. július 4.) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról 

szóló 2012. július 4-i 649/2012/EU  európai parlamenti és tanácsi rendeletre,  

 tekintettel az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatóságáról és 

fenntarthatóságáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1381 európai parlamenti és 

tanácsi irányelvre, 

 tekintettel a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos 

kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv 

módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2398, 2019. január 16-i (EU) 

2019/130 és 2019. június 5-i (EU) 2019/983 európai parlamenti és tanácsi irányelvre, 

 tekintettel a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló, 2010. szeptember 

22-i 2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre, 



 

RE\1197279HU.docx 3/9 PE646.900v01-00 

  HU 

– tekintettel „Az Unió fenntartható vegyianyag-politikára vonatkozó stratégiája felé” 

című, 2019. június 26-i tanácsi következtetésekre, 

tekintettel az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrendjére 

és a fenntartható fejlesztési célokra, 

 tekintettel a „Több körforgás – Átállás a fenntartható társadalomra” című, 2019. október 

4-i tanácsi következtetésekre, 

 tekintettel az Európai Bizottságnak szóló 2019–2024 közötti időszakra szóló politikai 

iránymutatásokra, különösen az Európa számára kitűzött szennyezőanyag-mentességi 

célkitűzésre;  

 tekintettel a Bizottság „Az európai zöld megállapodás” című, 2019. december 11-i 

közleményére (COM(2019)640), 

 tekintettel a Bizottság „Tiszta bolygót mindenkinek – Európai hosszú távú stratégiai 

jövőkép egy virágzó, modern, versenyképes és klímasemleges gazdaságról” című, 2018. 

november 28-i közleményére (COM(2018)0773) és a közleményt alátámasztó részletes 

elemzésre1, 

 tekintettel „A Bizottság általános jelentése a REACH működéséről és bizonyos 

elemeinek felülvizsgálatáról – Következtetések és intézkedések” című, 2018. március 5-

i bizottsági közleményre (COM(2018)116) és az azt kísérő bizottsági szolgálati 

munkadokumentumra, 

 tekintettel az Európai Bizottság „Az endokrin károsító anyagokra vonatkozó átfogó uniós 

keret felé” című, 2018. november 7-i közleményére (COM(2012)0734), 

 tekintettel a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendeletnek az endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagok 

tekintetében történő felülvizsgálatáról szóló, 2018. november 7-i bizottsági 

közleményre (COM(2018)739), 

 tekintettel „A legrelevánsabb vegyipari jogszabályokat (a REACH rendeletet kivéve) 

érintő célravezetőségi vizsgálat megállapításai, valamint az azonosított hiányosságok és 

kihívások” című, 2019. június 25-i bizottsági közleményre (COM(2019)264), 

 tekintettel 2009. április 24-i állásfoglalása a nanoanyagokkal kapcsolatos szabályozási 

szempontokról (2008/2208(INI)), 

 tekintettel „Az erőforrás-hatékonyságról: úton a körforgásos gazdaság felé” című, 2015. 

július 9-i állásfoglalására (2014/2208(INI)), 

 tekintettel a hetedik környezetvédelmi cselekvési program végrehajtásáról szóló, 2018. 

április 17-i állásfoglalására (2017/2030(INI)), 

                                                
1 https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf  

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf
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 tekintettel „A körforgásos gazdaságról szóló csomag végrehajtása: a vegyi anyagokkal, 

a termékkel és a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok közötti kapcsolódási pontok 

kezelésének lehetőségei” című, 2018. szeptember 13-i állásfoglalására 

(2018/2589(RSP)), 

–  tekintettel a körforgásos gazdaságról szóló csomag végrehajtásáról szóló, 2018. január 

16-i „A vegyi anyagokkal, a termékkel és a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok 

közötti kapcsolódási pontok kezelésének lehetőségei” című bizottsági közleményre 

(COM(2018)0032), és az ahhoz csatolt bizottsági szolgálati munkadokumentumra 

(SWD(2018)0020), 

 tekintettel a műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos 

európai stratégiáról szóló, 2018. szeptember 13-i állásfoglalására (2018/2035(INI)), 

 tekintettel a növényvédő szerekről szóló 1107/2009/EK rendelet végrehajtásáról szóló, 

2018. szeptember 13-i állásfoglalására (2017/2128(INI)), 

 tekintettel a peszticidek uniós engedélyezési eljárásáról szóló, 2019. január 16-i 

állásfoglalására (2018/2153(INI)), 

 tekintettel a peszticidek fenntartható használatáról szóló 2009/128/EK irányelv 

végrehajtásáról szóló, 2019. február 12-i állásfoglalására (2017/2284(INI)), 

 tekintettel az Európai Parlament 2019. április 18-i állásfoglalására „Az endokrin 

károsító anyagokra vonatkozó átfogó európai uniós keret felé" című bizottsági 

közleményről (2019/2683(RSP)), 

 tekintettel az európai zöld megállapodásról szóló, 2020. január 15-i állásfoglalására 

(2019/2956(RSP)), 

 tekintettel az Európai Parlament 2020. x X-i állásfoglalására a környezetbe kerülő 

gyógyszerekkel kapcsolatos stratégiai megközelítésről (2019/2816(RSP)), 

 tekintettel  az Egyesült Nemzetek Szervezete Környezetvédelmi Programjának a vegyi 

anyagokkal kapcsolatos globális perspektívákról szóló második jelentésére, amelynek 

címe: „A szennyezett területektől az innovatív megoldásokig: a 2030-ig tartó időszakra 

vonatkozó fenntartható fejlődési menetrend végrehajtása” (Global Chemicals Outlook II 

- From Legacies to Innovative Solutions: Implementing the 2030 Agenda for 

Sustainable Development) 

 tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2019. december 4-i, „Európai 

környezet – helyzetkép és kilátások 2020-ban” című jelentésére (SOER 2020); 

 tekintettel az Európai Bizottság megbízásából készült, „Tanulmány a 7. 

környezetvédelmi cselekvési program nem toxikus környezet kialakítására vonatkozó 

stratégiájáról” című, 2017. augusztusi tanulmányra2, 

                                                
2 https://op.europa.eu/s/nJFb  

https://op.europa.eu/s/nJFb
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 tekintettel az Európai Parlament PETI bizottságának megbízásából készült „Endokrin 

károsító anyagok: a tudományos bizonyítékoktól az emberi egészség védelméig” című 

2019 januárjában készült, 2019 májusában frissített tanulmányra3, 

 tekintettel a vegyi anyagokra vonatkozó új fenntarthatósági stratégiáról a Bizottságnak 

feltett kérdésre (O-000000/2019 – B9-0000/2019), 

 tekintettel eljárási szabályzata 136. cikkének (5) bekezdésére és 132. cikkének (2) 

bekezdésére, 

 tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 

állásfoglalási indítványára, 

1. üdvözli a mérgező anyagoktól mentes környezet érdekében hozott szennyezőanyag-

mentességi célkitűzést; 

2. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki a vegyi anyagokra vonatkozó 

fenntarthatósági stratégiát, amely hatékonyan biztosítja az emberi egészség és a 

környezet magas szintű védelmét, minimálisra csökkentve a veszélyes vegyi 

anyagoknak való kitettséget; 

3. hangsúlyozza, hogy az új stratégiának összhangban kell lennie a zöld megállapodás 

egyéb szakpolitikai célkitűzéseivel, és ki kell egészítenie azokat; 

4. úgy véli, hogy a vegyi anyagokra vonatkozó stratégiának koherenciát és szinergiákat 

kell kialakítania a vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályok (pl. REACH, CLP-

rendelet, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokra vonatkozó 

egyezmény, a higanyra, növényvédő szerekre, biocidekre vonatkozó szabályozás) és a 

kapcsolódó uniós jogszabályok között, beleértve a termékekre (pl. játékok, 

kozmetikumok, élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok, építési termékek, 

csomagolás) vonatkozó konkrét jogszabályokat, a termékekre vonatkozó általános 

jogszabályokat (pl. környezettudatos tervezés, ökocímkék), a környezeti elemekre (pl. 

víz és levegő), valamint az ipari létesítményekre vonatkozó jogszabályokat (pl. IED); 

5. hangsúlyozza, hogy a vegyi anyagokra vonatkozó stratégiát össze kell hangolni a 

kockázatkezelési intézkedések hierarchiájával, amely a kitettség megelőzését, a 

kiküszöbölést és a helyettesítést helyezi előtérbe a kontrollintézkedésekkel szemben; 

6. hangsúlyozza, hogy a stratégiának teljes mértékben tükröznie kell az elővigyázatosság 

és a szennyező fizet elvét; 

7. hangsúlyozza, hogy a vegyi anyagokra vonatkozó új stratégiának megbízható és 

naprakész tudományos bizonyítékokon kell alapulnia, és hogy az ezt követő 

szabályozási intézkedéseket hatásvizsgálatoknak kell kísérniük, figyelembe véve az 

érdekelt felek észrevételeit; 

8. úgy véli, hogy ki kell küszöbölni a vegyi anyagokra vonatkozó uniós jogszabályokban 

meglévő valamennyi szabályozási hiányosságot, és a vegyi anyagokra irányuló új 

                                                
3 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608866/IPOL_STU(2019)608866_EN.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608866/IPOL_STU(2019)608866_EN.pdf
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stratégiának hatékonyan hozzá kell járulnia a különös aggodalomra okot adó anyagok 

és más veszélyes vegyi anyagok, többek között az endokrin károsító anyagok, a 

nagyon perzisztens vegyi anyagok, a neurotoxikus anyagok és az immuntoxikus 

anyagok gyors helyettesítéséhez, valamint a vegyi anyagok kombinált hatásainak, az 

anyagok nanoformáinak és a termékekből származó veszélyes vegyi anyagoknak való 

kitettségnek a kezeléséhez; megismétli, hogy e vegyi anyagok betiltásának a 

fenntarthatóság valamennyi szempontját figyelembe kell vennie; 

9. hangsúlyozza, hogy egyértelmű kötelezettségvállalásra van szükség a biztonságosabb 

alternatívák utáni hatékonyabb kutatás finanszírozására, valamint a káros vegyi 

anyagok helyettesítésének, a toxikus anyagoktól mentes termelésnek és a fenntartható 

innovációnak az előmozdítására; 

10. ismételten hangsúlyozza, hogy új megközelítési módszerek segítségével minimalizálni 

kell az állatkísérleteket, és e célból fokozott erőfeszítésekre és források biztosítására 

szólít fel annak érdekében, hogy a kozmetikumokról szólók mellett valamennyi 

vonatkozó jogszabályba beépítsék az állatkísérletektől mentes biztonsági 

értékeléseket; sajnálja, hogy még mindig nem hárultak el az akadályok az alternatív 

(nem állatokon végzett) vizsgálati módszerek szabályozási célú alkalmazása és 

elfogadása előtt, ami részben a rendelkezésre álló vizsgálati iránymutatások4 

hiányosságaihoz kapcsolódik, és intézkedéseket kér e helyzet orvoslására; 

11. úgy véli, hogy a stratégiának ki kell terjesztenie az általános kockázatértékelés 

alkalmazását az összes vonatkozó jogszabályra; 

12. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést annak 

biztosítása érdekében, hogy valamennyi vonatkozó jogszabály teljes mértékben 

foglalkozzon az együttes hatásokkal, beleértve az új vizsgálati módszerek kidolgozását 

és szükség esetén az adatszolgáltatási követelmények felülvizsgálatát is; 

13. üdvözli az „egy anyag – egy veszélyértékelés” elvet az uniós ügynökségek és 

tudományos testületek erőforrásainak jobb felhasználása, a párhuzamos erőfeszítések 

elkerülése, az értékelések eltérő eredményei kockázatának csökkentése, a vegyi 

anyagokra vonatkozó szabályozás felgyorsítása és következetességének megteremtése, 

valamint a fokozott egészség- és környezetvédelem és az iparág számára az egyenlő 

versenyfeltételek biztosítása érdekében; 

14. hangsúlyozza, hogy integráltabb megközelítésre van szükség a hasonló veszéllyel, 

kockázattal rendelkező, vagy csoportként hasonló funkcióval bíró vegyi anyagok 

értékelése tekintetében; ezért felhívja a Bizottságot, hogy az értékelés és az azt követő 

szabályozási intézkedések során egyaránt szélesebb körben támaszkodjon a 

csoportosításon alapuló megközelítésre a haszontalan helyettesítés elkerülése 

érdekében; hangsúlyozza, hogy az „egy anyag – egy veszélyértékelés” megközelítés 

nem mondhat ellent, és nem akadályozhatja meg a vegyianyag-családok egészének 

értékelésére irányuló, csoportosításon alapuló megközelítés kialakítását; 

                                                
4 A legrelevánsabb vegyipari jogszabályokat (a REACH rendeletet kivéve) érintő célravezetőségi vizsgálat 

megállapításai, valamint az azonosított hiányosságok és kihívások” (COM(2019)264), 
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15. úgy véli, hogy szabályozási intézkedésekre van szükség a veszélyeztetett társadalmi 

csoportok védelme érdekében; felhívja a Bizottságot, hogy fogadja el a veszélyeztetett 

csoportok átfogó fogalommeghatározását, igazítsa ki a kockázatértékeléseket és 

hangolja össze a veszélyeztetett csoportok védelmét a vegyi anyagokra vonatkozó 

valamennyi jogszabályban; 

16. felszólít a stratégia keretében a REACH végrehajtásának javítására a regisztrálás, az 

értékelés és az engedélyezés tekintetében; ismételten hangsúlyozza az adatok 

hiányában a forgalomba hozatal tilalmának elvét; kéri, hogy a rendelkezésre álló 

legújabb tudományos eredmények alapján biztosítsák a regisztrálási dokumentációk 

kötelező frissítését; átláthatóságra szólít fel a regisztrációs kötelezettségeknek való 

megfelelés tekintetében, és kifejezett felhatalmazást kér az ECHA számára a 

regisztrációs számok visszavonására folyamatos meg nem felelés esetén; 

17. úgy véli, hogy az anyagok értékelését javítani és gyorsítani kell; 

18. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tartózkodjanak azon anyagok 

engedélyezésétől és jóváhagyásától, amelyeknek egészségügyi és környezeti 

veszélyekre vonatkozó adatai hiányosak; 

19. felhívja a Bizottságot, hogy tegye lehetővé a káros vegyi anyagok gyors, hatékony és 

átlátható szabályozási ellenőrzését, valamint dolgozzon ki és hajtson végre egy korai 

előrejelző rendszert az új és a jövőben felmerülő kockázatok azonosítása érdekében, a 

gyors szabályozási nyomon követés biztosítása érdekében uniós szinten; 

20. hangsúlyozza, hogy az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokra vonatkozó 

jogszabályokat felül kell vizsgálni, 

21. aggodalmát fejezi ki a célravezetőségi vizsgálat során feltárt, a perzisztens, 

bioakkumulatív és mérgező anyagokra (PBT)/és a nagyon perzisztens és nagyon 

bioakkumulatív anyagokra vonatkozó uniós jogszabályok közötti számos 

következetlenség miatt; felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő egyértelmű 

cselekvési tervet és jogalkotási javaslatokat arra vonatkozóan, hogy miként lehet 

kezelni az összes perzisztens, bioakkumulatív és mérgező, valamint a nagyon 

perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyagot az összes vonatkozó jogszabály és 

minden környezeti közeg tekintetében, beleértve a perfluor-alkilezett anyagok nem 

alapvető felhasználásának fokozatos megszüntetésére irányuló cselekvési tervet a 

fenntarthatóságra irányuló vegyianyag-stratégia részeként; 

22. megerősíti az endokrin károsító anyagokra vonatkozó átfogó uniós keret létrehozására 

irányuló, 2019. április 18-i felhívását, különösen a tekintetben, hogy az anyagok és 

keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló rendelet (CLP-

rendelet) rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagokra (CMR-anyagok) 

vonatkozó osztályozásával összhangban fogadjanak el átfogó fogalommeghatározást a 

gyaníthatóan endokrin károsító anyagokra, valamint az ismert és vélelmezett endokrin 

károsító anyagokra a WHO meghatározása alapján, ennek megfelelően vizsgálják felül 

az adatszolgáltatási követelményeket, eredményesen minimalizálják az emberek és a 

környezet endokrin károsító anyagoknak való általános kitettségét, tegyenek 

jogalkotási javaslatokat arra, hogy az endokrin károsító anyagokra vonatkozó különös 

rendelkezéseket illesszenek be a játékokról és a kozmetikai termékekről szóló 
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rendeletbe annak érdekében, hogy a rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító 

anyagokhoz hasonlóan kezeljék az endokrin károsító anyagokat, valamint hogy az 

endokrin károsító anyagok helyettesítése érdekében vizsgálják felül az élelmiszerekkel 

érintkezésbe kerülő anyagokra vonatkozó jogszabályokat; 

23. megismétli 2013. március 14-i felhívását, miszerint az endokrin károsító anyagokat 

küszöbérték nélküli anyagoknak kell tekinteni; 

24. felhívja a Bizottságot, hogy vezessen be új veszélyességi osztályokat a CLP-

rendeletbe (pl. az endokrin károsító anyagokra vonatkozóan); 

25. hangsúlyozza, hogy vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégiának javítania 

kell az összetett anyagok (pl. az ismeretlen szerkezetű vagy változó összetételű, 

összetett reakcióban keletkezett vagy biológiai eredetű anyagok (UVCB-k)) 

értékelését és a polimerek regisztrálását, különösen azáltal, hogy támogatja az ECHA-t 

a már bevezetett megoldások (pl. anyagazonosítási profil) továbbfejlesztésében; kéri, 

hogy dolgozzanak ki olyan konkrét módszereket az ilyen típusú anyagok értékelésére, 

amelyek lehetővé teszik a szilárd tudományos alapokon nyugvó megközelítést, és 

amelyek a gyakorlatban alkalmazhatók; 

26. felszólít a növényvédő szerekre vonatkozó jogszabályok teljes körű végrehajtására; 

felhívja a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb tegye közzé a növényvédő szerekre 

vonatkozó jogszabályokat vizsgáló REFIT-eljárás eredményeit; felhívja a Bizottságot, 

hogy gyorsítsa fel az alacsony kockázatú peszticidekre való európai átállást, és 

csökkentse a peszticidektől való függőséget a peszticidek fenntartható használatáról 

szóló irányelv célkitűzéseinek elérése érdekében, valamint hogy támogassa ebben a 

mezőgazdasági termelőket; 

27. hangsúlyozza a felülvizsgálati program elkészítésének aggasztó késedelmét, valamint 

azt, hogy a polgárok egészségének és a környezetnek a védelme érdekében biztosítani 

kell a biocid hatóanyagok, formulációs segédanyagok és teljes termékek – többek 

között az endokrin károsító tulajdonságok – gyorsabb és átfogó biztonsági 

(újra)értékelését; 

28. hangsúlyozza a toxikus anyagoktól mentes anyagciklusok kialakításának fontosságát; 

a hulladékhierarchiának megfelelően ismételten hangsúlyozza, hogy a megelőzés 

elsőbbséget élvez az újrafeldolgozással szemben, és ennek megfelelően az 

újrafeldolgozás nem igazolhatja a veszélyes maradványanyagok felhasználásának 

állandósulását; 

29. úgy véli, hogy a toxikus anyagoktól mentes anyagciklusok megvalósításának 

előfeltétele, hogy a fogyasztókat és a hulladékgazdálkodókat tájékoztassák az ellátási 

lánc valamennyi árucikkében található valamennyi veszélyes vegyi anyagról; 

30. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az anyagokban, árucikkekben és 

hulladékokban jelen lévő veszélyes anyagokra vonatkozó felhasználóbarát nyilvános 

információs rendszer mihamarabb létrejöjjön és az Unió valamennyi nyelvén 

rendelkezésre álljon; 
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31. hangsúlyozza, hogy a stratégiának segítenie kell a vegyipart abban, hogy elérje a 

klímasemlegességet és a szennyezőanyag-mentességet, valamint támogatnia kell a 

belső piac megfelelő működését, miközben fokozza az uniós ipar versenyképességét 

és innovációját;   

32. kéri, hogy támogassák a kkv-kat abban, hogy megfeleljenek a vegyi anyagokra 

vonatkozó uniós jogszabályoknak; 

33. hangsúlyozza, hogy a jogszabályok kulcsfontosságúak ahhoz, hogy irányt adjanak a 

körforgásos és fenntartható vegyianyag-ágazatra való átálláshoz szükséges 

innovációhoz és a hosszú távú beruházásokhoz; 

34. hangsúlyozza, hogy a vegyi anyagokra vonatkozó uniós jogszabályoknak ösztönzőket 

kell biztosítaniuk a fenntartható vegyipar, anyagok (beleértve a műanyagokat is) és 

technológiák – beleértve a nem vegyi alternatívákat is – számára, amelyek a 

kialakításuknál fogva biztonságosak és nem mérgezőek; 

35. emlékeztet arra, hogy az ECHA-hoz befolyó díjbevételek jelentősen csökkenni 

fognak; fenntartható finanszírozási mechanizmus kialakítására szólít fel a megfelelő 

hosszú távú működés biztosítása és a költségvetési sorok elkülönítéséből adódó 

hatékonysági problémák megszüntetése érdekében, amely biztosítja a jelenlegi 

munkával kapcsolatos növekvő igények kielégítéséhez szükséges forrásokat és az 

esetleg szükséges többletmunkához a további forrásokat; 

36. felhív a vegyi anyagokra vonatkozó uniós jogszabályok teljes körű végrehajtására; 

felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsanak elegendő kapacitást a vegyi anyagokra 

vonatkozó uniós jogszabályok végrehajtásának javítására, a Bizottságot és az ECHA-t 

pedig arra, hogy ehhez nyújtsanak megfelelő támogatást; 

37. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az importált termékek ugyanazoknak a 

normáknak feleljenek meg, mint amelyek az Unióban előállított vegyi anyagokra és 

termékekre vonatkoznak; úgy véli, hogy fokozni kell a meg nem felelés ellenőrzését 

az Unión belül és annak határain; 

38. úgy véli, hogy a vegyi anyagokra vonatkozó uniós előírásokat nemzetközi szinten is 

elő kell mozdítani; 

° 

° ° 

39. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak. 


