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RÖVID INDOKOLÁS

1. Háttér

A vegyi anyagokra vonatkozó jelenlegi jogalkotási rendszer nem képes az emberi egészség és 
a környezet megfelelő szintű védelmét biztosítani a vegyi anyagok gyártásához és 
használatához társuló kockázatokkal szemben. Különösen aggodalomra ad okot, hogy 
nincsenek információink hozzávetőlegesen 100 000 olyan, úgynevezett létező anyag 
tulajdonságait illetően, amelyeket 1981 előtt hoztak forgalomba. Ezért általános egyetértés 
alakult ki azzal kapcsolatban, hogy új uniós szabályozási keretre van szükség, amely javítaná 
az emberi egészség és a környezet védelmét, fenntartva ugyanakkor az uniós vegyi ipar 
versenyképességét, és növelve annak innovatív kapacitását.

Míg az új jogalkotási keretrendszer célkitűzéseit a főbb érdekelt felek jóváhagyták a széles 
körű konzultációs folyamat során, amelyet a Bizottság közvetlenül a javaslat közzétételét 
megelőzően tartott, heves viták folytak – főként a műszaki szakértők és az érdekérvényesítők 
között – arról, hogyan kell az új jogszabályokat úgy kialakítani, hogy a jóváhagyott 
célkitűzések a legnagyobb mértékben megvalósuljanak. Az új jogszabályok azonban 
elsősorban az átlagpolgárokat fogják érinteni. Ha hatékonyak, az új jogszabályok kétségkívül 
közvetlenül hatnak majd a polgárok millióinak egészségére és életminőségére.

A Petíciós Bizottsághoz számos petíciót nyújtottak be ebben a témában, amelyekben a 
Bizottság javaslatának különböző vonatkozásaival kapcsolatban fogalmazódtak meg 
aggodalmak. A petíciókat összesen több mint 578 000 polgár támogatta aláírásával. A 
Petíciós Bizottság szeretné az ő véleményüket is kifejezésre juttatni a szakmai és technikai 
vita mellett, és ezért döntött úgy, hogy elkészíti ezt a véleménytervezetet. Ez lehetővé teszi az 
Európai Parlament számára, hogy figyelembe vegye a nagyközönség aggodalmait is a 
jogalkotási folyamat során.

A benyújtott petíciók szerint két kérdés tűnik különösen fontosnak az uniós polgárok számára, 
mégpedig egyrészt a veszélyes vegyi anyagoknak való kitettség csökkentése a vadon élő 
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növények és állatok, valamint az emberek körében, másrészt pedig a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos állatkísérletek minél nagyobb mértékű csökkentése.  

2. Veszélyes anyagoknak való kitettség

A petíció

A 960/2004. sz. petíció, amelyet több mint 78 000 polgár írt alá, főként nők, olyan veszélyes 
vegyi anyagokra vonatkozik, amelyek köztudottan káros hatást fejthetnek ki a vadon élő 
növényekre, állatokra és az emberekre egyaránt. Napjainkban a legveszélyesebb vegyi 
szennyező anyagok közé tartoznak azok, amelyek nem bomlanak le, és gyakran 
bioakkumulatívak, valamint mérgezők is egyben. Ezek a vegyi anyagok hatalmas 
mennyiségben kerültek a környezetbe, ahol tartósan megmaradnak, és idővel felhalmozódnak 
az állatok és az emberek zsírszöveteiben. Egyre több tudományos bizonyíték van arra 
vonatkozóan, hogy néhányan ezek közül sokféle, az egészségre káros hatással hozhatók 
összefüggésbe, beleértve a genetikai és reproduktív károsodást, a rákot és az ideggyógyászati 
rendellenességeket. A legnagyobb aggodalom az anya terhesség alatti expozíciójával 
kapcsolatos, mivel ezek a vegyi anyagok a méhlepényen keresztül bejutnak a magzat 
szervezetébe, majd az anyatejen keresztül a csecsemő szervezetébe. A petíció benyújtói 
követelik, hogy az új jogszabályok rendelkezzenek ezekről az anyagokról, és hatékonyan 
csökkentsék az expozíciót az emberek és a vadon élő állatok, növények egészségének 
védelme érdekében egész Európa területén.

Ajánlások

A Petíciós Bizottság nagymértékben átérzi a petíció benyújtóinak aggodalmait. Úgy véli, 
hogy habár a REACH jogszabály a Bizottság által javasolt formában jelentősen javítaná az 
általános vegyianyag-biztonságot, a legveszélyesebb, úgynevezett különösen nagy kockázatú 
anyagokra vonatkozó rendelkezéseit szigorítani kell annak érdekében, hogy megvalósuljon az 
emberi egészség és a környezet védelmének javítására vonatkozó cél. A javasolt rendszer 
szerint (57. cikk (2) bekezdés), ezeket az anyagokat továbbra is lehetne használni, akkor is, ha 
léteznek biztonságosabb alternatívák. Tükrözve a benyújtók aggodalmait, a Petíciós Bizottság 
olyan módosításokat javasol, amelyeknek célja a „helyettesítési elv” bevezetése. Ennek 
értelmében a különösen nagy kockázatú anyagok használata csak korlátozott időtartamra 
engedélyezett, és csak akkor, ha nincs biztonságosabb alternatíva, valamint ha a szóban forgó 
anyag lényeges társadalmi szükséglet kielégítésére szolgál. Ez a legveszélyesebb vegyi 
anyagok fokozatos kiiktatásához vezetne, és ösztökélné a biztonságosabb alternatívákra 
irányuló innovációt. A Petíciós Bizottság által javasolt módosítások második csoportja a 
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benyújtók azon felhívására válaszol, amely szerint a lakosság különösen érzékeny csoportjai, 
mint például a gyerekek és az idősek, számára sajátos védelmet kell biztosítani.

3. Állatokon végzett kísérletek

A petíció

A 841/2004. sz. petíció szerzői, amelyet félmillió európai polgár írt alá, egyetértenek abban, 
hogy új szabályozási keretrendszerre van szükség a vegyianyag-biztonság javítása érdekében.
Aggódnak viszont amiatt, hogy a REACH megnövelheti a toxicitási vizsgálatok során 
használt állatok számát. Véleményük szerint az állatokon végzett kísérletek nem csupán 
kegyetlenek és etikátlanok, hanem megbízhatatlanok is abban a tekintetben, hogy az adott 
vegyi anyag mennyire mérgező az emberekre, hiszen az eredményeket nem lehet egyszerűen 
kivetíteni az állatokról az emberekre. Ezzel ellentétben a nem állatokon alkalmazott kísérleti
módszerek olcsóbb, gyorsabb, emberségesebb és pontosabb irányt jelentenének.
Következésképpen az állatokon végzett kísérleteket ki kell iktatni a kísérleti rendszerből, nem 
állatokon alkalmazott alternatív módszerekkel helyettesítve őket. E célból az alternatív 
kísérleti módszerek kellő időben történő kifejlesztését és validálását prioritásként kell 
megjelölni.

Ajánlások

A REACH javaslat számos olyan rendelkezést tartalmaz, amelyeket az állatokon végzett 
kísérletek korlátozásának céljából dolgoztak ki. Ezek magukba foglalják a minőségi modellek 
használatát és a kötelező adatátadást. A Petíciós Bizottság azonban úgy gondolja, hogy 
további intézkedéseket kell bevezetni a nem állatokon végzett kísérletek előmozdítására.
Először is, rendkívül fontos, hogy elegendő forrást különítsenek el az alternatív kísérleti
módszerek kifejlesztésére és validálására. Következésképpen az anyagok bejegyzésével 
kapcsolatban befizetett díjak egy részét erre a célra kell előirányozni. Másodszor, egy 
bizottságot kell létrehozni az újonnan megalakult, Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai 
Ügynökségen belül, amely a nem állatokon alkalmazott kísérleti módszerekért felelős. Ennek 
a bizottságnak az lenne a feladata, hogy kidolgozza a stratégiát az állatokon végzett kísérletek
helyettesítésére, és szétossza a díjakból összegyűlt pénzösszegeket. Végül pedig az 
fogalmazódik meg, hogy a gerinces állatokon végzett kísérletekat tartalmazó módszerekre 
vonatkozó javaslatok elbírálásakor konzultálni kell az Alternatív Módszerek Validálásával 
Foglalkozó Európai Központtal (ECVAM). Ez által az alternatív módszerekkel kapcsolatos 
naprakész szakmai ismeretek hozzáférhetővé válnak a kísérleti javaslatokat értékelő illetékes 
hatóságok számára, ami segíthet az állatokon végzett szükségtelen kísérletek elkerülésében.  
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MÓDOSÍTÁSOK

A Petíciós Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági 
Bizottságot mint felelős bizottságot, hogy a következő módosításokat foglalja bele 
jelentésébe:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(4) preambulumbekezdés

(4) A belső piac sértetlenségének megőrzése 
és az emberi egészség, különösen a 
munkavállalók egészségének, valamint a 
környezet magas szintű védelme érdekében 
szükség van annak biztosítására, hogy a 
Közösség területén gyártott anyagok akkor 
is megfeleljenek a közösségi jog 
rendelkezéseinek, ha azokat exportálják.

(4) A belső piac sértetlenségének megőrzése 
és a környezet, valamint az emberi 
egészség, különösen a munkavállalók és a 
népesség veszélyeztetett csoportjai
egészségének magas szintű védelme 
érdekében szükség van annak biztosítására, 
hogy a Közösség területén gyártott anyagok 
akkor is megfeleljenek a közösségi jog 
rendelkezéseinek, ha azokat exportálják.

Indokolás

A REACH-nek biztosítania kell a népesség azon csoportjainak különleges védelmét, amelyek
különösen veszélyeztetettek a vegyi anyagoknak való kitettség szempontjából.

Módosítás: 2
(34a) preambulumbekezdés (új)

(34a) Az új jogszabály egyik fontos 
célkitűzése a nem állatokon végzett 
kísérletek előmozdítása. A Bizottságnak, a 
tagállamoknak és az iparnak ezért elegendő 
forrást kell elkülönítenie a nem állatokon 
végzett kísérletek kifejlesztésére, 
validálására és elfogadására. Az anyagok 
bejegyzéséért az Ügynökségnek fizetett 
díjak megfelelő részét erre a célra kell 
előirányozni.

  
1 A HL-ben még nem tették közzé.
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Indokolás

A nem állatokon végzett kísérletek előmozdítását a REACH egyik fontos célkitűzéseként kell 
kiemelni. E cél eléréséhez szükséges intézkedés az elegendő források alternatív kísérleti
módszerek kifejlesztésére történő elkülönítése.

Módosítás: 3
(47a) preambulumbekezdés (új)

(47a) A szükségtelen állatkísérletek 
megakadályozása céljából a gerinceseken 
végzett kísérletekre tett javaslatok vizsgálata 
során az illetékes hatóságoknak 
konzultálniuk kell az Alternatív Módszerek 
Validálásával Foglalkozó Európai 
Központtal (ECVAM).

Indokolás

A Központtal folytatott konzultáció biztosítaná, hogy az alternatív módszerekkel kapcsolatos
naprakész szakmai ismeretek hozzáférhetővé váljanak a kísérleti javaslatokat értékelő 
illetékes hatóságok számára, ami segíthet a szükségtelen állatkísérletek elkerülésében, illetve 
a költségmegtakarításban.

Módosítás: 4
(52) preambulumbekezdés

(52) Az emberi egészség és a környezet 
kellően magas szintű védelmének biztosítása 
érdekében a különösen nagy kockázatú 
tulajdonságokkal rendelkező anyagokat 
elővigyázatosan kell kezelni, ami 
megköveteli az ezeket felhasználó 
vállalkozásoktól, hogy az engedélyező 
hatóság felé igazolják, hogy a kockázatokat 
megfelelő ellenőrzés alatt tartják. Ha nem 
ez a helyzet, a felhasználások még mindig 
engedélyezhetők, amennyiben a 
vállalkozások bizonyítják, hogy az anyag 
felhasználásából származó társadalmi 
haszon meghaladja a felhasználással járó 
kockázatot, és nem állnak rendelkezésre 
megfelelő alternatív anyagok vagy 
technológiák. Az engedélyező hatóságnak a 

(52) Az emberi egészség, különösen a 
munkavállalók és a népesség veszélyeztetett 
csoportjai egészségének, és a környezet 
kellően magas szintű védelmének biztosítása 
érdekében a különösen nagy kockázatú 
tulajdonságokkal rendelkező anyagok csak 
akkor engedélyezhetők, ha a vállalkozások 
bizonyítják, hogy az anyag felhasználásából 
származó társadalmi haszon jelentősen
meghaladja a felhasználással járó 
kockázatot, ha nem állnak rendelkezésre 
megfelelő alternatív anyagok vagy 
technológiák, és ha a kockázatokat 
megfelelő ellenőrzés alatt tartják. Az 
engedélyező hatóságnak a vállalkozások 
kérvényei alapján, az engedélyezési eljárás 
keretében kell meggyőződnie e 
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vállalkozások kérvényei alapján, az 
engedélyezési eljárás keretében kell 
meggyőződnie e követelmények 
teljesüléséről. Mivel az engedélyeknek az 
egész belső piacon magas szintű védelmet 
kell biztosítaniuk, célszerű, hogy a Bizottság 
legyen az engedélyező hatóság.

követelmények teljesüléséről. Mivel az 
engedélyeknek az egész belső piacon magas 
szintű védelmet kell biztosítaniuk, célszerű, 
hogy a Bizottság legyen az engedélyező 
hatóság.

Indokolás

A veszélyeztetett csoportokat különösen védeni kell. Az engedélyezési eljárás csak akkor 
biztosít magas szintű védelmet, ha előírja a különösen nagy kockázatú anyagok 
biztonságosabb alternatívákkal történő helyettesítését. Ezért a különösen nagy kockázatú 
anyagokat csak akkor kellene engedélyezni, ha nem állnak rendelkezésre biztonságosabb 
alternatívák, ha a szóban forgó vegyi anyag fontos társadalmi szükséglet kielégítésére 
szolgál, és ha a kockázatok ellenőrzésére megfelelő intézkedéseket vezetnek be.

Módosítás: 5
3. cikk, (29a) bekezdés (új)

(29a) A veszélyeztetett csoportok alatt az 
érzékeny emberek értendők, beleértve az 
újszülötteket, a csecsemőket, a gyerekeket, 
a várandós nőket, a szoptató anyákat és az 
idős személyeket.

Indokolás

A REACH-nek biztosítania kell a népesség azon csoportjainak különleges védelmét, amelyek 
különösen veszélyeztetettek a vegyi anyagoknak való kitettség szempontjából.

Módosítás: 6
28. cikk, (1a) bekezdés (új)

(1a) A gerinces állatokra vonatkozó adatok 
vagy az állatkísérleteket megakadályozó 
más információknak az Ügynökség 
számára történő hozzáférhetővé tételének 
elmulasztása a potenciális regisztrálók 
számára az adott anyag bejegyzési jogának 
elvesztését eredményezi.

Indokolás

A gerinces állatokon végzett kísérletek adatainak kötelező átadása céljából az adatátadás 



PE 357.971v03-00 8/13 AD\575254HU.doc

HU

megtagadása esetén szankciókat kell alkalmazni az állatokon végzett párhuzamos kísérletek 
elkerülése érdekében.

Módosítás: 7
39. cikk, (1a) bekezdés (új)

(1a) Az illetékes hatóság minden olyan 
kísérleti javaslat esetében konzultál az 
Alternatív Módszerek Validálásával 
Foglalkozó Európai Központtal (ECVAM), 
amely gerinces állatokon végzett 
kísérleteket tartalmaz.

Indokolás

A Központtal folytatott konzultáció biztosítaná, hogy az alternatív módszerekkel kapcsolatos 
naprakész szakmai ismeretek hozzáférhetővé váljanak a kísérleti javaslatokat értékelő 
illetékes hatóságok számára, ami segíthet az állatokon végzett szükségtelen kísérletek 
elkerülésében, illetve a költségmegtakarításban.

Módosítás: 8
39. cikk, (2) bekezdés, bevezető rész

(2) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján 
az illetékes hatóság megfogalmazza a 
következő határozatok egyikét, és ezt a 
határozatot a 48. és 49. cikkben 
megállapított eljárásnak megfelelően 
fogadják el:

(2) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálat 
alapján, figyelembe véve, adott esetben, az 
(1a) bekezdésben előírt konzultáció 
eredményeit, az illetékes hatóság 
megfogalmazza a következő határozatok 
egyikét, és ezt a határozatot a 48. és 49. 
cikkben megállapított eljárásnak 
megfelelően fogadják el:

Indokolás

Ez a módosítás a 39. cikk (2) bekezdése bevezető részének módosításához kapcsolódik.

Módosítás: 9
52. cikk

Ennek a címnek a célja a belső piac 
megfelelő működésének biztosítása, 
miközben garantálja a különösen veszélyes 
anyagokból eredő kockázatok alapos 
ellenőrzés alatt tartását, illetve ezeknek az 

Ennek a címnek a célja, hogy biztosítsa a 
különösen veszélyes anyagok 
biztonságosabb alternatív anyagokkal vagy 
eljárásokkal történő helyettesítését, ahol 
ilyenek rendelkezésre állnak. Amennyiben 
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anyagoknak megfelelő alternatív 
anyagokkal vagy technológiákkal történő 
helyettesítését.

ilyen alternatíva nem áll rendelkezésre, az 
adott anyagot be kell tiltani, kivéve ha 
bizonyítható, hogy a felhasználásából 
származó társadalmi előnyök jelentősen 
meghaladják a kockázatokat. Ebben az 
esetben e cím célja, hogy biztosítsa a 
kockázatok megfelelő ellenőrzés alatt 
tartását és az alternatívák kifejlesztésének 
ösztönzését.

Indokolás

Az engedélyezési eljárás csak akkor biztosít magas szintű védelmet, ha rendelkezik a 
különösen nagy kockázatú anyagok biztonságosabb alternatívákkal történő helyettesítéséről.
Így a különösen nagy kockázatú anyagok használatát csak akkor kellene engedélyezni, ha 
nincs biztonságosabb alternatíva, ha a szóban forgó anyag lényeges társadalmi szükséglet 
kielégítésére szolgál, és ha megfelelő intézkedéseket vezetnek be a kockázatok ellenőrzésére.

Módosítás: 10
57. cikk, (2) bekezdés

(2) Az engedély megadható, ha az anyag 
használatával kapcsolatos, a XIII. 
mellékletben meghatározott belső 
tulajdonságokból eredő, az emberi 
egészséget vagy a környezetet érintő 
kockázatot az I. melléklet 6. szakaszának 
megfelelően és a kérelmező vegyianyag-
biztonsági jelentésében dokumentált módon 
ellenőrzik.

törölve

A Bizottság nem veszi figyelembe a 
következőket:
a) a 96/61/EK tanácsi irányelvvel 
összhangban engedélyt kapott 
létesítményből kibocsátott anyagoknak 
az emberi egészséget és a környezetet 
érintő kockázatai;

b) az anyagnak olyan pontszerű 
forrásból történő kibocsátásával 
kapcsolatos, a vízi környezetet érintő és 
azon keresztül megjelenő kockázatok, 
amelyre a 11. cikk (3) bekezdésében 
említett előzetes szabályozási 
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követelmény, valamint az Európai 
Parlament és a Tanács 2000/60/EK 
irányelvének 16. cikke alapján 
elfogadott jogszabályok irányadóak;
c) a 90/385/EGK tanácsi irányelvben, a 
93/42/EGK tanácsi irányelvben vagy a 
98/79/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben szabályozott orvostechnikai 
eszközökben felhasznált anyagoknak az 
emberi egészséget érintő kockázata.

Indokolás

Ennek a cikknek a törlése az 52. cikk módosítása, illetőleg az 57. cikk (3) bekezdése bevezető 
részének módosítása révén bevezetett helyettesítési elvhez kapcsolódik. Amennyiben e cikk 
törlésére nem kerül sor, a különösen nagy kockázatú anyagok továbbra is felhasználhatók és 
kibocsáthatók, még akkor is, ha a felhasználásukból nem származnak jelentős társadalmi-
gazdasági előnyök, és még abban az esetben is, ha rendelkezésre állnának biztonságosabb 
alternatívák.

Módosítás: 11
57. cikk, (3) bekezdés, bevezető rész

(3) Amennyiben a (2) bekezdés alapján nem 
adható ki engedély, az engedély abban az 
esetben is megadható, ha bizonyítják, hogy 
a társadalmi-gazdasági előnyök meghaladják 
az anyag felhasználása révén az emberi 
egészséget vagy a környezetet érintő 
kockázatokat, és ha nincsenek megfelelő 
alternatív anyagok vagy technológiák. Ezt a 
határozatot a következő tényezők 
mérlegelését követően hozzák meg:

(3) Engedély csak abban az esetben adható 
meg, ha bizonyítják, hogy a társadalmi-
gazdasági előnyök jelentősen meghaladják 
az anyag felhasználása révén az emberi 
egészséget vagy a környezetet érintő 
kockázatokat, ha nincsenek megfelelő 
alternatív anyagok vagy technológiák, és ha 
az adott anyag felhasználásából származó 
kockázatot az I. melléklet 6. szakaszával 
összhangban és a kérelmező vegyianyag-
biztonsági jelentésében dokumentált módon 
megfelelően ellenőrzik. Ezt a határozatot a 
következő tényezők mérlegelését követően 
hozzák meg:

Indokolás

Az engedélyezési eljárás csak akkor biztosít magas szintű védelmet, ha rendelkezik a 
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különösen nagy kockázatú anyagoknak biztonságosabb alternatívákkal történő 
helyettesítéséről. Így a különösen nagy kockázatú anyagok használatát csak akkor kellene
engedélyezni, ha nem létezik biztonságosabb alternatíva, ha a szóban forgó anyag lényeges 
társadalmi szükséglet kielégítésére szolgál, és ha megfelelő intézkedéseket vezetnek be a 
kockázatok ellenőrzésére.

Módosítás: 12
57. cikk, (7) bekezdés, ca) pont (új)

ca) az időtartam, ameddig a megadott 
engedély érvényes;

Indokolás

A különösen nagy kockázatú anyagok használatát csupán korlátozott időre szükséges 
engedélyezni a biztonságosabb alternatívák érdekében végzett kutatás és innováció ösztönzése 
céljából.

Módosítás: 13
65. cikk, (1) bekezdés

Amennyiben az anyag gyártása, 
felhasználása és forgalmazása olyan 
elfogadhatatlan kockázatot jelent az emberi 
egészségre vagy a környezetre, amelyet 
közösségi szinten kell kezelni, akkor a XVI. 
mellékletet a 130. cikk (3) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően úgy kell 
módosítani, hogy a 66–70. cikkben 
meghatározott eljárás alapján új 
korlátozásokat fogadnak el magának az 
anyagnak, az anyagot tartalmazó 
készítményeknek és termékeknek a 
gyártásával, felhasználásával és 
forgalmazásával kapcsolatban, illetve 
módosítják a XVI. melléklet erre vonatkozó 
korlátozásait.

Amennyiben az anyag gyártása, 
felhasználása és forgalmazása olyan 
elfogadhatatlan kockázatot jelent a 
környezetre vagy az emberi egészségre, 
többek között a népesség veszélyeztetett 
csoportjai egészségére, amelyet közösségi 
szinten kell kezelni, akkor a XVI. 
mellékletet a 130. cikk (3) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően úgy 
módosítják, hogy a 66–70. cikkben 
meghatározott eljárás alapján új 
korlátozásokat fogadnak el magának az 
anyagnak, az anyagot tartalmazó 
készítményeknek és termékeknek a 
gyártásával, felhasználásával és 
forgalmazásával kapcsolatban, illetve 
módosítják a XVI. melléklet erre vonatkozó 
korlátozásait.

Indokolás

A REACH-nek biztosítania kell a népesség azon csoportjainak különleges védelmét, amelyek 
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különösen veszélyeztetettek a vegyi anyagoknak való kitettség szempontjából.

Módosítás: 14
72. cikk, (1) bekezdés, da) pont (új)

da) a nem állatokon végzett kísérleti
módszerekkel foglalkozó bizottság, 
amelynek feladata, hogy kidolgozza az 
állatokon végzett kísérletek fokozatos 
megszüntetésére és a bejegyzési díjakból 
biztosított pénzösszegeknek a nem állatokon 
végzett kísérleti módszerek kifejlesztése és 
validálása céljából történő elkülönítésére 
vonatkozó stratégiát.

Indokolás

Ennek a bizottságnak kell biztosítania a stratégiai tervezést a nem állatokon végzett kísérleti
módszerek kifejlesztésének, validálásának és törvényes elfogadásának felgyorsítása céljából.
A stratégiai terv végrehajtásához szükséges pénzösszegek elkülönítése is a feladata lenne.

Módosítás: 15
95. cikk

A díjak egy részét a nem állatokon végzett 
kísérleti módszerek kifejlesztésére kell 
fordítani.

Indokolás

Több pénzügyi forrást kell biztosítani a nem állatokon alkalmazott kísérleti módszerek 
előmozdítására.
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ELJÁRÁS

Cím A vegyi anyagok regisztrációjáról, kiértékeléséről és engedélyezéséről 
(REACH) szóló, a Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai 
Ügynökséget létrehozó, és az  1999/45/EK irányelvet, valamint a le 
nem bomló szerves szennyező anyagokról szóló  .../... /EK sz. 
rendeletet módosító rendeletére irányuló európai parlamenti és tanácsi 
javaslat
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