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Módosítások Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio 
Berlato + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 

Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis és Miroslav Mikolášik részéről

740. módosítás
37. cikk (-1) bekezdés (új)

E cím alkalmazási köre azokra az 
anyagokra terjed ki, melyek bejegyzése a II. 
cím szerint szükséges.

Er. it

Indokolás

Az értékelési folyamat a bejegyzés során kapott információra alapul (lásd például a 44. 
cikket, amely eljárást állapít meg a további információkérésre, és így egyértelműen csak a 
bejegyeztetésre kötelezettekre vonatkozik, míg az értékeléssel kapcsolatos cím csak azon 
anyagokra vonatkozik, melyeket be kell jegyezni). Nincs értelme olyan anyagokat értékelni, 
melyeket nem kell bejegyezni. E módosításokat a VI. cím (Az anyagok értékelése) cikkeihez 
előterjesztett többi módosítással együtt kell vizsgálni. 
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Módosítás Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer és Anja Weisgerber részéről

741. módosítás
37. cikk

A polimerek mentesülnek az e cím szerinti 
értékelés alól.

A polimerek és a 26a. és 26b. cikk szerinti 
előzetes bejegyeztetésre kötelezett bevezetett 
anyagok mentesülnek az e cím szerinti 
értékelés alól. 

Er. de

Indokolás

A bevezetett anyagok értékelését külön szabályozzák az előzetes bejegyzési eljárás szerint. Az 
anyagokat bejegyzésüket követően azonban értékelésnek vetik alá.

Módosítás John Bowis és Ria Oomen-Ruijten részéről

742. módosítás
37. cikk

A polimerek mentesülnek az e cím szerinti 
értékelés alól.

A polimerek és a bejegyzés alól mentes 
anyagok mentesülnek az e cím szerinti 
értékelés alól.

Er. en

Indokolás

Egyértelművé teszi a szöveget.

Módosítás Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis és Miroslav Mikolášik részéről

743. módosítás
37. cikk

A polimerek mentesülnek az e cím szerinti
értékelés alól.

A polimerek mentesülnek az értékelés alól.

Er. it

Indokolás

A polimereket teljesen ki kell zárni a REACH-ből és saját egyedi szabályozásuk szükséges. 
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Módosítás Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter + Françoise 
Grossetête + Werner Langen + Richard Seeber + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 

Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 
Mikolášik részéről

744. módosítás
Horizontális módosítás

Az illetékes hatóság Az Ügynökség
(Ez a módosítás a VI. cím egész szövegére 
vonatkozik (Az anyagok értékelése). 
Elfogadása megfelelő változtatásokat tesz 
szükségessé az egész címben.)

Er. en

Indokolás

Az Ügynökség szerepének erősítését célozza a vegyi anyagok értékelése során, ugyanakkor a 
rendelkezésre álló források, és különösen a tagállamokban már meglévő szakértelem legjobb 
felhasználását is. 

E módosítók által a VI. címhez előterjesztett módosításokhoz kapcsolódik. Ez a 
módosításcsomag a jelentéstervezet 34−36. és 38−49. módosításának helyébe lép. 

Módosítás Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter részéről

745. módosítás
38. cikk, cím

Az illetékes hatóság Az Ügynökség felelőssége az értékelés 
dokumentációjáért 

Er. en

Indokolás

Az Ügynökség szerepének erősítését célozza a vegyi anyagok értékelése során, ugyanakkor a 
rendelkezésre álló források, és különösen a tagállamokban már meglévő szakértelem legjobb 
felhasználását is.

E módosítók által a VI. címhez előterjesztett módosításokhoz kapcsolódik. Ez a 
módosításcsomag a jelentéstervezet 34−36. és 38−49. módosításának helyébe lép.
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Módosítás Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer és Anja Weisgerber részéről

746. módosítás
38. cikk (1) bekezdés

(1) A 39−43. cikk alkalmazásában az 
illetékes hatóság annak a tagállamnak az 
illetékes hatósága, amelyben a gyártás 
történik, vagy amelyben az importőr 
telephellyel rendelkezik. 

(1) A 39−47. cikk alkalmazásában az 
illetékes hatóság az Ügynökség.

Er. de

Indokolás

Az eljárás egyszerűsítése és a tagállamokban a különböző decentralizált közigazgatási 
módszerek közötti eltérések által okozott egyensúlytalanságok elkerülése érdekében a 
dokumentáció értékelését általában magának az Ügynökségnek kell elvégeznie. Szükség 
esetén az Ügynökség megkönnyítheti e terhet a nemzeti hatóságok segítségnyújtásának 
igénybevételével.

Módosítás Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, 
Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges + Werner Langen + Richard Seeber részéről

747. módosítás
38. cikk (1) bekezdés

(1) A 39−43. cikk alkalmazásában az 
illetékes hatóság annak a tagállamnak az 
illetékes hatósága, amelyben a gyártás 
történik, vagy amelyben az importőr 
telephellyel rendelkezik.

(1) A 39−46. cikk alkalmazásában az 
illetékes hatóság az Ügynökség.

Er. en

Indokolás

Az eljárás egyszerűsítése és központosítása érdekében az Ügynökséget kell megbízni az összes 
értékelési feladattal, és kizárólagos döntéshozatali hatáskörrel kell rendelkeznie valamennyi 
értékelési szempont tekintetében a következetesség, jogbiztonság és hatékonyság céljából. 
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(Ria Oomen-Ruijten és mások)

A következetesség, jogbiztonság és hatékonyság biztosítása céljából az Ügynökséget meg kell 
bízni az összes értékelési feladattal, és kizárólagos döntéshozatali hatáskörrel kell 
rendelkeznie valamennyi értékelési szempont tekintetében. (Werner Langen) 

Módosítás Guido Sacconi, Chris Davies és Carl Schlyter részéről

748. módosítás
38. cikk (1) bekezdés

(1) A 39−43. cikk alkalmazásában az 
illetékes hatóság annak a tagállamnak az 
illetékes hatósága, amelyben a gyártás 
történik, vagy amelyben az importőr 
telephellyel rendelkezik.

(1) Az Ügynökség felelős a vizsgálati 
javaslatok és bejegyzési dokumentáció 
értékeléséért.

Er. en

Indokolás

Az Ügynökség szerepének erősítését célozza a vegyi anyagok értékelése során, ugyanakkor a 
rendelkezésre álló források, és különösen a tagállamokban már jelenleg meglévő szakértelem 
legjobb felhasználását is.

E módosítók által a VI. címhez előterjesztett módosításokhoz kapcsolódik. Ez a 
módosításcsomag a jelentéstervezet 34−36. és 38−49. módosításának helyébe lép.

Módosítás Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Ria Oomen-Ruijten, Thomas 
Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Werner Langen és Richard 

Seeber részéről

749. módosítás
38. cikk (2) bekezdés

(2) Amennyiben több gyártó vagy importőr 
a 10. vagy 17. cikkel összhangban 
konzorciumot alkotott, az illetékes hatóság 
annak az egy gyártónak vagy importőrnek 
az illetékes hatósága, amely a 10. vagy 17. 
cikkel összhangban a többiek nevében 
benyújtja az adatokat az Ügynökségnek. 

törölve

Er. de
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Indokolás

Az eljárás egyszerűsítése, és a tagállamokban a különböző decentralizált közigazgatási 
módszerek közötti eltérések miatti egyensúlytalanságok elkerülése érdekében a dokumentáció 
értékelését általában magának az Ügynökségnek kell elvégeznie. Szükség esetén az 
Ügynökség megkönnyítheti e terhet a nemzeti hatóságok segítségnyújtásának 
igénybevételével. (Elisabeth Jeggle és mások)

Az eljárás egyszerűsítése és központosítása érdekében az Ügynökséget kell megbízni az összes 
értékelési feladattal, és kizárólagos döntéshozatali hatáskörrel kell rendelkeznie valamennyi 
értékelési szempont tekintetében a következetesség, jogbiztonság és hatékonyság céljából. 
(Oomen-Ruijten ás mások + Seeber) 

A következetesség, jogbiztonság és hatékonyság biztosítása céljából az Ügynökséget meg kell 
bízni az összes értékelési feladattal, és kizárólagos döntéshozatali hatáskörrel kell 
rendelkeznie valamennyi értékelési szempont tekintetében. (Werner L. Langen) 

Módosítás Guido Sacconi, Chris Davis és Carl Schlyter részéről

750. módosítás
38. cikk (2) bekezdés

(2) Amennyiben több gyártó vagy importőr 
a 10. vagy 17. cikkel összhangban 
konzorciumot alkotott, az illetékes hatóság 
annak az egy gyártónak vagy importőrnek 
az illetékes hatósága, amely a 10. vagy 17. 
cikkel összhangban a többiek nevében 
benyújtja az adatokat az Ügynökségnek.

(2) Az Ügynökség ezen értékelések során az 
egyes tagállamok által a célra kijelölt 
szervezet(ek)re támaszkodik.

Er. en

Indokolás

Az Ügynökség szerepének erősítését célozza a vegyi anyagok értékelése során, ugyanakkor a 
rendelkezésre álló források, és különösen a tagállamokban már meglévő szakértelem legjobb 
felhasználását is.

E módosítók által a VI. címhez előterjesztett módosításokhoz kapcsolódik. Ez a 
módosításcsomag a jelentéstervezet 34−36. és 38−49. módosításának helyébe lép.
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Módosítás Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer és Frederika Brepoels részéről

751. módosítás
38. cikk, (2a) (új) és (2b) (új) bekezdés

(2a) Azon határozatok és vélemények 
előkészítésére, amelyeket egyedül az 
Ügynökségnek kell elfogadnia, az 
Ügynökség bevonhatja annak a 
tagállamnak az illetékes hatóságát, 
amelyben a gyártás történik vagy ahol az 
importőr székhellyel rendelkezik, és 
műszaki segítséget kérhet. Ez az Ügynökség 
által megállapított egységes elvek szerint 
történik.
(2b) Az Ügynökség és a bejegyeztetésre 
kötelezett közötti mindenféle 
kommunikáció a bejegyeztetésre kötelezett 
által választott nyelven intézhető.

Er. de

Indokolás

A belső piac harmonizációjának előfeltétele, hogy az összes határozatot és véleményt 
központilag fogadják el, az Ügynökség által. E folyamat során azonban az Ügynökségnek 
képesnek kell lennie arra, hogy hasznosítania a tagállamok illetékes hatóságainak 
szakértelmét és műszaki segítséget kérjen tőlük határozatainak és véleményeinek előkészítése 
érdekében. Az Ügynökség és a bejegyeztetésre kötelezett közötti problémamentesebb 
kommunikációnak és információcserének különösen a KKV-k lesznek a haszonélvezői, és ezért 
az Ügynökséggel való kommunikációt lehetővé kell tenni annak az országnak a nyelvén, ahol 
a bejegyeztetésre kötelezett székhelye van, továbbá az összes tagállamban tevékenységet 
folytató multinacionális vállalatoknak is lehetővé kell tenni azt, hogy nyelvet válasszanak.

Módosítás Werner Langen részéről

752. módosítás
39. cikk

Cikk törölve

Er. de



PE 357.821v01-00

külső fordítás

8/91 AM\565933HU.doc

HU

Indokolás

Nincs rendelkezés a vizsgálati javaslatok benyújtására: a biztonságos felhasználással 
kapcsolatos összes vonatkozó információt az anyag bejegyezéséig kell benyújtani. Ezért nincs 
szükség vizsgálatra az illetékes hatóság vagy az Ügynökség részéről.

Módosítás Richard Seeber részéről

753. módosítás
39. cikk (1) bekezdés

(1) Az illetékes hatóság ellenőrzi a 
bejegyzésben vagy a későbbi felhasználó 
jelentésében felsorolt összes olyan vizsgálati 
javaslatot, amely egy adott anyaggal 
kapcsolatban a VII. és VIII. mellékletben 
meghatározott információk megszerzésére 
vonatkozik.

(1) Az Ügynökség ellenőrzi a bejegyzésben 
vagy a későbbi felhasználó jelentésében 
felsorolt összes vizsgálati javaslatot egy 
adott anyaggal kapcsolatban.

Er. en

Indokolás

Az tájékoztatási követelmények kiigazítása évi 10 millió tonna és azt meghaladó mennyiség 
esetén alkalmazandó (lásd a 37. cikk módosítását és a megfelelő módosításokat a II. címben) 

Módosítás Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González és Marcello Vernola 
részéről

754. módosítás
39. cikk (1) bekezdés

(1) Az illetékes hatóság ellenőrzi a 
bejegyzésben vagy a későbbi felhasználó 
jelentésében felsorolt összes olyan vizsgálati 
javaslatot, amely egy adott anyaggal 
kapcsolatban a VII. és VIII. mellékletben 
meghatározott információk megszerzésére 
vonatkozik. 

(1) Azokban az esetekben, amelyekben az 
Ügynökség által elfogadott módszerek nem 
teszik lehetővé a kockázatértékelést,
illetékes hatóság ellenőrzi a bejegyzésben 
vagy a későbbi felhasználó jelentésében 
felsorolt összes olyan vizsgálati javaslatot, 
amely egy adott anyaggal kapcsolatban a 
VII. és VIII. mellékletben meghatározott 
információk megszerzésére vonatkozik. 

Er. es
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Indokolás

Az Ügynökség által jóváhagyott rendszer léte nagy segítséget nyújtana az állatkísérletek 
elkerüléséhez. 

Módosítás Chris Davies részéről

755. módosítás
39. cikk (1) bekezdés

(1) Az illetékes hatóság ellenőrzi a 
bejegyzésben vagy a későbbi felhasználó 
jelentésében felsorolt összes olyan vizsgálati 
javaslatot, amely egy adott anyaggal 
kapcsolatban a VII. és VIII. mellékletben 
meghatározott információk megszerzésére 
vonatkozik. 

(1) Az illetékes hatóság ellenőrzi a 
bejegyzésben vagy a későbbi felhasználó 
jelentésében felsorolt összes olyan vizsgálati 
javaslatot, amely egy adott anyaggal 
kapcsolatban a V−VIII. mellékletben 
meghatározott információk megszerzésére 
vonatkozik. 

Er. en

Indokolás

A 47. preambulumbekezdés és a 11. cikk (1) bekezdésének módosításaihoz kapcsolódik. Az 
állatkísérletek elkerülése és az iparág költségeinek csökkentése érdekében, és mivel az 
állatkísérletekből származó adatokat csak egy anyag biztonságosságának értékelése céljából 
lehet rendelkezésre bocsátani, az illetékes hatóság megvizsgál az V. és VI. mellékletben 
meghatározott információk nyújtására vonatkozó minden vizsgálati javaslatot.

Módosítás Caroline Lucas, Carl Schlyter és Hiltrud Breyer részéről

756. módosítás
39. cikk (1) bekezdés

(1) Az illetékes hatóság ellenőrzi a 
bejegyzésben vagy a későbbi felhasználó 
jelentésében felsorolt összes olyan vizsgálati 
javaslatot, amely egy adott anyaggal 
kapcsolatban a VII. és VIII. mellékletben 
meghatározott információk megszerzésére 
vonatkozik. 

(1) Az illetékes hatóság ellenőrzi a 
bejegyzésben vagy a későbbi felhasználó 
jelentésében felsorolt összes olyan vizsgálati 
javaslatot, amely egy adott anyaggal 
kapcsolatban a VII. és VIII. mellékletben 
meghatározott olyan információk 
megszerzésére vonatkozik, amelyek 
gerinces állatokon végzett kísérleteket 
érintenek.
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Er. en

Indokolás

A 11. cikk (1c) és (1d) bekezdésének e módosítók által előterjesztett módosításaihoz 
kapcsolódik. Egyértelművé kell tenni, hogy VII. és VIII. mellékletben lévő összes információt, 
amely nem kapcsolódik gerinces állatokon végzett kísérletekhez, közvetlenül fel kell venni a 
műszaki dokumentációba. Nem indokolt vizsgálati javaslat benyújtása az ilyen információkra 
vonatkozóan.

Módosítás Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter és Jonas Sjöstedt

757. módosítás
39. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) Az állatkísérletek megismétlésének 
elkerülése érdekében, a gerinces állakon 
végzett kísérleteket magában foglaló 
vizsgálati javaslatokat 90 napig nyitva kell 
hagyni, hogy az érdekelt felek megtehessék 
észrevételeiket. A bejegyeztetésre 
kötelezettek vagy a későbbi felhasználók 
minden beérkezett észrevételt tekintetbe 
vesznek, és értesítik az Ügynökséget, ha a 
kapott észrevételek figyelembevételével 
mégis úgy vélik, hogy szükséges a javasolt 
kísérlet végrehajtása, és feltárják ennek 
okait.

Er. en

Indokolás

A jelentéstervezet 33. módosításának helyébe lép.

Módosítás Chris Davies részéről

758. módosítás
39. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) A gerinces állatokon végzett 
kísérleteket magában foglaló valamennyi 
vizsgálati javaslatot 90 napig nyitva kell 
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hagyni, hogy az érdekelt felek megtehessék 
észrevételeiket. A vizsgálati javaslatot 
megvizsgáló illetékes hatóság minden 
beérkezett észrevételt tekintetbe vesz 
határozatának meghozatalakor.

Er. en

Indokolás

A 47a. preambulumbekezdés módosításához kapcsolódik. Az állatkísérletek elkerülése 
érdekében az érdekelt feleknek (beleértve az állatjóléti szervezeteket) lehetőséget kell 
biztosítani, hogy megtegyék észrevételeiket, ha a bejegyeztetésre kötelezett(ek) 
állatkísérleteket tartalmazó vizsgálati stratégiát javasol(nak). Az illetékes hatóságnak 
figyelembe kell vennie ezeket az észrevételeket a vizsgálati javaslatok megvizsgálásakor és 
határozatának meghozatalakor. Az Egyesült Államokban a nagy mennyiségű vegyi anyagokra 
vonatkozóan végrehajtott program tapasztalatai megmutatták, hogy egy ilyen eljárás 
jelentősen hozzájárul az állatkísérletek megelőzéséhez. 

Módosítás Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle és Chris Davies részéről

759. módosítás
39. cikk (1b) bekezdés (új)

(1b) A (2) bekezdésben említett, gerinces 
állatokon végzett kísérleteket magában 
foglaló vizsgálati javaslatról szóló minden 
határozatot Alternatív Módszerek 
Validálásával Foglalkozó Európai 
Központtal (ECVAM) egyetértésben kell 
előkészíteni.

Er. de

Indokolás

Az állatkísérletek elkerülése érdekében, az illetékes hatóságnak az állatkísérleteket tartalmazó 
vizsgálati javaslatról szóló határozatának előkészítése során konzultálnia kell az ECVAM 
szakértőivel, akik az alternatív kísérleti módszerek terén a legújabb fejleményekről naprakész 
tudással, tapasztalattal és információval rendelkeznek. (Thomas Ulmer és mások)

A 47b. preambulumbekezdéshez kapcsolódik. Az állatkísérletek elkerülése érdekében, az 
illetékes hatóságnak az állatkísérleteket tartalmazó vizsgálati javaslatról szóló határozatának 
előkészítése során konzultálnia kell az ECVAM szakértőivel, akik az alternatív vizsgálati 
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módszerek terén a legújabb fejleményekről naprakész tudással, tapasztalattal és 
információval rendelkeznek. (Chris Davies) 

Módosítás Caroline Lucas, Carl Schlyter és Hiltrud Breyer részéről

760. módosítás
39. cikk (1b) bekezdés (új)

(1b) A (2) bekezdésben említett, gerinces 
állatokon végzett kísérleteket tartalmazó 
vizsgálati javaslatokról szóló határozat 
megszövegezése előtt konzultálni kell az 
Alternatív Módszerek Validálásával 
Foglalkozó Európai Központtal (ECVAM). 

Er. en

Indokolás

Az új 47b. preambulumbekezdést indítványozó módosításhoz kapcsolódik. Tekintettel az 
alternatív kísérletek gyors fejlődésére, szakértői tudást és tapasztalatot kell biztosítani az 
illetékes hatóságnak a vizsgálati javaslatok értékelése során az állatkísérletek elkerülése és a 
költségmegtakarítás érdekében.

Módosítás Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Chris Davies

761. módosítás
39. cikk (2) bekezdés, bevezető rész

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

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

Er. en

Indokolás

Az előadó által előterjesztett 33. módosításhoz, illetve a fenti módosítók azon módosításához 
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kapcsolódik, amely a rendeletjavaslatot a 39. cikk (1) bekezdése után új bekezdéssel egészíti 
ki. 

Módosítás Richard Seeber részéről

762. módosítás
39. cikk (2) bekezdés

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

a) olyan határozat, amely előírja, hogy az 
érintett bejegyeztetésre kötelezettnek vagy a 
későbbi felhasználónak el kell végeznie a 
javasolt vizsgálatot, és megállapítja a 
vizsgálati eredmények összefoglalásának,
illetve az alapvető vizsgálati 
összefoglalásnak a benyújtására vonatkozó 
határidőt, ha az I. melléklet ezt előírja;

a) olyan határozat, amely előírja, hogy az 
érintett bejegyeztetésre kötelezettnek vagy a 
későbbi felhasználónak el kell végeznie a 
javasolt vizsgálatot, és megállapítja a 
vizsgálati eredmények összefoglalásának, 
illetve az alapvető vizsgálati 
összefoglalásnak a benyújtására vonatkozó 
határidőt, ha az I. melléklet ezt előírja; 

b) az a) pontnak megfelelő határozat, amely 
módosítja a vizsgálat elvégzésével 
kapcsolatos feltételeket;

b) az a) pontnak megfelelő határozat, amely 
módosítja a vizsgálat elvégzésével 
kapcsolatos feltételeket; 

c) a vizsgálati javaslatot elutasító határozat. c) a vizsgálati javaslatot elutasító határozat. 

Minden határozatot a kockázatok alapján 
hoznak meg..

Er. en

Indokolás

A bejegyeztetésre kötelezett számára kísérlet végrehajtását előíró minden határozatnak a 
bejegyeztetésre kötelezett által bemutatott bizonyítékon kell alapulnia, amely szerint az 
információ szükséges a megfelelő kockázatértékelés és -kezelés szempontjából. 

Módosítás Werner Langen részéről

763. módosítás
40. cikk (1) bekezdés
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(1) Az illetékes hatóság megvizsgálhatja a 
bejegyzést, hogy megbizonyosodjon a 
következő követelmények egyikének vagy 
mindegyikének teljesüléséről:

(1) Az Ügynökség megvizsgálhatja a 
bejegyzést, hogy megbizonyosodjon arról, 
hogy:

a) a 9. cikk alapján benyújtott műszaki 
dokumentáció(k) adatai megfelelnek a 9., 
11. és 12. cikk, valamint a IV–VIII. 
melléklet követelményeinek; 

a 9., 12. és 13. cikk szerint benyújtott adatok 
megfelelnek az említett cikkek és a 
kapcsolódó mellékletek követelményeinek. 

b) az általános tájékoztatási követelmények 
módosításai és a kapcsolódó indokolások, 
amelyeket a műszaki dokumentációban 
nyújtanak be, megfelelnek az V–VIII. 
mellékletben meghatározott, e módosítások 
tekintetében irányadó szabályoknak és a 
IX. mellékletben megállapított általános 
szabályoknak. 

Er. de

Indokolás

Az Ügynökségnek meg kell adni a lehetőséget minden benyújtott dokumentum ellenőrzésére, 
beleértve a vegyianyag-biztonsági jelentést és a biztonsági adatlapot.

Módosítás Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer és Anja Weisgerber részéről

764. módosítás
40. cikk (1) bekezdés (ba) pont (új)

ba) a bejegyeztetésre kötelezett által a 9. 
cikk (1) bekezdése szerint végzett elsőbbség-
megállapítás megfelel a IVa. mellékletnek.

Er. de

Indokolás

A 9. cikkre vonatkozó 2. módosításhoz kapcsolódik. A dokumentáció értékelésének részeként 
ellenőrizni kell a bejegyeztetésre kötelezett az anyagok kockázati szintjére vonatkozó saját 
osztályozását. 
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Módosítás Françoise Grossetête és Richard Seeber

765. módosítás
40. cikk (3) bekezdés

(3) A bejegyeztetésre kötelezett továbbítja a 
szükséges adatokat az Ügynökségnek.

törölve

Er. de

Indokolás

A harmonizációs eljárás részeként és az eltérések elkerülése céljából, az Ügynökségnek az 
értékelő ügynökségek és intézmények európai hálózatának segítségével meg kell vizsgálnia a 
vizsgálati javaslatokat és dokumentációkat. Ugyanakkor az is az Ügynökség feladata, hogy 
segítse a dokumentációk elkészítését, és ajánlásokat tegyen. (Françoise Grossetête)

Módosítás Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer részéről

766. módosítás
40. cikk (3) bekezdés

(3) A bejegyeztetésre kötelezett továbbítja a 
szükséges adatokat az Ügynökségnek.

(3) A bejegyeztetésre kötelezett az 
Ügynökség által meghatározott ésszerű 
határidőn belül továbbítja a szükséges 
adatokat az Ügynökségnek. Ez a határidő 
nem haladhatja meg a hat hónapot. Az 
Ügynökség visszavonja a bejegyzési számot, 
ha a bejegyeztetésre kötelezett a 
megállapított határidőn belül nem nyújtja 
be a vonatkozó adatokat.

Er. en

Indokolás

Előfordulhat, hogy a bejegyeztetésre kötelezett megfelel a 18. cikkben előírt teljességi 
ellenőrzésen úgy, hogy a tájékoztatási követelményeknek nem tett eleget. A tájékoztatási 
követelményeknek való meg nem felelésnek egyértelmű következményekkel kell járnia. A 
bejegyeztetésre kötelezetteknek csak egyetlen esélyt kell biztosítani egy legfeljebb hat hónapos 
időszakon belül, hogy helyesbítsék a hibás bejegyzést. Ez biztosíthatja a jó minőséget, 
valamint a hatóságok és bejegyeztetésre kötelezettek közötti véget nem érő viták elkerülését. A 
megfogalmazás összhangban van a 18. cikkben a hiánytalansági ellenőrzésre vonatkozó 
rendelkezésekkel. 
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Módosítás Françoise Grossetête részéről

767. módosítás
40. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) Az Ügynökség éves tervet készít a 
bejegyzési dokumentációk értékelésére, 
különös tekintettel általános minőségük 
felmérésére. Ezt a tervet közzéteszik az 
Ügynökség honlapján. 

Er. fr

Indokolás

A harmonizációs eljárás részeként és az eltérések elkerülése céljából, az Ügynökségnek az 
értékelő ügynökségek és intézmények európai hálózatának segítségével meg kell vizsgálnia a 
vizsgálati javaslatokat és dokumentációkat. Ugyanakkor az is az Ügynökség feladata, hogy 
segítse a dokumentációk elkészítését, és ajánlásokat tegyen az előterjesztéssel kapcsolatban.

Módosítás Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter és Jonas Sjöstedt részéről

768. módosítás
40. cikk, (3a) bekezdés (új)

(3a) Az Ügynökség éves tervet állapít meg a 
bejegyzési dokumentációk értékelésére, 
különös tekintettel általános minőségük 
felmérésére. Ez a terv különösen az említett 
időszak alatt értékelendő bejegyzési 
dokumentációk legkisebb százalékos 
arányát határozza meg. Ez az arány nem 
lehet kisebb, mint az utolsó három év 
bejegyzési dokumentációi átlagos 
mennyiségének 5 %-a. A tervet közzéteszik 
az Ügynökség honlapján.

Er. en

Indokolás

Az Ügynökség szerepének erősítését célozza a vegyi anyagok értékelése során, ugyanakkor a 
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rendelkezésre álló források, és különösen a tagállamokban már meglévő szakértelem legjobb 
felhasználását is.

E módosítók által a VI. cím tekintetében előterjesztett módosításokhoz kapcsolódik. Ez a 
módosításcsomag a jelentéstervezet 34−36. és 38−49. módosításának helyébe lép.

E módosítás különösen a jelentéstervezet 34. módosítására vonatkozik.

Módosítás Hegyi Gyula részéről

769. módosítás
40. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) Az illetékes hatóság az (1) bekezdés a) 
és b) pontjával összhangban, 
szúrópróbaszerűen ellenőrzi a bejegyzések 
tartalmát az esetek legalább 5 %-ában.

Er. en

Indokolás

Jelenleg a bejegyzési dokumentációk minőségének és tartalmának értékelése nem kötelező, 
mivel az Ügynökség csak a hiánytalanságot ellenőrzi (18. cikk (2) bekezdés). Tekintettel arra, 
hogy a tagállamok illetékes hatóságainak közelmúltbeli értékelése úgy találta, hogy a 
biztonsági adatlapoknak csak 31 %-a volt teljesen hibátlan, rendkívül fontosnak tartjuk, hogy 
előírják a dokumentációk legalább 5 %-ának ellenőrzését annak biztosítása érdekében, hogy 
a vállalatok pontos információkat nyújtsanak be, illetve azért, hogy erre ösztönözzék a 
vállalatokat. 

Módosítás Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt + Françoise Grossetête 
részéről

770. módosítás
40. cikk (3b) bekezdés (új)

(3b) Az Ügynökség éves jelentést készít a 
bejegyzési dokumentációk értékelésének 
eredményéről. Ez a jelentés különösen 
ajánlásokat tartalmaz a bejegyeztetésre 
kötelezettek számára annak érdekében, 
hogy javítsák a jövőbeni bejegyzések 
minőségét. A jelentést közzéteszik az 
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Ügynökség honlapján.

Er. en

Indokolás

Az Ügynökség szerepének erősítését célozza a vegyi anyagok értékelése során, ugyanakkor a 
rendelkezésre álló források, és különösen a tagállamokban már meglévő szakértelem legjobb 
felhasználását is.

E módosítók által a VI. cím tekintetében előterjesztett módosításokhoz kapcsolódik. Ez a 
módosításcsomag a jelentéstervezet 34−36. és 38−49. módosításának helyébe lép.

E módosítás különösen a jelentéstervezet 34. módosítására vonatkozik (Guido Sacconi és 
mások).

A harmonizációs eljárás részeként és az eltérések elkerülése céljából, az Ügynökségnek az 
értékelő ügynökségek és intézmények európai hálózatának segítségével meg kell vizsgálnia a 
vizsgálati javaslatokat és dokumentációkat. Ugyanakkor az is az Ügynökség feladata, hogy 
segítse a dokumentációk elkészítését, és javaslatokat tegyen. (Françoise Grossetête)

Módosítás Werner Langen részéről

771. módosítás
41. cikk (1) bekezdés

(1) Az illetékes hatóság megvizsgálja a 39. 
vagy 40. cikk alapján elfogadott határozat 
eredményeként benyújtott adatokat, és 
szükség esetén a 39. vagy 40. cikkel 
összhangban kidolgozza a megfelelő 
határozatokat.

(1) Az Ügynökség megvizsgálja a 40. cikk 
alapján elfogadott határozat eredményeként 
benyújtott adatokat, és szükség esetén a 40. 
cikkel összhangban kidolgozza a megfelelő 
határozatokat.

Er. de

Módosítás Werner Langen és Richard Seebe részéről

772. módosítás
41. cikk (2) bekezdés

(2) A dokumentáció értékelésének (2) A dokumentáció értékelésének 
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befejezését követően az illetékes hatóság a 
43aa. cikk (1) bekezdése, az 56. cikk (3) 
bekezdése és a 66. cikk (2) bekezdése 
céljából felhasználja az értékelés alapján 
szerzett adatokat, és a szerzett adatokat 
továbbítja a Bizottságnak, az 
Ügynökségnek és a többi tagállamnak. Az 
illetékes hatóság tájékoztatja a Bizottságot, 
az Ügynökséget, a bejegyeztetésre 
kötelezettet és a többi tagállam illetékes 
hatóságát az azzal kapcsolatos 
következtetéseiről, hogy a szerzett adatokat 
felhasználják-e, és ha igen, milyen módon. 

befejezését követően az Ügynökség 
tájékoztatja a Bizottságot, a bejegyeztetésre 
kötelezettet és a tagállamok illetékes 
hatóságát az azzal kapcsolatos 
következtetéseiről, hogy az 56. cikk (3) 
bekezdése és a 66. cikk (2) bekezdése 
céljából szerzett adatokat felhasználják-e, és 
ha igen, milyen módon. 

Er.de

Indokolás

Az értékelési folyamat itt véget ér, kivéve, ha az Ügynökség a 43aa. cikkel összhangban úgy 
határoz, hogy az anyag értékelése szükséges és indokolt. (Richard Seeber)

Módosítás Anja Weisgerber részéről

773. módosítás
41. cikk (2) bekezdés

(2) A dokumentáció értékelésének 
befejezését követően az illetékes hatóság a
43aa. cikk (1) bekezdése, az 56. cikk (3) 
bekezdése és a 66. cikk (2) bekezdése 
céljából felhasználja az értékelés alapján 
szerzett adatokat, és a szerzett adatokat 
továbbítja a Bizottságnak, az Ügynökségnek 
és a többi tagállamnak. Az illetékes hatóság 
tájékoztatja a Bizottságot, az Ügynökséget, a 
bejegyeztetésre kötelezettet és a többi 
tagállam illetékes hatóságát az azzal 
kapcsolatos következtetéseiről, hogy a 
szerzett adatokat felhasználják-e, és ha igen, 
milyen módon. 

(2) A dokumentáció értékelésének 
befejezését követően az illetékes hatóság az 
56. cikk (3) bekezdése és a 66. cikk (2) 
bekezdése céljából felhasználja az értékelés 
alapján szerzett adatokat, és a szerzett 
adatokat továbbítja a Bizottságnak, az 
Ügynökségnek és a többi tagállamnak. Az 
illetékes hatóság tájékoztatja a Bizottságot, 
az Ügynökséget, a bejegyeztetésre 
kötelezettet és a többi tagállam illetékes 
hatóságát az azzal kapcsolatos 
következtetéseiről, hogy a szerzett adatokat 
felhasználják-e, és ha igen, milyen módon. 

Er. de
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Indokolás

A 38. cikk módosításához kapcsolódik. 

Módosítás Carl Schlyter, Caroline Lucas és Hiltrud Breyer részéről

774. módosítás
41. cikk (2) bekezdés

(2) A dokumentáció értékelésének 
befejezését követően az illetékes hatóság a 
43aa. cikk (1) bekezdése, az 56. cikk (3) 
bekezdése és a 66. cikk (2) bekezdése 
céljából felhasználja az értékelés alapján 
szerzett adatokat, és a szerzett adatokat 
továbbítja a Bizottságnak, az Ügynökségnek 
és a többi tagállamnak. Az illetékes hatóság 
tájékoztatja a Bizottságot, az Ügynökséget, a 
bejegyeztetésre kötelezettet és a többi 
tagállam illetékes hatóságát az azzal 
kapcsolatos következtetéseiről, hogy a 
szerzett adatokat felhasználják-e, és ha igen, 
milyen módon. 

(2) A dokumentáció értékelésének 
befejezését követően, vagy ha a vegyianyag-
biztonsági értékelést nem találják 
megfelelőnek a kockázatok ellenőrzésére, 
az illetékes hatóság a 43aa. cikk (1) 
bekezdése, az 56. cikk (3) bekezdése és a 66. 
cikk (2) bekezdése céljából felhasználja az 
értékelés alapján szerzett adatokat, és a 
szerzett adatokat továbbítja a Bizottságnak, 
az Ügynökségnek és a többi tagállamnak. Az 
illetékes hatóság tájékoztatja a Bizottságot, 
az Ügynökséget, a bejegyeztetésre 
kötelezettet és a többi tagállam illetékes 
hatóságát az azzal kapcsolatos 
következtetéseiről, hogy a szerzett adatokat 
felhasználják-e, és ha igen, milyen módon. 

Er. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy az illetékes hatóság akkor is jogosult eljárni, ha a vegyianyag-
biztonsági értékelést nem találják megfelelőnek. Ez segítheti a vegyianyag-biztonsági 
értékelés jó minőségének biztosítását, és a hatóságok és bejegyeztetésre kötelezettek közötti 
véget nem érő viták elkerülését. 

Módosítás Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies és Carl Schlyter részéről

775. módosítás
41. cikk (2) bekezdés

(2) A dokumentáció értékelésének 
befejezését követően az illetékes hatóság a 
43aa. cikk (1) bekezdése , az 56. cikk (3) 

(2) A dokumentáció értékelésének 
befejezését követően az Ügynökség a 43aa. 
cikk (1) bekezdése, az 56. cikk (3) 
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bekezdése és a 66. cikk (2) bekezdése 
céljából felhasználja az értékelés alapján 
szerzett adatokat, és a szerzett adatokat 
továbbítja a Bizottságnak, az Ügynökségnek
és a többi tagállamnak. Az illetékes hatóság 
tájékoztatja a Bizottságot, az Ügynökséget, a 
bejegyeztetésre kötelezettet és a többi 
tagállam illetékes hatóságát az azzal 
kapcsolatos következtetéseiről, hogy a 
szerzett adatokat felhasználják-e, és ha igen, 
milyen módon. 

bekezdése és a 66. cikk (2) bekezdése 
céljából felhasználja az értékelés alapján 
szerzett adatokat, és a szerzett adatokat 
továbbítja a Bizottságnak és a 
tagállamoknak. Az Ügynökség tájékoztatja a 
Bizottságot, a bejegyeztetésre kötelezettet és 
a tagállamokat az azzal kapcsolatos 
következtetéseiről, hogy a szerzett adatokat 
felhasználják-e, és ha igen, milyen módon. 

Er. en

Indokolás

Az Ügynökség szerepének erősítését célozza a vegyi anyagok értékelése során, ugyanakkor a 
rendelkezésre álló források, és különösen a tagállamokban már meglévő szakértelem legjobb 
felhasználását is.

E módosítók által a VI. cím tekintetében előterjesztett módosításokhoz kapcsolódik. Ez a 
módosításcsomag a jelentéstervezet 34−36. és 38−49. módosításának helyébe lép.

Módosítás Werner Langen részéről

776. módosítás
42. cikk

Cikk törölve

Er. de

Indokolás

Nincs rendelkezés a vizsgálati javaslatok benyújtására: a biztonságos felhasználással 
kapcsolatos összes vonatkozó információt az anyag bejegyzéséig kell benyújtani. Ezért nincs 
szükség vizsgálatra az illetékes hatóság vagy az Ügynökség részéről.
Ezen kívül elfogadhatatlan, hogy a vizsgálati javaslat benyújtását követően akár öt évig kell 
várni a hatóságok határozatára.
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Módosítás Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter + Elisabeth 
Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber + Richard Seeber részéről

777. módosítás
42. cikk (1) bekezdés

(1) A vizsgálati javaslat 39. cikk szerinti 
értékelését megkezdő illetékes hatóság 
tájékoztatja az Ügynökséget az értékelés 
megkezdéséről. 

törölve

Er. en

Indokolás

Az Ügynökség szerepének erősítését célozza a vegyi anyagok értékelése során, ugyanakkor a 
rendelkezésre álló források, és különösen a tagállamokban már meglévő szakértelem legjobb 
felhasználását is.

E módosítók által a VI. cím tekintetében előterjesztett módosításokhoz kapcsolódik. Ez a 
módosításcsomag a jelentéstervezet 34–36. és 38–49. módosításának helyébe lép. (Guido 
Sacconi és mások)

Az (1) bekezdés törlése a 38. cikkre vonatkozó 15. módosításhoz kapcsolódik. A (3) és (4) 
bekezdés törlése a 26–26b. cikkre vonatkozó 5–7. módosításhoz kapcsolódik. (Elisabeth 
Jeggle és mások)

Az eljárás egyszerűsítése és központosítása érdekében az Ügynökséget kell megbízni az összes 
értékelési feladattal, és kizárólagos döntéshozatali hatáskörrel kell rendelkeznie valamennyi 
értékelési szempont tekintetében a következetesség, jogbiztonság és hatékonyság céljából. 
(Richard Seeber)

Módosítás Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter részéről

778. módosítás
42. cikk (2) bekezdés

(2) Az illetékes hatóság a 39. cikk (2) 
bekezdésével összhangban egy 
határozattervezetet készít elő, attól a naptól 
számított 120 napon belül, amikor az 
Ügynökségtől megkapta a vizsgálati 
javaslatot tartalmazó bejegyzést vagy a 
későbbi felhasználó jelentését.

(2) Az Ügynökség a 39. cikk (2) 
bekezdésével összhangban egy 
határozattervezetet készít elő, attól a naptól 
számított 120 napon belül, amikor megkapta 
a vizsgálati javaslatot tartalmazó bejegyzést 
vagy a későbbi felhasználó jelentését.
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Er. en

Indokolás

Az Ügynökség szerepének erősítését célozza a vegyi anyagok értékelése során, ugyanakkor a 
rendelkezésre álló források, és különösen a tagállamokban már meglévő szakértelem legjobb 
felhasználását is.

E módosítók által a VI. cím tekintetében előterjesztett módosításokhoz kapcsolódik. Ez a 
módosításcsomag a jelentéstervezet 34–36. és 38–49. módosításának helyébe lép. (Guido 
Sacconi és mások) 

Módosítás Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer és Anja Weisgerber

779. módosítás
42. cikk (3) és (4) bekezdés

(3) A bevezetett anyagok esetében az 
illetékes hatóság a 39. cikk (2) bekezdésével 
összhangban határozattervezetet készít elő:

törölve

a) e rendelet hatálybalépésétől számított 5 
éven belül az összes, a 21. cikk (1) 
bekezdésében említett határidőn belül átvett 
bejegyzéssel kapcsolatban, amelyek a VII. 
és VIII. melléklet tájékoztatási 
követelményeinek teljesítése érdekében 
javaslatokat tartalmaznak a vizsgálatra;
b) e rendelet hatálybalépésétől számított 9 
éven belül az összes, a 21. cikk (2) 
bekezdésében említett határidőn belül átvett 
bejegyzéssel kapcsolatban, amelyek 
kizárólag a VII. melléklet tájékoztatási 
követelményeinek teljesítése érdekében 
javaslatokat tartalmaznak a vizsgálatra;
c) az a) és b) pontban meghatározott 
határidőt követően bármelyik, a 21. cikk (3) 
bekezdésében említett határidőn belül 
átvett, vizsgálati javaslatokat tartalmazó 
bejegyzéssel kapcsolatban. 

Er. de
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Indokolás

Az (1) bekezdés törlése a 38. cikkre vonatkozó 15. módosításhoz kapcsolódik. A (3) és (4) 
bekezdés törlése a 26–26b. cikkre vonatkozó 5–7. módosításhoz kapcsolódik. 

Módosítás Chris Davies részéről

780. módosítás
42. cikk (3) bekezdés a) és b) pont

a) e rendelet hatálybalépésétől számított 5 
éven belül az összes, a 21. cikk (1) 
bekezdésében említett határidőn belül átvett 
bejegyzéssel kapcsolatban, amelyek a VII. 
és VIII. melléklet tájékoztatási 
követelményeinek teljesítése érdekében 
javaslatokat tartalmaznak a vizsgálatra;

a) e rendelet hatálybalépésétől számított 5 
éven belül az összes, a 21. cikk (1) 
bekezdésében említett határidőn belül átvett 
bejegyzéssel kapcsolatban, amelyek az V–
VIII. melléklet tájékoztatási 
követelményeinek teljesítése érdekében 
javaslatokat tartalmaznak a vizsgálatra; 

b) e rendelet hatálybalépésétől számított 9 
éven belül az összes, a 21. cikk (2) 
bekezdésében említett határidőn belül átvett 
bejegyzéssel kapcsolatban, amelyek 
kizárólag a VII. melléklet tájékoztatási 
követelményeinek teljesítése érdekében 
javaslatokat tartalmaznak a vizsgálatra;

b) e rendelet hatálybalépésétől számított 9 
éven belül az összes, a 21. cikk (2) 
bekezdésében említett határidőn belül átvett 
bejegyzéssel kapcsolatban, amelyek az V–
VII. melléklet tájékoztatási 
követelményeinek teljesítése érdekében 
javaslatokat tartalmaznak a vizsgálatra; 

Er. en

Indokolás

A 47. preambulumbekezdés, a 11. cikk (1) bekezdésének és a 39. cikk (1) bekezdésének 
módosításához kapcsolódik. 

Módosítás Richard Seeber részéről

781. módosítás
42. cikk (3) bekezdés a), b) c) pont

a) e rendelet hatálybalépésétől számított 5 
éven belül az összes, a 21. cikk (1) 
bekezdésében említett határidőn belül átvett 
bejegyzéssel kapcsolatban, amelyek a VII. 
és VIII. melléklet tájékoztatási 

a) a vizsgálati javaslat benyújtásának 
napját követő 5 éven belül minden, a 21. 
cikk (1) bekezdésében említett határidőn 
belül átvett bejegyzéssel kapcsolatban; és
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követelményeinek teljesítése érdekében 
javaslatokat tartalmaznak a vizsgálatra; 
b) e rendelet hatálybalépésétől számított 9 
éven belül az összes, a 21. cikk (2) 
bekezdésében említett határidőn belül átvett 
bejegyzéssel kapcsolatban, amelyek 
kizárólag a VII. melléklet tájékoztatási 
követelményeinek teljesítése érdekében 
javaslatokat tartalmaznak a vizsgálatra; 

b) a vizsgálati javaslat benyújtásának 
napjától számított 9 éven belül minden, a 
21. cikk (2) bekezdésében említett határidőn 
belül átvett bejegyzéssel kapcsolatban;

c) az a) és b) pontban meghatározott 
határidőt követően bármelyik, a 21. cikk (3) 
bekezdésében említett határidőn belül átvett, 
vizsgálati javaslatokat tartalmazó
bejegyzéssel kapcsolatban.

c) az a) és b) pontban meghatározott 
határidőt követően bármelyik, a 21. cikk (3) 
bekezdésében említett határidőn belül átvett 
bejegyzéssel kapcsolatban.

Er. en

Indokolás

Lásd a 9. cikk (1) bekezdése a) pontja ix. alpontjának módosítását. 

Módosítás Johannes Blokland részéről

782. módosítás
42. cikk (3) bekezdés ba) pont (új)

ba) e rendelet hatálybalépésétől számított 
12 éven belül az összes, a 21. cikk (3) 
bekezdésében említett határidőn belül átvett 
bejegyzéssel kapcsolatban, kizárólag a VII. 
melléklet tájékoztatási követelményeinek 
teljesítése érdekében javaslatokat 
tartalmaznak a vizsgálatra; 

Er. nl

Indokolás

A 21. cikk egy új bekezdéssel egészül ki az olyan anyagokkal kapcsolatban, amelyeket kilenc 
év után kell bejegyezni. Ez szükségessé teszi e cikk új bekezdéssel történő kiegészítését is. 
(Blokland prioritás-csomag).
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Módosítás Johannes Blokland részéről

783. módosítás
42. cikk (3) bekezdés c) pont

c) az a) és b) pontban meghatározott 
határidőt követően bármelyik, a 21. cikk (3) 
bekezdésében említett határidőn belül átvett, 
vizsgálati javaslatokat tartalmazó 
bejegyzéssel kapcsolatban.

c) az a), b) és ba) pontban meghatározott 
határidőt követően bármelyik, a 21. cikk 
(3a) bekezdésében említett határidőn belül 
átvett, vizsgálati javaslatokat tartalmazó 
bejegyzéssel kapcsolatban.

Er. nl

Indokolás

A 21. cikk egy új bekezdéssel egészül ki az olyan anyagokkal kapcsolatban, amelyeket kilenc 
év után kell bejegyezni. Ez szükségessé teszi e cikk új bekezdéssel történő kiegészítését is. 
(Blokland prioritás-csomag).

Módosítás Caroline Lucas, Carl Schlyter és Hiltrud Breyer részéről

784. módosítás
42. cikk (3) bekezdés c) pont

c) az a) és b) pontban meghatározott 
határidőt követően bármelyik, a 21. cikk (3) 
bekezdésében említett határidőn belül átvett, 
vizsgálati javaslatokat tartalmazó 
bejegyzéssel kapcsolatban. 

c) e rendelet hatálybalépésétől számított 14 
éven belül, bármelyik, a 21. cikk (3) 
bekezdésében említett határidőn belül átvett, 
vizsgálati javaslatokat tartalmazó 
bejegyzéssel kapcsolatban. 

Er. en

Indokolás

Egyértelmű határidő szükséges az 1−10 tonna mennyiségű anyagokkal kapcsolatos vizsgálati 
javaslatok értékelésére.

Módosítás Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter + Richard Seeber 
részéről

785. módosítás
42. cikk (4) bekezdés
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(4) Amikor egy tagállam illetékes hatósága 
egy bevezetett anyag tekintetében befejezi a 
39. cikk szerinti értékelési tevékenységét, 
erről értesíti az Ügynökséget.

törölve

Er. en

Indokolás

Az Ügynökség szerepének erősítését célozza a vegyi anyagok értékelése során, ugyanakkor a 
rendelkezésre álló források, és különösen a tagállamokban már meglévő szakértelem legjobb 
felhasználását is.

E módosítók által a VI. cím tekintetében előterjesztett módosításokhoz kapcsolódik. Ez a 
módosításcsomag a jelentéstervezet 34–36. és 38–49. módosításának helyébe lép. (Guido 
Sacconi) 

Az eljárás egyszerűsítése és központosítása érdekében az Ügynökséget kell megbízni az összes 
értékelési feladattal és kizárólagos döntéshozatali hatáskörrel kell rendelkeznie valamennyi 
értékelési szempont tekintetében a következetesség, jogbiztonság és hatékonyság céljából. 
(Richard Seeber)

Módosítás Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies és Carl Schlyter részéről

786. módosítás
42. cikk (4a) bekezdés (új)

(4a) A 39. cikk szerinti értékelés alatt álló 
bejegyzési dokumentációk jegyzéke 
hozzáférhető a tagállamok számára.

Er. en

Indokolás

Az Ügynökség szerepének erősítését célozza a vegyi anyagok értékelése során, ugyanakkor a 
rendelkezésre álló források, és különösen a tagállamokban már meglévő szakértelem legjobb 
felhasználását is.

E módosítók által a VI. cím tekintetében előterjesztett módosításokhoz kapcsolódik. Ez a 
módosításcsomag a jelentéstervezet 34–36. és 38–49. módosításának helyébe lép.
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Módosítás Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer részéről

787. módosítás
42. cikk (4a) bekezdés (új)

(4a) A tájékoztatási követelményeket a 
vizsgálati javaslatok értékelésének 
véglegesítését követő két éven belül 
teljesíteni kell.

Er. en

Indokolás

Egyértelmű határidőre van szükség a vizsgálatok tényleges végrehajtására is.

Módosítás Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter + Werner Langen 
+ Richard Seeber részéről

788. módosítás
43. cikk (1) bekezdés

(1) A bejegyzés megfelelőségének 40. cikk 
szerinti értékelését megkezdő illetékes 
hatóság tájékoztatja az Ügynökséget az 
értékelés megkezdéséről.

törölve

Er. en

Indokolás

Az Ügynökség szerepének erősítését célozza a vegyi anyagok értékelése során, ugyanakkor a 
rendelkezésre álló források, és különösen a tagállamokban már meglévő szakértelem legjobb 
felhasználását is.

E módosítók által a VI. cím tekintetében előterjesztett módosításokhoz kapcsolódik. Ez a 
módosításcsomag a jelentéstervezet 34–36. és 38–49. módosításának helyébe lép. (Guido 
Sacconi és mások) 

Nincs rendelkezés a vizsgálati javaslatok benyújtására: a biztonságos felhasználással 
kapcsolatos összes vonatkozó információt az anyag bejegyzéséig kell benyújtani. (Werner 
Langen)

Az eljárás egyszerűsítése és összevonása érdekében az Ügynökséget kell megbízni az összes 
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értékelési feladattal, és kizárólagos döntéshozatali hatáskörrel kell rendelkeznie valamennyi 
értékelési szempont tekintetében a következetesség, jogbiztonság és hatékonyság céljából. 
(Richard Seeber)

Módosítás Werner Langen és Richard Seeber részéről

789. módosítás
43. cikk (3) bekezdés

(3) Amikor egy bevezetett anyag 
tekintetében egy tagállam illetékes hatósága 
befejezi a 40. cikk szerinti értékelési 
tevékenységet, tájékoztatja erről az 
Ügynökséget.

törölve

Er. de

Indokolás

Nincs rendelkezés a vizsgálati javaslatok benyújtására: a biztonságos felhasználással 
kapcsolatos összes vonatkozó információt az anyag bejegyzéséig kell benyújtani. (Werner 
Langen)

Az eljárás egyszerűsítése és összevonása érdekében az Ügynökséget kell megbízni az összes 
értékelési feladattal, és kizárólagos döntéshozatali hatáskörrel kell rendelkeznie valamennyi 
értékelési szempont tekintetében a következetesség, jogbiztonság és hatékonyság céljából. 
(Richard Seeber)

Módosítás Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies és Carl Schlyter részéről

790. módosítás
43. cikk (3) bekezdés

(3) Amikor egy bevezetett anyag 
tekintetében egy tagállam illetékes hatósága 
befejezi a 40. cikk szerinti értékelési 
tevékenységet, tájékoztatja erről az 
Ügynökséget.

(3) A 40. cikk szerinti értékelés alatt álló 
bejegyzési dokumentációk jegyzéke 
hozzáférhető a tagállamok számára.

Er. en
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Indokolás

Az Ügynökség szerepének erősítését célozza a vegyi anyagok értékelése során, ugyanakkor a 
rendelkezésre álló források, és különösen a tagállamokban már meglévő szakértelem legjobb 
felhasználását is.

E módosítók által a VI. cím tekintetében előterjesztett módosításokhoz kapcsolódik. Ez a 
módosításcsomag a jelentéstervezet 34–36. és 38–49. módosításának helyébe lép.

Módosítás Dagmar Roth-Behrendt részéről

791. módosítás
43-a. cikk (új)

2A. FEJEZET

1−10 TONNA MENNYISÉGŰ ANYAGOK 
BEJEGYZÉSI DOKUMENTÁCIÓJÁNAK 

ÁTVIZSGÁLÁSA
43-a. cikk

További tájékoztatási követelmények által
érintett anyagok meghatározása

(1) Azon anyagok azonosítása céljából, 
amelyek tekintetében az V. mellékletben 
megállapított információkat be kell 
nyújtani, az Ügynökség az összes, csak 10 
tonna alatti mennyiségben bejegyzett 
anyagokra benyújtott bejegyzési 
dokumentációt megvizsgálhatja, hogy 
azonosítsa azokat, amelyek az alább 
megállapított kritériumok közül legalább 
kettőnek megfelelnek:
a) a lehetségesen magas expozíciós szinttel 
rendelkező anyagok, a következők miatt:
i. fogyasztói felhasználás; vagy
ii. elterjedt szakmai felhasználás; vagy
iii. elterjedt ipari felhasználás; 
b) azok az anyagok, amelyeknek az emberi 
egészségre vagy környezeti jellemzőkre 
gyakorolt hatásáról a legkevesebb 
információt nyújtottak be;
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c) azok az anyagok, amelyekkel 
kapcsolatban tudományos bizonyíték jelzi, 
hogy valószínűleg eleget tesznek azoknak a 
feltételeknek, hogy rákkeltő, mutagén vagy 
a szaporodásra nézve toxikus anyagként 
sorolják be az 1. vagy 2. kategóriába, vagy 
megfelelnek a XII. melléklet feltételeinek, 
és a feltüntetett veszélyes tulajdonságaikról 
a legkevesebb információ áll rendelkezésre;
d) azok az anyagok, amelyeket legalább 20 
bejegyeztetésre kötelezett jegyzett be; 
feltéve, hogy azon bejegyeztetésre 
kötelezettek nem mutatták be, hogy nincs 
expozíció, vagy tudományos bizonyíték nem 
jelezte, hogy nincs veszély;
e) azok az anyagok, amelyekkel 
kapcsolatban a tagállamokban végzett 
végrehajtási vagy ellenőrzési tevékenység 
eredményeként megállapították az emberi 
egészségre vagy a környezetre való 
veszélyesség gyanúját.
(2) Az Ügynökség kéri a vizsgálat 
eredményeként azonosított anyagokkal 
kapcsolatban bejegyeztetésre kötelezetteket, 
hogy a 12. cikkel összhangban 1 éven belül 
nyújtsák be az V. mellékletben 
meghatározott adatokat. 
(3) Az Ügynökség további vizsgálati 
feltételeket javasolhat a Bizottságnak. A 
Bizottság határozatot hoz a további 
feltételeknek a IIIA. mellékletbe 
foglalásáról, a 130. cikk (3) bekezdésében 
megállapított eljárással összhangban. 

Er. en

Indokolás

Ezek a módosítások lehetővé teszik az Ügynökség számára azon anyagok azonosítását, 
amelyekkel kapcsolatban nem áll rendelkezésre az V. mellékletben előírt teljes adatkészlet, és 
ez komoly kockázatot jelenthet. Ezen elsőbbségi anyagok esetében a vállalkozásoknak be kell 
nyújtani az V. mellékletben meghatározottakhoz képest hiányzó adatokat. Az átvizsgálási 
feltételek vonatkoznak az üres dokumentációra, a rákkeltő, mutagén vagy szaporodást 
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károsító és le nem bomló, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság gyanújára, a széles körű 
expozícióra, a halmozódó mennyiségekre, és a végrehajtási intézkedések során azonosított 
problémákra. A megvalósíthatóság és arányosság érdekében a kiválasztandó anyagnak e 
feltételek közül legalább kettőnek eleget kell tennie. (az 5. cikk (4) bekezdésének 
módosításához kapcsolódó módosítás)

Módosítás Dagmar Roth-Behrendt részéről

792. módosítás
43-ab. cikk (új)

43-ab. cikk
További adatok kidolgozása több 
bejegyeztetésre kötelezett esetén

(1) Ha több bejegyeztetésre kötelezettnek 
kell benyújtania az V. mellékletben 
megállapított adatokat ugyanarra az 
anyagra vonatkozóan, az Ügynökség 
tájékoztatja a bejegyeztetésre kötelezetteket 
a többi kötelezett személyéről. Ettől kezdve 
együttesen felelősek az adatok 
előállításáért. 
(2) Ugyanazon anyag valamennyi 
bejegyeztetésre kötelezettje számára három 
hónap áll rendelkezésre, hogy 
megállapodjanak arról, melyikük állítja elő 
az adatokat az összes többiek nevében. Ha 
nem jön létre ilyen megállapodás, az 
Ügynökség jelöli ki azt a bejegyeztetésre 
kötelezettet, aki előállítja az adatokat.
(3) Az V. melléklet követelményeinek 
kielégítéséhez szükséges, hiányzó adatok 
előállításának költségeit az anyag összes 
bejegyeztetésre kötelezettje között egyenlően 
osztják meg, kivéve, ha ettől eltérő módon 
állapodnak meg.

Er. en

Indokolás

Több bejegyeztetésre kötelezett esetén csak egy adatkészletet hoznak létre, és a költséget 
megosztják az adott anyag összes bejegyeztetésre kötelezettje között.
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(az 5. cikk (4) bekezdéséhez kapcsolódó módosítás)

Módosítás Dagmar Roth-Behrendt részéről

793. módosítás
43-ac. cikk (új)

43-ac. cikk 
A további adatok vizsgálata

(1) Az Ügynökség megvizsgálja az e fejezet 
eredményeként benyújtott információkat, és 
szükség esetén kidolgozza a megfelelő 
határozatot a 40. cikkel összhangban.
(2) Az Ügynökség tájékoztatja 
következtetéseiről a Bizottságot, a 
tagállamokat és bejegyeztetésre kötelezettet, 
ha azt tanácsolja, hogy az anyagot 
válasszák ki anyagértékelésre, vagy 
intézkedéseket vezessenek be a VII. vagy 
VIII. címmel összhangban. 

Er. en

Indokolás

Az átvizsgálás eredményeként azonosított elsőbbségi anyagokra benyújtott adatok 
tekintetében dokumentáció-értékelést − megfelelőségi-ellenőrzést − hajtanak végre, és szükség 
esetén a európai bizottsági javaslatban megállapított REACH rendszer más részeit is 
alkalmazhatják. 
(az 5. cikk (4) bekezdéséhez kapcsolódó módosítás.)

Módosítás Carl Schlyter, Caroline Lucas és Hiltrud Breyer részéről

794. módosítás
43a. cikk (új)

43a. cikk
Az anyagértékelések legkevesebb száma

Az Ügynökség minden évben meghatározza 
az anyagértékelések legkevesebb számát, 
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amelyet évente el kell végezni abból a 
célból, hogy elősegítsék a további 
vizsgálatot vagy intézkedést igénylő 
anyagok azonosítását.

Er. en

Indokolás

Fontos az anyagértékelések legkevesebb számának meghatározása. Ez javítaná a 
minőségellenőrzést és a problémás anyagok azonosítását. 

Módosítás Dorette Corbey + Anja Weisgerber részéről

795. módosítás
43a. cikk, cím

Az anyagok értékelésének kritériumai Értékelési kritériumok és az értékelendő 
elsőbbségi anyagok jegyzéke

Er. en

Indokolás

Ez a módosítás kiegészíti az előadó 35. módosítását. Fontos, hogy az értékelési kritériumok a 
vegyi anyagok keverékének lehetséges együttes hatásaira vonatkozzanak. Különösen 
figyelembe kell venni a perinatális szakaszban lévő gyermekekre és nőkre gyakorolt hatást. 
(Dorette Corbey)

A 38. cikk módosításához kapcsolódik (Anja Weisgerber)

Módosítás Dorette Corbey részéről

796. módosítás
43a. cikk (1) bekezdés

A harmonizált megközelítés biztosítása 
érdekében az Ügynökség a további értékelés 
céljából kidolgozza anyagok elsőbbségének 
kritériumait. Az anyagok elsőbbségét a 
kockázatokon alapuló megközelítés alapján 
állapítják meg. Az értékelési kritériumok 
magukban foglalják a veszélyességi és 

(1) A harmonizált megközelítés biztosítása 
érdekében az Ügynökség a további értékelés 
céljából kidolgozza anyagok elsőbbségének 
kritériumait. Az anyagok elsőbbségét a 
kockázatokon alapuló megközelítés alapján 
állapítják meg. Az értékelési kritériumok 
magukban foglalják a veszélyességi és 
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expozíciós adatok, valamint a mennyiségi 
besorolások mérlegelését. Az Ügynökség a 
további értékelés érdekében határozatot hoz 
az anyagok elsőbbségének kritériumairól. A 
tagállamok gördülő terveik kidolgozásához 
használják fel ezeket a kritériumokat.

expozíciós adatok, a vegyi anyagok 
keverékének lehetséges együttes hatásai, a 
magzati fejlődésre, a (terhes) nők és 
gyerekek egészségére gyakorolt hatások,
valamint a mennyiségi besorolások 
mérlegelését. Az Ügynökség a további 
értékelés érdekében határozatot hoz az 
anyagok elsőbbségének kritériumairól. 

Er. en

Indokolás

Ez a módosítás kiegészíti az előadó 35. módosítását. Fontos, hogy az értékelési kritériumok a 
vegyi anyagok keverékének lehetséges együttes hatásaira vonatkozzon. Különösen 
figyelembe kell vennie a perinatális szakaszban lévő gyermekekre és nőkre gyakorolt hatást.

Módosítás Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter + Anja 
Weisgerber + Françoise Grossetête részéről

797. módosítás
43a. cikk (1) bekezdés

A harmonizált megközelítés biztosítása 
érdekében az Ügynökség a további értékelés 
céljából kidolgozza anyagok elsőbbségének 
kritériumait. Az anyagok elsőbbségét a 
kockázatokon alapuló megközelítés alapján 
állapítják meg. Az értékelési kritériumok 
magukban foglalják a veszélyességi és 
expozíciós adatok, valamint a mennyiségi 
besorolások mérlegelését. Az Ügynökség a 
további értékelés érdekében határozatot hoz 
az anyagok elsőbbségének kritériumairól. A 
tagállamok gördülő terveik kidolgozásához 
használják fel ezeket a kritériumokat.

A harmonizált megközelítés biztosítása 
érdekében az Ügynökség a további értékelés 
céljából kidolgozza anyagok elsőbbségének 
kritériumait. Az anyagok elsőbbségét a 
kockázatokon alapuló megközelítés alapján 
állapítják meg. Az értékelési kritériumok 
magukban foglalják a veszélyességi és 
expozíciós adatok, valamint a mennyiségi 
besorolások mérlegelését. Az Ügynökség a 
további értékelés érdekében határozatot hoz 
az anyagok elsőbbségének kritériumairól. 

Er. en

Indokolás

Az Ügynökség szerepének erősítését célozza a vegyi anyagok értékelése során, ugyanakkor a 
rendelkezésre álló források, és különösen a tagállamokban már meglévő szakértelem legjobb 
felhasználását is.
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E módosítók által a VI. cím tekintetében előterjesztett módosításokhoz kapcsolódik. Ez a 
módosításcsomag a jelentéstervezet 34–36. és 38–49. módosításának helyébe lép. E 
módosítás különösen a jelentéstervezet 35. módosítására vonatkozik. (Guido Sacconi és 
mások)

A 38. cikk módosításához kapcsolódik (Anja Weisgerber)

A harmonizált szabályozás érdekében az Ügynökségnek felelősséget kell vállalnia a közösségi 
gördülő terv kidolgozásáért. Ugyanakkor, a gördülő terv kidolgozásának és annak 
megkönnyítése érdekében, hogy a tagállamokat bevonják a terv végső formájának 
kialakításába, lényeges, hogy az Ügynökség, a tagállamokkal együttműködésben, javaslatokat 
tegyen azon kritériumokra, amelyek értelmében határozhatnak arról, hogy melyek legyenek az 
elsőbbségi értékelési anyagok. (Françoise Grossetête)

Módosítás Christofer Fjellner részéről

798. módosítás
43a. cikk (1) bekezdés

A harmonizált megközelítés biztosítása 
érdekében az Ügynökség a további értékelés 
céljából kidolgozza anyagok elsőbbségének 
kritériumait. Az anyagok elsőbbségét a 
kockázatokon alapuló megközelítés alapján 
állapítják meg. Az értékelési kritériumok 
magukban foglalják a veszélyességi és 
expozíciós adatok, valamint a mennyiségi 
besorolások mérlegelését. Az Ügynökség a 
további értékelés érdekében határozatot hoz 
az anyagok elsőbbségének kritériumairól. A 
tagállamok gördülő terveik kidolgozásához 
használják fel ezeket a kritériumokat.

A harmonizált megközelítés biztosítása 
érdekében az Ügynökség a további 
értékelés céljából kidolgozza anyagok 
elsőbbségének kritériumait. Az anyagok 
elsőbbségét a kockázatokon alapuló 
megközelítés alapján állapítják meg. Az 
értékelési kritériumok magukban 
foglalják a veszélyességi és expozíciós 
adatok, valamint a mennyiségi 
besorolások mérlegelését. Az Ügynökség 
a további értékelés érdekében határozatot 
hoz az anyagok elsőbbségének 
kritériumairól. A tagállamok gördülő 
terveik kidolgozásához használják fel 
ezeket a kritériumokat. Az elsőbbség-
meghatározás kritériumainak és a 
későbbi értékelésnek a kiindulópontja 
egyaránt az, hogy a rendelkezésre álló 
személyzeti forrásokat elsősorban olyan 
anyagok értékelésére használják, 
amelyek esetében okkal feltételezhető, 
hogy felhasználásuk nyilvánvaló 
veszélyt jelenthet az emberi egészségre 
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vagy a környezetre.

Er. sv

Indokolás

Mivel korlátozott személyzeti források állnak rendelkezésünkre, a legnagyobb kockázatot 
jelentő anyagoknak elsőbbséget kell biztosítani. E megfogalmazás egyértelművé teszi ennek az 
elsőbbségnek a meghatározását.

Módosítások Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio 
Berlato + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 

Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis és Miroslav Mikolášik részéről

799. módosítás
43a. cikk (1) bekezdés

A harmonizált megközelítés biztosítása 
érdekében az Ügynökség a további értékelés 
céljából kidolgozza anyagok elsőbbségének 
kritériumait. Az anyagok elsőbbségét a 
kockázatokon alapuló megközelítés alapján 
állapítják meg. Az értékelési kritériumok 
magukban foglalják a veszélyességi és 
expozíciós adatok, valamint a mennyiségi 
besorolások mérlegelését. Az Ügynökség a 
további értékelés érdekében határozatot hoz 
az anyagok elsőbbségének kritériumairól. A 
tagállamok gördülő terveik kidolgozásához 
használják fel ezeket a kritériumokat.

Az anyagok kiválasztásáról szóló 
határozatokba foglalt kockázatokra alapuló
harmonizált megközelítés biztosítása 
érdekében az Ügynökség kritériumokat 
dolgoz ki az anyagok további értékelése 
céljából. Az értékelési kritériumok 
magukban foglalják a veszélyességi és 
expozíciós adatok, valamint a mennyiségi 
besorolások mérlegelését. E kritériumok 
meghatározzák azokat a körülményeket, 
amelyek esetén a II. cím szerint benyújtott 
adatokat és a VI. címben említett 
dokumentáció-értékelést nem tekintik 
megfelelőnek egy anyag kockázati 
szintjének értékelésére és kezelésére, és 
azonosított felhasználására 
(felhasználásaira). 

Er. it

Indokolás

Az Ügynökségnek harmonizált és átlátható kritériumokra kell alapoznia értékelésre vonatkozó 
határozatait. 
Ezt a módosítást a VI. cím (Az anyagok értékelése) cikkei tekintetében előterjesztett többi 
módosítással együtt kell vizsgálni. (Alessandro Foglietta és mások).

Az Ügynökségnek harmonizált és átlátható kritériumokra kell alapoznia értékelésre vonatkozó 
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határozatait, például:
- az V–VIII. melléklet alkalmazási körén kívüli tájékoztatási követelményekkel 

kapcsolatos megfontolásokra;
- a dokumentáció-értékelés megállapításaiban azonos anyag vagy hasonló anyagok 

többszöri bejegyzésének megléte; 
- dokumentáció-értékelés azonos anyag vagy hasonló anyagok többszöri 

bejegyzésével kapcsolatos eltérő megállapításai összeegyeztetésének 
szükségességére. 

Ezt a módosítást a VI. cím (Az anyagok értékelése) cikkeihez előterjesztett többi módosítással 
együtt kell vizsgálni. (Marcello Vernola és mások).
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Módosítás Dorette Corbey részéről

800. módosítás
43a. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) Az Ügynökség felhasználja az ilyen 
kritériumokat abból a célból, hogy 
összeállítsa az értékelendő elsődleges 
anyagok jegyzékét. Az Ügynökség a 
tagállam bizottsága által kidolgozott 
vélemény alapján fogadja el ezt a jegyzéket. 
A jegyzékbe akkor kerülhetnek fel anyagok, 
ha (vagy a 38. cikkben említett illetékes 
hatóságok egyike által végzett 
dokumentáció-értékelés, vagy bármilyen 
más megfelelő forrás alapján, beleértve a 
bejegyzési dokumentációkban foglalt 
adatokat) joggal feltételezhető, hogy az 
adott anyag kockázatot jelent az egészségre 
vagy a környezetre, különösen a következő 
körülmények egyike miatt:
a) szerkezeti hasonlóság az aggodalomra 
okot adó ismert anyagokkal, illetve a le nem 
bomló és a bioakkumulatív anyagokkal, 
amely alapján feltételezhető, hogy az 
anyag, illetve valamelyik átalakult 
termékének tulajdonságai aggodalomra 
adnak okot, illetve az anyag nem bomlik le 
és bioakkumulatív lehet;
b) a több bejegyeztetésre kötelezett által 
benyújtott bejegyzés alapján megállapított 
összmennyiség;
c) vegyi anyagok keverékének lehetséges 
együttes hatásai; 
d) a magzati fejlődésre és a nők és gyerekek 
egészségére gyakorolt lehetséges hatások. 

Er. en

Indokolás

A 43a. cikk módosításához kapcsolódik, e módosítások kiegészítik az előadó 36. módosítását. 
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Módosítás Mojca Drčar Murko részéről

801. módosítás
43aa. cikk (új)

a) Az Ügynökség az összes, csak 10 tonna 
alatti mennyiségben bejegyzett anyagok 
tekintetében benyújtott bejegyzési 
dokumentáció átvizsgálását elvégezheti 
abból a célból, hogy azonosítsák azokat az 
anyagokat, amelyekkel kapcsolatban, az IC. 
mellékletben megállapított kritériumok 
bármely kombinációjával összhangban 
további adatokat kell benyújtani.
Az Ügynökség azt is meghatározza az egyes 
kiválasztott kritérium-kombinációk 
tekintetében, hogy az V. mellékletben 
meghatározott összes adatot vagy egyes 
adatokat kell-e benyújtani.
Az Ügynökség a bejegyzési dokumentációk 
első átvizsgálását nem később, mint [13] 
évvel a rendelet hatálybalépését követően 
végzi el. 
b) Az Ügynökség tájékoztatja a 
bejegyeztetésre kötelezetteket az átvizsgálás 
eredményeként azonosított anyagról, 
valamint a benyújtandó további 
információkról. Az Ügynökség közzéteszi a 
honlapján az átvizsgálásokból származó 
anyagok jegyzékét. 
c) Az átvizsgálás eredményeként 
azonosított, közzétett anyagok 
bejegyeztetésre kötelezettjei a 12. cikkel 
összhangban [3] éven belül benyújtják az 
V. mellékletben megállapított összes adatot 
vagy egyes adatokat, az Ügynökség által 
meghatározottak szerint.
d) A Bizottság a 130. cikk (3) bekezdésében 
megállapított eljárással összhangban és az 
Ügynökséggel folytatott konzultációt 
követően határozhat további 
kritériumoknak a IC. mellékeltbe 
foglalásáról, vagy módosíthatja a már 
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felvett kritériumokat.

Er. en

Indokolás

A jelenlegi 43a. cikk számozása 43a. cikk (1) bekezdésre változik. 

Annak érdekében, hogy a fokozott információgyűjtés céljából lehetővé váljon az elsőbbség 
hatékony meghatározása, azokra a dokumentációkra kell összpontosítani, amelyeknél a 
legnagyobb a valószínűsége annak, hogy a további adatok hozzájárulnak a hatékony 
kockázatkezeléshez. Magasabb fokú elsőbbséget kell biztosítani azoknak a dokumentációknak, 
amelyek az (új) IC. mellékletben felsorolt, elsőbbség meghatározására vonatkozó kritériumok 
közül kettőnek vagy többnek megfelelnek. Ezek a kritériumok a dokumentáció-értékelési 
folyamat hatékonyságát is növelnék azáltal, hogy egyenértékű elsőbbség meghatározási 
módszert nyújtanának a kis mennyiségű anyagok értékelendő dokumentációinak 
kiválasztásához. A kiválasztott kritériumok kombinációjától függően az Ügynökség azt is 
meghatározza, hogy az V. mellékletben előírt összes információt be kell-e nyújtani, vagy csak 
egyes információkra van szükség. Ez lehetővé tenné, hogy szükség esetén a teljes adatkészletet 
igényeljék, vagy a további elsőbbség meghatározásának elősegítése céljából csak a vonatkozó 
információkat kérjék be. Például azokban az esetekben, ha csak környezetvédelmi aggályok 
valószínűek, lehetővé kell tenni, hogy csak az ökotoxikológiai végpontokat kérjék be. A kért 
információt a jogbiztonság biztosítása érdekében meg kell határozni. Azt is lehetővé kell tenni 
az Ügynökség számára, hogy több mint egy átvizsgálást végezzen, annak érdekében, hogy 
lehetővé váljon az Ügynökség forrásainak hatékonyabb kihasználása.

Annak érdekében, hogy javítsák az információhoz való hozzáférést és támogassák a KKV-kat, 
elérhetővé kell tenni az elsőbbségi anyagok jegyzékét az Ügynökség honlapján.

Az elsőbbségi anyagok dokumentációit egy meghatározott időszakon belül frissíteni kell.

Lehetővé kell tenni új elsőbbség-meghatározási kritériumok felvételét az IC. mellékletbe, vagy 
a jelenlegiek módosítását annak érdekében, hogy tükrözze az új veszélyeket, illetve a 
tapasztalatok figyelembevétele céljából. A 128. cikk már előírja, hogy a mellékletek a 
szabályozási kommitológiai eljárással módosíthatók. 

Módosítás Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis és Holger Krahmer részéről

802. módosítás
43aa. cikk, cím

Az illetékes hatóság A közösségi gördülő terv
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Er. fr

Indokolás

A nagyobb hatékonyság érdekében fontosnak tűnik a nemzeti gördülő tervek összesítése 
helyett egy egységes közösségi gördülő terv megléte. E gördülő terv megvalósítása is az 
Ügynökség hatáskörébe tartozik, és ennek figyelembe kell vennie a tagállamok aggodalmait. 

Az e cikk szerinti kötelezettségeinek való megfelelés érdekében az Ügynökségnek nem csak 
saját belső forrásait kell használnia, hanem az együttműködő intézmények és ügynökségek 
hálózatát is. A feladatok elosztása tekintetében az Ügynökségnek számításba kell vennie a 
tagállamok által megfogalmazott javaslatokat és az említett szervek gyakorlatának jellemzőit. 
(Françoise Grossetête)

Az Ügynökség szerepének erősítését célozza a vegyi anyagok értékelése során, ugyanakkor a 
rendelkezésre álló források, és különösen a tagállamokban már meglévő szakértelem legjobb 
felhasználását is.

E módosítók által a VI. címhez előterjesztett módosításokhoz kapcsolódik. Ez a 
módosításcsomag a jelentéstervezet 34–36. és 38–49. módosításának helyébe lép. 

E módosítás különösen a jelentéstervezet 36., 38., 39., 40. és 41. módosítására vonatkozik. 
(Guido Sacconi és mások)

Módosítás Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer és Anja Weisgerber részéről

803. módosítás
43aa. cikk (1) bekezdés

(1) Egy tagállam felvesz egy anyagot a 
gördülő tervbe, hogy ezáltal a 44., 45. és 46. 
cikk alkalmazásában átvegye az illetékes 
hatóság szerepét, ha az említett tagállam a 
dokumentációnak a 38. cikk szerinti
illetékes hatóság által elvégzett értékelése, 
illetve egyéb információforrás alapján 
(beleértve bejegyzési dokumentáció 
információit is) indokoltan feltételezheti, 
hogy az említett anyag − különösen a 
következők alapján − környezeti vagy 
egészségi kockázatot jelent:

(1) A 43a. cikk szerinti elsőbbség 
meghatározására vonatkozó kritériumok 
alapján, az Ügynökség összeállítja az 
értékelendő elsőbbségi anyagok jegyzékét, 
amelyek tekintetében, különösen a 38. cikk 
szerint a dokumentáció-értékelés, a 20., 22., 
és 35. cikk szerint az értesítések, illetve 
egyéb forrásból származó információ
alapján (beleértve bejegyzési dokumentáció 
információit is) az Ügynökség indokoltan 
feltételezheti, hogy egy anyag − különösen a 
következők alapján − környezeti vagy 
egészségi kockázatot jelent:

Er. de
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Indokolás

Az eljárás egyszerűsítése és a tagállamokban a különböző decentralizált közigazgatási 
módszerek közötti eltérések által okozott egyensúlytalanságok elkerülése érdekében, az 
anyagértékeléssel összefüggésben az Ügynökségnek kell adni az elsőbbséggel értékelendő 
anyagok jegyzéke kidolgozásának és az egyes anyagok értékeléséért felelős tagállamok 
meghatározásának feladatát. Az értékelendő anyagokra vonatkozó részleteket közzé kell tenni; 
ez átláthatóbbá tenné az eljárást.

Módosítás Werner Langen részéről

804. módosítás
43aa. cikk (1) bekezdés

(1) Egy tagállam felvesz egy anyagot a 
gördülő tervbe, hogy ezáltal a 44., 45. és 46. 
cikk alkalmazásában átvegye az illetékes
hatóság szerepét, ha az említett tagállam a 
dokumentációnak a 38. cikk szerinti 
illetékes hatóság által elvégzett értékelése, 
illetve egyéb információforrás alapján 
(beleértve bejegyzési dokumentáció 
információit is) indokoltan feltételezheti, 
hogy az említett anyag − különösen a 
következők alapján − környezeti vagy 
egészségi kockázatot jelent:

Amennyiben az Ügynökség szükségesnek 
véli egy anyag értékelésének végrehajtását, 
a 43a., 48. és 49. cikkel összhangban 
határozatot hoz. 

a) szerkezeti hasonlóság az aggodalomra
okot adó ismert anyagokkal, illetve a le nem 
bomló és a bioakkumulatív anyagokkal, 
amely alapján feltételezhető, hogy az 
anyag, illetve valamelyik átalakult 
termékének tulajdonságai aggodalomra 
adnak okot, illetve az anyag nem bomlik le 
és bioakkumulatív lehet;

Kedvező döntés esetén az Ügynökség a 44–
46. cikk alkalmazásában felveszi az érintett 
anyagot egy gördülő tervbe. E tervnek a 
kimutatott kockázatok figyelembevételével 
elsőbbséget kell biztosítani.

b) a több bejegyeztetésre kötelezett által 
benyújtott bejegyzés alapján megállapított 
összmennyiség.

Er. de

Indokolás

Egy anyagértékelés csak akkor kezdeményezhető, ha teljesülnek a 43. cikk szerinti 
kritériumok. 
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Szélesebb körű értékelést csak akkor végezhetne az Ügynökség, ha az anyag és felhasználása 
megfelel az ilyen értékelés tekintetében a 43a. cikkben megállapított kritériumoknak. 

Az eljárás felesleges: az Ügynökség maga dolgozná ki a gördülő tervet. 

Módosítás Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis és Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-

Cortines és María del Pilar Ayuso González részéről

805. módosítás
43aa. cikk (1) bekezdés

(1) Egy tagállam felvesz egy anyagot a 
gördülő tervbe, hogy ezáltal a 44., 45. és 46. 
cikk alkalmazásában átvegye az illetékes 
hatóság szerepét, ha az említett tagállam a 
dokumentációnak a 38. cikk szerinti 
illetékes hatóság által elvégzett értékelése, 
illetve egyéb információforrás alapján 
(beleértve bejegyzési dokumentáció 
információit is) indokoltan feltételezheti, 
hogy az említett anyag − különösen a 
következők alapján − környezeti vagy 
egészségi kockázatot jelent:

(1) Ha az Ügynökség úgy véli, hogy egy 
anyagot értékelni kell, határozatot hoz a 
43a., 48. és 49. cikk alapján. Ha a döntés 
kedvező, az Ügynökség felveszi az anyagot 
gördülő tervébe a 44–46. cikk 
alkalmazásában. A gördülő tervben 
kockázaton alapuló megközelítést 
alkalmazva határozzák meg az elsőbbséget. 

a) szerkezeti hasonlóság az aggodalomra 
okot adó ismert anyagokkal, illetve a le nem 
bomló és a bioakkumulatív anyagokkal, 
amely alapján feltételezhető, hogy az 
anyag, illetve valamelyik átalakult 
termékének tulajdonságai aggodalomra 
adnak okot, illetve az anyag nem bomlik le 
és bioakkumulatív lehet;
b) a több bejegyeztetésre kötelezett által 
benyújtott bejegyzés alapján megállapított 
összmennyiség.

Er. it

Indokolás

Csak abban az esetben lehetne elvégezni egy anyag értékelését, ha teljesülnek a 43a. cikk 
kritériumai. Ezt a módosítást a VI. cím (Az anyagok értékelése) cikkeihez előterjesztett többi 
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módosítással együtt kell vizsgálni. 
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Módosítás Karin Scheele részéről

806. módosítás
43aa. cikk (1) bekezdés

(1) Egy tagállam felvesz egy anyagot a 
gördülő tervbe, hogy ezáltal a 44., 45. és 46. 
cikk alkalmazásában átvegye az illetékes 
hatóság szerepét, ha az említett tagállam a 
dokumentációnak a 38. cikk szerinti illetékes 
hatóság által elvégzett értékelése, illetve 
egyéb információforrás alapján (beleértve 
bejegyzési dokumentáció információit is) 
indokoltan feltételezheti, hogy az említett 
anyag − különösen a következők alapján −
környezeti vagy egészségi kockázatot jelent:

(1) Egy tagállam felvesz egy anyagot a 
gördülő tervbe, hogy ezáltal a 44., 45. és 46. 
cikk alkalmazásában átvegye az illetékes 
hatóság szerepét, ha az említett tagállam a 
dokumentációnak a 38. cikk szerinti illetékes 
hatóság által elvégzett értékelése, illetve 
egyéb információforrás alapján (beleértve 
bejegyzési dokumentáció információit is) 
indokoltan feltételezheti, hogy az említett 
anyag környezeti vagy egészségi kockázatot 
jelent:

a) szerkezeti hasonlóság az aggodalomra 
okot adó ismert anyagokkal, illetve a le nem 
bomló és a bioakkumulatív anyagokkal, 
amely alapján feltételezhető, hogy az 
anyag, illetve valamelyik átalakult 
termékének tulajdonságai aggodalomra 
adnak okot, illetve az anyag nem bomlik le 
és bioakkumulatív lehet;

b) a több bejegyeztetésre kötelezett által 
benyújtott bejegyzés alapján megállapított 
összmennyiség.

Er. de

Indokolás

Mivel az értékelendő anyagokat az Ügynökség iránymutatásaival (vö. 43a. cikk) összhangban 
kell kiválasztani, és mivel a 44. cikk szerinti minden határozatot, amely további ellenőrzést ír 
elő, indoklással kell ellátni, javasolt, hogy az anyagértékelés okait ne kelljen részletesebben 
meghatározni, biztosítva ezáltal, hogy az anyagértékelési eljárás megfelelően rugalmas 
legyen ahhoz, hogy az új típusú kockázatokra is alkalmazhassák.



AM\565933HU.doc 47/91 PE 357.821v01-00

külső fordítás

HU

Módosítás Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, 
Jorgo Chatzimarkakis és Holger Krahmer részéről

807. módosítás
43aa. cikk (1) bekezdés

(1) Egy tagállam felvesz egy anyagot a 
gördülő tervbe, hogy ezáltal a 44., 45. és 46. 
cikk alkalmazásában átvegye az illetékes 
hatóság szerepét, ha az említett tagállam a 
dokumentációnak a 38. cikk szerinti 
illetékes hatóság által elvégzett értékelése, 
illetve egyéb információforrás alapján 
(beleértve bejegyzési dokumentáció 
információit is) indokoltan feltételezheti, 
hogy az említett anyag − különösen a 
következők alapján − környezeti vagy 
egészségi kockázatot jelent:

(1) Az Ügynökség elkészít egy közösségi
gördülő tervre vonatkozó tervezetet a 44., 
45., és 46. cikk alkalmazásában, a 43a. 
cikkben megállapított kritériumok alapján 
és egy dokumentáció-értékelés 
eredményeként, illetve egyéb 
információforrás alapján (beleértve 
bejegyzési dokumentáció információit is) az 
Ügynökség indokoltan feltételezheti, hogy 
az említett anyag − például különösen a 
következők alapján − környezeti vagy 
egészségi kockázatot jelent: 

a) szerkezeti hasonlóság az aggodalomra 
okot adó ismert anyagokkal, illetve a le nem 
bomló és a bioakkumulatív anyagokkal, 
amely alapján feltételezhető, hogy az anyag, 
illetve valamelyik átalakult termékének 
tulajdonságai aggodalomra adnak okot, 
illetve az anyag nem bomlik le és 
bioakkumulatív lehet; 

a) szerkezeti hasonlóság az aggodalomra 
okot adó ismert anyagokkal, illetve a le nem 
bomló és a bioakkumulatív anyagokkal, 
amely alapján feltételezhető, hogy az anyag, 
illetve valamelyik átalakult termékének 
tulajdonságai aggodalomra adnak okot, 
illetve az anyag nem bomlik le és 
bioakkumulatív lehet; 

b) a több bejegyeztetésre kötelezett által 
benyújtott bejegyzés alapján megállapított 
összmennyiség.

b) a több bejegyeztetésre kötelezett által 
benyújtott bejegyzés alapján megállapított 
összmennyiség. 

Az Ügynökség minden év december 31-ig 
benyújtja gördülő tervének tervezetét a 
tagállamoknak. 
(1a) A tagállamok megtehetik 
észrevételeiket az Ügynökségnek a gördülő 
terv tervezetének tartalmáról, beleértve a 
további anyagok felvételére vonatkozó 
javaslatokat, és minden év január 31-ig 
javaslatot tehetnek arra, hogy nemzeti 
szervezeteken keresztül vállalják egy 
értékelés ellenőrzését. Az a tagállam, amely 
maga tett javaslatot a gördülő terv 
tervezetének kiegészítésére, nem 
javasolhatja, hogy vállalja egy anyag 
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értékelését.
(1aa) Az Ügynökség felelős a közösségi 
gördülő tervbe felvett anyagok 
értékeléséért. Ezen értékelések elvégzésében 
az Ügynökség az egyes tagállamok által e 
célra kijelölt szervezet(ek)re támaszkodhat, 
amelyeket a tagállamok az (1a) bekezdéssel 
összhangban megfogalmazott kérései 
alapján választ ki.

Er. en

Indokolás

Lásd e módosítók előző módosítását a 43aa. cikkre vonatkozóan.

Módosítás Françoise Grossetête részéről

808. módosítás
43aa. cikk (1) bekezdés

(1) Egy tagállam felvesz egy anyagot a
gördülő tervbe, hogy ezáltal a 44., 45. és 46. 
cikk alkalmazásában átvegye az illetékes 
hatóság szerepét, ha az említett tagállam a 
dokumentációnak a 38. cikk szerinti 
illetékes hatóság által elvégzett értékelése, 
illetve egyéb információforrás alapján 
(beleértve bejegyzési dokumentáció 
információit is) indokoltan feltételezheti, 
hogy az említett anyag − különösen a 
következők alapján − környezeti vagy 
egészségi kockázatot jelent:

(1) Az Ügynökség közösségi gördülő tervre 
vonatkozó tervezetet dolgoz ki a 44., 45., és 
46. cikk alkalmazásában (törlés), a 43a. 
cikkben megállapított kritériumok alapján, 
és ha úgy véli, hogy egy dokumentáció-
értékelés eredményeként, illetve egyéb 
információforrás alapján (beleértve 
bejegyzési dokumentáció információit is), az 
említett anyag − például a következők 
alapján − környezeti vagy egészségi 
kockázatot jelent:

a) szerkezeti hasonlóság az aggodalomra 
okot adó ismert anyagokkal, illetve a le nem 
bomló és a bioakkumulatív anyagokkal, 
amely alapján feltételezhető, hogy az anyag, 
illetve valamelyik átalakult termékének 
tulajdonságai aggodalomra adnak okot, 
illetve az anyag nem bomlik le és 
bioakkumulatív lehet; 

a) szerkezeti hasonlóság az aggodalomra 
okot adó ismert anyagokkal, illetve a le nem 
bomló és a bioakkumulatív anyagokkal, 
amely alapján feltételezhető, hogy az anyag, 
illetve valamelyik átalakult termékének 
tulajdonságai aggodalomra adnak okot, 
illetve az anyag nem bomlik le és 
bioakkumulatív lehet;

b) több bejegyeztetésre kötelezett által b) több bejegyeztetésre kötelezett által 
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benyújtott bejegyzések összesített súlyadata. benyújtott bejegyzések összesített súlyadata. 

Az Ügynökség minden év december 31-ig 
benyújtja a tagállamoknak a gördülő tervre 
vonatkozó tervezetet. 
(1a) A tagállamok minden év január 31-ig 
megtehetik észrevételeiket az 
Ügynökségnek a tervezet tartalmáról, 
javasolhatják új anyagoknak a gördülő 
tervbe történő felvételét és azt, hogy 
ruházzák fel a nemzeti szerveket egy 
értékelés elvégzésének felelősségével. 
(1b) Az Ügynökség felelős a közösségi 
gördülő tervbe foglalt anyagok 
értékeléséért. Az Ügynökség az 
anyagértékelések elvégzésére a 83. cikk 
szerint összeállított jegyzékben szereplő 
szakértői szervekhez fordulhat, amelyeket a 
tagállamok az (1a) bekezdés szerint 
megfogalmazott kérései szerint választ ki. 

Er. fr

Indokolás

Lásd e módosító előző módosítását a 43aa. cikkre vonatkozóan.

Módosítás Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer és Anja Weisgerber részéről

809. módosítás
43aa. cikk (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdésben említett gördülő terv 
egy hároméves időszakra vonatkozik, azt 
évente frissítik, és meghatározza a 
tagállamok által minden évben értékelendő 
anyagokat. A tagállam minden évben 
február 28-ig benyújtja a gördülő tervet az 
Ügynökségnek és a többi tagállamnak. Az 
Ügynökség ismertetheti megjegyzéseit a 
tervvel kapcsolatban, a tagállamok pedig 
minden évben március 31-ig továbbíthatják 
megjegyzéseiket az Ügynökségnek, illetve 
kinyilváníthatják az anyagok értékelése 

(2) Az Ügynökség közzéteszi a jegyzéket. a 
honlapján. Az Ügynökség előzetesen 
konzultál a 72. cikk (1) bekezdésének e) 
pontjában előírt tagállami bizottsággal, a 
továbbiakban: a tagállami bizottság.
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iránti érdeklődésüket.

Er. de

Indokolás

Lásd e módosítók előző módosítását a 43aa. cikkre vonatkozóan.

Módosítás Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis és Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-

Cortines, María del Pilar Ayuso González + Werner Langen részéről

810. módosítás
43aa. cikk (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdésben említett gördülő terv 
egy hároméves időszakra vonatkozik, azt 
évente frissítik, és meghatározza a 
tagállamok által minden évben értékelendő 
anyagokat. A tagállam minden évben 
február 28-ig benyújtja a gördülő tervet az 
Ügynökségnek és a többi tagállamnak. Az 
Ügynökség ismertetheti megjegyzéseit a 
tervvel kapcsolatban, a tagállamok pedig 
minden évben március 31-ig továbbíthatják 
megjegyzéseiket az Ügynökségnek, illetve 
kinyilváníthatják az anyagok értékelése 
iránti érdeklődésüket.

(2) Legkésőbb minden év február 28-ig az 
Ügynökség javaslatot tesz egy gördülő 
tervre a tagállami bizottság általi 
jóváhagyás céljából. Ez a gördülő terv egy 
hároméves időszakra vonatkozik, évente 
frissítik, és meghatározza azokat az 
anyagokat, amelyeket az Ügynökség 
minden években értékelni szándékozik. Az 
Ügynökség tájékoztatja a bejegyeztetésre 
kötelezett(ek)et és közzéteszi a gördülő 
tervet a honlapján.

Er. it

Indokolás

Lásd e módosító előző módosítását a 43aa. cikkre vonatkozóan. 

Módosítás Françoise Grossetête részéről

811. módosítás
43aa. cikk (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdésben említett gördülő terv 
egy hároméves időszakra vonatkozik, azt 
évente frissítik, és meghatározza a 

(2) Egy, (1) és (1a) bekezdésben említett 
gördülő terv egy hároméves időszakra 
vonatkozik, azt évente frissítik, és 
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tagállamok által minden évben értékelendő
anyagokat. A tagállam minden évben 
február 28-ig benyújtja a gördülő tervet az 
Ügynökségnek és a többi tagállamnak. Az 
Ügynökség ismertetheti megjegyzéseit a 
tervvel kapcsolatban, a tagállamok pedig 
minden évben március 31-ig továbbíthatják 
megjegyzéseiket az Ügynökségnek, illetve 
kinyilváníthatják az anyagok értékelése 
iránti érdeklődésüket.

meghatározza az anyagokat, amelyeket az 
Ügynökség közösségi szinten értékel, vagy 
adott esetben, abban a tagállamban, amely 
a 43aa. Cikk(1b) bekezdése szerint kérést 
terjesztett elő. Az Ügynökség minden évben 
február 28-ig benyújtja a közösségi gördülő 
tervet a (törölve) tagállamoknak.

Er. fr

Indokolás

Lásd e módosító előző módosítását a 43aa. cikkre vonatkozóan. 

Módosítás Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, 
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête részéről

812. módosítás
43aa. cikk (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdésben említett gördülő terv 
egy hároméves időszakra vonatkozik, azt 
évente frissítik, és meghatározza a 
tagállamok által minden évben értékelendő 
anyagokat. A tagállam minden évben 
február 28-ig benyújtja a gördülő tervet az 
Ügynökségnek és a többi tagállamnak. Az 
Ügynökség ismertetheti megjegyzéseit a 
tervvel kapcsolatban, a tagállamok pedig 
minden évben március 31-ig továbbíthatják 
megjegyzéseiket az Ügynökségnek, illetve 
kinyilváníthatják az anyagok értékelése 
iránti érdeklődésüket.

(2) Az (1) és (1a) bekezdésben említett 
gördülő terv egy hároméves időszakra 
vonatkozik, azt évente frissítik, és 
meghatározza azokat az anyagokat, 
amelyeket az Ügynökség minden évben
értékelni szándékozik közösségi szinten
vagy, adott esetben, azokban a 
tagállamokban, amelyek az (1a) 
bekezdéssel összhangban kérést 
terjesztettek elő. Az Ügynökség minden 
évben február 28-ig benyújtja a közösségi 
gördülő tervet a tagállamoknak.

Er. en

Indokolás

Lásd e módosítók előző módosítását a 43aa. cikkre vonatkozóan.
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Módosítás Werner Langen, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, 

Cristina Gutiérrez-Cortines és María del Pilar Ayuso González részéről

813. módosítás
43aa. cikk (3) bekezdés

(3) Abban az esetben, ha a gördülő tervvel 
kapcsolatban nem érkezett megjegyzés, 
illetve a tagállamok nem nyilvánítottak 
érdeklődést, a tagállam elfogadja ezt a 
rendszeres tervet. Az illetékes hatóság 
annak a tagállamnak az illetékes hatósága, 
amely felvette az anyagot a végleges 
gördülő tervébe. 

törölve

Er. de

Indokolás

Lásd e módosítók előző módosítását a 43aa. cikkre vonatkozóan.

Módosítás Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer és Anja Weisgerber

814. módosítás
43aa. cikk (3) bekezdés

(3) Abban az esetben, ha a gördülő tervvel 
kapcsolatban nem érkezett megjegyzés, 
illetve a tagállamok nem nyilvánítottak 
érdeklődést, a tagállam elfogadja ezt a 
rendszeres tervet. Az illetékes hatóság 
annak a tagállamnak az illetékes hatósága, 
amely felvette az anyagot a végleges 
gördülő tervébe. 

(3) Ezt a jegyzéket évente frissítik.

Er. de

Indokolás

Lásd e módosítók előző módosítását a 43aa. cikkre vonatkozóan.

Módosítás Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, 
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Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis és Holger Krahmer részéről

815. módosítás
43aa. cikk (3) bekezdés

(3) Abban az esetben, ha a gördülő tervvel 
kapcsolatban nem érkezett megjegyzés, 
illetve a tagállamok nem nyilvánítottak 
érdeklődést, akkor a tagállam elfogadja ezt a 
rendszeres tervet. Az illetékes hatóság 
annak a tagállamnak az illetékes hatósága, 
amely felvette az anyagot a végleges 
gördülő tervébe. Azokban az esetekben, 
amikor nem tettek egy gördülő tervre 
vonatkozó megjegyzéseket vagy egyetlen 
tagállam sem fejezte ki érdeklődését, a 
tagállam elfogadja gördülő tervét. Az 
illetékes hatóság annak a tagállamnak az 
illetékes hatósága, amely felvette az 
anyagot a végleges gördülő tervbe.

(3) Azokban az esetekben, amikor a 
közösségi gördülő tervvel kapcsolatban nem 
érkezett megjegyzés, az Ügynökség
elfogadja ezt a rendszeres tervet. Más 
esetekben az Ügynökség elkészíti új gördülő 
terv tervezetét, amelyet benyújt a 
tagállamoknak. Ha 30 napon belül nem 
érkezik megjegyzés a gördülő terv 
tartalmára vonatkozóan, az Ügynökség 
elfogadja azt. Véleménykülönbségek esetén, 
nem kevésbé abban az esetben, ha több 
tagállam különböző szerveket javasol 
ugyanazon anyag értékelésére, az 
Ügynökség benyújtja a gördülő tervet a 
Bizottságnak, amely a 130. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban elfogadja azt.

Er. fr

Indokolás

Lásd e módosítók előző módosítását a 43aa. cikkre vonatkozóan.

Módosítás Werner Langen, Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, Guido Sacconi, Chris 
Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger 

Krahmer, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines 

és María del Pilar Ayuso González részéről

816. módosítás
43aa. cikk (4) bekezdés

(4) Abban az esetben, ha két vagy több 
tagállam ugyanazt az anyagot vette fel 
gördülő tervének tervezetébe, illetve a 
rendszeres terv benyújtását követően 
ugyanazon anyag értékelésével 
kapcsolatban nyilvánították ki 
érdeklődésüket, akkor a 44., 45. és 46. cikk 

törölve



PE 357.821v01-00

külső fordítás

54/91 AM\565933HU.doc

HU

alkalmazásában az illetékes hatóságot a 
második, harmadik és negyedik 
albekezdésben megállapított eljárással 
összhangban határozzák meg.
Az illetékes hatóság megállapítása
érdekében az Ügynökség a 72. cikk (1) 
bekezdésének e) pontjában előírt tagállami 
bizottság (a továbbiakban: a tagállami 
bizottság) elé terjeszti az ügyet, amely 
figyelembe veszi azt az elvet, hogy az 
anyagok tagállamok közötti elosztásának 
tükröznie kell azok részesedését a Közösség 
bruttó hazai termékéből. Lehetőség szerint 
elsőbbséget élveznek azok a tagállamok, 
amelyek 39–43. cikk alapján már elvégezték 
a szóban forgó anyaggal kapcsolatos 
dokumentáció értékelését;
Amennyiben a tagállami bizottság a 
beterjesztéstől számított 60 napon belül 
egyhangú megállapodást ér el, az érintett 
tagállamok ennek megfelelően elfogadják a 
végleges gördülő terveiket. Az illetékes 
hatóság annak a tagállamnak az illetékes 
hatósága, amely felvette az anyagot a 
végleges gördülő tervébe. 
Amennyiben a tagállami bizottság nem ér el 
egyhangú megállapodást, az Ügynökség a 
Bizottság elé terjeszti az ellentétes 
véleményeket, amely a 130. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban határoz arról, hogy melyik 
hatóság vegye át az illetékes hatóság 
szerepét, a tagállamok pedig ennek 
megfelelően elfogadják a végleges gördülő 
terveiket.

Er. de

Indokolás

Lásd e módosítók előző módosítását a 43aa. cikkre vonatkozóan.
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Módosítás Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer és Anja Weisgerber részéről

817. módosítás
43aa. cikk (4) bekezdés

(4) Abban az esetben, ha két vagy több 
tagállam ugyanazt az anyagot vette fel 
gördülő tervének tervezetébe, illetve a 
rendszeres terv benyújtását követően 
ugyanazon anyag értékelésével 
kapcsolatban nyilvánították ki 
érdeklődésüket, akkor a 44., 45. és 46. cikk 
alkalmazásában az illetékes hatóságot a 
második, harmadik és negyedik 
albekezdésben megállapított eljárással 
összhangban határozzák meg.

(4) A tagállami bizottsággal megállapodva, 
az Ügynökség meghatározza a jegyzékben 
említett anyagok értékeléséért felelős 
tagállamokat.

Az illetékes hatóság megállapítása érdekében 
az Ügynökség a 72. cikk (1) bekezdésének e) 
pontjában előírt tagállami bizottság (a 
továbbiakban: a tagállami bizottság) elé 
terjeszti az ügyet, amely figyelembe veszi azt 
az elvet, hogy az anyagok tagállamok 
közötti elosztásának tükröznie kell azok 
részesedését a Közösség bruttó hazai 
termékéből. Lehetőség szerint elsőbbséget 
élveznek azok a tagállamok, amelyek 39–
43. cikk alapján már elvégezték a szóban 
forgó anyaggal kapcsolatos dokumentáció 
értékelését;
Amennyiben a tagállami bizottság a 
beterjesztéstől számított 60 napon belül 
egyhangú megállapodást ér el, az érintett 
tagállamok ennek megfelelően elfogadják a 
végleges gördülő terveiket. Az illetékes 
hatóság annak a tagállamnak az illetékes 
hatósága, amely felvette az anyagot a 
végleges gördülő tervébe.
Amennyiben a tagállami bizottság nem ér el 
egyhangú megállapodást, az Ügynökség a 
Bizottság elé terjeszti az ellentétes 
véleményeket, amely a 130. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban határoz arról, hogy melyik 
hatóság vegye át az illetékes hatóság 
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szerepét, a tagállamok pedig ennek 
megfelelően elfogadják a végleges gördülő 
terveiket.

Er. de

Indokolás

Lásd e módosítók előző módosítását a 43aa. cikkre vonatkozóan.

Módosítás Werner Langen, Anja Weisgerber, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 
Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 

Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines és María del Pilar Ayuso González részéről

818. módosítás
43aa. cikk (5) bekezdés

(5) Amint meghatározták az illetékes 
hatóságot, az Ügynökség közzéteszi a 
végleges gördülő terveket a honlapján.

törölve

Er. de

Indokolás

Lásd e módosítók előző módosítását a 43aa. cikkre vonatkozóan.

Módosítás Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer és Anja Weisgerber részéről

819. módosítás
43 aa. cikk (5) bekezdés

(5) Amint meghatározták az illetékes 
hatóságot, az Ügynökség közzéteszi a 
végleges gördülő terveket a honlapján 

(5) A meghatározott tagállamok (a 
továbbiakban: illetékes hatóságok a 44., 45. 
és 46. cikk alkalmazásában) e fejezettel 
összhangban értékelik az összes anyagot.

Er. de

Indokolás

Lásd e módosítók előző módosítását a 43aa. cikkre vonatkozóan.
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Módosítás Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, 
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête részéről

820. módosítás
43aa. cikk (5) bekezdés

(5) Amint meghatározták az illetékes 
hatóságot, az Ügynökség közzéteszi a 
végleges gördülő terveket a honlapján.

(5) Az Ügynökség közzéteszi a végleges 
gördülő terveket a honlapján.

Er. en

Indokolás

Lásd e módosítók előző módosítását a 43aa. cikkre vonatkozóan.

Módosítás Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Werner Langen, Françoise 
Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, 
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 

Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines és María del Pilar Ayuso González részéről

821. módosítás
43aa. cikk (6) bekezdés

(6) Az (1)–(4) bekezdés szerint kijelölt 
illetékes hatóság e fejezettel összhangban 
értékeli az összes anyagot gördülő tervében.

törölve

Er. de

Indokolás

Lásd e módosítók előző módosítását a 43aa. cikkre vonatkozóan.

Módosítás Guido Sacconi, Chris Davies és Jonas Sjöstedt részéről

822. módosítás
43aa. cikk (6a) bekezdés (új)

(6a) Egy tagállam bármikor értesítheti az 
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Ügynökséget egy új anyagról, amikor olyan 
információ birtokában van, amely alapján 
feltételezhető, hogy az anyag veszélyes a 
környezetre vagy az emberi egészségre. Az 
Ügynökség, indokolt esetben, kiegészíti 
ezzel az anyaggal a gördülő terv szerint 
értékelendő anyagok listáját.

Er. en

Indokolás

Lásd e módosítók előző módosítását a 43aa. cikkre vonatkozóan.

Módosítás Dan Jørgensen, Åsa Westlund és Riitta Myller részéről

823. módosítás
43aa. cikk (6a) bekezdés

(6a) Egy tagállam bármikor új 
anyag(ok)kal egészítheti ki gördülő tervét, 
amennyiben olyan információ jut 
tudomására, amely aggályokat vet fel arra 
vonatkozóan, hogy az anyag kockázatot 
jelenthet az emberi egészségre vagy a 
környezetre. A tagállamoknak értesíteni 
kell az Ügynökséget arról a szándékukról, 
hogy az anyaggal kiegészítsék gördülő 
tervüket. Amennyiben egynél több tagállam 
értesíti az Ügynökséget ugyanazon 
anyaggal kapcsolatban, az Ügynökséget 
elsőként értesítő tagállamot kell kijelölni az 
anyag értékelésére.

Er. en

Indokolás

Annak biztosítására, hogy a tagállamok dönthessenek egy anyag értékelésének elvégzése 
mellett, függetlenül attól, hogy az anyag szerepel-e a gördülő tervükben. 
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Módosítás Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann részéről

824. módosítás
43aa. cikk (6) bekezdés (új) 

Egy tagállam bármikor új anyag(ok)kal 
egészítheti ki gördülő tervét, amennyiben 
olyan információ jut tudomására, amely 
szerint az anyag kockázatot jelenthet az 
emberi egészségre vagy a környezetre. A 
tagállam értesíti az Ügynökséget arról a 
szándékáról, hogy az anyaggal kiegészíti 
gördülő tervét. 
Amennyiben egynél több tagállam értesíti 
az Ügynökséget ugyanazon anyaggal 
kapcsolatban, a tagállami bizottság dönt, 
hogy melyik tagállamnak kell elvégeznie az 
értékelést.

Er. fr

Indokolás

Fontos, hogy a tagállami hatóságok képesek legyenek megtartani azt a hatáskörüket, amely 
értelmében kezdeményezhetik értékelés elvégzését abban az esetben, ha az egészségre vagy a 
környezetre vonatkozó kockázattal kapcsolatos új információ jut tudomásukra.

Módosítás Carl Schlyter, Caroline Lucas és Hiltrud Breyer részéről

825. módosítás
43aa. cikk (6a) bekezdés (új)

(6a) Egy tagállam bármikor értesítheti az 
Ügynökséget egy új anyagról, ha olyan 
információ birtokában van, amely alapján 
feltételezhető, hogy a környezetre és az 
emberi egészségre vonatkozó veszély áll 
fenn. Az Ügynökség, indokolt esetben, 
kiegészíti ezzel az anyaggal a gördülő terv 
szerint értékelendő anyagok jegyzékét. 
Ugyanakkor, abban az esetben, ha az 
Ügynökség úgy határoz, hogy nem egészíti 
ki az anyaggal az értékelendő anyagok 
jegyzékét, egy tagállam úgy határozhat, 
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hogy maga végzi el az adott anyag 
értékelését. A tagállamnak értesítenie kell 
az Ügynökséget az értékelés elvégzésére 
irányuló szándékáról. 

Er. en

Indokolás

Fontos annak biztosítása, hogy a tagállamok dönthessenek egy anyag értékelésének 
elvégzéséről, még akkor is, ha az Ügynökség ezzel ellentétesen határoz.

Módosítás Werner Langen részéről

826. módosítás
44. cikk (1) bekezdés

(1) Amennyiben az illetékes hatóság úgy 
ítéli meg, hogy a 43aa. cikk (1) 
bekezdésében említett feltételezés tisztázása 
érdekében további információk 
szükségesek, adott esetben beleértve az V–
VIII. mellékletben nem előírt 
információkat is, akkor egy indoklással 
ellátott határozattervezetet dolgoz ki, amely 
felszólítja a bejegyeztetésre kötelezetteket a 
további információk benyújtására. A 
határozatot a 48. és 49. cikkben 
megállapított eljárással összhangban kell 
meghozni. 

(1) Amennyiben az Ügynökség úgy ítéli 
meg, hogy a 9., 12., és 13. cikkben 
meghatározottakon kívül további 
információk szükségesek, akkor egy 
indoklással ellátott határozattervezetet 
dolgoz ki, amely felszólítja a bejegyeztetésre 
kötelezetteket a további információk 
benyújtására. A határozatot a 48. és 49. 
cikkben megállapított eljárással összhangban 
kell meghozni.

Er. de

Indokolás

A módosítás abból a tényből következik, hogy nem a tagállami hatóság, hanem az Ügynökség 
rendelkezik a hatáskörrel.

Módosítás Anja Weisgerber részéről

827. módosítás
44. cikk (1) bekezdés
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(1) Amennyiben az illetékes hatóság úgy 
ítéli meg, hogy a 43aa. cikk (1) 
bekezdésében említett feltételezés tisztázása 
érdekében további információk szükségesek, 
adott esetben beleértve az V–VIII. 
mellékletben nem előírt információkat is, 
akkor egy indoklással ellátott 
határozattervezetet dolgoz ki, amely 
felszólítja a bejegyeztetésre kötelezetteket a 
további információk benyújtására. A 
határozatot a 48. és 49. cikkben 
megállapított eljárással összhangban kell 
meghozni. 

(1) Amennyiben az illetékes hatóság úgy 
ítéli meg, hogy a 43a. cikk (1a) 
bekezdésében említett feltételezés tisztázása 
érdekében további információk szükségesek, 
adott esetben beleértve az V–VIII. 
mellékletben nem előírt információkat is, 
akkor egy indoklással ellátott 
határozattervezetet dolgoz ki, amely 
felszólítja a bejegyeztetésre kötelezetteket a 
további információk benyújtására. A 
határozatot a 48. és 49. cikkben 
megállapított eljárással összhangban kell 
meghozni. 

Er. de

Indokolás

A 38. cikk módosításához kapcsolódik.

Módosítás Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis és Miroslav Mikolášik részéről

828. módosítás
44. cikk (1) bekezdés

(1) Amennyiben az illetékes hatóság úgy 
ítéli meg, hogy a 43aa. cikk (1) 
bekezdésében említett feltételezés tisztázása 
érdekében további információk szükségesek,
adott esetben beleértve az V–VIII. 
mellékletben nem előírt információkat is, 
akkor egy indoklással ellátott 
határozattervezetet dolgoz ki, amely 
felszólítja a bejegyeztetésre kötelezetteket a 
további információk benyújtására. A 
határozatot a 48. és 49. cikkben 
megállapított eljárással összhangban kell 
meghozni. 

(1) Amennyiben az Ügynökség úgy ítéli 
meg, hogy a 9. cikk szerinti lényeges 
adatokat tartalmazó akta és a 
bejegyeztetésre kötelezett vizsgálati 
javaslata mellett további információk 
szükségesek, akkor egy indoklással ellátott, 
és egy kockázatelemzést tartalmazó 
határozattervezetet dolgoz ki, amely 
felszólítja a bejegyeztetésre kötelezetteket a 
további információk benyújtására. A 
határozatot a 48. és 49. cikkben 
megállapított eljárással összhangban kell 
meghozni. 

Er. it
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Indokolás

A további információkérésnek a kockázaton kell alapulnia. Ezt a módosítást a VI. cím (Az 
anyagok értékelése) cikkeihez előterjesztett módosítással együtt kell vizsgálni. 

Módosítás Françoise Grossetête részéről

829. módosítás
44. cikk (2) bekezdés

(2) A bejegyeztetésre kötelezett benyújtja a 
szükséges anyagokat az Ügynökségnek.

törölve

Er. fr

Indokolás

A nagyobb hatékonyság érdekében fontosnak tűnik a nemzeti gördülő tervek összesítése 
helyett egy egységes közösségi gördülő terv megléte. E gördülő terv megvalósítása is az 
Ügynökség hatáskörébe tartozik, és ennek figyelembe kell vennie a tagállamok aggodalmait. 
(Françoise Grossetête)

Módosítás Françoise Grossetête részéről

830. módosítás
44. cikk (3) bekezdés

(3) A bejegyeztetésre kötelezettet további 
információk benyújtására felszólító 
határozattervezetet a gördülő tervnek az 
Ügynökség honlapján való közzétételétől 
számított 12 hónapon belül kell kidolgozni.

törölve

Er. fr

Indokolás

A nagyobb hatékonyság érdekében fontosnak tűnik a nemzeti gördülő tervek összesítése 
helyett egy egységes közösségi gördülő megléte. E gördülő terv megvalósítása is az 
Ügynökség hatáskörébe tartozik, ennek figyelembe kell vennie a tagállamok aggodalmait. 
(Françoise Grossetête)
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Módosítás Anja Weisgerber részéről

831. módosítás
44. cikk (3) bekezdés

(3) A bejegyeztetésre kötelezettet további 
információk benyújtására felszólító 
határozattervezetet a gördülő tervnek az 
Ügynökség honlapján való közzétételétől 
számított 12 hónapon belül kell kidolgozni.

(3) A bejegyeztetésre kötelezettet további 
információk benyújtására felszólító 
határozattervezetet a 43a. cikk (1b) 
bekezdése szerinti jegyzék közzétételéttől 
számított 12 hónapon belül ki kell dolgozni. 
Ha egy anyagot felvettek a 43a. cikk (1a) 
bekezdése szerinti jegyzékbe, egy újabb 12 
hónapos időszak kezdődik az adott anyagra 
vonatkozóan.
Amennyiben az Ügynökség az anyagnak a 
43a. cikk (1a) bekezdése szerinti jegyzékbe 
történő felvételét követő 12 hónapon belül 
nem készíti el határozattervezetét, az 
értékelést befejezettnek kell tekinteni.

Er. de

Indokolás

A 38. cikk módosításához kapcsolódik. Az eljárás sikeres lezárása érdekében az 
Ügynökségnek határidőt kell kitűzni határozattervezetének elkészítéséhez.

Módosítás Anja Weisgerber részéről

832. módosítás
44. cikk (4) bekezdés

(4) Amikor az illetékes hatóság befejezi az 
(1), (2) és (3) bekezdés szerinti értékelési 
tevékenységét, az anyag értékelésének 
megkezdésétől számított 12 hónapon belül 
értesíti erről az Ügynökséget. Amennyiben 
túllépik ezt a határidőt, az értékelést 
befejezettnek tekintik. 

törölve

Er. de
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Indokolás

A 38. cikk és a 44. cikk (2) és (3) bekezdése módosításához kapcsolódik.

Módosítás Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis és Miroslav Mikolášik + Werner Langen 

részéről

833. módosítás
44. cikk (4) bekezdés

(4) Amikor az illetékes hatóság befejezi az 
(1), (2) és (3) bekezdés szerinti értékelési 
tevékenységét, az anyag értékelésének 
megkezdésétől számított 12 hónapon belül 
értesíti erről az Ügynökséget. Amennyiben 
túllépik ezt a határidőt, az értékelést 
befejezettnek tekintik.

(4) Amikor az Ügynökség befejezi az (1), 
(2) és (3) bekezdés szerinti értékelési 
tevékenységét, az anyag értékelésének 
megkezdésétől számított 12 hónapon belül 
értesíti erről a bejegyeztetésre 
kötelezett(ek)et. Amennyiben túllépik ezt a 
határidőt, az értékelést befejezettnek 
tekintik.

Er. it

Indokolás

E módosítás célja, hogy összhangot teremtsen azokkal a módosításokkal, amelyek a 
folyamatnak az Ügynökség kezében történő összpontosítására irányulnak. Ezt a módosítást a 
VI. cím (Az anyagok értékelése) cikkeihez előterjesztett módosításokkal együtt kell vizsgálni. 
(Marcello Vernola és mások).

E módosítás abból következik, hogy az Ügynökségé és nem a tagállami hatóságé a hatáskör
(Werner Langen).

Módosítás Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer részéről

834. módosítás
44. cikk (4) bekezdés

(4) Amikor az illetékes hatóság befejezi az 
(1), (2) és (3) bekezdés szerinti értékelési 
tevékenységét, az anyag értékelésének 
megkezdésétől számított 12 hónapon belül 
értesíti erről az Ügynökséget. Amennyiben 

(4) Amikor az Ügynökség befejezi az (1), 
(2) és (3) bekezdés szerinti értékelési 
tevékenységét, az anyag értékelésének 
megkezdésétől számított 12 hónapon belül 
értesíti erről a tagállamokat. Amennyiben 
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túllépik ezt a határidőt, az értékelést 
befejezettnek tekintik.

túllépik ezt a határidőt, az értékelést 
befejezettnek tekintik.

Er. fr

Indokolás

A nagyobb hatékonyság érdekében fontosnak tűnik a nemzeti gördülő tervek összesítése 
helyett egy egységes közösségi gördülő terv megléte. E gördülő terv megvalósítása is az 
Ügynökség hatáskörébe tartozik, ennek figyelembe kell vennie a tagállamok aggodalmait. 
(Françoise Grossetête)

Az Ügynökség szerepének erősítését célozza a vegyi anyagok értékelése során, ugyanakkor a 
rendelkezésre álló források, és különösen a tagállamokban már meglévő szakértelem legjobb 
felhasználását is.

E módosítók által a VI. címhez előterjesztett módosításokhoz kapcsolódik. Ez a 
módosításcsomag a jelentéstervezet 34–36. és 38–49. módosításának helyébe lép. 

E módosítás különösen a jelentéstervezet 43. módosítása helyébe lép. (Guido Sacconi és 
mások)

Módosítás Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, 
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête módosítás

835. módosítás
45. cikk (1) bekezdés

(1) Az illetékes hatóság az e cím szerinti 
korábbi értékelések alapján végzi el egy 
anyag értékelését. A bejegyeztetésre 
kötelezettet a 44. cikk alapján további 
információk benyújtására felszólító 
mindennemű határozattervezet kizárólag a 
körülmények megváltozásával vagy újonnan 
megszerzett ismeretekkel indokolható.

(1) Az Ügynökség vagy az értékeléssel 
megbízott nemzeti szerv az e cím szerinti 
korábbi értékelések alapján végzi el egy 
anyag értékelését. A bejegyeztetésre 
kötelezettet a 44. cikk alapján további 
információk benyújtására felszólító 
mindennemű határozattervezet kizárólag a 
körülmények megváltozásával vagy újonnan 
megszerzett ismeretekkel indokolható. 

Er. en

Indokolás

Az Ügynökség szerepének erősítését célozza a vegyi anyagok értékelése során, ugyanakkor a 
rendelkezésre álló források, és különösen a tagállamokban már meglévő szakértelem legjobb 
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felhasználását is.

E módosítók által a VI. címhez előterjesztett módosításokhoz kapcsolódik. Ez a 
módosításcsomag a jelentéstervezet 34–36. és 38–49. módosításának helyébe lép. 

E módosítás különösen a jelentéstervezet 44. módosítására vonatkozik. (Guido Sacconi és 
mások)

Következetesség a korábbi módosításokkal. (Françoise Grossetête)

Módosítás Anja Weisgerber + Werner Langen + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 
Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis és 

Miroslav Mikolášik részéről

836. módosítás
45. cikk (2) bekezdés

(2) Annak érdekében, hogy a további 
információk kérésével kapcsolatban 
biztosítsák az egységes eljárást, az 
Ügynökség felügyeli a 44. cikk szerinti 
határozattervezeteket, és kialakítja a 
kritériumokat és prioritásokat. Adott 
esetben a 130. cikk (3) bekezdésében 
említett eljárással összhangban 
végrehajtási intézkedéseket fogadnak el. 

törölve

Er. de

Indokolás

A 38. cikk módosításához kapcsolódik. (Anja Weisgerber) 

E módosítás abból következik, hogy nem a tagállami hatóság, hanem az Ügynökség 
rendelkezik a hatáskörrel. (Werner Langen) 

A módosítás összefügg a folyamatnak az Ügynökség kezében történő összpontosítására 
irányuló módosításokkal, és kapcsolódik a VI. cím (Az anyagok értékelése) cikkeinek többi 
módosításához. (Marcello Vernola és mások)
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Módosítás Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, 
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête részéről

837. módosítás
45. cikk (2) bekezdés

(2) Annak érdekében, hogy a további 
információk kérésével kapcsolatban 
biztosítsák az egységes eljárást, az 
Ügynökség felügyeli a 44. cikk szerinti 
határozattervezeteket, és kialakítja a 
kritériumokat és prioritásokat. Adott 
esetben a 130. cikk (3) bekezdésében 
említett eljárással összhangban végrehajtási 
intézkedéseket fogadnak el.

(2) Adott esetben a 130. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban végrehajtási intézkedéseket 
fogadnak el. 

Er. en

Indokolás

Az Ügynökség szerepének erősítését célozza a vegyi anyagok értékelése során, ugyanakkor a 
rendelkezésre álló források, és különösen a tagállamokban már meglévő szakértelem legjobb 
felhasználását is.

E módosítók által a VI. címhez előterjesztett módosításokhoz kapcsolódik. Ez a 
módosításcsomag a jelentéstervezet 34–36. és 38–49. módosításának helyébe lép. 

E módosítás különösen a jelentéstervezet 44. módosítására vonatkozik. (Guido Sacconi és 
mások)

Következetesség a korábbi módosításokkal. (Françoise Grossetête)

Módosítás Anja Weisgerber részéről

838. módosítás
46. cikk (2) bekezdés

(2) Az anyag értékelésének befejezését 
követően az illetékes hatóság az 56. cikk (3) 
bekezdése és a 66. cikk (2) bekezdése 
céljából felhasználja az értékelés alapján 
szerzett adatokat, és a szerzett adatokat 
továbbítja a Bizottságnak, az Ügynökségnek 
és a többi tagállamnak. Az illetékes hatóság
tájékoztatja a Bizottságot, az Ügynökséget, a 

(2) Az anyag értékelésének befejezését 
követően Ügynökség a tagállamok 
rendelkezésére bocsátja az 56. cikk (3) 
bekezdése és a 66. cikk (2) bekezdése 
céljából az értékelés alapján szerzett 
adatokat, és az adatokat továbbítja a 
Bizottságnak. Az Ügynökség tájékoztatja a 
Bizottságot, a bejegyeztetésre kötelezettet és 
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bejegyeztetésre kötelezettet és a többi
tagállam illetékes hatóságát az azzal 
kapcsolatos következtetéseiről, hogy a 
szerzett adatokat felhasználják-e, és ha igen, 
milyen módon.

a tagállamokat az azzal kapcsolatos 
következtetéseiről, hogy a szerzett adatokat 
felhasználják-e, és ha igen, milyen módon. 

Er. de

Indokolás

A 38. cikk módosításához kapcsolódik. 

Módosítás Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis és Miroslav Mikolášik + Werner Langen 

részéről

839. módosítás
46. cikk (2) bekezdése

(2) Az anyag értékelésének befejezését 
követően az illetékes hatóság az 56. cikk (3) 
bekezdése és a 66. cikk (2) bekezdése 
céljából felhasználja az értékelés alapján 
szerzett adatokat, és a szerzett adatokat 
továbbítja a Bizottságnak, az 
Ügynökségnek és a többi tagállamnak. Az 
illetékes hatóság tájékoztatja a Bizottságot, 
az Ügynökséget, a bejegyeztetésre 
kötelezettet és a többi tagállam illetékes 
hatóságát az azzal kapcsolatos 
következtetéseiről, hogy a szerzett adatokat 
felhasználják-e, és ha igen, milyen módon.

(2) Az Ügynökség tájékoztatja a Bizottságot, 
(törölve) a bejegyeztetésre kötelezettet és a 
tagállamok illetékes hatóságait az azzal 
kapcsolatos következtetéseiről, hogy a 
szerzett adatokat felhasználják-e az 56. cikk 
(3) bekezdése és a 66. cikk (2) bekezdése 
céljából, és ha igen, milyen módon.

Er. it

Indokolás

Ez a módosítás abból a döntésből következik, amelynek értelmében az értékelési eljárás teljes 
irányítását az Ügynökség kezébe kell adni. A VI. cím (Az anyagok értékelése) cikkeihez 
előterjesztett többi módosítással együtt kell vizsgálni (Marcello Vernola és mások).

Az értékelésből szerzett információt fel lehessen használni az engedélyezési vagy korlátozási 
eljárások során. (Werner Langen)
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Módosítás Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, 
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête részéről

840. módosítás
46. cikk (2) bekezdése

(2) Az anyag értékelésének befejezését 
követően az illetékes hatóság az 56. cikk (3) 
bekezdése és a 66. cikk (2) bekezdése 
céljából felhasználja az értékelés alapján 
szerzett adatokat, és a szerzett adatokat 
továbbítja a Bizottságnak, az Ügynökségnek 
és a többi tagállamnak. Az illetékes hatóság
tájékoztatja a Bizottságot, az Ügynökséget, a 
bejegyeztetésre kötelezettet és a többi
tagállam illetékes hatóságát az azzal 
kapcsolatos következtetéseiről, hogy a 
szerzett adatokat felhasználják-e, és ha igen, 
milyen módon.

(2) Az anyag értékelésének befejezését 
követően az Ügynökség az 56. cikk (3) 
bekezdése és a 66. cikk (2) bekezdése 
céljából felhasználja az értékelés alapján 
szerzett adatokat, és a szerzett adatokat 
továbbítja a Bizottságnak és a 
tagállamoknak. Az Ügynökség tájékoztatja a 
Bizottságot, a bejegyeztetésre kötelezettet és 
a tagállamokat az azzal kapcsolatos 
következtetéseiről, hogy a szerzett adatokat 
felhasználják-e, és ha igen, milyen módon. 

Er. en

Indokolás

Az Ügynökség szerepének erősítését célozza a vegyi anyagok értékelése során, ugyanakkor a 
rendelkezésre álló források, és különösen a tagállamokban már meglévő szakértelem legjobb 
felhasználását is.

E módosítók által a VI. címhez előterjesztett módosításokhoz kapcsolódik. Ez a 
módosításcsomag a jelentéstervezet 34–36. és 38–49. módosításának helyébe lép. (Guido 
Sacconi és mások)

Következetesség a korábbi módosításokkal. (Françoise Grossetête)

Módosítás Werner Langen részéről

841. módosítás
46. cikk (2) bekezdés

(2) Az anyag értékelésének befejezését 
követően az illetékes hatóság az 56. cikk (3) 
bekezdése és a 66. cikk (2) bekezdése 
céljából felhasználja az értékelés alapján 

(2) Az Ügynökség tájékoztatja a Bizottságot, 
a bejegyeztetésre kötelezettet és a többi 
tagállam illetékes hatóságát azzal 
kapcsolatos következtetéseiről, hogy a 
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szerzett adatokat, és a szerzett adatokat 
továbbítja a Bizottságnak, az 
Ügynökségnek és a többi tagállamnak. Az 
illetékes hatóság tájékoztatja a Bizottságot, 
az Ügynökséget, a bejegyeztetésre 
kötelezettet és a többi tagállam illetékes 
hatóságát az azzal kapcsolatos 
következtetéseiről, hogy a szerzett adatokat 
felhasználják-e, és ha igen, milyen módon.

szerzett adatokat felhasználják-e az 56 cikk 
(3) bekezdése és a 66. cikk (2) bekezdése 
céljából, és ha igen, milyen módon.

Er. de

Indokolás

Az értékelésből szerzett információt fel lehessen használni az engedélyezési vagy korlátozási 
eljárások során.

Módosítás Mojca Drčar Murko részéről

842. módosítás
46a. cikk (új)

(1) Az Ügynökség megvizsgálja a 43a. cikk 
alkalmazásának eredményeként benyújtott 
információkat, annak ellenőrzése 
érdekében, hogy a benyújtott információk 
megfelelnek-e az IC. mellékletben található 
kritériumok vonatkozó kombinációjára 
alkalmazandó követelménynek.
(2) Az (1) bekezdés szerint elvégzett 
vizsgálat alapján az Ügynökség olyan 
határozattervezetet készíthet, amely előírja 
a bejegyeztetésre kötelezett(ek)nek minden 
ahhoz szükséges információ benyújtását, 
hogy a bejegyeztetésre kötelezett(ek) egy 
meghatározott időn belül megfeleljenek a 
vonatkozó tájékoztatási követelményeknek. 
(3) Az Ügynökség tájékoztatja a 
Bizottságot, a bejegyeztetésre kötelezettet és 
a tagállamokat következtetéseiről, ha azt 
tanácsolja, hogy kezdeményezzenek 
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anyagértékelést vagy közösségi 
kockázatkezelést.

Er. en

Indokolás

Az Ügynökségnek hiánytalansági és megfelelőség-ellenőrzést kell végeznie annak ellenőrzése 
érdekében, hogy a bejegyeztetésre kötelezett eleget tesz-e a 43a. cikk alkalmazásából 
származó minden kötelezettségének. Azt is lehetővé kell tenni, hogy a már rendelkezésre álló 
információk alapján azonnal ajánlást tehessenek egy anyagértékelés megkezdésére vagy 
közösségi kockázatkezelési intézkedések megtételére. 

Módosítás Dan Jørgensen, Åsa Westlund és Riitta Myller részéről

843. módosítás
47. cikk bevezető rész

A telephelyen elkülönített köztes termékek 
esetében nem kell alkalmazni sem a 
dokumentáció, sem pedig az anyag 
értékelését. Amennyiben azonban 
bizonyítható, hogy a telephelyen elkülönített 
köztes termék felhasználása olyan 
kockázatot jelent, amely hasonlóképpen 
aggodalomra ad okot, mint azoknak az 
engedélyköteles anyagoknak a 
felhasználása, amelyeket az 54. cikk 
alapján kell felvenni a XIII. mellékletbe, 
akkor annak a tagállamnak az illetékes 
hatósága, amelynek területén a telephely 
található: 

A telephelyen elkülönített köztes termékek 
esetében nem kell alkalmazni sem a 
dokumentáció, sem pedig az anyag 
értékelését. Amennyiben azonban egy 
tagállam illetékes hatósága olyan 
bizonyítékot tud bemutatni, amely azt jelzi,
hogy a telephelyen elkülönített köztes 
termék felhasználásból származó, nem 
megfelelően ellenőrzött kockázat áll fenn, 
akkor annak a tagállamnak az illetékes 
hatósága, amelynek területén a telephely 
található:

Er. en

Indokolás

Az európai bizottsági szöveg nagyon súlyos bizonyítási terhet ír elő a tagállamok számára, 
mielőtt lehetővé válna, hogy a köztes termék biztonságára vonatkozó további információt 
kérjenek; e módosítás csökkenti ezt a terhet.
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Módosítás Werner Langen részéről

844. módosítás
47. cikk bevezető rész

A telephelyen elkülönített köztes termékek 
esetében nem kell alkalmazni sem a 
dokumentáció, sem pedig az anyag 
értékelését. Amennyiben azonban 
bizonyítható, hogy a telephelyen elkülönített 
köztes termék felhasználása olyan 
kockázatot jelent, amely hasonlóképpen 
aggodalomra ad okot, mint azoknak az 
engedélyköteles anyagoknak a felhasználása, 
amelyeket az 54. cikk alapján kell felvenni a 
XIII. mellékletbe, akkor annak a 
tagállamnak az illetékes hatósága, amelynek 
területén a telephely található: 

A köztes termékek tekintetében az 
Ügynökség és azon tagállam illetékes 
hatóságai, amelyben a telephely található, a 
16. cikkel összhangban a vállalkozásoknál 
nyilvántartott információt kérhetnek. Az 
Ügynökség a 40. cikkel összhangban 
értékelheti az információt. 

Er. de

Indokolás

Az Ügynökségnek és a tagállamok illetékes hatóságainak lehetőséget kell biztosítani a köztes 
termékek ellenőrzésére is. 

Módosítás Carl Schlyter, Caroline Lucas és Hiltrud Breyer részéről

845. módosítás
47. cikk, bevezető rész

A telephelyen elkülönített köztes termékek 
esetében nem kell alkalmazni sem a 
dokumentáció, sem pedig az anyag 
értékelését. Amennyiben azonban 
bizonyítható, hogy a telephelyen 
elkülönített köztes termék felhasználása 
olyan kockázatot jelent, amely 
hasonlóképpen aggodalomra ad okot, mint 
azoknak az engedélyköteles anyagoknak a 
felhasználása, amelyeket az 54. cikk
alapján kell felvenni a XIII. mellékletbe, 
akkor annak a tagállamnak az illetékes 
hatósága, amelynek területén a telephely 

A telephelyen elkülönített köztes termékek 
esetében nem kell alkalmazni sem a 
dokumentáció, sem pedig az anyag 
értékelését. Olyan köztes termékek 
vonatkozásában azonban, amelyek teljesítik 
az 54. cikkben meghatározott 
kritériumokat, az illetékes hatóság:
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található:

Er. en

Indokolás

A különösen aggodalomra okot adó köztes termékek komoly kockázatot jelenthetnek a 
dolgozókra, ezért az őket érő munkahelyi expozíciót a lehető legkisebbre kell csökkenteni. 
Következésképpen fontolóra kell venni a különösen aggodalomra okot adó köztes termékeket 
helyettesítő más alternatívákat abból a célból, hogy ezeket a köztes termékeket 
biztonságosabb anyagokkal helyettesítsék. Ez hozzájárulna a dolgozók biztonságáról szóló 
hatályos jogszabályok jobb végrehajtásához is.

Módosítás Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis és Miroslav Mikolášik részéről

846. módosítás
47. cikk, bevezető rész

A telephelyen elkülönített köztes termékek
esetében nem kell alkalmazni sem a 
dokumentáció, sem pedig az anyag 
értékelését. Amennyiben azonban 
bizonyítható, hogy a telephelyen elkülönített 
köztes termék felhasználása olyan 
kockázatot jelent, amely hasonlóképpen 
aggodalomra ad okot, mint azoknak az
engedélyköteles anyagoknak a felhasználása, 
amelyeket az 54. cikk alapján kell felvenni a 
XIII. mellékletbe, akkor annak a 
tagállamnak az illetékes hatósága, 
amelynek területén a telephely található:

A telephelyen elkülönített köztes termékek 
esetében nem kell alkalmazni sem a 
dokumentáció, sem pedig az anyag 
értékelését. Amennyiben azonban 
bizonyítható, hogy a telephelyen elkülönített 
köztes termék felhasználása olyan 
kockázatot jelent, amely hasonlóképpen 
aggodalomra ad okot, mint azoknak az 
engedélyköteles anyagoknak a felhasználása, 
amelyeket az 54. cikk alapján kell felvenni a 
XIII. mellékletbe, akkor az Ügynökség: 

Er. it

Indokolás

Ez a módosítás abból a döntésből következik, hogy az értékelési eljárás teljes irányítását az 
Ügynökség kezébe kell adni. A VI. cím (Az anyagok értékelése) cikkeihez előterjesztett többi 
módosítással együtt kell vizsgálni.
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Módosítás Werner Langen részéről

847. módosítás
47. cikk a) pont

a) felkérheti a bejegyeztetésre kötelezettet, 
hogy nyújtsa be az azonosított kockázathoz 
közvetlenül kapcsolódó információkat. 
Ehhez a felszólításhoz írásos indoklást kell 
mellékelni;

törölve

Er. de

Indokolás

Lásd a 47. cikk bevezető része Werner Langen általi módosításának indokolását. 

Módosítás Carl Schlyter, Caroline Lucas és Hiltrud Breyer részéről

848. módosítás
47. cikk a) pont

a) felkérheti a bejegyeztetésre kötelezettet, 
hogy nyújtsa be az azonosított kockázathoz 
közvetlenül kapcsolódó információkat.
Ehhez a felszólításhoz írásos indoklást kell 
mellékelni;

a) felkérheti a bejegyeztetésre kötelezettet, 
hogy, különösen a rendelkezésre álló 
alternatívák és egy helyettesítési tervvel 
kapcsolatban, nyújtson be információkat;

Er. en

Indokolás

Lásd a 47. cikk bevezető része Carl Schlyter és mások általi módosításának indokolását.

Módosítás Werner Langen részéről

849. módosítás
47. cikk b) pont

b) megvizsgálhatja a benyújtott 
információkat, és szükség esetén meghozza 
a megfelelő intézkedéseket a szóban forgó 
telephellyel kapcsolatban azonosított 

törölve
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kockázatok csökkentése érdekében.

Er. de

Indokolás

Lásd a 47. cikk bevezető része Werner Langen általi módosításának indokolását.

Módosítás Carl Schlyter, Caroline Lucas és Hiltrud Breyer részéről

850. módosítás
47. cikk b) pont

b) megvizsgálhatja a benyújtott 
információkat, és szükség esetén meghozza 
a megfelelő intézkedéseket a szóban forgó 
telephellyel kapcsolatban azonosított 
kockázatok csökkentése érdekében. 

b) megvizsgálhatja a benyújtott 
információkat, és szükség esetén meghozza 
a kockázatok csökkentését célzó, megfelelő 
intézkedéseket, különösen, ha 
biztonságosabb alternatívák állnak 
rendelkezésre.

Er. en

Indokolás

Lásd a 47. cikk bevezető része Carl Schlyter és mások általi módosításának indokolását.

Módosítás Carl Schlyter, Caroline Lucas és Hiltrud Breyer részéről

851. módosítás
47. cikk 2. albekezdés

Az első bekezdésben említett eljárást 
kizárólag az abban említett illetékes 
hatóság hajthatja végre.

törölve

Er. de

Indokolás

Lásd a 47. cikk bevezető része Carl Schlyter és mások általi módosításának indokolását.



PE 357.821v01-00

külső fordítás

76/91 AM\565933HU.doc

HU

Módosítás Werner Langen + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik 

részéről

852. módosítás
48. cikk (1) bekezdés

(1) Az illetékes hatóság közli az érintett 
bejegyeztetésre kötelezettekkel és későbbi 
felhasználókkal a 39., 40. vagy 44. cikk 
szerinti határozattervezeteket, és tájékozatja 
őket arról, hogy a kézhezvételtől számított 
30 napon belül állásfoglalást nyújthatnak be. 
Az illetékes hatóság figyelembe veszi a 
benyújtott állásfoglalásokat, s ennek 
megfelelően módosíthatja a 
határozattervezetet.

(1) Az Ügynökség közli az érintett 
bejegyeztetésre kötelezettekkel és későbbi 
felhasználókkal a 40., 43aa. vagy 44. cikk 
szerinti határozattervezeteket, és tájékozatja 
őket arról, hogy a kézhezvételtől számított 
30 napon belül állásfoglalást nyújthatnak be. 
Az Ügynökség figyelembe veszi a benyújtott 
állásfoglalásokat, s ennek megfelelően 
módosíthatja a határozattervezetet.

Er. de

Indokolás

A gyártást vagy a behozatalt gyakran csak időlegesen állítják le, például az üzletmenettel 
kapcsolatos különleges körülmények vagy építési munkák miatt stb. Ennek lehetségesnek kell 
lennie a bejegyzések érvényességének automatikus elvesztése nélkül. (Werner Langen)

Az egyszerűsítés és az eljárás összevonása céljából, az Ügynökségnek kell elvégeznie az 
értékelési feladatokat, és valamennyi értékelési szempont tekintetében kizárólagos 
döntéshozatali hatáskörrel kell rendelkeznie. A 43a. cikk módosítása alapján, csak azokban az 
esetekben lenne indokolt a bejegyzést érvénytelennek tekinteni, ha a gyártó véglegesen 
abbahagyta működését. Számos esetben a gyártás csak időlegesen áll le, például gazdasági 
nehézségek vagy a gyártás elkezdésének nehézségei miatt, és a bejegyzés nem válhat 
érvénytelenné. Ezt egyértelművé kell tenni a szövegben. Ez a módosítás a VI. címben (Az 
anyagok értékelése) található cikkek többi módosításához kapcsolódik. (Marcello Vernola)

Módosítások Werner Langen részéről

853. módosítás
48. cikk (2) bekezdés

(2) Amennyiben a bejegyeztetésre kötelezett 
megszünteti az anyag gyártását vagy 
behozatalát, akkor tájékoztatja erről az 
illetékes hatóságot; ennek következtében a 

(2) Amennyiben a bejegyeztetésre kötelezett 
megszünteti az anyag gyártását vagy 
behozatalát, akkor tájékoztatja erről az 
Ügynökséget, ennek következtében a 
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bejegyzés elveszti érvényességét, ezzel az 
anyaggal kapcsolatban pedig nem kérhető 
további információ, kivéve, ha a 
bejegyeztetésre kötelezett új bejegyzési 
dokumentációt nyújt be.

bejegyzésből származó kötelezettségeket fel 
kell függeszteni és ezen időszak alatt ezzel 
az anyaggal kapcsolatban nem kérhető 
további információ. Amennyiben a 
bejegyeztetésre kötelezett végleg 
megszünteti az anyag gyártását vagy 
behozatalát, a bejegyzés egy év elteltével 
elveszíti érvényességét, kivéve, ha a 
bejegyeztetésre kötelezett átruházza a 
bejegyzésből származó jogait egy harmadik 
félre.

Er. de

Indokolás

A gyártást vagy a behozatalt gyakran csak időlegesen állítják le, például az üzletmenettel 
kapcsolatos körülmények vagy építési munkák miatt stb. Ennek lehetségesnek kell lennie a 
bejegyzés érvényességének automatikus elvesztése nélkül.

Módosítás Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis és Miroslav Mikolášik részéről

854. módosítás
48. cikk (2) bekezdés

(2) Amennyiben a bejegyeztetésre kötelezett 
megszünteti az anyag gyártását vagy 
behozatalát, akkor tájékoztatja erről az 
illetékes hatóságot; ennek következtében a 
bejegyzés elveszti érvényességét, ezzel az 
anyaggal kapcsolatban pedig nem kérhető 
további információ, kivéve, ha a 
bejegyeztetésre kötelezett új bejegyzési 
dokumentációt nyújt be. 

(2) Amennyiben a bejegyeztetésre kötelezett 
teljesen megszünteti az anyag gyártását vagy 
behozatalát, akkor tájékoztatja erről az 
Ügynökséget; ennek következtében a 
bejegyzés elveszti érvényességét, ezzel az 
anyaggal kapcsolatban pedig nem kérhető 
további információ, kivéve, ha a 
bejegyeztetésre kötelezett új bejegyzési 
dokumentációt nyújt be.

Er. it

Indokolás

Az eljárás egyszerűsítése és összevonása céljából, az Ügynökségnek kell elvégeznie az 
értékelési feladatokat, és valamennyi értékelési szempont tekintetében kizárólagos 
döntéshozatali hatáskörrel kell rendelkeznie. A 43a. cikkhez előterjesztett módosítás alapján, 
jogosan csak abban az esetben tekinthető a bejegyzés elévültnek, ha a gyártó végleg 
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beszüntette tevékenységét. Bizonyos esetekben a gyártás időlegesen nem üzemel pénzügyi 
problémák, létesítményekkel kapcsolatos nehézségek stb. miatt, ezért nincs ok a bejegyzést 
érvénytelennek tekinteni. Ezt egyértelművé kell tenni a szövegben. Ezt a módosítást a VI. cím 
(Az anyagok értékelése) cikkeinek többi módosításával együtt kell vizsgálni.

Módosítás Werner Langen részéről

855. módosítás
48. cikk (3) bekezdés

(3) A határozattervezet kézhezvételét 
követően a bejegyeztetésre kötelezett
megszüntetheti az anyag gyártását vagy 
behozatalát. Ebben az esetben tájékozatja 
erről az illetékes hatóságot; ennek 
következtében a bejegyzés elveszti 
érvényességét, ezzel az anyaggal 
kapcsolatban pedig nem kérhető további 
információ, kivéve, ha a bejegyeztetésre 
kötelezett új bejegyzési dokumentációt nyújt 
be.

(3) Az (1) bekezdés akkor is alkalmazandó, 
ha a határozattervezet kézhezvételét 
követően a bejegyeztetésre kötelezett
megszünteti az anyag gyártását vagy 
behozatalát.

Er. de

Indokolás

A gyártást vagy a behozatalt gyakran csak időlegesen állítják le, például az üzletmenettel 
kapcsolatos különleges körülmények vagy építési munkák miatt stb. Ennek lehetségesnek kell 
lennie a bejegyzések érvényességének automatikus elvesztése nélkül.

Módosítás Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis és Miroslav Mikolášik részéről

856. módosítás
48. cikk (3) bekezdés

(3) A határozattervezet kézhezvételét 
követően a bejegyeztetésre kötelezett 
megszüntetheti az anyag gyártását vagy 
behozatalát. Ebben az esetben tájékozatja 
erről az illetékes hatóságot; ennek 
következtében a bejegyzés elveszti 
érvényességét, ezzel az anyaggal 

(3) A határozattervezet kézhezvételét 
követően a bejegyeztetésre kötelezett 
teljesen megszüntetheti az anyag gyártását 
vagy behozatalát. Ebben az esetben 
tájékozatja erről az Ügynökséget; ennek 
következtében a bejegyzés elveszti 
érvényességét, ezzel az anyaggal 
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kapcsolatban pedig nem kérhető további 
információ, kivéve, ha a bejegyeztetésre 
kötelezett új bejegyzési dokumentációt nyújt 
be.

kapcsolatban pedig nem kérhető további 
információ, kivéve, ha a bejegyeztetésre 
kötelezett új bejegyzési dokumentációt nyújt 
be.

Er. it

Indokolás

Az eljárás egyszerűsítése és összevonása céljából, az Ügynökségnek kell elvégeznie az 
értékelési feladatokat, és valamennyi értékelési szempont tekintetében kizárólagos 
döntéshozatali hatáskörrel kell rendelkeznie. A 43a. cikkhez előterjesztett módosítás alapján, 
jogosan csak abban az esetben tekinthető a bejegyzés elévültnek, ha a gyártó végleg 
beszüntette a tevékenységét. Bizonyos esetekben a gyártás időlegesen nem üzemel pénzügyi 
problémák, létesítményekkel kapcsolatos nehézségek stb. miatt, ezért nincs ok a bejegyzést 
érvénytelennek tekinteni. Ezt egyértelművé kell tenni a szövegben. Ezt a módosítást a VI. cím 
(Az anyagok értékelése) cikkeinek többi módosításával együtt kell értékelni.

Módosítás Anja Weisgerber részéről

857. módosítás
48. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) Az (1)–(3) bekezdésben előírt 
rendelkezéseket alkalmazni kell az 
Ügynökség 44. cikk szerinti 
határozattervezetei esetében.

Er. de

Indokolás

A 38. cikk módosításához kapcsolódik.

Módosítás Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis és Miroslav Mikolášik részéről

858. módosítás
49. cikk (1) bekezdés

(1) Egy tagállam illetékes hatósága a 39., 
40. vagy 44. cikkel összhangban értesíti az 
Ügynökséget a határozattervezetéről, 

(1) Az Ügynökség a 39., 40., 41., 43., 43a. 
és 44. cikk alapján értesíti 
határozatervezetéről a többi tagállam 
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valamint a bejegyeztetésre kötelezett és a 
későbbi felhasználó által benyújtott 
állásfoglalásokról, továbbá meghatározza, 
hogy milyen mértékben vették figyelembe 
az említett állásfoglalásokat. Az Ügynökség 
továbbítja e határozattervezetet és az ahhoz 
mellékelt állásfoglalásokat a többi tagállam 
illetékes hatóságának.

illetékes hatóságait.

Er. it

Indokolás

Ez a módosítás abból a döntésből következik, hogy az értékelési eljárás teljes irányítását az 
Ügynökség kezébe kell adni. Ezt a módosítást a VI. cím (Az anyagok értékelése) cikkeihez 
előterjesztett többi módosítással együtt kell vizsgálni.

Módosítás Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Chris Davies részéről

859. módosítás
49. cikk (1) bekezdés

(1) Egy tagállam illetékes hatósága a 39., 
40. vagy 44. cikkel összhangban értesíti az 
Ügynökséget a határozattervezetéről, 
valamint a bejegyeztetésre kötelezett és a 
későbbi felhasználó által benyújtott 
állásfoglalásokról, továbbá meghatározza, 
hogy milyen mértékben vették figyelembe 
az említett állásfoglalásokat. Az Ügynökség 
továbbítja e határozattervezetet és az ahhoz 
mellékelt állásfoglalásokat a többi tagállam 
illetékes hatóságának.

(1) Az Ügynökség továbbítja 
határozattervezetét vagy azt a 
határozattervezetet, amelyet egy tagállam 
előadó szervezete dolgozott ki a 39.,40. vagy 
44. cikkel összhangban az érdekelt felek, az 
Alternatív Módszerek Validálásával 
Foglalkozó Európai Központ (ECVAM) és 
a bejegyeztetésre kötelezett vagy későbbi 
felhasználó állásfoglalásaival együtt, 
meghatározva a tagállamok számára, 
hogyan vegyék figyelembe ezeket az 
állásfoglalásokat.

Er. en

Indokolás

Módosított változata a 49. cikk ((1)–(4) bekezdés) különböző módosítók által javasolt új 
módosításának, az első bekezdés változtatásával (lásd a kiemelt szakaszt).

A továbbított állásfoglalásoknak tartalmazniuk kell a többi érdekelt fél és az ECVAM 
megjegyzéseit is. (Caroline Lucas és mások)
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A 39. cikk (1a), a 39. cikk (1b) és a 39. cikk (2) bekezdésének módosításaihoz kapcsolódik. A 
39. cikk (1a) és (1b) bekezdésével összhangban kézhez kapott minden megjegyzést be kell 
nyújtani a bejegyeztetésre kötelezett vagy későbbi felhasználó megjegyzéseivel együtt, hogy az 
Ügynökség és a többi tagállam illetékes hatóságai megvizsgálják. (Chris Davies)

Módosítás Werner Langen részéről

860. módosítás
49. cikk (1) bekezdés

(1) Egy tagállam illetékes hatósága a 39., 
40. vagy 44. cikkel összhangban értesíti az 
Ügynökséget a határozattervezetéről, 
valamint a bejegyeztetésre kötelezett és a 
későbbi felhasználó által benyújtott 
állásfoglalásokról, továbbá meghatározza, 
hogy milyen mértékben vették figyelembe 
az említett állásfoglalásokat. Az Ügynökség 
továbbítja e határozattervezetet és az ahhoz 
mellékelt állásfoglalásokat a többi tagállam 
illetékes hatóságának.

(1) Az Ügynökség a 40.,41.,43.,43aa. és 44. 
cikk értelmében továbbítja 
határozattervezeteit és az azokhoz mellékelt 
állásfoglalásokat a többi tagállam illetékes 
hatóságának.

Er. de

Indokolás

E módosítás abból a tényből következik, hogy nem a tagállami hatóság, hanem az Ügynökség 
rendelkezik a hatáskörrel.

Módosítás Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, 
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête részéről

861. módosítás
49. cikk (1) bekezdés

(1) Egy tagállam illetékes hatósága a 39., 
40. vagy 44. cikkel összhangban értesíti az 
Ügynökséget a határozattervezetéről, 
valamint a bejegyeztetésre kötelezett és a 
későbbi felhasználó által benyújtott 
állásfoglalásokról, továbbá meghatározza, 
hogy milyen mértékben vették figyelembe 
az említett állásfoglalásokat. Az Ügynökség 

(1) Az Ügynökség továbbítja határozat-
tervezetét vagy azt a határozattervezetet, 
amelyet egy tagállam előadó szervezete 
dolgozott ki a 39.,40. vagy 44. cikkel 
összhangban, a bejegyeztetésre kötelezett 
vagy későbbi felhasználó minden 
állásfoglalásával együtt, meghatározva a 
tagállamok számára, hogyan vették 
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továbbítja e határozattervezetet és az ahhoz
mellékelt állásfoglalásokat a többi tagállam 
illetékes hatóságának.

figyelembe ezeket az állásfoglalásokat.

Er. en

Indokolás

Az Ügynökség szerepének erősítését célozza a vegyi anyagok értékelése során, ugyanakkor a 
rendelkezésre álló források, és különösen a tagállamokban már meglévő szakértelem legjobb 
felhasználását is.

E módosítók által a VI. címhez előterjesztett módosításokhoz kapcsolódik. Ez a 
módosításcsomag a jelenté-tervezet 34–36. és 38–49. módosításának helyébe lép. 

E módosítás különösen a jelentéstervezet 48. és 49. módosítására vonatkozik. (Guido Sacconi 
és mások)

A harmonizációs eljárás részeként és az eltérések elkerülése céljából az Ügynökségnek az 
értékelő ügynökségek és intézmények európai hálózatának segítségével meg kell vizsgálnia a 
vizsgálati javaslatokat és dokumentációkat. Ugyanakkor az is az Ügynökség feladata, hogy 
segítse a dokumentációk elkészítését, és ajánlásokat tegyen. (Françoise Grossetête) 

Módosítás Guido Sacconi, Chris Davies + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + 
Françoise Grossetête részéről

862. módosítás
49. cikk (2) bekezdés

(2) A továbbítástól számított 30 napon belül 
a többi tagállam illetékes hatósága
módosításokat javasolhat az Ügynökségnek 
a határozattervezettel kapcsolatban, 
amelyről az illetékes hatóság egy másolatot 
kap. Ugyanezen a határidőn belül az 
Ügynökség módosításokat javasolhat a 
határozattervezettel kapcsolatban, amelyről 
az illetékes hatóság egy másolatot kap.

(2) A továbbítástól számított 30 napon belül 
a tagállamok módosításokat javasolhatnak az 
Ügynökségnek a határozattervezettel 
kapcsolatban.

Er. en

Indokolás

Lásd a 49. cikk (1) bekezdése módosításának indokolását.
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Módosítás Werner Langen részéről

863. módosítás
49. cikk (2) bekezdés

(2) A továbbítástól számított 30 napon belül 
a többi tagállam illetékes hatósága 
módosításokat javasolhat az Ügynökségnek 
a határozattervezettel kapcsolatban,
amelyről az illetékes hatóság egy másolatot 
kap. Ugyanezen a határidőn belül az 
Ügynökség módosításokat javasolhat a 
határozattervezettel kapcsolatban, amelyről 
az illetékes hatóság egy másolatot kap.

(2) A továbbítástól számított 30 napon belül 
a többi tagállam illetékes hatósága 
módosításokat javasolhat az Ügynökségnek 
a határozattervezettel kapcsolatban. 

Er. de

Indokolás

Lásd a 49. cikk (1) bekezdése módosításának indokolását.

Módosítás Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Bairbre de Brún és Miroslav Mikolášik részéről

864. módosítás
49. cikk (2) bekezdés

(2) A továbbítástól számított 30 napon belül 
a többi tagállam illetékes hatósága 
módosításokat javasolhat az Ügynökségnek 
a határozattervezettel kapcsolatban,
amelyről az illetékes hatóság egy másolatot 
kap. Ugyanezen a határidőn belül az 
Ügynökség módosításokat javasolhat a 
határozattervezettel kapcsolatban, amelyről 
az illetékes hatóság egy másolatot kap.

(2) A továbbítástól számított 30 napon belül 
a többi tagállam illetékes hatósága 
módosításokat javasolhat az Ügynökségnek 
a határozattervezettel kapcsolatban. 

Er. it

Indokolás

Lásd a 49. cikk (1) bekezdése módosításának indokolását.
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Módosítás Guido Sacconi, Chris Davies + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + 
Françoise Grossetête részéről

865. módosítás
49. cikk (3) bekezdés

(3) Amennyiben az Ügynökségnek nem 
nyújtanak be, illetve maga az Ügynökség 
nem nyújt be javaslatot 30 napon belül, 
akkor az Ügynökség az (1) bekezdés alapján 
közölt változat szerint hozza meg a 
határozatot. 

(3) Amennyiben az Ügynökségnek nem 
nyújtanak be javaslatot 30 napon belül, 
akkor az Ügynökség az (1) bekezdés alapján 
közölt változat szerint hozza meg a 
határozatot. 

Er. en

Indokolás

Lásd a 49. cikk (1) bekezdése módosításának indokolását.

Módosítás Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer és 
Françoise Grossetête részéről

866. módosítás
49. cikk (4) bekezdés

(4) Az Ügynökség módosíthatja a 
határozattervezetet, ha módosító javaslatot 
nyújtanak be. Az Ügynökség a (2) 
bekezdésben említett harmincnapos időszak 
végét követő 15 napon belül a tagállami 
bizottság elé terjeszti a határozattervezetet és 
a javasolt módosításokat. Az Ügynökség 
hasonlóképpen jár el saját, a (2) bekezdés 
alapján benyújtott módosító javaslataival 
kapcsolatban.

(4) Az Ügynökség módosíthatja a 
határozattervezetet, ha módosító javaslatot 
nyújtanak be. Az Ügynökség a (2) 
bekezdésben említett harmincnapos időszak 
végét követő 15 napon belül a tagállami 
bizottság elé terjeszti a határozattervezetet és 
a javasolt módosításokat. (törlés)

Er. fr

Indokolás

Lásd a 49. cikk (1) bekezdése módosításának indokolását.
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Módosítás Werner Langen részéről

867. módosítás
44. cikk (4) bekezdés

(4) Az Ügynökség módosíthatja a 
határozattervezetet, ha módosító javaslatot 
nyújtanak be. Az Ügynökség a (2) 
bekezdésben említett harmincnapos időszak 
végét követő 15 napon belül a tagállami 
bizottság elé terjeszti a határozattervezetet és 
a javasolt módosításokat. Az Ügynökség 
hasonlóképpen jár el saját, a (2) bekezdés 
alapján benyújtott módosító javaslataival 
kapcsolatban.

(4) Az Ügynökség módosíthatja a 
határozattervezetet, ha módosító javaslatot 
nyújtanak be. Az Ügynökség megfontolja a 
javaslatot és határozatot hoz a (2) 
bekezdésben említett harmincnapos napos 
időszak végét követő 15 napon belül. 

Er. de

Indokolás

E módosítás abból a tényből következik, hogy nem a tagállami hatóság, hanem az Ügynökség 
rendelkezik a hatáskörrel.

Módosítás Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis és Miroslav Mikolášik részéről

868. módosítás
49. cikk (4) bekezdés

(4) Az Ügynökség módosíthatja a 
határozattervezetet, ha módosító javaslatot 
nyújtanak be. Az Ügynökség a (2) 
bekezdésben említett harmincnapos időszak 
végét követő 15 napon belül a tagállami 
bizottság elé terjeszti a határozattervezetet 
és a javasolt módosításokat. Az Ügynökség 
hasonlóképpen jár el saját, a (2) bekezdés 
alapján benyújtott módosító javaslataival 
kapcsolatban.

(4) Az Ügynökség, ha módosító javaslatot 
nyújtanak be, megvizsgálja a javaslatot, és 
határozatot hozhat a (2) bekezdésben 
említett harmincnapos időszak végét követő 
15 napon belül.

Er. it
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Indokolás

Az eljárások egyszerűsítése és meggyorsítása érdekében az Ügynökségnek kizárólagos 
döntéshozatali hatáskörrel kell rendelkeznie. A tagállami bizottság bevonása, és különösen 
egy lehetséges, egyhangú döntésre vonatkozó követelmény a rendszer befagyasztásának 
kockázatával járhat. Ezt a módosítást a VI. cím (Az anyagok értékelése) cikkeihez előterjesztet 
többi módosítással együtt kell vizsgálni.

Módosítás Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis és Miroslav Mikolášik + Werner Langen 

részéről

869. módosítás
49. cikk (5) bekezdés

(5) Az Ügynökség haladéktalanul közli a 
módosító javaslatokat az érintett 
bejegyeztetésre kötelezettekkel és későbbi 
felhasználókkal, és egy 30 napos határidőn 
belül lehetőséget biztosít az állásfoglalásra. 
A tagállami bizottság figyelembe veszi 
valamennyi benyújtott állásfoglalást.

törölve

Er. it

Indokolás

Az eljárás egyszerűsítése és meggyorsítása érdekében az Ügynökségnek kizárólagos 
döntéshozatali hatáskörrel kell rendelkeznie. A tagállami bizottság bevonása, és különösen 
egy lehetséges, egyhangú döntésre vonatkozó követelmény a rendszer befagyasztásának 
kockázatával járhat. Ezt a módosítást a VI. cím (Az anyagok értékelése) cikkeihez 
előterjesztett többi módosítással együtt kell vizsgálni. (Marcello Vernola és mások). 

Lásd a 49. cikk (1) bekezdés Wener Langen általi módosításának indokolását.

Módosítás Françoise Grossetête részéről

870. módosítás
49. cikk (5) bekezdés

(5) Az Ügynökség haladéktalanul közli a 
módosító javaslatokat az érintett 
bejegyeztetésre kötelezettekkel és későbbi 

(5) Az Ügynökség haladéktalanul közli a 
módosító javaslatokat az érintett 
bejegyeztetésre kötelezettekkel és későbbi 
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felhasználókkal, és egy 30 napos határidőn 
belül lehetőséget biztosít az állásfoglalásra. 
A tagállami bizottság figyelembe veszi 
valamennyi benyújtott állásfoglalást.

felhasználókkal, és egy 30 napos határidőn 
belül lehetőséget biztosít az állásfoglalásra. 
(törlés)

Er. fr

Indokolás

Lásd a 49. cikk (1) bekezdése módosításának indokolását.

Módosítás Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis és Miroslav Mikolášik + Werner Langen + 

Françoise Grossetête részéről

871. módosítás
49. cikk (6) bekezdés

(6) Amennyiben a tagállami bizottság a 
beterjesztéstől számított 60 napon belül 
egyhangú megállapodást ér el a 
határozattervezettel kapcsolatban, az 
Ügynökség ennek megfelelően határozatot 
hoz..

törölve

Amennyiben a tagállami bizottság nem ér el 
egyhangú megállapodást, a beterjesztéstől 
számított 60 napon belül egy véleményt 
fogad el a 81. cikk (8) bekezdésével 
összhangban. Az Ügynökség továbbítja ezt 
a véleményt a Bizottságnak.

Er. it

Indokolás

Lásd a 49. cikk (1) és a (5) bekezdése módosításának indokolását. 
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Módosítás Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis és Miroslav Mikolášik + Werner Langen + 

Françoise Grossetête részéről

872. módosítás
49. cikk (7) bekezdés

(7) A vélemény kézhezvételét követő 60 
napon belül a Bizottság határozattervezetet 
készít elő, amelyet a 130. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban fogad el.

törölve

Er. it

Indokolás

Lásd a 49. cikk (1) és a (5) bekezdése módosításának indokolását.

Módosítás Françoise Grossetête részéről

873. módosítás
49. cikk (8) bekezdés

(8) Az Ügynökség (3) és (6) bekezdés 
szerinti határozatai ellen a 87., 88. és 89. 
cikkel összhangban fellebbezést lehet 
benyújtani. 

törölve

Er. fr

Indokolás

Lásd a 49. cikk (1) és a (5) bekezdése módosításának indokolását.

Módosítás Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis és Miroslav Mikolášik részéről

874. módosítás
49. cikk (8) bekezdés

(8) Az Ügynökség (3) és (6) bekezdés 
szerinti határozatai ellen a 87., 88. és 89. 

(8) Az Ügynökség (törlés) határozatai ellen 
a 87., 88. és 89. cikkel összhangban 
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cikkel összhangban fellebbezést lehet 
benyújtani..

fellebbezést lehet benyújtani.

Er. it

Indokolás

A 87. és 89. cikk szerinti fellebbezések nem korlátozódhatnak egyes bekezdések szerinti 
határozatokra, hanem minden esetben elfogadhatónak kell lenniük. Ezt a módosítást a VI. cím 
(Az anyagok értékelése) cikkeihez előterjesztett többi módosítással együtt kell vizsgálni.

Módosítás Anja Weisgerber részéről

875. módosítás
49a. cikk (új)

49a. cikk
Az Ügynökség értékeléssel kapcsolatos 

határozatainak elfogadása
Az Ügynökség benyújtja a 44. cikk szerinti 
határozattervezeteit a tagállami 
bizottságának, elmagyarázva, hogyan vette 
figyelembe a bejegyeztetésre kötelezett vagy 
a későbbi felhasználó állásfoglalásait. E 
cikk tekintetében 49. cikk (6)–(8) 
bekezdésének rendelkezéseit kell 
alkalmazni.

Er. de

Indokolás

A 38. cikk módosításához kapcsolódik.

Módosítás Hegyi Gyula részéről

876. módosítás
50. cikk, cím

A gerinces állatokon végzett vizsgálatok 
költségmegosztása a bejegyeztetésre 

Az állatokon és nem állatokon végzett 
vizsgálatok költségmegosztása a 

bejegyeztetésre kötelezettek közötti 
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kötelezettek közötti megállapodás nélkül megállapodás nélkül.

Er. en

Indokolás

Az OSOR-javaslat része.

Módosítás Chris Davies részéről

877. módosítás
50. cikk (1) bekezdés

(1) Amennyiben a bejegyeztetésre kötelezett 
vagy a későbbi felhasználó a többiek 
nevében vizsgálatot végez, a tanulmány 
költségeit egyenlő mértékben meg kell 
osztaniuk. 

(1) Ha a 39. cikkel összhangban több 
bejegyeztetésre kötelezett és/vagy későbbi 
felhasználó nyújtott be ugyanarra az 
anyaggal kapcsolatos vizsgálati javaslatot, 
az illetékes értékelő hatóság lehetőséget ad 
számukra, hogy 30 napon belül 
megállapodást érjenek el arról, melyikük 
hajtja végre és nyújtja be a vizsgálati 
anyagot. Amennyiben a bejegyeztetésre 
kötelezett vagy a későbbi felhasználó a többi 
érintett nevében végez vizsgálatot, a 
tanulmány költségeit egyenlő mértékben 
meg kell osztaniuk. 

Er. en

Indokolás

Eljárást kell előírni megállapodás létrejöttére, illetve arra vonatkozóan, hogy ki hajtja végre 
és nyújtja be a vizsgálati anyagot. Ez megfelel a Bizottság konzultációs dokumentuma 41. 
cikke (1) pontja rendelkezéseinek. A második mondatban javasolt változtatások tervezet 
javítását szolgálják.

Módosítás Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato 
+ Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, 

Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis és Miroslav Mikolášik részéről

878. módosítás
50. cikk (1) bekezdés
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(1) Amennyiben a bejegyeztetésre kötelezett 
vagy a későbbi felhasználó a többiek 
nevében vizsgálatot végez, a tanulmány 
költségeit egyenlő mértékben meg kell
osztaniuk.

(1) Amennyiben a bejegyeztetésre kötelezett 
vagy a későbbi felhasználó a többiek 
nevében vizsgálatot végez, a tanulmány 
költségeit (törlés) meg kell osztaniuk.

Az Ügynökség az átláthatóság és 
arányosság alapján megállapítja a 
költségmegosztási kritériumokat. 

Er. it

Indokolás

Az arányos költségmegosztás érdekében az Ügynökségnek igazságos feltételeket kell 
megállapítania. Ezt a módosítást a VI. cím (Az anyagok értékelése) cikkeihez előterjesztett 
többi módosítással együtt kell vizsgálni. (Alessandro Foglietta és mások).

Az arányos költségmegosztás érdekében az Ügynökségnek igazságos feltételeket kell 
megállapítania. (Marcello Vernola és mások).

Módosítás Chris Davies részéről

879. módosítás
50. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) Ha nem sikerül ilyen megállapodást 
elérni és a vizsgálat gerinces állatokon 
végzett kísérleteket tartalmaz, az illetékes 
értékelő hatóság jelöli ki a bejegyeztetésre 
kötelezettek vagy későbbi felhasználók 
egyikét a vizsgálat elvégzésére. A vizsgálatot 
elvégző bejegyeztetésre kötelezett vagy 
későbbi felhasználó az illetékes értékelő 
hatóság rendelkezésére bocsátja a vizsgálati 
anyagot és a vizsgálat költségének 
bizonyítékát. Az illetékes értékelő hatóság 
az érintett vizsgálati anyag másolatát a 
többi bejegyeztetésre kötelezett és/vagy 
későbbi felhasználó rendelkezésére 
bocsátja, amikor kézhez kapja az arra 
vonatkozó bizonyítékot, hogy a többi 
bejegyeztetésre kötelezett és/vagy későbbi 
felhasználó megfizette a vizsgálatot elvégző 
bejegyeztetésre kötelezettnek vagy későbbi 
felhasználónak, a vizsgálat utóbbi által 
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bemutatott költségének egyenlő hányadát.

Er. en

Indokolás

A 28. cikk (módosított) (3) bekezdésének megfelelően, rendelkezni kell arra az esetre, ha az 
(1) bekezdésben említett megállapodás nem jön létre, és a vizsgálat gerinces állatokat érintő 
kísérleteket tartalmaz, hogy ezáltal biztosítsák az állatkísérletekre vonatkozó adatmegosztási 
kötelezettségnek való megfelelést és elkerüljék a vizsgálatok többszöri elvégzését. Ez megfelel 
a Bizottság konzultációs dokumentuma 41. cikke (3) pontjában megállapított rendelkezéseinek 
is.

Módosítás Chris Davies részéről

880. módosítás
50. cikk (1b) bekezdés (új)

(1b) Ha bármelyik bejegyeztetésre kötelezett 
és/vagy későbbi felhasználó nem fizeti meg 
a költségek rá jutó hányadát, nem 
jegyeztetheti be az anyagot.

Er. en

Indokolás

A 39a. preambulumbekezdés, a 25. cikk (5a) bekezdése, 28. cikk (1c) bekezdése és a 28. cikk 
(3a) bekezdése módosításaihoz kapcsolódik. Az állatkísérletekre vonatkozó adatmegosztási 
kötelezettségnek való megfelelés biztosítása és a vizsgálatok többszöri elvégzésének 
megelőzése érdekében, a többi bejegyeztetésre kötelezett és/vagy későbbi felhasználó számára 
nem engedhető meg, hogy ne fizessék meg költséghányadukat, és újból elvégezzenek korábban 
már elvégzett állatkísérleteket. 

Módosítás Carl Schlyter, Caroline Lucas és Hiltrud Breyer részéről

881. módosítás
51. cikk

A tagállamok jelentési kötelezettsége az 
Ügynökséggel szemben

Az értékelésről szóló információk 
közzététele

Minden évben február 28-ig az egyes Minden év február 28-ig az Ügynökség 
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tagállamok jelentést készítenek az 
Ügynökségnek azokról az eredményekről, 
amelyeket az előző naptári év során az adott 
tagállam illetékes hatósága a vizsgálati 
javaslatok ellenőrzésével kapcsolatos 
kötelezettségei teljesítése során elért. Az 
Ügynökség haladéktalanul közzéteszi ezeket 
az információkat a honlapján.

közzétesz a honlapján egy jelentést az 
eredményekről, amelyeket az előző naptári 
év során a vizsgálati javaslatok 
ellenőrzésével, dokumentáció-
értékelésekkel és anyagértékelésekkel
kapcsolatos kötelezettségei teljesítése során 
elért. 

Abban az esetben, ha egy tagállam maga 
hajtott végre értékelést, minden év február 
28-ig arról is jelentést tesz közzé.

Er. en

Indokolás

Az Ügynökség értékelésben játszott szerepének növelésére vonatkozó módosításokhoz 
kapcsolódik. 

Az Ügynökség tájékoztatási kötelezettségeinek párhuzamban kell lenni az értékelés során 
játszott szerepének javasolt növelésével. Ha az Ügynökségre ruházzák a dokumentáció- és 
anyagértékelés legfőbb felelősségét, az erre vonatkozó információkat is fel kell tüntetnie éves 
jelentésében. 

A kiegészítés a szöveg a végén a 43aa. cikk 6a. francia bekezdésének e módosítók általi 
módosításához kapcsolódik, azaz, hogy a tagállamok számára is jelentési kötelezettséget 
állapítsanak meg, ha azok végzik el az értékeléseket. 

Módosítás Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête 

részéről

882. módosítás
51. cikk

A tagállamok jelentési kötelezettsége az 
Ügynökséggel szemben

Az értékelésről szóló információk 
közzététele

Minden évben február 28-ig az egyes 
tagállamok jelentést készítenek az 
Ügynökségnek azokról az eredményekről, 
amelyeket az előző naptári év során az adott 
tagállam illetékes hatósága a vizsgálati 
javaslatok ellenőrzésével kapcsolatos 

Minden év február 28-ig az Ügynökség 
közzétesz a honlapján egy jelentést az 
eredményekről, amelyeket az előző naptári 
év során a vizsgálati javaslatok 
ellenőrzésével kapcsolatos kötelezettségei 
teljesítése során elért. 



PE 357.821v01-00

külső fordítás

94/91 AM\565933HU.doc

HU

kötelezettségei teljesítése során elért. Az 
Ügynökség haladéktalanul közzéteszi ezeket 
az információkat a honlapján.

Er. en

Indokolás

Az Ügynökség szerepének erősítését célozza a vegyi anyagok értékelése során, ugyanakkor a 
rendelkezésre álló források, és különösen a tagállamokban már meglévő szakértelem legjobb 
felhasználását is.

E módosítók által a VI. címhez előterjesztett módosításokhoz kapcsolódik. Ez a 
módosításcsomag a jelentéstervezet 34–36. és 38–49. módosításának helyébe lép.(Guido 
Sacconi és mások)

Következetesség a korábbi módosításokkal. (Françoise Grossetête)

Módosítás Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis és Miroslav Mikolášik részéről

883. módosítás
51. cikk

A tagállamok jelentési kötelezettsége az 
Ügynökség számára

Az Ügynökség időközi jelentés benyújtására 
vonatkozó kötelezettsége

Minden évben február 28-ig az egyes 
tagállamok jelentést készítenek az 
Ügynökségnek azokról az eredményekről, 
amelyeket az előző naptári év során az adott 
tagállam illetékes hatósága a vizsgálati 
javaslatok ellenőrzésével kapcsolatos 
kötelezettségei teljesítése során elért. Az 
Ügynökség haladéktalanul közzéteszi ezeket 
az információkat a honlapján.

Minden év február 28-ig az Ügynökség 
jelentést tesz a Bizottságnak azokról az 
eredményekről, amelyeket az előző naptári 
év során (törlés) a vizsgálati javaslatok 
ellenőrzésével kapcsolatos kötelezettségei 
teljesítése során elért. Az Ügynökség 
haladéktalanul közzéteszi ezeket az 
információkat a honlapján.

Er. it

Indokolás

Ez a módosítás abból a döntésből következik, amelynek értelmében az értékelési eljárás teljes 
irányítását az Ügynökség kezébe kell adni. A VI. cím (Az anyagok értékelése) cikkeihez 
előterjesztett többi módosítással együtt kell vizsgálni.
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Minden évben február 28-ig az egyes 
tagállamok jelentést készítenek az 
Ügynökségnek azokról az eredményekről, 
amelyeket az előző naptári év során az adott 
tagállam illetékes hatósága a vizsgálati 
javaslatok ellenőrzésével kapcsolatos 
kötelezettségei teljesítése során elért. 

Minden év február 28-ig az Ügynökség 
jelentést tesz azokról az eredményekről, 
amelyeket az előző naptári év során a 
vizsgálati javaslatok ellenőrzésével 
kapcsolatos kötelezettségei teljesítése során 
elért. Az Ügynökség haladéktalanul 
közzéteszi ezeket az információkat a 
honlapján.

Er. de

Indokolás

A módosítás abból a tényből következik, hogy nem a tagállami hatóság, hanem az Ügynökség 
rendelkezik a hatáskörrel.


