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MÓDOSÍTÁSOK 254-322, VI. RÉSZ (VIII. és IX. cím)

Jelentéstervezet (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
A vegyi anyagok bejegyzéséről, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), 
a Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai Ügynökség létrehozásáról és az 1999/45/EK 
irányelv valamint a {le nem bomló szerves szennyezőanyagokról szóló} .../.../EK rendelet 
módosításáról

Rendeletre vonatkozó javaslat (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Anne Laperrouze + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni de Michelis, Miroslav Mikolášik módosítása

254. módosítás
64. cikk (1) bekezdés

1. Nem gyártható, piaci forgalomba nem 
hozható, illetve nem használható fel a 
XVI. melléklet korlátozása alá eső, 
önmagában vett, készítményben vagy 
árucikkben előforduló anyag, kivéve, ha 
megfelel azon korlátozás feltételeinek. 
Mindez nem vonatkozik a tudományos 
kutatásban és fejlesztésben, illetőleg termék 
és folyamat orientált kutatásban és 

1. Nem gyártható, piaci forgalomba nem 
hozható, illetve nem használható fel a 
XVI. melléklet korlátozása alá eső, 
önmagában vett, készítményben vagy 
árucikkben előforduló anyag, kivéve, ha 
megfelel azon korlátozás feltételeinek. 
Mindez nem vonatkozik a termék és 
folyamat orientált kutatásban és 
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fejlesztésben résztvevő anyagokra, 
amennyiben évi 1 tonnát nem meghaladó 
mennyiségben kerülnek gyártására, 
forgalmazására és felhasználására.

fejlesztésben résztvevő anyagokra.

Eredeti: francia

Indokolás

A tudományos kutatás és fejlesztés élvezzen mentességet; a REACH hatálya csak az EU 
területén előállított, importált és forgalmazott anyagokra terjedjen ki. A 7. cikk már tartalmaz 
a termék és folyamat orientált kutatás és fejlesztés mennyiségére vonatkozó korlátozást. 
(Laperrouze)

A 7.cikk már korlátozza a termék-és folyamat orientált kutatásban és fejlesztésben előforduló 
mennyiségeket. Ez a módosítás a VIII. cím (Egyes veszélyes anyagok és készítmények 
gyártásával, forgalmazásával és felhasználásával kapcsolatos korlátozások) cikkeihez 
előterjesztett többi módosítással együtt tekintendő. (Vernola és mások)

Johannes Blokland módosítása

255. módosítás
64. cikk, (1) és (2) bekezdés

1. Nem gyártható, piaci forgalomba nem 
hozható, illetve nem használható fel a XVI. 
melléklet korlátozása alá eső, önmagában 
vett, készítményben vagy árucikkben 
előforduló anyag, kivéve, ha megfelel azon 
korlátozás feltételeinek. Mindez nem 
vonatkozik a tudományos kutatásban és 
fejlesztésben, illetőleg termék és folyamat 
orientált kutatásban és fejlesztésben 
résztvevő anyagokra, amennyiben évi 1 
tonnát nem meghaladó mennyiségben 
kerülnek gyártására, forgalmazására és 
felhasználására.

1. Nem gyártható, piaci forgalomba nem 
hozható, illetve nem használható fel a XVI. 
melléklet korlátozása alá eső, önmagában 
vett, készítményben vagy árucikkben 
előforduló anyag, kivéve, ha megfelel azon 
korlátozás feltételeinek. Mindez nem 
vonatkozik a tudományos kutatásban és 
fejlesztésben, illetőleg termék és folyamat 
orientált kutatásban és fejlesztésben 
résztvevő a kiemelten aggodalomra okot 
adó vegyi anyagokra, aggodalomra okot 
adó vegyi anyagokra illetve aggodalomra 
kevésbé okot adó vegyi anyagokra, 
amennyiben évi 1 tonnát nem meghaladó 
mennyiségben kerülnek gyártására, 
forgalmazására és felhasználására.

2. Nem gyártható, piaci forgalomba nem 
hozható, illetve nem használható fel a XVII. 

2. Nem gyártható, piaci forgalomba nem 
hozható, illetve nem használható fel a XVII. 
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melléklet korlátozása alá eső, önmagában 
vett, készítményben vagy árucikkben 
előforduló anyag, kivéve, ha megfelel azon 
korlátozás feltételeinek. Mindez nem 
vonatkozik laboratóriumi kutatási anyag 
előállítására, forgalmazására vagy 
felhasználására, vagy az anyag 
referenciamintaként való felhasználására.

melléklet korlátozása alá eső, önmagában 
vett, készítményben vagy árucikkben 
előforduló anyag, kivéve, ha megfelel azon 
korlátozás feltételeinek. Mindez nem 
vonatkozik laboratóriumi kutatásra szánt 
kiemelten aggodalomra okot adó vegyi 
anyag, aggodalomra okot adó vegyi anyag, 
illetve aggodalomra kevésbé okot adó vegyi 
anyag előállítására, forgalmazására vagy 
felhasználására, vagy az anyag 
referenciamintaként való felhasználására.

Eredeti: holland

Indokolás

A kiemelten aggodalomra okot adó vegyi anyagokat nem kellene kizárni, amennyiben 1 
tonnánál kevesebbet gyártanak belőlük (Blokland prioritás csomag).

Dan Jørgensen, Åsa Westlund és Riitta Myller módosítása

256. módosítás
65. cikk, (1) bekezdés, 1. albekezdés 

Ha az anyagok gyártása, felhasználása vagy 
forgalmazása az emberi egészségre vagy a 
környezetre olyan elfogadhatatlan 
kockázatot jelent, melyet közösségi szinten 
kell megoldani, akkor a 130. cikk (3) 
bekezdésében foglalt eljárás szerint a XVI. 
mellékletet új szigorítások elfogadásával 
módosítani kell, vagy a 66-70. cikkekben 
hivatkozott eljárásnak megfelelően a XVI. 
melléklet önmagában vett, készítményben 
vagy árucikkben előforduló anyagokra 
vonatkozó jelenlegi korlátozásait kell 
módosítani. 

Ha az anyagok gyártása, felhasználása vagy 
forgalmazása a környezetre vagy az emberi 
egészségre, különösen tekintettel a 
veszélyeztetett népességre és a keverék 
expozícióra, olyan elfogadhatatlan 
kockázatot jelent, melyet közösségi szinten 
kell megoldani, akkor a 130. cikk (3) 
bekezdésében foglalt eljárás szerint a XVI. 
mellékletet új szigorítások elfogadásával 
módosítani kell, vagy a 66-70. cikkekben 
hivatkozott eljárásnak megfelelően a XVI. 
melléklet önmagában vett, készítményben 
vagy árucikkben előforduló anyagokra 
vonatkozó jelenlegi korlátozásait kell 
módosítani.

Eredeti: angol
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Indokolás

Az Európai Unió polgárainak tisztában kell lenniük azzal, hogy valójában szennyező anyagok 
különböző keverékeivel érintkeznek. Mindig is lesz különbség a tényleges expozíció és a 
laboratóriumi vizsgálatok között. Ha azonban kiderül, hogy a szennyező anyagok bizonyos 
keveréke elfogadhatatlan kockázatot jelent, akkor az expozíció kombinációkat le kell 
csökkenteni, illetve meg kell szüntetni.

Frédérique Ries és Chris Davies módosítása

257. módosítás
65. cikk, (1) bekezdés, 1. albekezdés

Ha az anyagok gyártása, felhasználása vagy 
forgalmazása az emberi egészségre vagy a 
környezetre olyan elfogadhatatlan 
kockázatot jelent, melyet közösségi szinten 
kell megoldani, akkor a 130. cikk (3) 
bekezdésében foglalt eljárás szerint a XVI. 
mellékletet új szigorítások elfogadásával 
módosítani kell, vagy a 66-70. cikkekben 
hivatkozott eljárásnak megfelelően a XVI. 
melléklet önmagában vett, készítményben 
vagy árucikkben előforduló anyagokra 
vonatkozó jelenlegi korlátozásait kell 
módosítani.

Ha az anyagok gyártása, felhasználása vagy 
forgalmazása a környezetre vagy az emberi 
egészségre, különösen tekintettel a 
veszélyeztetett népességre és azokra a 
polgárokra, akik régtől és folyamatosan 
érintkeznek szennyezőanyagok keverékével, 
olyan elfogadhatatlan kockázatot jelent, 
melyet közösségi szinten kell megoldani, 
akkor a 130. cikk (3) bekezdésében foglalt 
eljárás szerint a XVI. mellékletet új 
szigorítások elfogadásával módosítani kell, 
vagy a 66-70. cikkekben hivatkozott 
eljárásnak megfelelően a XVI. melléklet 
önmagában vett, készítményben vagy 
árucikkben előforduló anyagokra vonatkozó 
jelenlegi korlátozásait kell módosítani.

Eredeti: angol

Indokolás

Az Európai Unió polgárainak tisztában kell lenniük azzal, hogy valójában szennyező anyagok 
különböző keverékeivel érintkeznek. Mindig is lesz különbség a tényleges expozíció és a 
laboratóriumi vizsgálatok között. Így a REACH-korlátozásoknak világosan ki kell terjedniük a 
szennyező anyagok káros kombinációjának kitett veszélyeztetett népességet és polgárokat 
érintő kockázatokra.
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Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, 
Lorenzo Cesa, Gianni de Michelis és Miroslav Mikolášik módosítása

258. módosítás
65. cikk, (1) bekezdés, 1. albekezdés

Ha az anyagok gyártása, felhasználása vagy 
forgalmazása az emberi egészségre vagy a 
környezetre olyan elfogadhatatlan 
kockázatot jelent, melyet közösségi szinten 
kell megoldani, akkor a 130. cikk (3) 
bekezdésében foglalt eljárás szerint a XVI. 
mellékletet új szigorítások elfogadásával 
módosítani kell, vagy a 66-70. cikkekben 
hivatkozott eljárásnak megfelelően a XVI. 
melléklet önmagában vett, készítményben 
vagy árucikkben előforduló anyagokra 
vonatkozó jelenlegi korlátozásait kell 
módosítani.

Ha az anyagok gyártása, felhasználása vagy 
forgalmazása az emberi egészségre vagy a 
környezetre olyan elfogadhatatlan 
kockázatot jelent, melyet közösségi szinten 
kell megoldani, és amelyet nem 
ellensúlyoznak az érintett anyag 
társadalmi-gazdasági előnyei, akkor a 130. 
cikk (3) bekezdésében foglalt eljárás szerint 
a XVI. mellékletet új szigorítások 
elfogadásával módosítani kell, vagy a 66-70. 
cikkekben hivatkozott eljárásnak 
megfelelően a XVI. melléklet önmagában 
vett, készítményben vagy árucikkben 
előforduló anyagokra vonatkozó jelenlegi 
korlátozásait kell módosítani.

Eredeti: olasz

Indokolás

Bármely elfogadhatatlan kockázatot meg kell szüntetni. Azonban az 57. cikk (3) bekezdés (b) 
pontja kijelenti, hogy bizonyos anyagok használatából származó társadalmi-gazdasági 
előnyök meghaladhatnak bármely kockázatot. Ez a társadalmi-gazdasági elemzés elő van 
írva, és utalni kell rá. Ez a módosítás a VIII. cím (Egyes veszélyes anyagok és készítmények 
gyártásával, forgalmazásával és felhasználásával kapcsolatos korlátozások) cikkeihez 
előterjesztett többi módosítással együtt tekintendő.

Carl Schlyter, Caroline Lucas és Hiltrud Breyer módosítása

259. módosítás
65. cikk, (1) bekezdés

1. Ha az anyagok gyártása, felhasználása 
vagy forgalmazása az emberi egészségre
vagy a környezetre olyan elfogadhatatlan 

1. Ha az anyagok gyártása, felhasználása 
vagy forgalmazása a környezetre vagy az 
emberi egészségre, különösen tekintettel a 
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kockázatot jelent, melyet közösségi szinten 
kell megoldani, akkor a 130. cikk (3) 
bekezdésében foglalt eljárás szerint a XVI. 
mellékletet új szigorítások elfogadásával 
módosítani kell, vagy a 66-70. cikkekben 
hivatkozott eljárásnak megfelelően a XVI. 
melléklet önmagában vett, készítményben 
vagy árucikkben előforduló anyagokra 
vonatkozó jelenlegi korlátozásait kell 
módosítani.

veszélyeztetett népességre olyan 
elfogadhatatlan kockázatot jelent, melyet 
közösségi szinten kell megoldani, akkor a 
130. cikk (3) bekezdésében foglalt eljárás 
szerint a XVI. mellékletet új szigorítások 
elfogadásával módosítani kell, vagy a 66-70. 
cikkekben hivatkozott eljárásnak 
megfelelően a XVI. melléklet önmagában 
vett, készítményben vagy árucikkben 
előforduló anyagokra vonatkozó jelenlegi 
korlátozásait kell módosítani.

Az első albekezdés nem vonatkozik a 
helyszínen izolált köztes termékre, kivéve a 
(3) bekezdésben hivatkozott esetekre.

törölve

Eredeti: angol

Indokolás

A REACH-korlátozásoknak világosan ki kell terjedniük a veszélyeztetett népességet érintő 
kockázatokra.

A helyszínen izolált köztes termékek komoly kockázatot jelenthetnek az alkalmazottak 
számára, ezért ezekkel az anyagokkal való munkahelyi érintkezést minimálisra kell 
csökkenteni. Ezért indokolatlan helyszínen izolált köztes termékek korlátozás alóli 
mentessége.

Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, 
Lorenzo Cesa, Gianni de Michelis, Miroslav Mikolášik és Anne Laperrouze módosítása

260. módosítás
65. cikk, (2) bekezdés

2. A 130. cikk (3) bekezdésében hivatkozott 
eljárásnak megfelelően, a XVI. mellékletet 
módosítani kell azon anyagok tekintetében, 
melyek megfelelnek a karcinogén, mutagén 
vagy reprodukciót károsító 1-es vagy 2-es 
kategóriájú anyagok osztályozási 
feltételeinek – és melyek fogyasztói 
felhasználásának szigorítását javasolta a 
Bizottság. Nem vonatkoznak rájuk a 66-70. 

2. A 130. cikk (3) bekezdésében hivatkozott 
eljárásnak megfelelően, a XVI. mellékletet 
módosítani kell a karcinogén, mutagén vagy 
reprodukciót károsító 1-es vagy 2-es 
kategóriájú anyagként osztályozott anyagok 
tekintetében, melyek fogyasztói 
felhasználásának szigorítását javasolta a 
Bizottság. 



AM\565936HU.doc 7/27 PE 357.824v01-00

Külső fordítás

HU

cikkek.

Eredeti: olasz

Indokolás

Ez a módosítás egységesítené az 54. cikk (a), (b) és (c) bekezdés tervezett módosításait. Ez a 
módosítás a VIII. cím (Egyes veszélyes anyagok és készítmények gyártásával, 
forgalmazásával és felhasználásával kapcsolatos korlátozások) cikkeihez előterjesztett többi 
módosítással együtt tekintendő. (Vernola és mások)

A 66-68. cikkek nem alkalmazása elfogadhatatlan. (Laperrouze)

Anne Laperrouze módosítása

261. módosítás
65. cikk, (3) bekezdés

3. Az 55. cikk (5) bekezdésétől eltérve 
legkésőbb akkor, amikor egy anyagot 
felvesznek a stockholmi egyezménybe vagy 
az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának 
a környezetben tartósan megmaradó szerves 
szennyező anyagokról szóló 
jegyzőkönyvébe, a Bizottságnak tervezetet 
kell benyújtania ezen anyag XVII. 
mellékletbe való felvételére. Az 
intézkedéstervezetnek minimumként végre 
kell hajtania a Közösség ezen nemzetközi 
kötelezettségvállalásaiból adódó feladatokat. 
a 130. cikk (3) bekezdésében hivatkozott 
eljárásnak megfelelően, a XVII. mellékletet 
módosítani kell. Nem érvényesek a 66-70. 
cikkek.

3. Az 55. cikk (5) bekezdésétől eltérve 
legkésőbb akkor, amikor egy anyagot 
felvesznek a stockholmi egyezménybe vagy 
az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának 
a környezetben tartósan megmaradó szerves 
szennyező anyagokról szóló 
jegyzőkönyvébe, a Bizottságnak tervezetet 
kell benyújtania ezen anyag XVII. 
mellékletbe való felvételére. Az 
intézkedéstervezetnek végre kell hajtania a 
Közösség ezen nemzetközi 
kötelezettségvállalásaiból adódó feladatokat. 
a 130. cikk (3) bekezdésében hivatkozott 
eljárásnak megfelelően, a XVII. mellékletet 
módosítani kell. Nem érvényesek a 66-70. 
cikkek.

Eredeti: francia

Indokolás

A nemzetközi kötelezettségvállalásokat nem lehet „minimálisnak” tekinteni.



PE 357.824v01-00

Külső fordítás 8/27 AM\565936HU.doc

HU

Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer és 
Erna Hennicot-Schoepges módosítása

262. módosítás
66. cikk, (1) bekezdés, 1. albekezdés

1. Ha a Bizottság úgy véli, hogy egy 
önmagában vett, készítményben vagy 
árucikkben előforduló anyag gyártása, 
forgalmazása illetve felhasználása 
kockázatot jelent az emberi egészségre vagy 
a környezetre, és ez az anyag nincs 
kielégítően szabályozva, illetve a kérdést 
közösségi szinten kell megoldani, akkor fel 
kell kérnie az Ügynökséget a XIV. melléklet 
követelményeinek megfelelő dosszié 
elkészítésére. Amennyiben a dosszié 
igazolja a közösségi szintű intézkedés 
szükségességét, akkor az Ügynökség a már 
hatályos intézkedéseken kívül 
korlátozásokat javasol a korlátozási folyamat 
kezdeményezéséhez.

1. Ha a Bizottság úgy véli, hogy egy 
önmagában vett, készítményben vagy 
árucikkben előforduló anyag gyártása, 
forgalmazása illetve felhasználása 
elfogadhatatlan kockázatot jelent az emberi 
egészségre vagy a környezetre, és ez az 
anyag nincs kielégítően szabályozva, illetve 
a kérdést közösségi szinten kell megoldani, 
akkor fel kell kérnie az Ügynökséget a 
XIV. melléklet követelményeinek megfelelő 
dosszié elkészítésére. Amennyiben a dosszié 
igazolja a közösségi szintű intézkedés 
szükségességét, akkor az Ügynökség a már 
hatályos intézkedéseken kívül 
korlátozásokat javasol a korlátozási folyamat 
kezdeményezéséhez.

Eredeti: angol

Indokolás

Az anyagokat szigorúan megállapított tudományos kritériumok alapján kell kiválasztani, és 
csak „elfogadhatatlan kockázat” és nem pedig „kockázat” esetén szabad korlátozásokat 
kezdeményezni.

Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, 
Renate Sommer és Erna Hennicot-Schoepges módosítása

263. módosítás
66. cikk, (2) bekezdés, 1. albekezdés

2. Ha egy tagállam úgy véli, hogy egy 
önmagában vett, készítményben vagy 
árucikkben előforduló anyag gyártása, 
forgalmazása illetve felhasználása 

2. Ha egy tagállam úgy véli, hogy egy 
önmagában vett, készítményben vagy 
árucikkben előforduló anyag gyártása, 
forgalmazása illetve felhasználása 
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kockázatot jelent az emberi egészségre vagy 
a környezetre, és ez az anyag nincs 
kielégítően szabályozva, illetve a kérdést 
közösségi szinten kell megoldani, akkor fel 
kell kérnie az Ügynökséget a XIV. melléklet 
követelményeinek megfelelő dosszié 
elkészítésére. Amennyiben a dosszié 
igazolja a közösségi szintű intézkedés 
szükségességét, akkor az Ügynökség a már 
hatályos intézkedéseken kívül 
korlátozásokat javasol a korlátozási folyamat 
kezdeményezéséhez.

elfogadhatatlan kockázatot jelent az emberi 
egészségre vagy a környezetre, és ez az 
anyag nincs kielégítően szabályozva, illetve 
a kérdést közösségi szinten kell megoldani, 
akkor fel kell kérnie az Ügynökséget a 
XIV. melléklet követelményeinek megfelelő 
dosszié elkészítésére. Amennyiben a dosszié 
igazolja a közösségi szintű intézkedés 
szükségességét, akkor az Ügynökség a már 
hatályos intézkedéseken kívül 
korlátozásokat javasol a korlátozási folyamat 
kezdeményezéséhez.

Eredeti: angol

Indokolás

Az anyagokat szigorúan egy megállapított tudományos kritériumok alapján kell kiválasztani, 
és csak „elfogadhatatlan kockázat” és nem pedig „kockázat” esetén szabad korlátozásokat 
kezdeményezni.

Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Erna Hennicot-Schoepges + Werner Langen + Marcello 
Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo 

Cesa, Gianni de Michelis és Miroslav Mikolášik módosítása

264. módosítás
66. cikk, (2) bekezdés, 2a. albekezdés (új)

Az Ügynökségnek azonnal/késedelem 
nélkül tájékoztatást kell nyújtania/ 
honlapján elhelyezve, hogy egy tagállam 
vagy a Bizottság korlátozási folyamatot 
kezdeményezett, és tájékoztatnia kell 
azokat, akik a kérdéses anyagot 
bejegyeztetni kívánják.

Eredeti: angol

Indokolás

A bejegyzés a tonnatartalmi határ nélkül is érvényes lehet, pl. 1t/év alatti mennyiség esetén. 
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Hasznos tudni a bejegyeztető vállalatokról és azokról a vállalatokról is, amelyeknek vagy nem 
kell bejegyeztetniük (1t/év alatt) vagy még nem kell bejegyeztetniük a tonnatartalmi határra 
vonatkozó eltérő határidők miatt.

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

Françoise Grossetête módosítása

265. módosítás
66. cikk, (3) bekezdés, bevezető rész

3. Az Ügynökségnek az (1) és (2) bekezdés 
értelmében, késedelem nélkül, a közzététel 
dátumának pontos feltüntetésével a 
nyilvánosság számára elérhetővé kell tennie 
honlapján minden a XIV. mellékletnek 
megfelelő dossziét, beleértve a javasolt 
korlátozásokat is. Az Ügynökség a 
közzététel napjától számított 3 hónapon 
belül várja az érintett felek önálló vagy 
közös beadványát:

3. Az Ügynökségnek az (1) és (2) bekezdés 
értelmében, késedelem nélkül, a közzététel 
dátumának pontos feltüntetésével a 
nyilvánosság számára elérhetővé kell tennie 
honlapján a megfelelő dossziék kivonatát, 
beleértve a javasolt korlátozásokat is. Az 
Ügynökség a közzététel napjától számított 6 
hónapon belül várja az érintett felek önálló 
vagy közös beadványát:

Eredeti: angol

Indokolás

A dossziék tartalmazhatnak bizalmas információt vagy védett ismeretet. Ha a tartalom még 
nem végleges, akkor a végső döntés előtt félreérésre vagy visszaélésre adhat okot. (Langen + 
Grossetête)
3 hónap túl kevés egy összetett gyakorlat véleményezéséhez, különösen a KKV-k esetében. 
(Langen + Grossetête + Oomen-Ruijten és mások)

Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, 
Lorenzo Cesa, Gianni de Michelis, Miroslav Mikolášik és Françoise Grossetête módosítása

266. módosítás
68. cikk, (1) bekezdés

1. A 66. cikk (3) bekezdésében hivatkozott 
közzététel napjától számított 12 hónapon 
belül, a társadalmi-gazdasági elemző 

1. A 66. cikk (3) bekezdésében hivatkozott 
közzététel napjától számított 12 hónapon 
belül, a társadalmi-gazdasági elemző 
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bizottság a dosszié megfelelő részei és a 
társadalmi-gazdasági hatás alapján 
véleményt kell formálnia a javasolt 
korlátozásokról. Véleménytervezetet kell 
készítenie a javasolt korlátozásokról és a 
kapcsolódó társadalmi-gazdasági 
hatásokról, figyelembe kell vennie a 66. 
cikk (3) bekezdésének (b) pontja alapján 
– esetlegesen – rendelkezésre álló 
elemzéseket és információkat. Az 
Ügynökségnek késedelem nélkül közzé 
kell tennie a véleménytervezetet 
honlapján. Az Ügynökség felkéri az 
érdekelt feleket, hogy véleményezzék a 
véleménytervezetet az Ügynökség által 
szabott határidőig.

bizottság a dosszié megfelelő részei és a 
társadalmi-gazdasági hatás alapján 
véleményt kell formálnia a javasolt 
korlátozásokról. Véleménytervezetet kell 
készítenie a javasolt korlátozásokról és a 
kapcsolódó társadalmi-gazdasági hatásokról, 
figyelembe kell vennie a 66. cikk (3) 
bekezdésének (b) pontja alapján –
esetlegesen – rendelkezésre álló elemzéseket 
és információkat. Az Ügynökség továbbítja 
a véleménytervezetet az érdekelt feleknek 
véleményezés céljából az Ügynökség által 
szabott határidőig.

Eredeti: olasz

Indokolás

A tervezet érintett feleknek való elküldésétől függetlenül a Bizottság meghozhatja végleges 
döntését. Az érintett feleknek, vagy legalábbis a bejegyeztetőknek jelen kell lenniük a 
megfigyeléseken. Ez a módosítás a VIII. cím (Egyes veszélyes anyagok és készítmények 
gyártásával, forgalmazásával és felhasználásával kapcsolatos korlátozások) cikkeihez 
előterjesztett többi módosítással együtt tekintendő. (Vernola és mások)

Logikusnak tűnik, hogy az érdekelt feleknek lehetővé kell tenni, hogy be tudják nyújtani 
megfigyeléseiket a véleménytervezet megjelenése előtt. (Grossetête)

Werner Langen módosítása

267. módosítás
69. cikk, (2) bekezdés

2. Az Ügynökségnek késedelem nélkül 
közzé kell tennie a honlapján a két bizottság 
véleményét.

2. A 116. cikk értelmében a titkosság 
megfelelő tiszteletben tartásával az
Ügynökségnek késedelem nélkül közzé kell 
tennie a honlapján a két bizottság 
véleményét.

Eredeti: német
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Indokolás

A 116. cikk ebben a kontextusban is érvényes.

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

Hennicot-Schoepges módosítása

268. módosítás
69. cikk, (2) bekezdés

2. Az Ügynökségnek késedelem nélkül 
közzé kell tennie a honlapján a két bizottság 
véleményét.

2. Az Ügynökségnek késedelem nélkül 
közzé kell tennie a honlapján a két bizottság 
véleményét. A közzétett vélemények nem 
tartalmazhatnak kényes üzleti információt.

Eredeti: angol

Indokolás

Az átláthatóság nem valósítható meg a kényes üzleti információ védelmének sérelme árán.

A 61. cikk módosításához kapcsolódik.

Jonas Sjöstedt módosítása

269. módosítás
70. cikk, 2a. bekezdés (új)

2a. A XVI. mellékletben már szabályozott 
anyag esetén, és a 65. cikkben vázolt 
feltételek teljesülése esetén a Bizottság 
módosítástervezetet készít a XVI. 
melléklethez a társadalmi-gazdasági 
elemzési bizottság véleményének 
kézhezvételétől számított 3 hónapon vagy a 
68. cikkben megjelölt határidőn belül, ha az 
utóbbi bizottság nem formál véleményt, 
akkor amelyik a korábbi. 
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Amennyiben a módosítástervezet nincs 
összhangban az Ügynökség véleményével, 
akkor, a mellékelt részletes magyarázatban, 
a Bizottságnak meg kell indokolni az 
eltéréseket.
Olyan anyag esetén, amelyet a XVI. 
melléklet még nem szabályozott, a 
Bizottság, egy megadott időkorláton belül  
javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz a XVI. 
melléklet módosítására.

Eredeti: angol

Indokolás

A jelenlegi 76/769/EGK irányelv szerint az Európai Parlament és a Tanács dönthet bizonyos 
vegyi anyagok korlátozásáról, mint például a ftalátok bizonyos játékokban való 
felhasználásának betiltásáról. Ez a módosítás ezen eljárást szeretné fenntartani, és nem 
támogatja a Bizottság szerepének további növekedését. 

Werner Langen módosítása

270. módosítás
71. cikk 

Létrejön a Vegyi Anyagokkal Foglalkozó 
Európai Ügynökség. 

Létrejön a Vegyi Anyagokkal Foglalkozó 
Európai Ügynökség. Az Ügynökség felel a
REACH eljárás átfogó működtetéséért és 
igazgatásáért.

Eredeti: német

Indokolás

A központosított szervezet együttműködést vált ki.
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Riitta Myller módosítása

271. módosítás
71. cikk 

Létrejön a Vegyi Anyagokkal Foglalkozó 
Európai Ügynökség.

Létrejön a Vegyi Anyagokkal Foglalkozó 
Európai Ügynökség Helsinki központtal.

Eredeti: finn

Indokolás

Az EK-Szerződés 289. cikke értelmében a tagállamok kormányai úgy határoztak, hogy a Vegyi 
Anyagokkal Foglalkozó Európai Ügynökség központja Helsinkiben legyen. A központtal 
kapcsolatos döntésnek ezért szerepelnie kell a bizottsági javaslatban.

Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, 
María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer és Erna 

Hennicot-Schoepges módosítása

272. módosítás
71a. cikk (új)

71a. cikk
Az Ügynökség feladata

Az Ügynökség felel a REACH folyamat 
teljes felügyeletéért.

Eredeti: angol

Indokolás

Az Ügynökség a REACH folyamat teljes felügyeletével való megbízása a REACH 
hatékonyabb működését segíti elő, valamint egy független és átlátható folyamat összehangolt 
végrehajtását segíti elő.

Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer és Françoise Grossetête 
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módosítása

273. módosítás
72. cikk, (1) bekezdés, c) pont

(c) egy kockázatértékelési bizottság, 
melynek feladata elkészíteni az 
engedélyezési kérelmekre a korlátozási 
javaslatokra, illetve bármilyen egyéb 
problémára vonatkozó ügynökségi 
véleményeket, melyet az emberi egészségre 
és a környezetre veszélyt jelentő anyagokkal 
kapcsolatos jelenlegi rendelet előír;

(c) egy kockázatértékelési bizottság, 
melynek feladata elkészíteni az 
értékelésekre, engedélyezési kérelmekre a 
korlátozási javaslatokra, illetve bármilyen 
egyéb problémára vonatkozó ügynökségi 
véleményeket, melyet az emberi egészségre 
és a környezetre veszélyt jelentő anyagokkal 
kapcsolatos jelenlegi rendelet előír;

Eredeti: angol

Indokolás

Naprakésszé teszi az értékelési szerepben megerősödött Ügynökség feladatait (lásd 
ugyanezektől a szerzőktől a VI. cím módosításait). (Sacconi és mások)

A korábbi módosításokhoz kapcsolódik. Egy harmonizált eljárás keretében, az 
ellentmondások elkerülése érdekében, az Ügynökség végzi a vizsgálati javaslatok és dossziék 
értékelését, de igénybe veheti az értékelési ügynökségek és intézetek európai hálózatának 
támogatását is. (Grossetête)

Françoise Grossetête módosítása

274. módosítás
72. cikk, (1) bekezdés, d) pont

d) egy társadalmi-gazdasági elemző 
bizottság, melynek feladata elkészíteni az 
engedélyezési kérelmekre a korlátozási 
javaslatokra, illetve bármilyen egyéb 
problémára vonatkozó ügynökségi 
véleményeket, melyeket a jelenlegi rendelet 
előír, beleértve az anyagokra vonatkozó 
lehetséges jogi lépések hatásának 
társadalmi-gazdasági elemzését;

d) egy társadalmi-gazdasági elemző 
bizottság, melynek feladata elkészíteni az 
értékelésekre, engedélyezési kérelmekre a 
korlátozási javaslatokra, illetve bármilyen 
egyéb problémára vonatkozó ügynökségi 
véleményeket, melyeket a jelenlegi rendelet 
előír, beleértve az anyagokra vonatkozó 
lehetséges jogi lépések hatásának 
társadalmi-gazdasági elemzését;

Eredeti: francia
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Indokolás

A korábbi módosításokhoz kapcsolódik. Egy harmonizált eljárás keretében, az 
ellentmondások elkerülése érdekében, az Ügynökség végzi a vizsgálati javaslatok és dossziék 
értékelését, de igénybe veheti az értékelési ügynökségek és intézetek európai hálózatának 
támogatását is.

Caroline Lucas, Carl Schlyter és Hiltrud Breyer módosítása

275. módosítás
72. cikk, (1) bekezdés, da) pont (új)

(da) a nem állatokon végzett kísérleti 
módszerek bizottsága, melynek feladata az 
állatkísérletek helyettesítésére vonatkozó 
stratégiák kidolgozása, döntéshozatal a 
bejegyzési díjakból származó források 
elosztásáról, továbbá a nem állatokon 
végzett kísérleti módszerek fejlesztése és 
validálása;

Eredeti: angol

Indokolás

A (34a) preambulumbekezdés és a 95. cikk ugyanezen szerzők által írt módosításához 
kapcsolódik. Szükség van a stratégiai tervezést biztosító saját jogú bizottságra, mely szem 
előtt tartja a fejlesztés felgyorsítását és a nem állatokon végzett kísérleti módszerek 
validálását és szabályozó elfogadását. Ennek a bizottságnak kell döntenie a stratégiai terv 
végrehajtásához szükséges források elosztásáról is.

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

276. módosítás
72. cikk, (1) bekezdés, e) pont

(e) egy tagállami bizottság feladata lesz a 
VI. cím értelmében a tagállamok által 
javasolt határozattervezettel kapcsolatos 

(e) egy tagállami bizottság feladata lesz a 
VI. cím értelmében a tagállamok által 
javasolt határozattervezettel kapcsolatos a 
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nézetkülönbségek összehangolása; a X. cím 
értelmében az osztályozási és címkézési 
javaslatokkal, a VII. cím értelmében pedig 
az engedélyezési eljárás-köteles, kiemelten 
aggodalomra okot adó vegyi anyagok 
azonosítására tett javaslatokkal kapcsolatos 
ügynökségi vélemények előkészítése;

tagállamok közötti esetleges 
nézetkülönbségek összehangolása; a X. cím 
értelmében az osztályozási és címkézési 
javaslatokkal, a VII. cím értelmében pedig 
az engedélyezési eljárás-köteles, kiemelten 
aggodalomra okot adó vegyi anyagok 
azonosítására tett javaslatokkal kapcsolatos 
ügynökségi vélemények előkészítése;

Eredeti: angol

Indokolás

Naprakésszé teszi az értékelési szerepben megerősödött Ügynökség feladatait (lásd 
ugyanezektől a szerzőktől a VI. cím módosításait). (Sacconi és mások)

A korábbi módosításokhoz kapcsolódik. Egy harmonizált eljárás keretében, az 
ellentmondások elkerülése érdekében, az Ügynökség végzi a vizsgálati javaslatok és dossziék 
értékelését, de igénybe veheti az értékelési ügynökségek és intézetek európai hálózatának 
támogatását is. (Grossetête)

Werner Langen módosítása

277. módosítás
72. cikk, (1) bekezdés, e) pont

(e) egy tagállami bizottság feladata lesz a 
VI. cím értelmében a tagállamok által 
javasolt határozattervezettel kapcsolatos 
nézetkülönbségek összehangolása; a X. cím 
értelmében az osztályozási és címkézési 
javaslatokkal, a VII. cím értelmében pedig 
az engedélyezési eljárás-köteles, kiemelten 
aggodalomra okot adó vegyi anyagok 
azonosítására tett javaslatokkal kapcsolatos 
ügynökségi vélemények előkészítése; 

(e) egy tagállami bizottság feladata lesz a 
VI. cím értelmében az Ügynökség által 
javasolt határozattervezettel kapcsolatos 
nézetkülönbségek összehangolása; a X. cím 
értelmében az osztályozási és címkézési 
javaslatokkal, a VII. cím értelmében pedig 
az engedélyezési eljárás-köteles, kiemelten 
aggodalomra okot adó vegyi anyagok 
azonosítására tett javaslatokkal kapcsolatos 
ügynökségi vélemények előkészítése;  

Eredeti: német



PE 357.824v01-00

Külső fordítás 18/27 AM\565936HU.doc

HU

Indokolás

A VI. cím módosításához kapcsolódik.

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

278. módosítás
72. cikk, (1) bekezdés, g) pont

(g) egy titkárság, mely műszaki, tudományos 
és adminisztratív támogatást nyújt a 
bizottságok és a Fórum számára, és elvégzi a 
köztük levő koordinációt. Az Ügynökség 
feladatait is elvégzi az előzetes bejegyzési, 
bejegyzési és az értékelés kölcsönös 
elismerésére vonatkozó eljárásoknak 
megfelelően, továbbá útmutatást ad, 
adatbázist tart fenn és tájékoztatást nyújt;

(g) egy titkárság, mely műszaki, tudományos 
és adminisztratív támogatást nyújt a 
bizottságok és a Fórum számára, és elvégzi a 
köztük levő koordinációt. Az Ügynökség 
feladatait is elvégzi az előzetes bejegyzési, 
bejegyzési és értékelési eljárásoknak 
megfelelően, továbbá útmutatást ad, 
adatbázist tart fenn és tájékoztatást nyújt;

Eredeti: angol

Indokolás

Naprakésszé teszi az értékelési szerepben megerősödött Ügynökség feladatait (lásd 
ugyanezektől a szerzőktől a VI. cím módosításait). (Sacconi és mások)

A korábbi módosításokhoz kapcsolódik. Egy harmonizált eljárás keretében, az 
ellentmondások elkerülése érdekében, az Ügynökség végzi a vizsgálati javaslatok és dossziék 
értékelését, de igénybe veheti az értékelési ügynökségek és intézetek európai hálózatának 
támogatását is. (Grossetête)

Chris Davies módosítása

279. módosítás
72. cikk, (1) bekezdés, ha) pont (új)

(ha) az alternatív vizsgálati módszerek 
bizottsága, melynek feladata a nem 
állatokon végzett kísérleti módszerek 
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fejlesztését, validálását és jogi elfogadását 
felgyorsító integrált stratégia kidolgozása és 
végrehajtása, valamint annak – a rendelet 
követelményeivel összhangban –
intelligens, lépcsőzetes 
kockázatfelmérésben való felhasználása. A 
bizottság felel a bejegyzési díjakból 
származó források elosztásáért. A 
bizottságban jelen kell lennie az Alternatív 
Módszerek Validálásával Foglalkozó 
Európai Központ, az állatjóléti szervezetek 
és más érdekelt szervezetek szakértőinek.
A bizottság évente jelentést készít, melyet az 
Ügynökség benyújt az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, melyben 
beszámol a nem állatokon végzett kísérleti 
módszerek fejlesztését, validálását és jogi 
elfogadását felgyorsító integrált stratégia 
kidolgozásában és végrehajtásáról, 
valamint annak – a rendelet 
követelményeivel összhangban –
intelligens, lépcsőzetes 
kockázatfelmérésben való felhasználásában 
tett előrelépésről, valamint az alternatív 
vizsgálati módszerekre rendelkezésre álló 
pénzforrás mennyiségéről és elosztásáról.

Eredeti: angol

Indokolás

A (73) és a (77a) preambulumbekezdés és a 95. cikk módosításához kapcsolódik. A rendelet 
célja, hogy a nem állatokon végzett kísérletek támogatása szerepeljen az Ügynökség 
megbízásában és munkájában – a hatékony végrehajtás megvalósulása érdekében. Az 
alternatív vizsgálati módszerek fejlesztésének, validálásának, jogi elfogadásának és 
felhasználásának útjában gyakran a stratégiai tervezés és a koordináció hiánya áll. Ezért az 
Ügynökségnek szüksége van egy, az alternatív vizsgálatok területén jártas szakemberekből 
álló bizottságra, melynek feladata a stratégiai tervezés kifejlesztése és végrehajtása, valamint 
azon alternatív vizsgálati módszerek intelligens, rugalmas kockázatfelmérésben való 
felhasználásának biztosítása, ahol lehetséges, az állatkísérletek elkerülésével, költségkímélési 
céllal. Az átláthatóság biztosítása érdekében a bizottságnak forrásokat kell elkülöníteni az 
alternatív vizsgálati módszerek finanszírozására, és az elért eredményekről éves jelentést kell 
készítenie.
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Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle módosítása

280. módosítás
72. cikk, (1) bekezdés, ha) pont (új)

(ha) az alternatív vizsgálati módszerek 
bizottsága, melynek feladata a nem 
állatokon végzett kísérleti módszerek 
fejlesztését, validálását és elfogadását 
szolgáló integrált stratégia kidolgozása, 
valamint a bejegyzési díjakból származó 
források elosztása. A bizottságban jelen kell 
lennie az Alternatív Módszerek 
Validálásával Foglalkozó Európai Központ 
[ECVAM], az állatvédő szervezetek és más 
érdekelt szervezetek szakértőinek. A 
bizottságnak be kell tartania a rendeletben 
foglalt határidőket.

Eredeti: német

Indokolás

Az alternatív vizsgálati módszerek fejlesztésének, validálásának és elfogadásának útjában 
gyakran a stratégiai tervezés és a koordináció hiánya áll. A bizottságnak az alternatív 
vizsgálati területén jártas szakemberekből kell állnia; feladata az ilyen stratégiai tervezés
kifejlesztése, a koordináció javítása és az alternatív vizsgálati módszerek támogatása. A 
bizottságnak be kell tartania a rendeletben foglalt határidőket.

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

281. módosítás
73. cikk, (1) bekezdés

1. Az Ügynökségnek a hatáskörébe tartozó 
vegyi anyagokkal kapcsolatos kérdésekben, 
illetve amelyekben a jelen rendelet 
rendelkezései szerint illetékes, a lehető 
legjobb tudományos és technikai tanácsot 
kell nyújtania a tagállamok és a Közösség 
intézményei számára.

1. Az Ügynökségnek a hatáskörébe tartozó 
vegyi anyagokkal kapcsolatos kérdésekben, 
illetve amelyekben a jelen rendelet 
rendelkezései szerint illetékes, a lehető 
legjobb tudományos és technikai tanácsot 
kell nyújtania a tagállamok és a Közösség 
intézményei számára. Az ilyen esetekben az 
Ügynökség által hozott döntések jogilag 
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kötelező erejűek.

Eredeti: olasz

Indokolás

A változtatás célja az Ügynökség szabályozó testületi szerepét tisztázni, mely testület a 
Bizottság európai szabályozási ügynökségek keretszabályáról szóló közleményében, 
COM(2002) 718, foglaltak értelmében hoz döntést. (Langen + Vernola és mások)

Ez a módosítás a IX. cím (Az Ügynökség) cikkeihez előterjesztett többi módosítással együtt 
tekintendő. (Vernola és mások) 

Guido Sacconi + Françoise Grossetête módosítása

282. módosítás
73. cikk, (2) bekezdés, c) pont

c) a VI. címben ráruházott feladatok ellátása; Az angol változatot nem érinti.

Eredeti: francia

Indokolás

Az angol változatot nem érinti. (Sacconi)

Carl Schlyter, Caroline Lucas és Hiltrud Breyer módosítása

283. módosítás
73. cikk, (2) bekezdés, d) pont

(d) adatbázis(ok) létrehozása és fenntartása, 
amely tájékoztatással szolgál minden 
bejegyzett anyagról, az osztályozási és 
címkézési leltár és a harmonizált 
osztályozási és címkézési lista, amely a 116. 
cikk (1) bekezdésében azonosított nem 
bizalmas információkat adatbázis(ok)ban 
elérhetővé teszi a nagyközönségnek az 

(d) adatbázis(ok) létrehozása és fenntartása, 
amely tájékoztatással szolgál minden 
bejegyzett anyagról, az osztályozási és 
címkézési leltár és a harmonizált 
osztályozási és címkézési lista, amely a 116. 
cikk (1) bekezdésében azonosított nem 
bizalmas információkat adatbázis(ok)ban 
elérhetővé teszi a nagyközönségnek az 
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Interneten keresztül, és az adatbázisokban 
található más nem bizalmas információ 
hozzáférhetővé tétele kérésre;

Interneten keresztül 15 munkanapon belül, 
és a 115. cikk (2) bekezdése alapján az 
adatbázisokban található más információ 
hozzáférhetővé tétele kérésre;

Eredeti: angol

Indokolás

Az adatbázisokban található (publikus) információra vonatkozó időkorlát az egyértelműséget 
biztosítja. Ez 15 munkanap, a normál válaszadási időt meghatározó 1049/2001 rendelet 
értelmében. Világos utalást kell tenni a nem bizalmas információ kérési eljárásra 
vonatkozóan, mely nem szerepel a 116. cikk (1) bekezdésében és 116. cikk (2) bekezdése nem 
nyilvánítja bizalmasnak.

Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Anne Ferreira és Marie-Noëlle Lienemann 
módosítása

284. módosítás
73. cikk, (2) bekezdés, d) pont

d) adatbázis(ok) létrehozása és fenntartása, 
amely tájékoztatással szolgál minden 
bejegyzett anyagról, az osztályozási1 és 
címkézési leltár és a harmonizált 
osztályozási és címkézési lista, amely a 116. 
cikk (1) bekezdésében azonosított nem 
bizalmas információkat adatbázis(ok)ban 
elérhetővé teszi a nagyközönségnek az 
Interneten keresztül, és az adatbázisokban 
található más nem bizalmas információ 
hozzáférhetővé tétele kérésre;

d) adatbázis(ok) létrehozása és fenntartása, 
amely tájékoztatással szolgál minden 
bejegyzett anyagról, az osztályozási és 
címkézési leltár és a harmonizált 
osztályozási és címkézési lista, amely a 116. 
cikk (1) bekezdésében azonosított 
információkat adatbázis(ok)ban elérhetővé 
teszi a nagyközönségnek az Interneten 
keresztül 15 munkanapon belül, és a 115. 
cikk (2) bekezdése alapján az 
adatbázisokban található más információ 
hozzáférhetővé tétele kérésre;

Eredeti: angol

Indokolás

Az adatbázisokban található (publikus) információra vonatkozó időkorlát szükséges, különben 
az Ügynökség szinte meghatározhatatlan időre elhalaszthatná a feladat teljesítését, különösen 
akkor, ha kevés forrás áll rendelkezésre. Ez semmi esetben sem lenne hatékony, mert így 
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semmi sem akadályozza meg a polgárt abban, hogy közvetlenül, még az adatbázisba kerülés 
előtt kérjen információt. 15 munkanapot javaslunk azon az alapon, hogy információkérés 
esetén a normál válaszadási időt az 1049/2001 rendelet ennyiben határozza meg.

Evangelia Tzampazi módosítása

285. módosítás
73. cikk, (2) bekezdés d) pont

(d) adatbázis(ok) létrehozása és fenntartása, 
amely tájékoztatással szolgál minden 
bejegyzett anyagról, az osztályozási és 
címkézési leltár és a harmonizált 
osztályozási és címkézési lista, amely a 116. 
cikk (1) bekezdésében azonosított nem 
bizalmas információkat adatbázis(ok)ban 
elérhetővé teszi a nagyközönségnek az 
Interneten keresztül, és az adatbázisokban 
található más nem bizalmas információ 
hozzáférhetővé tétele kérésre;

(d) adatbázis(ok) létrehozása és fenntartása, 
amely tájékoztatással szolgál minden 
bejegyzett anyagról, az osztályozási és 
címkézési leltár és a harmonizált 
osztályozási és címkézési lista, amely a 116. 
cikk (1) bekezdésében azonosított nem 
bizalmas információkat adatbázis(ok)ban 
amint lehet, de legkésőbb a beérkezéstől 
számított 30 napon belül elérhetővé teszi a 
nagyközönségnek az Interneten keresztül, és 
az adatbázisokban található más nem 
bizalmas információ hozzáférhetővé tétele 
kérésre;

Eredeti: görög

Indokolás

A határidő megszabása biztosítja az információhoz való hozzáférést.

Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Dan Jørgensen, Riitta Myller, Åsa Westlund, 
Anne Ferreira és Marie-Noëlle Lienemann módosítása

286. módosítás
73. cikk, (2) bekezdés, e) pont

(e) a nagyközönség számára az olyan 
információk elérhetővé tétele, hogy melyik 
anyagok vannak illetve mely anyagok estek 
át az értékelési folyamaton, 90 napon belül 
azt követően, hogy az Ügynökséghez az 
információ beérkezett összhangban a 116. 

(e) a nagyközönség számára az olyan 
információk elérhetővé tétele, hogy melyik 
anyagok vannak illetve mely anyagok estek 
át az értékelési folyamaton, 15 munkanapon
belül azt követően, hogy az Ügynökséghez 
az információ beérkezett összhangban a 116. 
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cikk (1) bekezdésével; cikk (1) bekezdésével;

Eredeti: angol

Indokolás

A 73. cikk (2) bekezdés (e) pontja határozza meg az Ügynökség azon feladatát, hogy az 
anyagok értékelésével kapcsolatos információt 90 munkanapon belül a nagyközönség 
számára elérhetővé kell tennie. Ez nem felel meg az Aarhus-i Egyezmény és a kérelmekre 
adott válaszról szóló 1049/2001  rendelet által előírt értéknek. Ha valaki dokumentumot kér 
az Ügynökségtől, akkor az 1049/2001 rendelet értelmében 15 munkanapon belül kell választ 
adni.

Chris Davies, Frédérique Ries és Mary Honeyball módosítása

287. módosítás
73. cikk, (2) bekezdés, ia) pont (új)

(ia) együttműködik az ipari szektorral és 
más érdekeltekkel olyan árucikkek 
termékkategóriáinak azonosításánál, 
valamint vegyi anyagok felhasználásánál, 
amelyek megfelelnek a REACH 54. cikke 
(a-e) pontjaiban hivatkozott 
kritériumoknak, vagy az 54. cikk (f) 
pontjának megfelelően lettek azonosítva, 
valamint termékkategória alapú támogatási 
kitételeket dolgoz ki a 6. cikkben vázolt 
kötelezettségek teljesítésére;

Eredeti: angol

Indokolás

Szükségesnek tartjuk, hogy az Ügynökség magához ragadja a kezdeményezést a szektor-
specifikus támogatás kidolgozásában, és hogy ez a munka figyelembe vegye az érdekeltek 
igényeit. Jelenleg számos jó ipar- és magánvállalat alapú gyakorlat létezik, melyek a szektor-
specifikus támogatás megvitatásához és kidolgozásához adhatnak jó alapot. A támogatási 
kitételek ideális esetben meghatározzák, hogy az engedélyezett vegyi anyagokat egy 
termékkategórián belül hogyan használják, áttekintést nyújtanak az ellátási lánccal 
kapcsolatos legjobb gyakorlatot illetően, megmagyarázzák, hogyan kell az engedélyezett 
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termékekről tájékoztatást adni, illetve betekintést nyújtanak a fogyasztói felhasználás és 
rendelkezésre állás jellegzetességeibe.

Chris Davies, Frédérique Ries és Mary Honeyball módosítása

288. módosítás
73. cikk, (2) bekezdés, ib) pont (új)

(ib) a REACH adatbázisból rendelkezésre 
álló információt hozzáférhetővé teszi az 
árucikkekben való engedélyezett anyagok 
felhasználásához;

Eredeti: angol

Indokolás

Az Ügynökségnek hozzáférhetővé kell tennie az engedélyezett anyagok árucikkekben való 
felhasználásával kapcsolatos strukturált információt, mely átlátható információforrásként 
működhetne, és kiegészíthetné a szektor specifikus támogatási kitételekre vonatkozó 
információt.

Chris Davies, Frédérique Ries és Mary Honeyball módosítása

289. módosítás
73. cikk, (2) bekezdés, ic) pont (új)

(ic) a honlapon közzéteszi azoknak az 
anyagoknak a listáját, amelyeket az 54. cikk 
követelményeinek megfelelőnek 
nyilvánítottak, ezen rendelet életbelépésétől 
számított 1 éven belül. Ezt rendszeres 
időközönként frissíteni kell;

Eredeti: angol

Indokolás

Az Ügynökség lesz az engedélyezett vegyi anyagokkal kapcsolatos információ központja; a 
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jogbiztonság biztosítása érdekében fontos, hogy az 54. cikk követelményeinek megfelelő 
anyagok listája hozzáférhető legyen a nyilvánosság számára, és hogy ezt a listát rendszeresen 
frissítsék.

Jonas Sjöstedt módosítása

290. módosítás
73. cikk, (2) bekezdés, ia) pont (új)

(ia) egy adatbázisban hozzáférhetővé teszi a 
REACH adatbázisból származó a veszélyes 
anyagok árucikkekben való 
felhasználásával kapcsolatos rendszerezett 
információt, beleértve az alternatívákhoz 
való hozzáférést is;

Eredeti: angol

Indokolás

Útmutatás és információ támogatás segíthet az iparnak a REACH jogalkotás 
végrehajtásában. Ez az adatbázis megnövelhetné a kis és középvállalkozások lehetőségeit, 
különös tekintettel arra, hogy az új vegyi anyagokra vonatkozó jogalkotás előnyös lehet 
számukra, ha könnyen hozzáférhetnek az alternatívákkal kapcsolatos információhoz. Ez 
egybecseng a hatóságok által birtokolt környezetvédelmi információhoz való hozzáférés 
támogatásáról szóló Aarhus-i Egyezmény előírásaival.

Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, Péter Olajos, 
Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer és Erna Hennicot-Schoepges 

módosítása

291. módosítás
73. cikk, (2) bekezdés, ia) pont (új)

(ia) kiválósági központot hoz létre és tart 
fenn a kockázati kommunikációhoz; 
központosított, koordinált forrásokat nyújt 
a vegyi anyagok és készítmények 
biztonságos felhasználásáról szóló 
információ területén. Megkönnyíti a 
kockázat-kommunikációs szektorban a 
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legjobb gyakorlatra vonatkozó tudás 
megosztását;

Eredeti: angol

Indokolás

Egy kockázaton alapuló, megfelelő és következetes kommunikációs rendszer kifejlesztése 
megfelelő információval, és a vegyi anyagokat tartalmazó készítmények biztonságos és 
hatékony felhasználására vonatkozó tanáccsal látja el a fogyasztókat.

A 41a (új), 69. és 70. preambulumbekezdések módosításához kapcsolódik.

Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis és Holger Krahmer módosítása

292. módosítás
73. cikk, (4) bekezdés, f) pont

(f) elektronikus információ-csere eljárás 
kifejlesztése;

(f) műszaki és tudományos útmutatással 
szolgál, továbbá eszközöket: egy specifikus 
információs szolgálatot és egy honlapot 
biztosít ezen rendelet a működéséhez, 
különös tekintettel az ipar és különösen a 
kis és közepes vállalkozások (KKV-k) által 
tett vegyi anyagbiztonsági jelentések 
fejlődésének támogatására;

Eredeti: angol

Indokolás

A jelentéstervezet 74. módosításának megfelelő részét váltja fel. Helyébe kerülnek a KKV-kat 
támogató tudományos intézkedések.
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Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis és Holger Krahmer módosítása

293. módosítás
73. cikk, (4) bekezdés, ga) pont (új)

(ga) a Bizottsággal együttműködésben 
támogatja a rendelet alkalmazásában és 
azzal összhangban elvégzett vizsgálatok 
eredményeinek kölcsönös elismerését az 
EU és a harmadik országok között;

Eredeti: angol

Indokolás

Kiegészítés a jelentéstervezet 74. módosításához. A cél a vegyi anyagokkal kapcsolatos összes 
elérhető információ felhasználása, beleértve a harmadik országokat is, tehát a felesleges 
vizsgálatok elkerülése végett támogatni kell az eredmények kölcsönös elismerését.

Françoise Grossetête módosítása

294. módosítás
74. cikk, (4) bekezdés, d) pont

(d) az Ügynökség díjstruktúrája. (d) az Ügynökség díjstruktúrája átlátható, 
nem diszkriminatív és arányos.

Eredeti: francia

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 módosítása

295. módosítás
74. cikk, d) pont

d) az Ügynökség díjstruktúrája. d) az Ügynökség díjstruktúrája átlátható és 
arányos.
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Eredeti: olasz

Indokolás

A díjstruktúrát olyan kritériumok alapján kell megállapítani, melynek célja a költségek 
igazságos és arányos elosztása, tekintve, hogy ez a REACH rendszer finanszírozásának 
nagyon fontos eszköze. Ez a módosítás a IX. cím (Az Ügynökség) cikkeihez előterjesztett többi 
módosítással együtt tekintendő.

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

módosítása

296. módosítás
74. cikk, (2) bekezdés, da) pont (új)

(da) az anyagok értékelésére egy többéves 
program.

Eredeti: angol

Indokolás

Naprakésszé teszi az értékelési szerepben megerősödött Ügynökség feladatait (lásd 
ugyanezektől a szerzőktől a VI. cím módosításait). (Sacconi és mások)

A gördülő tervnek fel kell sorolnia az Ügynökség feladatait.

Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, 
Lorenzo Cesa, Gianni de Michelis és Miroslav Mikolášik módosítása

297. módosítás
75. cikk, (1) bekezdés

1. Az igazgatóságnak a tagállamokból 
származó, a Tanács által kijelölt hat, 
képviselőből, és hat a Bizottság által 
kinevezett képviselőből kell állnia, valamint 
az érdekelt felektől részéről három 
egyénből, akiket a Bizottság nevez ki 

Az igazgatóságnak a Bizottság által jelölt 
négy képviselőből és tíz – a Parlamenttel 
való konzultáció után – a Tanács által jelölt 
képviselőből kell állnia, ezek közül négyet, 
egyenlő arányban, a fogyasztókat, az ipart 
és a KKV-kat képviselő szervezetekben 
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szavazati jogok nélkül. megszerzett tapasztalatok alapján kell 
megválasztani.

Eredeti: olasz

Indokolás

Az igazgatóság összetételének ügyelni kell a helyes arányra. Ezt a REACH javaslat 74. 
preambulumbekezdése is megkívánja. Az összes intézmény részvételét garantálni kell, az 
Európai Parlament konzultációs joga által, ugyanakkor biztosítani kell a fogyasztókat, az 
ipart (nagyvállalatokat) és a KKV-kat képviselő szervezetekből egyenlő arányban választott 
tagok (a vegyi szektor összes érdekeltének) állandó jelenlétét. Ez a módosítás a IX. cím (Az 
Ügynökség) cikkeihez előterjesztett többi módosítással együtt tekintendő .

Werner Langen módosítása

298. módosítás
75. cikk, (1) bekezdés

1. Az igazgatóságnak a tagállamokból 
származó, a Tanács által kijelölt hat, 
képviselőből, és hat a Bizottság által 
kinevezett képviselőből kell állnia, valamint 
az érdekelt felektől három egyénből, akiket 
a Bizottság nevez ki szavazati jogok nélkül.

1. Az igazgatóságnak a tagállamokból 
származó, a Tanács által kijelölt hat, 
képviselőből, és három a Bizottság által 
kinevezett képviselőből kell állnia, valamint 
az érdekelt felektől négy egyénből, akiket a 
Bizottság nevez ki, beleértve legalább egy-
egy képviselőt az iparból, a 
szakszervezetektől és a tudomány 
területéről.

Eredeti: német

Indokolás

Az igazgatóság összetételének nagyon ügyelni kell a helyes arányra. Bizottság által jelölt 
képviselők száma nem haladhatja meg a többi fél által jelölt képviselők számát.

Johannes Blokland módosítása

299. módosítás
75. cikk, (1) bekezdés
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1. Az igazgatóságnak a tagállamokból 
származó, a Tanács által kijelölt hat, 
képviselőből, és hat a Bizottság által 
kinevezett képviselőből kell állnia, valamint 
az érdekelt felektől három egyénből, akiket a 
Bizottság nevez ki szavazati jogok nélkül.

1. Az igazgatóságnak a tagállamokból 
származó, a Tanács által kijelölt hat, 
képviselőből, négy a Bizottság által 
kinevezett képviselőből és kettő az Európai 
Parlament által kinevezett képviselőből kell 
állnia, valamint az érdekelt felektől három 
egyénből, akiket a Bizottság nevez ki 
szavazati jogok nélkül.

Eredeti: angol

Indokolás

A Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai Ügynökség igazgatóságában a Parlamentnek 
legalább két jelöltjének kell lennie, csakúgy, mint pl. az Európai Gyógyszerértékelő 
Ügynökségben; az EMEA-ban is.

Evangelia Tzampazi módosítása 

300. módosítás
81. cikk, (1) bekezdés

1. Minden tagállam kinevezhet tagjelölteket 
a kockázatértékelési bizottságba. A 
vezérigazgatónak létre kell hoznia a 
kinevezettek listáját, amelyet közzé kell 
tenni az Ügynökség honlapján. Az 
igazgatóságnak a bizottság tagjait a listából 
kell kijelölnie, legalább egy tagot minden 
tagállamból, amely jelölteket nevezett ki. A 
tagokat a vegyi anyagok szabályozásában 
betöltött szerepük és tapasztalatuk és/vagy 
az anyagok kockázat-értékelésének 
felülvizsgálatában szerzett tapasztalatuk 
alapján kell kijelölni. 

1. Minden egyes tagállamnak egy vagy több 
tagjelöltet kell kinevezni a 
kockázatértékelési bizottságba. A tagokat a 
vegyi anyagok szabályozásában betöltött 
szerepük és tapasztalatuk és/vagy az 
anyagok kockázat-értékelésének 
felülvizsgálatában szerzett tapasztalatuk 
alapján kell kijelölni.

Eredeti: görög

Indokolás

Biztosítja az összes tagállam jelenlétét az Ügynökségben.
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Carl Schlyter, Caroline Lucas és Hiltrud Breyer módosítása

301. módosítás
81. cikk, (1) bekezdés

1. Minden tagállam kinevezhet tagjelölteket 
a kockázatértékelési bizottságba. A 
vezérigazgatónak létre kell hoznia a 
kinevezettek listáját, amelyet közzé kell 
tenni az Ügynökség honlapján. Az 
igazgatóságnak a bizottság tagjait a listából 
kell kijelölnie, legalább egy tagot minden 
tagállamból, amely jelölteket nevezett ki. A 
tagokat a vegyi anyagok szabályozásában 
betöltött szerepük és tapasztalatuk és/vagy 
az anyagok kockázat-értékelésének 
felülvizsgálatában szerzett tapasztalatuk 
alapján kell kijelölni.

1. Minden tagállamnak egy tagot kell 
kinevezni a kockázatértékelési bizottságba. 
A tagokat a vegyi anyagok szabályozásában 
betöltött szerepük és tapasztalatuk és/vagy 
az anyagok kockázat-értékelésének 
felülvizsgálatában szerzett tapasztalatuk 
alapján kell kijelölni.

Eredeti: angol

Indokolás

Nem célszerű meghatározott tagot jelölni a bizottságba, mivel a kívánt szaktudás a napirendi 
pontok változásának függvénye. Dönthessenek a tagállamok, ki a legmegfelelőbb szakértő. 
Minden tagállamnak jelen kell lennie a bizottságban.

Carl Schlyter, Caroline Lucas és Hiltrud Breyer módosítása

302. módosítás
81. cikk, (2) bekezdés

2. Minden tagállam kinevezhet tagjelölteket 
a társadalmi-gazdasági elemző bizottságba. 
A vezérigazgatónak létre kell hoznia a 
kinevezettek listáját, amelyet közzé kell 
tenni az Ügynökség honlapján. Az 
igazgatóságnak a bizottság tagjait a listából 
kell kijelölnie, legalább egy tagot minden 
tagállamból, amely jelölteket nevezett ki. A 
tagokat a vegyi anyagok szabályozásában 
betöltött szerepük és tapasztalatuk és/vagy a 
társadalmi-gazdasági elemzésben szerzett 

2. Minden egyes tagállam egy tagot 
nevezhet ki a társadalmi-gazdasági elemző 
bizottságba. A tagokat a vegyi anyagok 
szabályozásában betöltött szerepük és 
tapasztalatuk és/vagy a társadalmi-gazdasági 
elemzésben szerzett tapasztalatuk alapján 
kell kijelölni.
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tapasztalatuk alapján kell kijelölni.

Eredeti: angol

Indokolás

Nem célszerű meghatározott tagot jelölni a bizottságba, mivel a kívánt szaktudás a napirendi 
pontok változásának függvénye. Dönthessenek a tagállamok, ki a legmegfelelőbb szakértő. 
Minden tagállamnak jelen kell lennie a bizottságban.

Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, 
Lorenzo Cesa, Gianni de Michelis és Miroslav Mikolášik módosítása

303. módosítás
81. cikk, (4) bekezdés, 4. albekezdés

A vezérigazgatónak vagy képviselőjének és 
a Bizottság képviselőinek joga van az 
Ügynökség vagy bizottságai által összehívott 
összes bizottsági és munkacsoportbeli ülésen 
jelen lenni. Amennyiben szükséges, a 
bizottsági tagok vagy az igazgatóság 
kérésére, az érdekelt feleket, 
megfigyelőként, szintén meg lehet hívni 
ezekre az ülésekre.

A vezérigazgatónak vagy képviselőjének és 
a Bizottság képviselőinek joga van az 
Ügynökség vagy bizottságai által összehívott 
összes bizottsági és munkacsoportbeli ülésen 
jelen lenni. Az üléseket megfigyelőként 
látogathatják az érdekelt felek, beleértve az 
ipar/KKV-k képviselőit is.

Eredeti: olasz

Indokolás

Az üléseken az ipar képviselői ne csak meghívás útján jelenhessenek meg. Az ipar és/vagy a 
KKV-k számára létezzen megfigyelői státusz. Ez a módosítás a IX. cím (Az Ügynökség) 
cikkeihez előterjesztett többi módosítással együtt tekintendő.
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Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, 
Lorenzo Cesa, Gianni de Michelis és Miroslav Mikolášik módosítása

304. módosítás 
82. cikk, (1) bekezdés

Minden tagállam egy embert jelölhet a 
Fórumba, egy megújítható, három éves 
ciklusra. A tagokat a vegyi anyagokról szóló 
jogalkotás végrehajtásában játszott szerepük 
és tapasztalatuk alapján kell kiválasztani, és 
a tagoknak a tagállamok illetékes 
hatóságaival kapcsolatot kell fenntartaniuk.

Minden tagállam egy embert jelölhet a 
Fórumba, egy megújítható, három éves 
ciklusra. A tagokat a vegyi anyagokról szóló 
jogalkotás végrehajtásában játszott szerepük 
és tapasztalatuk alapján kell kiválasztani, és 
a tagoknak a tagállamok illetékes 
hatóságaival kapcsolatot kell fenntartaniuk.

A Fórum célja, hogy tagjai minél szélesebb 
körben rendelkezzenek megfelelő 
szaktudással. Ebből a célból a Fórum még 
további (maximum) öt tagot választhat 
konkrét szaktudásuk alapján. Ezeket a 
tagokat három éves, megújítható ciklusra 
jelölik.

Nem érinti az angol változatot

A Fórum tagjait tudományos és műszaki 
tanácsadók segíthetik.

A Fórum tagjait tudományos és műszaki 
tanácsadók segíthetik.

Az Ügynökség vezérigazgatójának vagy 
képviselőjének és a Bizottság képviselőinek 
joga van a Fórum vagy munkacsoportjainak 
ülésein jelen lenni. Amennyiben szükséges, 
a Fórum tagjai vagy az igazgatóság 
kérésére, az érdekelt feleket, 
megfigyelőként, szintén meg lehet hívni 
ezekre az ülésekre.

Az Ügynökség vezérigazgatójának vagy 
képviselőjének és a Bizottság képviselőinek 
joga van a Fórum vagy munkacsoportjainak 
ülésein jelen lenni. Az üléseket 
megfigyelőként látogathatják az érdekelt 
felek, beleértve az ipar/KKV-k képviselőit 
is.

Eredeti: olasz

Indokolás

Az üléseken az ipar képviselői ne csak meghívás útján jelenhessenek meg. Az ipar és/vagy a 
KKV-k számára létezzen megfigyelői státusz. Ez a módosítás a IX. cím (Az Ügynökség) 
cikkeihez előterjesztett többi módosítással együtt tekintendő. 
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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 módosítása

305. módosítás
83. cikk, (2) bekezdés, 1. albekezdés

2. A tagállamok átadják az Ügynökségnek 
azon szakértők nevét – képzettségük és 
konkrét szakterületük megjelölésével –
akiknek bizonyított szaktudással 
rendelkeznek a vegyi kockázatfelmérés 
és/vagy társadalmi-gazdasági elemzés 
területén, esetleg egyéb ezzel kapcsolatos 
szaktudással rendelkeznek és a bizottságok 
munkacsoportjainak munkájában részt 
vennének.

2. A tagállamok átadják az Ügynökségnek 
azon független szakértők nevét –
képzettségük és konkrét szakterületük 
megjelölésével – akiknek bizonyított 
szaktudással rendelkeznek a vegyi 
kockázatfelmérés és/vagy társadalmi-
gazdasági elemzés területén, esetleg egyéb 
ezzel kapcsolatos szaktudással rendelkeznek 
és a bizottságok munkacsoportjainak 
munkájában részt vennének.

Eredeti: olasz

Indokolás

A szakértőknek tudományos és politikai szempontból is függetlennek kell lenniük. Eljárást kell 
teremteni a szakértők függetlenségének megállapítására. Ez a módosítás a IX. cím (Az 
Ügynökség) cikkeihez előterjesztett többi módosítással együtt tekintendő.

Françoise Grossetête módosítása

306. módosítás
83. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) A vezérigazgató tanácsára az 
igazgatóság összeállítja a tagállamok által 
jelölt illetékes testületek nyilvános listáját, 
amelyek vagy önállóan, vagy hálózat 
részeként segítenék az Ügynökséget 
feladatainak ellátásában, különös 
tekintettel a VI. címben hivatkozott 
feladatokra. Az Ügynökség bizonyos 
feladatokat kiróhat ezekre a testületekre, 
különösen a vizsgálati javaslatok, dossziék 
és anyagok értékelését.
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Eredeti: francia

Indokolás

Az Ügynökséghez közvetlenül kapcsolódó szaktudási hálózatot hoz létre a tagállamokban.

Françoise Grossetête módosítása

307. módosítás
83. cikk, (3) bekezdés

3. A bizottság tagjai, illetve a bizottság vagy 
a Fórum bármely munkacsoportjának 
szakértője által nyújtott szolgáltatás, vagy 
bármely az Ügynökség részére elvégzett 
egyébfeladat az érintett személy és az 
Ügynökség között létrejött – illetve bizonyos 
esetekben az Ügynökség és az érintett 
személy munkaadója között létrejött –
írásbeli szerződésben kikötöttek alapján 
történik.

3. A (2a) bekezdésben hivatkozott nyilvános 
lista tagtestületei, a bizottság tagjai illetve a 
bizottság vagy a Fórum bármely 
munkacsoportjának szakértője által nyújtott 
szolgáltatás, vagy bármely az Ügynökség 
részére elvégzett egyéb feladat az érintett 
testület és az Ügynökség között létrejött –
illetve bizonyos esetekben az Ügynökség és 
az érintett személy munkaadója között 
létrejött – írásbeli szerződésben kikötöttek 
alapján történik. 

Az érintett személy illetve munkaadója 
díjazása az igazgatóság által megállapított 
pénzügyi rendelkezésekben foglalt 
díjtáblázat alapján történik. Amennyiben az 
érintett személy nem teljesíti 
kötelezettségeit, akkor a vezérigazgatónak 
jogában áll a szerződést felbontani illetve, 
felfüggeszteni, illetve díjazását visszatartani.

A testület vagy az érintett személy illetve 
munkaadója díjazása az igazgatóság által 
megállapított pénzügyi rendelkezésekben 
foglalt díjtáblázat alapján történik. 
Amennyiben a testület vagy az érintett 
személy nem teljesíti kötelezettségeit, akkor 
a vezérigazgatónak jogában áll a szerződést 
felbontani illetve felfüggeszteni, illetve a 
bért visszatartani.

Eredeti: francia

Indokolás

Az Ügynökséghez közvetlenül kapcsolódó szaktudási hálózatot hoz létre a tagállamokban.
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Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt és Lena Ek módosítása

308. módosítás
84. cikk, (2) bekezdés

2. Az igazgatóság tagjainak, a 
vezérigazgatónak és a bizottságok és a 
Fórum tagjainak kötelezettségvállalási 
nyilatkozatot kell tenniük, hogy ellátják a 
kötelességeiket és egy érdekeltségi 
nyilatkozatot, amelyet a függetlenségük 
előfeltételének kell tekinteni. Ezeket a 
nyilatkozatokat évente írásban kell kiállítani.

2. Az igazgatóság tagjainak, a 
vezérigazgatónak, a bizottságok tagjainak, a 
Fórum tagjainak, a fellebbezési tanács 
tagjainak, a szakembereknek és a 
tudományos és műszaki tanácsadóknak 
nem lehet gazdasági vagy más érdekeltsége 
a vegyi- és az ezzel kapcsolatos 
iparágakban, amely előfeltétele 
pártatlanságuknak. Törekedniük kell arra, 
hogy függetlenül és a nagyközönség 
érdekében cselekedjenek és minden évben 
egy nyilatkozatot kell tenniük a pénzügyi 
érdekeltségeikről. Bármilyen közvetett, a 
vegyiparhoz kötődő érdekeltséget be kell 
jelenteni az Ügynökség által vezetett és a 
nagyközönség számára az Ügynökség 
irodáinak kérésére hozzáférhető 
nyilvántartásban.

A tagállamoknak tartózkodniuk kell attól, 
hogy a kockázatértékelési bizottság, a 
társadalmi-gazdasági elemző bizottság, a 
Fórum, a fellebbezési tanács tagjainak, 
tudományos és technikai tanácsadóinak és 
szakembereinek olyan utasítást adjanak 
amely nem összeegyeztethető a azon 
személyek önálló feladatával, vagy az 
Ügynökség feladataival és függetlenségével.
Az Ügynökség gyakorlati szabályzatának 
meg kell határozni az ennek a cikknek az 
alkalmazásához kapcsolódó intézkedéseket.

Eredeti: angol

Indokolás

Felváltja a jelentéstervezet 84. módosításának (2) bekezdését azáltal, hogy hozzáteszi, hogy az 
Ügynökség tagjai függetlenek a tagállamoktól.
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Werner Langen módosítása

309. módosítás
85. cikk, (1) bekezdés

1. A fellebbezési tanács egy elnökből és két 
másik tagból áll.

1. A fellebbezési tanács egy tagállamban 
bíróként működő elnökből és két másik 
tagból áll.

Eredeti: német

Indokolás

A fellebbezési tanács feladatait figyelembe véve, azok csak bírói elnöklet mellett végezhetők 
el. 

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 módosítása

310. módosítás
85. cikk, (1) bekezdés

1. A fellebbezési tanács egy elnökből és két 
másik tagból áll.

1. A fellebbezési tanács egy bíró elnökből és 
két másik tagból áll.

Eredeti: olasz

Indokolás

A fellebbezési tanács feladatait figyelembe véve, az elnöki posztot csak bíró töltheti be. Ez a 
módosítás a IX. cím (Az Ügynökség) cikkeihez előterjesztett többi módosítással együtt 
tekintendő.

Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, 
Lorenzo Cesa, Gianni de Michelis, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer és Jorgo 

Chatzimarkakis módosítása

311. módosítás
87. cikk, (1) bekezdés
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1. Az Ügynökség döntései ellen fellebbezni 
a 7. cikk, a 18. cikk, a 25. cikk (4) 
bekezdésének harmadik albekezdése, a 28. 
cikk (2) bekezdésének első albekezdése, a 
49. cikk, a 115. cikk (4) bekezdése illetve a 
116. cikk alapján lehet.

1. Az Ügynökség döntései és véleményei
ellen fellebbezni e rendelet alapján lehet.

Eredeti: olasz

Indokolás

A fellebbezés ne csak a megkérdőjelezhető döntések ellen történhessen, hanem bármely a 
rendelettel kapcsolatos döntés ellen. Ez a módosítás a IX. cím (Az Ügynökség) cikkeihez 
előterjesztett többi módosítással együtt tekintendő. (Vernola és mások)

Szükséges, hogy elvben a fellebbezési joggal lehessen élni az Ügynökség bármely döntése 
ellen. Továbbá lehetőséget kell adni az Ügynökség véleményei elleni fellebbezésre is, mivel 
ezek a vélemények értékeléseket lezáró önálló jogszabályoknak számítanak, melyek 
helyesbítését lehetővé kell tenni. (Krahmer és Chatzimarkakis)

Liam Aylward módosítása

312. módosítás
87. cikk, (1) bekezdés

1. Az Ügynökség döntései ellen fellebbezni 
a 7. cikk, a 18. cikk, a 25. cikk (4) 
bekezdésének harmadik albekezdése, a 28. 
cikk (2) bekezdésének első albekezdése, a 
49. cikk, a 115. cikk (4) bekezdése illetve a 
116. cikk alapján lehet.

1. Az Ügynökség döntései ellen lehet 
fellebbezni.

Eredeti: angol

Indokolás

Egy kérelmező vagy egy érdekelt félnek nagyon korlátozottak a jogai lehetőséget kapni a 
REACH folyamatban hozott döntések független felülvizsgálatára. Feltéve, hogy ez a 
jogalkotás jelentős hatást gyakorol az európai gazdaságra és versenyképességre, hisszük, 
hogy létkérdés pártatlan törvényszék előtt kellő ideig tartó és megfelelő módon történő teljes 
és tisztességes meghallgatás biztosítása.
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Minden döntést alaposan meg kell magyarázni és indokolni a döntések hatékony 
adminisztratív felülvizsgálata érdekében, továbbá legyen hatékony bírói felülvizsgálat a 
folyamat fontos állomásainál az alapvető jogok és gazdasági érdekek az egész folyamat során 
történő védelmének megvalósulása érdekében. Továbbá, lehessen az Ügynökség bármely 
döntése ellen fellebbezni, ne csak a korlátozott számú, számozott döntések ellen. (mint jelen 
esetben 87. cikk ellen).

Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber módosítása

313. módosítás
87. cikk (1) bekezdés

1. Az Ügynökség döntései ellen fellebbezni 
a 7. cikk, a 18. cikk, a 25. cikk (4) 
bekezdésének harmadik albekezdése, a 28. 
cikk (2) bekezdésének első albekezdése, a 
49. cikk, a 115. cikk (4) bekezdése illetve a 
116. cikk alapján lehet.

1. Az Ügynökség döntései ellen fellebbezni 
a 7. cikk, a 18. cikk, a 25. cikk (4) 
bekezdésének harmadik albekezdése, a 26b. 
cikk (1) bekezdése, a 28. cikk (2) 
bekezdésének első albekezdése, a 49. cikk, a 
115. cikk (4) bekezdése illetve a 116. cikk 
alapján lehet.

Eredeti: német

Indokolás

A 26b cikk (1) bekezdésének megfelelően egy elsőbbségi szint követelményét fel kell venni 
azon döntések sorába, amelyek ellen fellebbezni lehet.

John Bowis és Ria Oomen-Ruijten módosítása

314. módosítás
87. cikk, (1) bekezdés

1. Az Ügynökség döntései ellen fellebbezni 
a 7. cikk, a 18. cikk, a 25. cikk (4) 
bekezdésének harmadik albekezdése, a 28. 
cikk (2) bekezdésének első albekezdése, a 
49. cikk, a 115. cikk (4) bekezdése illetve a 
116. cikk alapján lehet.

1. Az Ügynökség döntései ellen fellebbezni 
a 7. cikk, a 18. cikk, a 25. cikk (4) 
bekezdésének harmadik albekezdése, a 28. 
cikk (2) bekezdésének első albekezdése, a 
49. cikk, az 57 cikk, a 115. cikk (4) 
bekezdése illetve a 116. cikk alapján lehet.

Eredeti: angol
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Indokolás

A koherens engedélyezési döntések szintén legyenek a fellebbezési folyamat részei.

Liam Aylward módosítása

315. módosítás
87. cikk, (2) bekezdés

2. Az első bekezdés alapján benyújtott 
fellebbezés felfüggesztő hatású.

törölve

Eredeti: angol

Indokolás

Lásd a 87. cikk (1) bekezdéséhez tartozó módosítás indoklását.

Liam Aylward módosítása

316. módosítás
87. cikk (2a) bekezdés (új)

2a. A gyártók, importőrök és az utánuk 
következő felhasználók, akiknek érdekeit az 
Ügynökség által hozott intézkedés károsan 
befolyásolná, kapják meg a jóváhagyási 
eljárás alatt a meghallgatás jogát, de 
mindenképpen még mielőtt az intézkedést 
meghozzák.

Eredeti: angol

Indokolás

Lásd a 87. cikk (1) bekezdéséhez tartozó módosítás indoklását
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Françoise Grossetête módosítása

317. módosítás
93. cikk, (2) bekezdés

2. Az Ügynökség kiadásainak tartalmaznia 
kell a személyzeti, az infrastrukturális és 
működési költségeket.

2. Az Ügynökség kiadásainak tartalmaznia 
kell a személyzeti, az infrastrukturális és 
működési költségeket, különösen a 
harmadik féllel kötött szerződések 
következményeképp adódókat, beleértve a 
VI. cím értelmében, az Ügynökséggel 
kapcsolatos értékelési hálózatot is.

Eredeti: francia

Indokolás

Közvetlenül az Ügynökséghez kötődő szakértői hálózatot hoz létre a tagállamokban. Az 
Ügynökség végzi egy harmonizált eljárás keretében a vizsgálati javaslatok és dossziék 
értékelését az ellentmondások elkerülése végett.

Chris Davies + Caroline Lucas, Carl Schlyter és Hiltrud Breyer módosítása

318. módosítás
95. cikk

A 93. cikk (1) bekezdésének (b) pontjában 
hivatkozott díjak szerkezetét és mennyiségét 
az igazgatóság határozza meg, és 
nyilvánosságra kell hozni.

A 93. cikk (1) bekezdésének (b) pontjában 
hivatkozott díjak szerkezetét és mennyiségét 
az igazgatóság határozza meg, és 
nyilvánosságra kell hozni.

Ennek a díjnak egy részét a nem állatokon 
végzett kísérleti módszerek fejlesztésére kell 
fordítani.

Eredeti: angol

Indokolás

A 73. preambulumbekezdés módosításához kapcsolódik. A nem állatokon végzett kísérletek 
támogatásának megvalósulásához, ezen rendelet célkitűzésének megvalósulása érdekében 
elérhetővé kell tenni az olyan nem állatokon végzett kísérleti módszerek fejlesztésére 
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rendelkezésre álló forrásokat, melyek megfelelnek ezen rendelt követelményeinek. (Davies)

A 34(a ) preambulumbekezdés módosításához kapcsolódik. Megnövelt pénzforrásokat 
elérhetővé kell tenni a nem állatokon végzett kísérletek végzésének támogatásának 
megvalósulása érdekében. (Schlyter, Lucas, Breyer)

Christofer Fjellner, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Anja 
Weisgerber, Antonios Trakatellis módosítása

319. módosítás
95. cikk

A 93. cikk (1) bekezdésének (b) pontjában 
hivatkozott díjak szerkezetét és mennyiségét 
az igazgatóság határozza meg, és 
nyilvánosságra kell hozni.

A 93. cikk (1) bekezdésének (b) pontjában 
hivatkozott díjak szerkezetét és mennyiségét 
az igazgatóság határozza meg, és 
nyilvánosságra kell hozni. A díjak csak az 
aktuális bejegyzési költséget fedezzék.

Eredeti: svéd

Indokolás

A díjaknak elfogadhatónak kell lenniük és meg kell felelniük a bejegyzés aktuális költségének. 
Nem lehetnek egy közhatóság finanszírozásának eszközei.

Riitta Myller módosítása

320. módosítás
98. cikk (3) bekezdés

3. Az Ügynökség székhelye az olaszországi 
Ispra legyen.

törölve

Eredeti: angol

Indokolás

A 2003. december 13-án az állam-és kormányfői szinten a tagállamok képviselői között 
létrejött közös megállapodásból származó döntés értelmében (HL L29/15, 2004.2.3), a Vegyi 
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Anyagokkal Foglalkozó Európai Ügynökség székhelye Helsinkiben lesz.

Werner Langen módosítása

321. módosítás
98. cikk (3) bekezdés

3. Az Ügynökség székhelye az olaszországi 
Ispra legyen.

3. Az Ügynökség székhelye Belgiumban, 
Brüsszelben legyen.

Eredeti: német

Indokolás

Brüsszel sokkal központibb helyet foglal el az Európai Unióban.

Caroline Lucas, Carl Schlyter és Hiltrud Breyer módosítása

322. módosítás
105. cikk 

Az igazgatóságnak, egyetértésben a 
Bizottsággal megfelelő kapcsolatokat kell 
kiépítenie az Ügynökség és az ipar, a 
fogyasztóvédelmi, a munkavédelmi a 
környezetvédelmi szervezetek képviselői 
között. Ezek a kapcsolatok magukban 
foglalhatják, hogy megfigyelők vegyenek 
részt az Ügynökség munkájának bizonyos 
aspektusaiban, olyan feltételek mellett, 
amelyet előzőleg az igazgatóság a 
Bizottsággal egyetértésben meghatározott.

Az igazgatóságnak, egyetértésben a 
Bizottsággal megfelelő kapcsolatokat kell 
kiépítenie az Ügynökség és az ipar, a 
fogyasztóvédelmi, a munkavédelmi a 
környezetvédelmi és állatvédelmi
szervezetek képviselői között. Ezek a 
kapcsolatok magukban foglalhatják, hogy 
megfigyelők vegyenek részt az Ügynökség 
munkájának bizonyos aspektusaiban, olyan 
feltételek mellett, amelyet előzőleg az 
igazgatóság a Bizottsággal egyetértésben 
meghatározott.

Eredeti: angol

Indokolás

Az állatvédelmi szervezetek nagyon fontos érdekelt felek ezzel a rendelettel kapcsolatban az 
állatkísérletekre gyakorolt hatásának köszönhetően. Ezért azon szervezetek listáján, melyekkel 
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megfelelő kapcsolatot kell kiépíteni, ezeknek a szervezeteknek is szerepelniük kell.


