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

Rendeletre irányuló javaslat (COM(2003) 0644 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD))

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

ALKALMAZÁSI KÖR

Megegyezésre irányuló módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi, Jonas Sjöstedt, Hans 
Blokland

Megegyezésre irányuló módosítás: 1
I. cím, I. fejezet, 2. cikk

1. Ez a rendelet nem alkalmazandó a 
következőkre:

1. Ez a rendelet nem alkalmazandó a 
következőkre:

(a) a 96/29/Euratom irányelv hatálya alá
tartozó radioaktív anyagok;

(a) a 96/29/Euratom irányelv hatálya alá
tartozó radioaktív anyagok;
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(b) olyan önmagukban, készítményekben 
vagy termékekben előforduló anyagok, 
amelyek vámfelügyelet alatt állnak, feltéve, 
hogy semmilyen módon nem kezelik vagy 
dolgozzák fel őket, továbbá amelyek 
újrakivitel céljából vámszabad területen vagy 
vámszabad raktárban találhatók, vagy 
tranzitáruk;

(b) olyan önmagukban, készítményekben 
vagy termékekben előforduló anyagok, 
amelyek vámfelügyelet alatt állnak, feltéve, 
hogy semmilyen módon nem kezelik vagy 
dolgozzák fel őket, továbbá amelyek 
újrakivitel céljából vámszabad területen vagy 
vámszabad raktárban találhatók, vagy 
tranzitáruk;

(c) nem elkülönített köztes anyagok. (c) nem elkülönített köztes anyagok.

(ca) a 75/442/EGK irányelv és 
módosításainak meghatározása szerinti 
hulladék;
(cb) a 178/2002/EK rendelet 
meghatározása szerinti élelmiszer;

2. Ezt a rendeletet kell alkalmazni a következ
ő joganyagok sérelme nélkül:

2. Ezt a rendeletet kell alkalmazni a következ
ő joganyagok sérelme nélkül:

(a) a 89/391/EGK tanácsi irányelv; (a) a 89/391/EGK tanácsi irányelv;

(b) a 90/394/EGK irányelv; (b) a 90/394/EGK irányelv;

(c) a 98/24/EK tanácsi irányelv; (c) a 98/24/EK tanácsi irányelv;

(d) a veszélyes anyagok és készítményekben 
előforduló veszélyes anyagok vasúti, közúti, 
belvízi, tengeri és légi szállításáról szóló
közösségi jogszabályok.

(d) a veszélyes anyagok és készítményekben 
előforduló veszélyes anyagok vasúti, közúti, 
belvízi, tengeri és légi szállításáról szóló
közösségi jogszabályok.

(da) a módosított 76/768/EGK tanácsi 
irányelvben megállapított tilalmak és 
korlátozások, a következőkre vonatkozóan:

i) a kozmetikai késztermékekkel és azok 
összetevőivel vagy összetevőinek 
kombinációival kapcsolatos állatkísérletek 
tilalma; és 

ii) olyan kozmetikai termékek forgalomba 
hozatala, amelyeknek néhány vagy összes 
összetevőjét vagy végső összetételét 
állatokon tesztelték.
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Amennyiben kizárólag kozmetikai összetev
őként használt anyagokra vonatkozik e 
rendelet, nem engedélyezett állatkísérlet 
elvégzése semmiféle olyan értékelés 
céljából, amelyet e rendelet ilyen 
anyagokra vonatkozóan előír.

(db) közösségi környezetvédelmi 
jogszabályok.

Er. en

Indokolás

A 173., 174., 189., 192., 193., 195., 196. ((ca) pont), a 199., 200. ((ca) pont), a 202. 
(élelmiszerekkel kapcsolatos rész), a 203. ((b )és (e) pont), a 204. (1a(b) pont), és a 207., 
210., 212., 241. és 242. módosításra vonatkozik.

Megegyezésre irányuló módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi,Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Módosítás: 2
II. MELLÉKLET, új bejegyzések

EINECS-
szám

Név/Csoport CAS-
szám

265-995-8 Cellulóz pép 65996-61-4

231-959-9 Oxigén O2 7782-44-7

232-296-4 Földimogyoró-olaj

Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

8002-03-7

232-370-6 Szezámmagolaj

Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

8008-74-0
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232-316-1 Pálmaolaj

Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

8002-75-3

232-282-8 Kókuszolaj

Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

8002-31-8

232-425-4 Pálmamagolaj
Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

8023-79-8

266-9-484 Shea-vaj

Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

294-851-7 Illipezsír
Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

Salolaj

Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

Mandulaolaj

Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

8007-69-0

Mogyoróolaj

Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

Dióolaj

Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

8024-09-7

Kasudióolaj
Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

8007-24-7

Brazildióolaj

Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

Pisztáciadió-olaj
Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

Makadámiadió-olaj

Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

Hidrogenizált, interészterezett és frakcionált szójaolaj

Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.
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Hidrogenizált, interészterezett és frakcionált repceolaj

Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

Hidrogenizált, interészterezett és frakcionált 
napraforgóolaj

Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

Hidrogenizált, interészterezett és frakcionált pálmaolaj
Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

Hidrogenizált, interészterezett és frakcionált kókuszolaj

Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

Hidrogenizált, interészterezett és frakcionált 
pálmamagolaj

Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

Szójabab, héjak és lisztek
Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

Repcemag, héjak és lisztek

Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

Napraforgómag, héjak és lisztek

Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

Földgáz, nyersolaj, szén.

Er. en

Indokolás

Az 1068. (első bejegyzés), 1069., 1071., 1072. és 1087. módosításra vonatkozik. A földgáz 
bejegyzése ide került át a III. mellékletből, amely nem az egyes anyagokkal foglalkozik, 
hanem a bejegyeztetési kötelezettség alóli mentesség kritériumait határozza meg.

Megegyezésre irányuló módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, 
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Jonas Sjöstedt

Módosítás: 3
III. MELLÉKLET, (8) bekezdés

8. Természetben előforduló ásványok, ércek
vagy anyagok, ha a gyártás során nem 
módosulnak kémiailag, kivéve, ha a 67/548 
irányelv értelmében megfelelnek a 
veszélyesként való osztályozás 
kritériumának;

8. Természetben előforduló ásványok vagy 
anyagok, ha a gyártás során nem módosulnak 
kémiailag, kivéve, ha a 67/548 irányelv 
értelmében megfelelnek a veszélyesként való
osztályozás kritériumának;

Er. en

Indokolás

A 4. megegyezésre irányuló módosításhoz kapcsolódik.

Megegyezésre irányuló módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt

Módosítás: 4
III. MELLÉKLET, (8a) bekezdés (új)

 8a. Ércek és az azokból származó dúsított 
ércek, amennyiben a gyártás során nem 
módosulnak kémiailag.

Er. en

Indokolás

Az 1074., 1075., 1076., 1077., 618. és 623. módosításra vonatkozik. A 3. megegyezésre 
irányuló módosításhoz kapcsolódik. 

Megegyezésre irányuló módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt, Hans Blokland
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Módosítás: 5
13. cikk, (14a) bekezdés (új)

 14a. „Kémiai módosítás” minden olyan 
folyamat, amely nem tisztán mechanikus.

Er. en

Indokolás

A 4. megegyezésre irányuló módosításhoz kapcsolódik.

Megegyezésre irányuló módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas
Sjöstedt, Hans Blokland

Módosítás: 6
128. cikk

A mellékletek a 130. cikk (3) bekezdésében 
említett eljárással összhangban 
módosíthatók.

A mellékletek a 130. cikk (3) bekezdésében 
említett eljárással összhangban 
módosíthatók.

E rendelet hatálybalépésétől számított 18 
hónapon belül a Bizottság jogalkotási 
javaslatot terjeszt elő, amelyben 
megállapítja a II. és a III. mellékletben 
található anyagok/anyagcsoportok 
mentességének kritériumait. 

Ezt követően a Bizottság egyértelművé teszi 
a II. mellékletet e kritériumok alapján, és 
eltávolítja azokat a bejegyzéseket, amelyek 
nem tartoznak e rendelet alkalmazási 
körébe.

Er. en

Indokolás

A 390., 1176. és 1066. módosításra vonatkozik.
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Megegyezésre irányuló módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Módosítás: 7
74. cikk, (4) bekezdés, d) pont

(d) az Ügynökség illetékszabályzatát. (d) az Ügynökség illetékszabályzatát 
átlátható módon.

Er. en

Indokolás

Az illetékszabályzatot világos és átlátható kritériumok mentén kell kialakítani, tekintve, hogy 
ez a REACH-rendszer finanszírozásának nagyon fontos eszköze.

A 294. és 295. módosításra vonatkozik.

Megegyezésre irányuló módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Módosítás: 8
75. cikk, (1) bekezdés

1. Az igazgatóság a Tanács által kinevezett 
hat tagállami képviselőből és a Bizottság 
által kinevezett hat képviselőből áll, továbbá
az érdekelt felek közül a Bizottság által 
kinevezett három egyénből, akik nem 
rendelkeznek szavazati joggal.

1. Az igazgatóság a Tanács által kinevezett 
kilenc tagállami képviselőből és a Bizottság 
által kinevezett egy képviselőből, továbbá az 
Európai Parlament által kinevezett két 
képviselőből áll. 

Ezenfelül a Bizottság az érdekelt felek 
(ipari és fogyasztóvédelmi, munkavállalói 
és környezetvédelmi szervezetek) négy 
képviselőjét nevezi ki az igazgatóság 
tagjának, szavazati jog nélkül. 
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Az igazgatóság tagjait úgy kell kinevezni, 
hogy az biztosítsák a legmagasabb szintű
szakértelmet, a vonatkozó szakismeretek 
széles körét és (e tulajdonságok sérelme 
nélkül) a lehető legszélesebb földrajzi 
eloszlást az Európai Unión belül. 

Er. en

Indokolás

Ez a módosítás megismétli a Parlament hagyományos nézetét (míg a tagok teljes számát 
továbbra is állandóként kezeli) az igazgatóság összetétele és kinevezési rendszere 
tekintetében, az EMEA modellje alapján. Az érdekelt felek képviselőinek számát háromról 
négyre emelték annak érdekében, hogy lehetővé váljon valamennyi érintett ágazat bevonása. 

A 299., 76., 297., 298., 1177. és 1178. módosításra vonatkozik.

Megegyezésre irányuló módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris 
Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Módosítás: 9
81. cikk

1. Minden tagállam jelölteket állíthat a 
kockázatértékelési bizottságban való
tagságra. Az ügyvezető igazgató összeállítja 
a jelöltek listáját, amelyet közzétesznek az 
Ügynökség honlapján. Az igazgatóság a 
lista alapján kinevezi a bizottság tagjait, 
amelynek során minden jelöltet állító
tagállamból legalább egy tagot kineveznek.
A tagokat a vegyi anyagok szabályozásával 
kapcsolatos tapasztalatuk és szerepük, 
és/vagy a vegyi anyagok 
kockázatértékelésének felülvizsgálata terén 
szerzett műszaki és tudományos 
szakértelmük alapján nevezik ki.

1. Minden tagállam egy tagot küld a 
kockázatértékelési bizottságba. A tagokat a 
vegyi anyagok szabályozásával kapcsolatos 
tapasztalatuk és szerepük, és/vagy a vegyi 
anyagok kockázatértékelésének 
felülvizsgálata terén szerzett műszaki és 
tudományos szakértelmük alapján nevezik ki.



PE 360.338v02-00 10/19 AM\579388HU.doc

Külső fordítás

HU

2. Minden tagállam jelölteket állíthat a 
társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó
bizottságban való tagságra. Az ügyvezető
igazgató összeállítja a jelöltek listáját, 
amelyet közzétesznek az Ügynökség 
honlapján. Az igazgatóság a lista alapján 
kinevezi a bizottság tagjait, amelynek során 
minden jelöltet állító tagállamból legalább 
egy tagot kineveznek. A tagokat a vegyi 
anyagok szabályozásával kapcsolatos 
tapasztalatuk és szerepük, és/vagy a 
társadalmi-gazdasági elemzés terén szerzett 
szakértelmük alapján nevezik ki.

2. Minden tagállam egy tagot küld a 
társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó
bizottságba. A tagokat a vegyi anyagok 
szabályozásával kapcsolatos tapasztalatuk és 
szerepük, és/vagy a társadalmi-gazdasági 
elemzés terén szerzett szakértelmük alapján 
nevezik ki.

3. Minden tagállam egy tagot küld a 
tagállami bizottságba.

3. Minden tagállam egy tagot küld a 
tagállami bizottságba.

4. A bizottságoknak lehetőség szerint sokrét
ű szakértelemmel rendelkező tagokkal kell 
rendelkeznie. E célból a bizottságok 
legfeljebb öt további tagot vehetnek fel azok 
különleges kompetenciája alapján.

A bizottságok tagjainak hivatali ideje három 
év, a kinevezésük meghosszabbítható.

A bizottságok tagjai tudományos, műszaki és 
szabályozási kérdésekben tanácsadók 
segítségét vehetik igénybe.

Az ügyvezető igazgató és annak képviselője, 
valamint a Bizottság képviselői részt 
vehetnek a bizottságoknak és a 
munkacsoportoknak az Ügynökség vagy a 
bizottságok által összehívott ülésein. 
Indokolt esetben a bizottsági tagok vagy az 
igazgatóság kérésére felkérhetik az 
érintetteket, hogy megfigyelőként vegyenek 
részt az üléseken.

4. A bizottságoknak lehetőség szerint sokrét
ű szakértelemmel rendelkező tagokkal kell 
rendelkeznie. E célból a bizottságok 
legfeljebb öt további tagot vehetnek fel azok 
különleges kompetenciája alapján.

A bizottságok tagjainak hivatali ideje három 
év, a kinevezésük meghosszabbítható.

A bizottságok tagjai tudományos, műszaki és 
szabályozási kérdésekben tanácsadók 
segítségét vehetik igénybe.

Az ügyvezető igazgató és annak képviselője, 
valamint a Bizottság képviselői részt 
vehetnek a bizottságoknak és a 
munkacsoportoknak az Ügynökség vagy a 
bizottságok által összehívott ülésein. Az 
érintettek megfigyelőként szintén részt 
vehetnek az üléseken.
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5. Az egyes bizottságoknak a jelölést követ
ően a tagállamok által kinevezett tagjai 
biztosítják az Ügynökség feladatai és a 
tagállamok illetékes hatóságainak munkája 
közötti megfelelő koordinációt.

5. Az egyes bizottságok tagjai biztosítják az 
Ügynökség feladatai és a tagállamok illetékes 
hatóságainak munkája közötti megfelelő
koordinációt.

6. A bizottságok tagjait a tagállamok 
rendelkezésére álló tudományos és műszaki 
források támogatják. E célból a tagállamok 
megfelelő tudományos és műszaki forrásokat 
bocsátanak az általuk jelölt bizottsági tagok 
rendelkezésére. Az egyes tagállamok 
illetékes hatóságai elősegítik a bizottságok és 
munkacsoportjaik munkáját. 

6. A bizottságok tagjait a tagállamok 
rendelkezésére álló tudományos és műszaki 
források támogatják. E célból a tagállamok 
megfelelő tudományos és műszaki forrásokat 
bocsátanak az általuk jelölt bizottsági tagok 
rendelkezésére. Az egyes tagállamok 
illetékes hatóságai elősegítik a bizottságok és 
munkacsoportjaik munkáját. 

7. A tagállamok tartózkodnak attól, hogy a 
kockázatértékelési bizottság vagy a 
társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó
bizottság tagjainak, illetve azok 
tudományos és műszaki tanácsadóinak és 
szakértőinek olyan utasításokat adjanak, 
amelyek nem egyeztethetőek össze azok 
egyéni feladataival, illetve az Ügynökség 
feladataival, kötelezettségeivel és 
függetlenségével.
8. Egy vélemény előkészítése során az egyes 
bizottságok arra törekszenek, hogy 
konszenzust érjenek el. Amennyiben nem 
sikerül konszenzust elérni, akkor a vélemény 
a tagok többségének álláspontját tartalmazza, 
s megadja a kisebbségi álláspontot és annak 
indoklását is.

8. Egy vélemény előkészítése során az egyes 
bizottságok arra törekszenek, hogy 
konszenzust érjenek el. Amennyiben nem 
sikerül konszenzust elérni, akkor a vélemény 
a tagok többségének álláspontját tartalmazza, 
s megadja a kisebbségi álláspontot és annak 
indoklását is.
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9. Az egyes bizottságok létrehozzák saját 
eljárási szabályzatukat.

Az eljárási szabályzat meghatározza 
különösen az elnök kinevezésére és 
helyettesítésére, valamint a tagok 
helyettesítésére vonatkozó eljárást, az egyes 
feladatoknak a munkacsoportokra történő
átruházásával kapcsolatos eljárást, a 
munkacsoportok létrehozását, valamint a 
vélemények sürgős elfogadásával 
kapcsolatos eljárást. A tagállami bizottságok 
esetében az elnök az Ügynökség 
alkalmazottja.

Az eljárási szabályzat a Bizottság és az 
igazgatóság támogató véleményének 
kézhezvételét követően lép hatályba.

9. Az egyes bizottságok létrehozzák saját 
eljárási szabályzatukat.

Az eljárási szabályzat meghatározza 
különösen az elnök kinevezésére és 
helyettesítésére, valamint a tagok 
helyettesítésére vonatkozó eljárást, az egyes 
feladatoknak a munkacsoportokra történő
átruházásával kapcsolatos eljárást, a 
munkacsoportok létrehozását, valamint a 
vélemények sürgős elfogadásával 
kapcsolatos eljárást. A tagállami bizottságok 
esetében az elnök az Ügynökség 
alkalmazottja.

Az eljárási szabályzat a Bizottság és az 
igazgatóság támogató véleményének 
kézhezvételét követően lép hatályba.

Er. en

Indokolás

Minden tagállamnak képviseltetnie kell magát a bizottságokban. Biztosítani kell, hogy az 
érintettek részvétele a bizottságok ülésein ne csak meghívásos alapon történjen. Az egyértelm
űség érdekében az Ügynökség szerveit alkotó részek függetlenségére vonatkozó valamennyi 
rendelkezést egyetlen cikk alá vontak össze (lásd a 84. cikk módosítását).

A 84., 85., 87., 88., 300., 301., 302., 1179., 1180. és 303. módosításra vonatkozik.

Megegyezésre irányuló módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris 
Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Módosítás: 10
82. cikk
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1. Minden tagállam egy hároméves 
meghosszabbítható időszakra egy tagot 
nevez ki a fórumba. A tagokat a vegyi 
anyagokra vonatkozó jogszabályok 
végrehajtása terén betöltött szerepük, 
valamint az ezen a területen szerzett 
tapasztalataik alapján választják ki, akik 
kapcsolatot tartanak fenn a tagállamok 
illetékes hatóságaival.

A fórumnak lehetőség szerint sokrétű
szakértelemmel rendelkező tagokkal kell 
rendelkeznie. E célból a fórum legfeljebb öt 
további tagot vehet fel azok különleges 
kompetenciája alapján. Ezeknek a tagoknak a 
hivatali ideje három év, a kinevezésük 
meghosszabbítható.

A fórum tagjai tudományos és műszaki 
tanácsadók segítségét vehetik igénybe.

Az Ügynökség ügyvezető igazgatója és 
annak képviselője, valamint a Bizottság 
képviselői részt vehetnek a fórum és annak 
munkacsoportjainak ülésein. Adott esetben a 
fórum tagjainak vagy az igazgatóság 
kérésére felkérhetik az érintetteket, hogy 
megfigyelőként vegyenek részt az üléseken.

1. Minden tagállam egy hároméves 
meghosszabbítható időszakra egy tagot 
nevez ki a fórumba. A tagokat a vegyi 
anyagokra vonatkozó jogszabályok 
végrehajtása terén betöltött szerepük, 
valamint az ezen a területen szerzett 
tapasztalataik alapján választják ki, akik 
kapcsolatot tartanak fenn a tagállamok 
illetékes hatóságaival.

A fórumnak lehetőség szerint sokrétű
szakértelemmel rendelkező tagokkal kell 
rendelkeznie. E célból a fórum legfeljebb öt 
további tagot vehet fel azok különleges 
kompetenciája alapján. Ezeknek a tagoknak a 
hivatali ideje három év, a kinevezésük 
meghosszabbítható.

A fórum tagjai tudományos és műszaki 
tanácsadók segítségét vehetik igénybe.

Az Ügynökség ügyvezető igazgatója és 
annak képviselője, valamint a Bizottság 
képviselői részt vehetnek a fórum és annak 
munkacsoportjainak ülésein. Az érintettek 
megfigyelőként szintén részt vehetnek az 
üléseken.

A fórum tagjai nem tartozhatnak az 
igazgatósághoz.

2. A fórum tagállamok által kinevezett tagjai 
biztosítják a fórum feladatai és a tagállamok 
illetékes hatóságainak munkája közötti 
megfelelő koordinációt.

2. A fórum tagállamok által kinevezett tagjai 
biztosítják a fórum feladatai és a tagállamok 
illetékes hatóságainak munkája közötti 
megfelelő koordinációt.
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3. A fórum tagjait a tagállamok illetékes 
hatóságai rendelkezésére álló tudományos és 
műszaki források támogatják. Az egyes 
tagállamok illetékes hatóságai elősegítik a 
fórum és a munkacsoportjai munkáját. A 
tagállamok tartózkodnak attól, hogy a 
fórum tagjainak, illetve azok tudományos 
és műszaki tanácsadóinak és szakértőinek 
olyan utasításokat adjanak, amelyek nem 
egyeztethetőek össze azok egyéni 
feladataival, illetve a fórum feladataival és 
kötelezettségeivel.

3. A fórum tagjait a tagállamok illetékes 
hatóságai rendelkezésére álló tudományos és 
műszaki források támogatják. Az egyes 
tagállamok illetékes hatóságai elősegítik a 
fórum és a munkacsoportjai munkáját. 

4. A fórum létrehozza saját eljárási 
szabályzatát.

Az eljárási szabályzat meghatározza 
különösen az elnök kinevezésére és 
helyettesítésére, valamint a tagok 
helyettesítésére vonatkozó eljárást, továbbá
az egyes feladatoknak a munkacsoportokra 
történő átruházásával kapcsolatos eljárást.

Az eljárási szabályzat a Bizottság és az 
igazgatóság támogató véleményének 
kézhezvételét követően lép hatályba.

4. A fórum létrehozza saját eljárási 
szabályzatát.

Az eljárási szabályzat meghatározza 
különösen az elnök kinevezésére és 
helyettesítésére, valamint a tagok 
helyettesítésére vonatkozó eljárást, továbbá
az egyes feladatoknak a munkacsoportokra 
történő átruházásával kapcsolatos eljárást.

Az eljárási szabályzat a Bizottság és az 
igazgatóság támogató véleményének 
kézhezvételét követően lép hatályba.

Er. en

Indokolás

A 304., 90. és 91. módosításra vonatkozik.

ÉRTÉKELÉS

Megegyezésre irányuló módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris 
Davies, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Módosítás: 11
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(10) preambulumbekezdés

(10) Az értékelési rendelkezések 
meghatározzák a bejegyzést követően annak az 
ellenőrzését, hogy a benyújtott dokumentációk 
összhangban állnak-e ennek a rendeletnek az el
őírásaival, és lehetővé teszik az 
anyagtulajdonságok tekintetében további 
információk szerzését. A tagállamoknak a 
gördülő terveikbe való felvételt követően 
értékelniük kell az anyagokat, ha okkal 
feltételezik, hogy azok egészségügyi vagy 
környezeti kockázatot hordoznak.

(10) Az értékelési rendelkezések 
meghatározzák a bejegyzést követően annak az 
ellenőrzését, hogy a benyújtott dokumentációk 
összhangban állnak-e ennek a rendeletnek az el
őírásaival, és lehetővé teszik az 
anyagtulajdonságok tekintetében további 
információk szerzését. Az Ügynökségnek −
az egyes tagállamok által erre a célra 
kijelölt szervezet(ek)re támaszkodva − a 
közösségi gördülő tervbe való felvételüket 
követően értékelnie kell az anyagokat, ha 
okkal feltételezi, hogy azok egészségügyi 
vagy környezeti kockázatot hordoznak.

Er. en

Indokolás

A 119. módosításra vonatkozik.

Megegyezésre irányuló módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris 
Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Módosítás: 12
(48) preambulumbekezdés

(48) Ezen túlmenően bizalmat kell ébreszteni a 
bejegyzések általános minősége iránt, és 
gondoskodni kell arról, hogy a széles 
nyilvánosság és a vegyipar összes érdekeltje 
bízzon abban, hogy a vállalkozások eleget 
tesznek a rájuk rótt kötelezettségeknek; ennek 
megfelelően célszerű ugyanazt a tagállamot
felhatalmazni arra, hogy ellenőrizze az e célból 
benyújtott bejegyzési dokumentációk 
megfelelését.

(48) Ezen túlmenően bizalmat kell ébreszteni a 
bejegyzések általános minősége iránt, és 
gondoskodni kell arról, hogy a széles 
nyilvánosság és a vegyipar összes érdekeltje 
bízzon abban, hogy a vállalkozások eleget 
tesznek a rájuk rótt kötelezettségeknek; ennek 
megfelelően célszerű az Ügynökséget 
felhatalmazni arra, hogy ellenőrizze az e célból 
benyújtott bejegyzési dokumentációk 
megfelelését.
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Er. en

Indokolás

A 11. és 13. megegyezésre irányuló módosításhoz kapcsolódik.

Megegyezésre irányuló módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris 
Davies, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Módosítás: 13
(49) preambulumbekezdés

(49) Az Ügynökséget arra is fel kell 
hatalmazni, hogy a tagállam illetékes 
hatóságai által elvégzett értékelések alapján 
további tájékoztatást kérjen a gyártóktól, import
őröktől és a későbbi felhasználóktól az olyan 
anyagokról, amelyekről feltételezik, hogy 
kockázatot jelentenek az egészség vagy a 
környezet számára, többek között azzal az 
indokkal, hogy nagy mennyiségben vannak 
jelen a belső piacon. A tagállamoknak e célból 
a gördülő tervek készítése révén er
őforrásokat kell betervezniük és 
biztosítaniuk. Ha az engedélyköteles anyagok 
felhasználásából származó kockázattal egyenlő
szintű kockázat származik a telephelyen 
elkülönített köztes termékek felhasználásából, a 
tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy 
indokolt esetben további tájékoztatást kérjenek.

(49) Az Ügynökséget arra is fel kell 
hatalmazni, hogy az elvégzett értékelések 
alapján további tájékoztatást kérjen a 
gyártóktól, importőröktől és a későbbi 
felhasználóktól az olyan anyagokról, amelyekr
ől feltételezik, hogy kockázatot jelentenek az 
egészség vagy a környezet számára, többek 
között azzal az indokkal, hogy nagy 
mennyiségben vannak jelen a belső piacon. Az 
anyag értékelésére közösségi gördülő tervet 
kell létrehozni. Ha az engedélyköteles 
anyagok felhasználásából származó kockázattal 
egyenlő szintű kockázat származik a 
telephelyen elkülönített köztes termékek 
felhasználásából, a tagállamok számára lehet
ővé kell tenni, hogy indokolt esetben további 
tájékoztatást kérjenek.

Er. en

Indokolás

A 153. módosításra vonatkozik. 
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JELENTÉS

Megegyezésre irányuló módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris 
Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Módosítás: 14
114. cikk

1. A tagállamok minden tizedik évben egy 
jelentést nyújtanak be a Bizottságnak az e 
rendeletnek a területükön való
alkalmazásáról, amely a 108. cikkben 
meghatározott formátumban tartalmazza az 
értékelésről és a végrehajtásról szóló
szakaszokat.

1. A tagállamok minden ötödik évben egy 
jelentést nyújtanak be a Bizottságnak az e 
rendeletnek a területükön való
alkalmazásáról, amely a 108. cikkben 
meghatározott formátumban tartalmazza az 
értékelésről és a végrehajtásról szóló
szakaszokat. 

A jelentésnek rögzítenie kell a rendelet 
alkalmazása során szerzett tapasztalatokat. 
Információt kell többek között tartalmaznia 
a megvalósított nyomon követési és ellenőrz
ő intézkedésekről, a megállapított 
szabálysértésekről és a kirótt szankciókról.

Az első jelentést azonban az e rendelet 
hatálybalépését követő ötödik évben nyújtják 
be.

Az első jelentést azonban az e rendelet 
hatálybalépését követő negyedik évben 
nyújtják be.

2. Az Ügynökség minden tizedik évben egy 
jelentést nyújt be a Bizottságnak e rendelet 
alkalmazásáról.

Az első jelentést azonban a 131. cikk (2) 
bekezdésében előírt értesítés időpontját
követő ötödik évben nyújtják be.

2. Az Ügynökség minden ötödik évben egy 
jelentést nyújt be a Bizottságnak e rendelet 
alkalmazásáról.

Az első jelentést azonban … *.

* öt évvel e rendelet hatálybalépését követ
ően nyújtják be

3. A Bizottság minden tizedik évben egy 
általános jelentést tesz közzé az e rendelet 
alkalmazása során szerzett tapasztalatokról, 
amely tartalmazza az (1) és (2) bekezdésben 
említett információkat is.

3. A Bizottság minden ötödik évben egy 
általános jelentést tesz közzé és továbbít az 
Európai Parlament és a Tanács számára, 
az e rendelet alkalmazása során szerzett 
tapasztalatokról, amely tartalmazza az (1) és 
(2) bekezdésben említett információkat is.
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Az első jelentést azonban a 131. cikk (2) 
bekezdésében előírt értesítés időpontját 
követő hatodik évben teszik közzé.

Az első jelentést azonban … *

* hat évvel e rendelet hatálybalépését követ
ően teszik közzé.

Er. en

Indokolás

A rendelet egységes végrehajtásának biztosítása érdekében rövidebb jelentési időszakokat 
kell meghatározni. A jelentések minőségének biztosítása érdekében meg kell határozni a 
jelentésekben foglalt legkevesebb információt is. 

Az Ügynökség és a Bizottság által készített első jelentés benyújtásával kapcsolatos határid
őket előrehozták abból a célból, hogy lehetővé váljon a rendelet felülvizsgálata a 
hatálybalépését követő hat év elteltével.

A 342., 340., 99., 100., 101., 102., 339. és 341. módosításra vonatkozik.

ÁLLATKÍSÉRLETEK

Megegyezésre irányuló módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris 
Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Módosítás: 15
12. cikk, (2) bekezdés, 1a. albekezdés (új)
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E módszereket rendszeresen felül kell 
vizsgálni és javítani kell annak érdekében, 
hogy csökkentésék a gerinces állatokon 
végzett kísérletek és az érintett állatok 
számát. Különösen abban az esetben, ha az 
Alternatív Módszerek Validálásával 
Foglalkozó Európai Központ (ECVAM) egy 
alternatív vizsgálati módszert érvényesnek 
és szabályozói jóváhagyásra alkalmasnak 
nyilvánít, az Ügynökség a 128. cikkben el
őírt eljárással összhangban 14 napon belül 
határozattervezetet nyújt be e rendelet 
vonatkozó mellékletének vagy 
mellékleteinek a módosításairól az 
állatkísérletek alternatív módszerrel történő
felváltása céljából.

Er. en

Indokolás

Az 527., 22. és 391. módosításra vonatkozik. A vizsgálati módszereket automatikusan 
frissíteni kell, amikor az ECVAM jóváhagy egy alternatív vizsgálati módszert.

Megegyezésre irányuló módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris 
Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Módosítás: 16
(47a) preambulumbekezdés (új)

 (47a) A szükségtelen állatkísérletek 
elkerülése érdekében az érdekelt feleknek 
90 napos időszak áll a rendelkezésükre, 
amely során megjegyzést tehetnek a 
gerinceseken végzett kísérleteket magukban 
foglaló vizsgálati javaslatokról. Az ebben az 
időszakban benyújtott megjegyzéseket a 
bejegyeztetésre kötelezettnek vagy a későbbi 
felhasználónak figyelembe kell vennie.
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Er. en

Indokolás

A 149. és a 150. módosításra vonatkozik. A 757. módosításhoz kapcsolódik. Az Egyesült 
Államok nagy termelési volumenű vegyi anyagokra vonatkozó programja (HPV) 
bebizonyította, hogy az érintett felek számára biztosított véleményezési időszak elősegíti az 
állatkísérletek megakadályozását és a költségmegtakarítást.


