
DT\617229HU.doc PE 374.303v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT

2004
«
«««

«
«
«««

«
«

«
2009

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

31.5.2006

MUNKADOKUMENTUM

a vegyi anyagok bejegyzéséről, értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról (REACH) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslat második olvasata tükrében

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Guido Sacconi



DT\617229HU.doc PE 374.303v01-002/3DT\617229HU.doc

HU

A Tanács közös álláspontja jóváhagyja és néhány pontjában megerősíti a Parlament által az 
első olvasat után kialakított, az európai vegyipar versenyképessége és emberi egészség és a 
környezet védelme közötti egészséges egyensúlyra vonatkozó álláspontot. 

Az előadó ezt örömmel fogadja, és úgy véli, hogy amennyiben a Tanács és a Bizottság építő 
szándékkal áll hozzá a tárgyalásokhoz, jó esély van arra, hogy a második olvasatban 
megegyezés szülessen.

E célkitűzés tekintetében az előadó a rendelet céljának eléréshez szükséges néhány olyan 
részletre kívánja fektetni a hangsúlyt, amelyeknek a Tanács nem tulajdonított kellő 
jelentőséget.  Az előadó fenntartja a jogot, hogy a szakbizottságban folyó viták fényében 
egyéb, kisebb jelentőségű kérdés tekintetében a későbbiekben nyilvánítson véleményt.

A Parlament az első olvasatban egyértelműen amellett foglalt állast, hogy a különösen 
veszélyes anyagokat biztonságosabb alternatív anyagokkal illetve technológiákkal kell 
felcserélni. Pontosan ez a rendelet célja, és nem pusztán munka- és fogyasztóvédelmi 
megfontolásokból, hanem, amint az már elhangzott, azért is, hogy az innováció teret kapjon a 
termelésben.

Az előadó ezért szükségesnek tartja, hogy a Parlament ragaszkodjon ahhoz az álláspontjához, 
hogy az engedélyezési eljárást szigorítani kell a különösen veszélyes vegyi anyagok 
helyettesítésének támogatásán keresztül (214., 471.rev, 215-217, 219-221, 223., 226-233, 
235., 236. e 359., 237-242, 246., 255., 8., 15. és 41. módosítás). Itt ismételten fel kell hívni a 
figyelmet arra, hogy nem arról van szó, hogy a kötelező helyettesítés előírásával újabb terhet 
raknánk a vállalkozásokra. Ellenkezőleg, a rendelet célja az, hogy az ipart ruházza fel 
felelősséggel a megvalósítható és biztonságos alternatívák kutatásának tekintetében, már csak 
a fogyasztói bizalom visszaszerzése érdekben is.

Az előadó szándéka az, hogy néhány, a Parlament által nagy többséggel elfogadott, ám a 
Tanács közös álláspontjában nem szereplő módosítást ismételten benyújtson. 

Itt különösen a gyártót és az importőrt kötelező „kellő igyekezet” elvének megerősítéséről van 
szó, melynek eredményeképpen a piacra kerülő anyagokat megfelelőképpen lehetne 
ellenőrizni, és az anyagok használatából eredő kockázatok tekintetében kellő információ és 
tájékoztatás állna rendelkezésre (364. és 59. módosítás). 

A módosítások egy másik csoportja, amelyekkel az előadó foglalkozni kíván, az 
állatkísérletekről szól (108., 140., 143., 176., 177., 257., 361., 24. és 36. módosítás). Az 
előadó szeretné felhívni a figyelmet az Alternatív Módszerek Validálásával Foglalkozó 
Európai Központ (ECVAM) által betöltött fontos szerepre, és támogatja, hogy az 
állatkísérleteket váltsák ki az ECVAM által tudományosan elismert alternatív tesztelési 
módszerekkel.  Az állatkísérletek során gyűjtött, az állatkísérletek megismétlésének elkerülése 
érdekében az Ügynökségnek benyújtandó információkra és megállapításokra, valamint az 
alternatív vizsgálati módszerek bizottságának felállítására vonatkozó módosítások szintén 
ismételten benyújtásra kerülnek.

Az előadónak továbbá szándékában áll ismét benyújtani az anyagoknak az egészségre és a 
környezetre gyakorolt hatásának és kockázatának felméréséhez szükséges információk 
cseréjének megerősítésére irányuló módosításokat (90., 112., 121., 366/166, 789. és 294. 
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módosítás). A termelés összes fázisában a REACH rendelkezések betartásával előállított 
árucikkek azonosítása és promóciója érdekében bevezetendő európai minőségvédjegyről 
szóló módosítás is ismételten benyújtásra kerül.

A Tanács közös álláspontjának javítása érdekében az előadó elengedhetetlennek tartja 
különösen a kis- és középvállalkozásoknak az alkalmazás során felmerülő gondjait orvosolni 
kívánó, a rendszer könnyebben kezelhetővé tételéről szóló módosítások ismételt benyújtását. 
Ezért a kis- és középvállalatoknak nyújtandó segítségről és támogatásról, valamint a 
tagállamok által elfogadandó segítségnyújtási intézkedésekről szóló módosítások ismételten 
benyújtásra kerülnek.

Az előadó végezetül elsőrendű fontosságúnak tartja a Parlament előjogainak megerősítését, és 
az elért eredmények nyomon követésében, valamint az Ügynökség felállításában betöltött 
szerepének kiemelését.

Végezetül, ismételten benyújtásra kerülnek azok az egyes speciális kérdésekhez fűződő 
módosítások, amelyekben, az előadó véleménye szerint, a Parlament első olvasatában 
kialakított álláspontja jelentősen javítja a közös álláspontot (88. (7a), 110. és 87., 134. és 150., 
369., 157., 162., 263. és 309. módosítás).


