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Eljárások jelölése

* Konzultációs eljárás
a leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
a leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
a leadott szavazatok többsége kell a közös álláspont 
elfogadásához, a Parlamentet alkotó képviselők többsége kell a 
közös álláspont elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás
a Parlamentet alkotó képviselők többsége kell, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300. cikkében, valamint az Európai 
Uniót létrehozó szerződés 7. cikkében meghatározott eseteket

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
a leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
a leadott szavazatok többsége kell a közös álláspont 
elfogadásához, a Parlamentet alkotó képviselők többsége kell a 
közös álláspont elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
a leadott szavazatok többsége kell az együttes szöveg 
elfogadásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogi alaptól függ)

Módosítások egy jogalkotói szöveghez

A Parlament általi módosításokban a módosított szöveg “kövér dőlt” 
betűtípussal kiemelt. A normál “dőlt” betűtípussal történő kiemelés utalást 
jelent a vonatkozó osztályokra, a törvényszöveg azon részeit mutatva, 
melyekre vonatkozóan korrekció javasolt, elősegítve a végleges szöveg 
előkészítését (például egy adott nyelv változatában a nyilvánvaló hibák vagy 
kihagyások). Ezek a javasolt korrekciók az érintett osztályok 
megállapodásának tárgyát képezik.



PE 353.529v02-00

Külső fordítás 4/73 PR\557575HU.doc

HU

TARTALOM

Oldal

EURÓPAI PARTALMENTI JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET.................6

INDOKLÓ NYILATKOZAT ...............................................................................................64

(*) Fokozott együttműködés a bizottságok között – 47. cikk



PR\557575HU.doc 5/73 PE 353.529v02-00

Külső fordítás

HU



PE 353.529v02-00

Külső fordítás 6/73 PR\557575HU.doc

HU

EURÓPAI PARLAMENTI JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

az Európai Parlament és a Tanács a vegyi anyagok regisztrációjáról, kiértékeléséről 
engedélyezéséről szóló (REACH), az Európai Vegyi Anyag Ügynökséget létrehozó, és a 
1999/45/EK irányelvet, valamint a tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról 
szóló …/…/EK rendeletet módosító rendeletére vonatkozó javaslatról
(COM(2003) 644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))
(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlament és a Tanács számára tett javaslatára 
(COM(2003) 0644)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikk (2) bekezdésére és 95. cikkére, amelynek 
értelmében a javaslatot a Bizottság benyújtotta (C5-0530/2003),

– tekintettel az Eljárási Szabályzat 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Fogyasztóvédelmi Bizottság 
jelentésére és a Költségvetési Bizottság, a Gazdasági és Monetáris Bizottság, a Jogi Ügyi 
és Belső Piaci Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Foglalkoztatási 
és Szociális Bizottság véleményeire (A5-0000/2003),

1. Az alábbi módosításokkal jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. Felkéri a Bizottságot, hogy az anyagot terjessze ismét a Parlament elé, ha a javaslatot 
szándékában áll lényegesen módosítani, vagy más szöveggel helyettesíteni;

3. Utasítja az elnökét, hogy továbbítsa állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

1. módosítás
3a. preambulumbekezdés (új)

(3a) A fenntartható fejlődésről tartott 
johannesburgi csúcstalálkozón 2002. 
szeptember 4-én elfogadott cselekvési terv 
szerint a vegyi anyagokat 2020-ra úgy kell 
előállítani és felhasználni, hogy az ne 
károsítsa az emberi egészséget és a 
környezetet. 

  
1 Még nem került a HL-ban publikálásra.
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Indoklás

Ki kell jelenteni, hogy az a cél, hogy végső soron csak olyan vegyi anyagok kerüljenek 
gyártásra és felhasználásra, amelyek nem ártalmasak az emberi egészségre és a környezetre 
olyan kötelezettségvállalás, amelyet nem csak az Európai Uniónak, hanem az egész világnak 
tiszteletben kell tartania.

2. módosítás
7. preambulumbekezdés

(7) Az e rendelet által létrehozandó új 
rendszer egy fontos célkitűzése annak 
ösztönzése, hogy a veszélyes anyagok 
kevésbé veszélyes anyagokra vagy 
technológiákra legyenek felcserélve, ahol 
megfelelő alternatívák állnak 
rendelkezésre. Ez a rendelet nem érinti a 
munkavállalók védelmére vonatkozó 
irányelvek végrehajtását, különösen a 
Tanács 1990. június 28-i irányelvét a 
munkájuk során rákkeltő anyagokkal 
kapcsolatos kockázatoknak kitett 
munkavállalók védelméről [hatodik egyedi 
irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. 
cikkének (1) bekezdése értelmében] amely 
értelmében a munkáltatóktól megkövetelik,
hogy, amennyiben az lehetséges, távolítsák 
el a veszélyes anyagokat, vagy a veszélyes 
anyagokat helyettesítsék kevésbé veszélyes 
anyagokkal.

(7) Az e rendelet által létrehozandó új 
rendszer egy fontos célkitűzése annak 
biztosítása, hogy a veszélyes anyagok 
kevésbé veszélyes anyagokra vagy 
technológiákra legyenek felcserélve, ahol 
megfelelő alternatívák állnak 
rendelkezésre. Ez a rendelet nem érinti a 
munkavállalók védelmére vonatkozó 
irányelvek végrehajtását, különösen a 
Tanács 1990. június 28-i irányelvét a 
munkájuk során rákkeltő anyagokkal 
kapcsolatos kockázatoknak kitett 
munkavállalók védelméről [hatodik egyedi 
irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. 
cikkének (1) bekezdése értelmében] amely 
értelmében a munkáltatóktól megkövetelik, 
hogy, amennyiben az lehetséges, távolítsák 
el a veszélyes anyagokat, vagy a veszélyes 
anyagokat helyettesítsék kevésbé veszélyes 
anyagokkal. Ebben az összefüggésben a 
tagállamoknak hatalmában kell, hogy 
álljon, hogy ahol azt megfelelőnek ítélik, 
nemzeti szinten magasabb biztonsági 
szabványokat állapítsanak meg.

Indoklás

A fő célkitűzés a veszélyes anyagok felcserélése kevésbé veszélyesekre.

Ez egy fontos következménye az EK-Szerződés 137. cikkének (a munkavállalók védelmére 
vonatkozó jogszabályalkotás jogi alapja).

3. módosítás
8a. preambulumbekezdés (új)
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(8a) Egy vegyi anyagot alapállapotában, 
vagy egy készítmény vagy árucikk 
alkotóelemeként a gyártóknak, az 
importőrnek és a végfelhasználónak úgy 
kell legyártaniuk, importálniuk és 
felhasználniuk (vagy forgalomba 
hozniuk), hogy biztosítsák, hogy ésszerűen 
előrelátható feltételek mellett nem okoz 
károsodást az emberi egészségben vagy a 
környezetben.

Indoklás

Ez a módosítás bevezeti a gondoskodás kötelezettségének általános elvét. Mivel a REACH 
nem vonatkozik a vegyi anyagok minden felhasználójára, fontos az emberi egészség és a 
környezet védelmének szemszögéből létrehozni a gondoskodás általános kötelezettségét az 
anyagok előállítása és felhasználása tekintetében. Az ilyen alapelv pusztán törvénybe iktatná 
az iparág által ösztönzött önkéntes kötelezettség-vállalásokat (pl. a Felelősségteljes 
Gondozási Programot).

4. módosítás
12. preambulumbekezdés

(12) Az engedélyezési rendelkezések 
előírják, hogy a nagyon magas kockázatú
anyagok forgalomba hozatalára és 
felhasználására a Bizottság csak akkor 
adhatja meg az engedélyt, ha a 
felhasználásukból fakadó kockázatok 
megfelelően ellenőrzés alatt vannak tartva, 
vagy ha a felhasználás társadalmi-
gazdasági okokból igazolható.

(12) Az engedélyezési rendelkezések 
előírják, hogy a nagyon magas kockázatú 
anyagok forgalomba hozatalára és 
felhasználására a Bizottság csak akkor 
adhatja meg, korlátozott időtartamra, az 
engedélyt, amikor nem léteznek megfelelő 
alternatív anyagok vagy technológiák, 
amikor az ilyen anyagok felhasználása 
társadalmi-gazdasági alapon igazolható, 
és amikor a felhasználásukból fakadó 
kockázatok megfelelően ellenőrzés alatt 
vannak tartva.

Indoklás

Fontos a behelyettesítés elvét hozzákapcsolni az engedély megadásához.

5. módosítás
16. preambulumbekezdés

(16) A tapasztalatok azt mutatták, hogy (16) A tapasztalatok azt mutatták, hogy 
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nem megfelelő a tagállamoktól 
megkövetelni, hogy mérjék fel minden 
kémiai anyag kockázatát. A felelősséget 
tehát mindenek előtt azokra a 
vállalkozásokra kell helyezni, amelyek 
gyártják vagy importálják az anyagokat, de 
csak akkor, ha ezt egy bizonyos mennyiség 
felett teszik, lehetővé téve a számukra, 
hogy viselni tudják az ezzel kapcsolatos 
terheket. Ezeknek a vállalkozásoknak meg 
kell tenniük a szükséges kockázatkezelési 
intézkedéseket összhangban azzal, hogy 
hogyan értékelik az anyagaikban rejlő 
kockázatokat.

nem megfelelő a tagállamoktól 
megkövetelni, hogy mérjék fel minden 
kémiai anyag kockázatát. A felelősséget 
tehát mindenek előtt azokra a 
vállalkozásokra kell helyezni, amelyek 
gyártják vagy importálják az anyagokat, de 
csak akkor, ha ezt egy bizonyos mennyiség 
felett teszik, lehetővé téve a számukra, 
hogy viselni tudják az ezzel kapcsolatos 
terheket. Ezeknek a vállalkozásoknak meg 
kell tenniük a szükséges kockázatkezelési 
intézkedéseket összhangban azzal, hogy 
hogyan értékelik az anyagaikban rejlő 
kockázatokat. Ez magában foglalja 
minden egyes anyag előállításából, 
felhasználásából és értékesítéséből fakadó 
kockázatok megfelelő és átlátható módon 
történő leírását, dokumentálását és 
bejelentését. A gyártóknak és a 
végfelhasználóknak a legbiztonságosabb 
hozzáférhető anyagok alapján kell az 
előállításra és a felhasználásra az anyagot 
kiválasztaniuk.

Indoklás

Ez bevezeti a “gondoskodás kötelességének” az elvét.

6. módosítás
24. preambulumbekezdés

(24) Az anyagokról szóló információ 
létrehozásának követelményeit az anyag 
gyártásának vagy importálásának 
volumene alapján kell sorrendbe állítani, 
mivel ez jelzéssel szolgál arra nézve, hogy 
az ember vagy a környezet mennyire lehet 
kitéve az anyagoknak, és a leírásoknak 
részleteseknek kell lenniük.

(24) Az anyagokról szóló információ 
létrehozásának követelményeit az anyag 
gyártásának vagy importálásának 
volumene alapján kell sorrendbe állítani, 
mivel ez jelzéssel szolgál arra nézve, hogy 
az ember vagy a környezet mennyire lehet 
kitéve az anyagoknak, és a leírásoknak 
részleteseknek kell lenniük. Ezt a 
kritériumot a Bizottság felülvizsgálhatja 
és más kvalitatív kritériumokba beépíthető 
vagy azokkal együtt felülvizsgálható lehet, 
mint például a belső veszélyesség, 
felhasználás és az anyagnak való 
expozíció foka.
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Indoklás

Ez lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy az anyagok regisztrációjához a rangsorolás 
kritériumait felülbírálja.

7. módosítás
34. preambulumbekezdés

(34) Helyénvaló minimálisra csökkenteni a 
kísérleti célokra felhasznált gerinces 
állatok számát, összhangban a 86/609/EGK 
irányelv rendelkezéseivel; amennyiben az 
lehetséges, az állatok felhasználását el kell 
kerülni olyan alternatív módszerekhez 
folyamodva, amelyet jóváhagyott az 
Alternatív Módszerek Validálásával 
Foglalkozó Európai Központ vagy más 
nemzetközi szervek.

(34) Helyénvaló minimálisra csökkenteni a 
kísérleti célokra felhasznált gerinces 
állatok számát, összhangban a 86/609/EGK 
irányelv rendelkezéseivel; amennyiben az 
lehetséges, az állatok felhasználását el kell 
kerülni olyan alternatív módszerekhez 
folyamodva, amelyet jóváhagyott az 
Alternatív Módszerek Validálásával 
Foglalkozó Európai Központ vagy más 
nemzetközi szervek. Ennek céljából a 
gerinceseken végzett kísérletekből 
származó, és bármilyen más, az 
állatkísérleteket elkerülhetővé tévő 
információ megosztásának és együttes 
benyújtásának kötelezőnek kell lennie.

Indoklás

Ez világossá teszi, hogy meg kell osztani minden olyan információt, amely hasznos lehet az 
állatokon végzett kísérletek elkerüléséhez.

8. módosítás
34a. preambulumbekezdés (új)

(34a) A közösségi szinten a források jobb 
koordinálása hozzá fog járulni az 
állatkísérletek helyetti alternatív 
módszerek fejlődéséhez nélkülözhetetlen 
tudományos ismeretek növeléséhez. E 
célból lényegbevágó, hogy a Közösség 
folytassa és növelje erőfeszítéseit és 
megtegye a szükséges intézkedéseket 
ahhoz, hogy támogassa az új, nem-állati 
alternatív módszerek kutatását és 
fejlődését, különösképpen a Kutatási és 
Technológiai Fejlesztés Hatodik 
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Keretprogramján belül.

Indoklás

Ez emlékeztet a Közösség azon kötelességére, hogy támogassa az állati kísérletek alternatív 
módszereit, amelyet a kozmetikumokról szóló 2003/15/EK irányelv már bevezetett.

9. módosítás
41a. preambulumbekezdés (új)

(41a) A kommunikáció megfelelő, 
koherens, kockázat-alapú rendszere el 
fogja látni a fogyasztókat azzal az 
információval és tanáccsal, amely 
szükséges ahhoz, hogy képessé váljanak 
biztonságosan és hatékonyan kezelni 
azokat a kockázatokat, amelyek egy vegyi 
anyagokat tartalmazó árucikk 
felhasználásából fakadnak. Szintén fel 
kell mérni járulékos információk 
nyújtásának lehetőségét honlapokon és 
oktatási kampányokon keresztül, annak 
céljából, hogy kielégítésre kerüljön a 
fogyasztók azon joga, hogy tájékoztatva 
legyenek azokról az árucikkekről, 
amelyeket felhasználnak. Ez növelni fogja 
a vegyi anyagok és a belőlük származó 
termékek biztonságos felhasználását, és 
meg fogja erősíteni a fogyasztók bizalmát 
az olyan árucikkek vonatkozásában, 
amelyek vegyi anyagokat tartalmaznak.

Indoklás

A fogyasztói bizalom növeléséhez egy kommunikációs rendszer kifejlesztése elengedhetetlen.

10. módosítás
49. preambulumbekezdés
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(49) Az Ügynökséget szintén fel kell arra 
hatalmazni, hogy további információt 
kérjen be a gyártóktól, az importőröktől és 
a végfelhasználóktól az olyan anyagok 
vonatkozásában, amelyek gyaníthatóan 
kockázatot jelentenek az egészségre vagy a 
környezetre, beleértve azt, hogy a tagállam 
illetékes hatóságai által végzett értékelések 
alapján nagy mennyiségekben van jelen a 
belső piacon. A tagállamoknak egy tervet 
kell készíteniük és e célból rendelkezésre 
kell bocsátaniuk a forrásokat gördülő 
tervek létrehozásán keresztül. Ha 
engedélyezés tárgyát képező anyagok 
használatából fakadó veszély szintjével 
egyenértékű kockázat fakad a telephelyen 
az elkülönített félkész termékek 
használatából, a tagállamoknak meg kell 
engedni, hogy további információt 
követeljenek meg, ha ez igazolható.

(49) Az Ügynökséget szintén fel kell arra 
hatalmazni, hogy további információt 
kérjen be a gyártóktól, az importőröktől és 
a végfelhasználóktól az olyan anyagok 
vonatkozásában, amelyek gyaníthatóan 
kockázatot jelentenek az egészségre vagy a 
környezetre, beleértve azt, hogy a tagállam 
illetékes hatóságai által végzett értékelések 
alapján nagy mennyiségekben van jelen a 
belső piacon. A tagállamoknak egy tervet 
kell készíteniük és e célból rendelkezésre 
kell bocsátaniuk a forrásokat az elsőbbségi 
értékelésre megjelölt anyagok egy (az 
Ügynökség által felállított) listája alapján 
létrehozott gördülő tervek létrehozásán 
keresztül. Ha engedélyezés tárgyát képező 
anyagok használatából fakadó veszély 
szintjével egyenértékű kockázat fakad a 
telephelyen az elkülönített félkész 
termékek használatából, a tagállamoknak 
meg kell engedni, hogy további 
információt követeljenek meg, ha ez 
igazolható.

Indoklás

Az Ügynökség felelős azért, hogy összeállítsa a tagállamok által kiértékelendő anyagok 
rangsorának a listáját.

11. módosítás
50. preambulumbekezdés

(50) A tagállamok hatóságai között a 
határozat-tervezeteikről hozott kollektív
megállapodás képezi az alapját annak a 
hatékony rendszernek, amely tiszteletben 
tartja a másodlagosság elvét, miközben 
fenntartja a belső piacot. Ha egy vagy több 
tagállam, vagy az Ügynökség nem ért 
egyet egy határozat-tervezettel, akkor azt 
alá kell vetni egy centralizált eljárásnak. 
Az Ügynökségnek a határozatait ezen 
eljárások alkalmazását követően kell 

(50) Az Ügynökség tagállami bizottságán 
belüli egy határozat-tervezetről hozott 
egyhangú megállapodás képezi az alapját 
annak a hatékony rendszernek, amely 
tiszteletben tartja a másodlagosság elvét, 
miközben fenntartja a belső piacot. Ha az 
ügynökség nem ért egyet egy határozat-
tervezettel, akkor azt alá kell vetni egy 
centralizált eljárásnak. Az Ügynökségnek a 
határozatait ezen eljárások alkalmazását 
követően kell meghoznia.
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meghoznia.

Indoklás

A 49. preambulumbekezdés módosításához kapcsolódik.

12. módosítás
52. preambulumbekezdés

(52) Az emberi egészség és a környezet 
elégségesen magas szintű védelmének 
biztosítása céljából a nagyon veszélyes
anyagokat elővigyázatos módon kell 
kezelni, amely azt követeli meg az ezeket 
felhasználó vállalkozásoktól, hogy 
igazolják az engedélyező hatóság felé, 
hogy a kockázatok megfelelően ellenőrzés 
alatt vannak tartva. Ha nem ez az eset, a 
felhasználás még mindig engedélyezhető, 
ha vállalkozások kimutatják, hogy a 
társadalomnak az anyag használatából 
fakadó előnyei meghaladják a 
használatával kapcsolatos kockázatokat, 
és nem áll rendelkezésre megfelelő 
alternatív anyag vagy technológia. Az 
engedélyező hatóságnak ebben az esetben 
igazolnia kell, hogy ezeknek a 
követelményeknek eleget tettek egy, a 
vállalkozások kérelmein alapuló 
engedélyezési eljáráson keresztül. Miután 
az engedélyezéseknek nagy fokú védelmet 
kell biztosítaniuk a teljes belső piacon, 
helyénvaló, hogy a Bizottság legyen az 
engedélyező hatóság.

(52) Az emberi egészség és a környezet 
elégségesen magas szintű védelmének 
biztosítása céljából a nagyon veszélyes 
anyagokat elővigyázatos módon kell 
kezelni, amely azt követeli meg az ezeket 
felhasználó vállalkozásoktól, hogy 
igazolják az engedélyező hatóság felé, 
hogy nincsenek megfelelő alternatív 
anyagok vagy technológiák, hogy a 
társadalomnak az anyag használatából 
fakadó előnyei meghaladják a 
használatával kapcsolatos kockázatokat, 
és hogy a kockázatok megfelelően 
ellenőrzés alatt vannak tartva. Az 
engedélyező hatóságnak ebben az esetben 
igazolnia kell, hogy ezeknek a 
követelményeknek eleget tettek egy, a 
vállalkozások kérelmein alapuló 
engedélyezési eljáráson keresztül. Miután 
az engedélyezéseknek nagy fokú védelmet 
kell biztosítaniuk a teljes belső piacon, 
helyénvaló, hogy a Bizottság legyen az 
engedélyező hatóság.

Indoklás

Az engedélyezési eljárás fő célkitűzésének annak kell lennie, hogy a nagyon magas kockázatú 
anyagok más, biztonságosabbakkal legyenek helyettesítve. A társadalmi-gazdasági előnyöket 
csak akkor kell számításba venni, amikor az ilyen csere nem lehetséges. Egy anyag 
“Megfelelő ellenőrzése” csak másodrendű fontosságú kritérium az engedély odaítélése 
szempontjából.



PE 353.529v02-00

Külső fordítás 14/73 PR\557575HU.doc

HU

13. módosítás
55. preambulumbekezdés

(55) Az Ügynökségnek tanácsot kell adnia
az engedélyezési eljárás alá eső anyagok 
rangsorolásában annak biztosítása 
céljából, hogy a határozatok 
visszatükrözzék a társadalom szükségleteit, 
valamint a tudományos ismereteket és 
előrelépéseket.

(55) Az Ügynökségnek meg kell 
állapítania az engedélyezési eljárás alá eső 
anyagok rangsorát annak biztosítása 
céljából, hogy a határozatok 
visszatükrözzék a társadalom szükségleteit, 
valamint a tudományos ismereteket és 
előrelépéseket.

Indoklás

Az Ügynökség felelős azért, hogy összeállítsa a tagállamok által kiértékelendő anyagok 
rangsorának a listáját.

14. módosítás
71. preambulumbekezdés

(71) A hatékonyság érdekében az 
Ügynökség titkársága személyzetének 
lényegében technikai-adminisztratív és 
tudományos feladatokat kell elvégeznie 
anélkül, hogy a tagállamok tudományos és 
technikai forrásaihoz folyamodna; a 
vezérigazgatónak független módon 
biztosítania kell az Ügynökség feladatainak 
hatékony végrehajtását. Annak biztosítása 
céljából, hogy az Ügynökség eleget tesz a 
szerepének, az igazgatóságot úgy kell 
összeállítani, hogy az biztosítsa a 
szakértelem legmagasabb fokát és a vegyi 
anyagok biztonságában vagy a vegyi 
anyagok szabályozásában a széles körű 
szakismereteket.

(71) A hatékonyság érdekében az 
Ügynökség személyzetének lényegében 
technikai-adminisztratív és tudományos 
feladatokat kell elvégeznie anélkül, hogy a 
tagállamok tudományos és technikai 
forrásaihoz folyamodna; a 
vezérigazgatónak független módon 
biztosítania kell az Ügynökség feladatainak 
hatékony végrehajtását. Annak biztosítása 
céljából, hogy az Ügynökség eleget tesz a 
szerepének, az igazgatóságot úgy kell 
összeállítani, hogy az biztosítsa a 
szakértelem legmagasabb fokát és a vegyi 
anyagok biztonságában vagy a vegyi 
anyagok szabályozásában a széles körű 
szakismereteket.

Indoklás

A fölösleges szöveg törlése.
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15. módosítás
91a. preambulumbekezdés (új)

(91a) A Bizottság fontolóra veszi egy 
európai minőség-védjegy létrehozásának 
kívánatosságát, amely az olyan árucikkek 
beazonosítására és támogatására szolgál, 
amelyek a termelési folyamat minden 
szakaszában az ebből a rendeletből fakadó 
követelményekkel összhangban állítottak 
elő. 

Indoklás

Az árucikkeken feltüntetendő védjegy lehetővé tenné a termelési folyamatban résztvevők 
esetében azok beazonosítását és támogatását, akik eleget tettek az ebből a rendeletből fakadó 
követelményeknek.

16. módosítás
100. preambulumbekezdés

(100) Helyénvaló ezen rendelet 
rendelkezéseinek lépcsőzetes hatályba 
lépése az új rendszerbe való átmenet 
zökkenőmentes biztosítása céljából; mitöbb 
a rendelkezések fokozatos hatályba lépése 
lehetővé tenné minden érdekelt fél 
számára, a hatóságoknak, a 
vállalkozásoknak éppúgy mint az érdekelt 
személyeknek, hogy az új kötelességekre 
való felkészülések forrásaira a megfelelő 
időkben összpontosítsanak.

(100) Helyénvaló ezen rendelet 
rendelkezéseinek lépcsőzetes hatályba 
lépése az új rendszerbe való átmenet 
zökkenőmentes biztosítása céljából; mitöbb 
a rendelkezések fokozatos hatályba lépése 
lehetővé tenné minden érdekelt fél 
számára, a hatóságoknak, a 
vállalkozásoknak éppúgy mint az érdekelt 
személyeknek, hogy az új kötelességekre 
való felkészülések forrásaira a megfelelő 
időkben összpontosítsanak, beleértve az 
ipar és más érdekelt felek között a 
Bizottság által koordinált önkéntes 
megállapodások megkötését.

Indoklás

A szándék az önkéntes megállapodások megkötésének bevétele ebbe a jogszabályba.

17. módosítás
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1. cikk, 3. bekezdés, 1a. albekezdés (új)

Ez magában foglalja minden egyes anyag 
előállításából, felhasználásából és 
értékesítéséből fakadó kockázatok 
megfelelő és átlátható módon történő 
leírását, dokumentálását és bejelentését. A 
gyártóknak és a végfelhasználóknak a 
legbiztonságosabb hozzáférhető anyagok 
alapján kell az előállításra és a 
felhasználásra az anyagot kiválasztaniuk.

Indoklás

Ez bevezeti a “gondoskodás kötelességének” az elvét.

18. módosítás
4. cikk, 1. bekezdés, ea. betű (új)

(ea) mint kozmetikai termékek 
alapanyagai, amelyek a 76/768/EGK 
tanácsi irányelv1 alkalmazási körébe 
esnek.
1 HL L 262., 1976.9.27., 169. o.

Indoklás

A kozmetikai termékeket és az alapanyagaikat lefedi a 76/768/EGK irányelv. Az 1976-os 
irányelvet módosító 2003/15/EK irányelv1 4a. cikke 2009. március 11. után megtiltja a 
kozmetikai alapanyagok állatokon való tesztelését és korlátozza az állatokon tesztelt 
kozmetikai termékek marketingjét. Miután a kozmetikai termékek tesztelését teljes körűen 
lefedi a meghatározott irányelv, a kozmetikai termékekben felhasznált anyagoknak 
mentességet kell adni ennek a rendeletnek a rendelkezései alól.

19. módosítás
6b. cikk (új)

  
1 HL L 66., 2003.3.11., 26. o.
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6b. cikk
Európai minőség-védjegy
….-ig * a Bizottság bemutat az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak egy 
jelentést és, ha megfelelő, egy jogalkotási 
javaslatot egy európai minőség-védjegy 
létrehozásáról, amely az olyan árucikkek 
beazonosítására és támogatására szolgál, 
amelyeket a termelési folyamat minden 
szakaszában az ebből a rendeletből fakadó 
követelményekkel összhangban állítottak 
elő.
* Két évvel a jelen rendelet hatályba 
lépését követően.

Indoklás

Az árucikkeken feltüntetendő védjegy lehetővé tenné a termelési folyamatban résztvevők 
esetében azok beazonosítását és támogatását, akik eleget tettek az ebből a rendeletből fakadó 
követelményeknek.

20. módosítás
9. cikk, (a) betű, (v) pont

(v) az anyag biztonságos felhasználásáról 
szóló iránymutatás, ahogy azt a IV. 
melléklet 5. szakasza meghatározza;

(v) az agyag biztonságos felhasználásáról 
szóló iránymutatás, ahogy azt a IV. 
melléklet 5. szakasza meghatározza, 
beleértve az olyan felhasználásokat, 
amelyeket a regisztráló nem tanácsol; 

Indoklás

Ez biztosítja, hogy a gyártók világosan jelezzék a végfelhasználóknak, hogy vannak-e az 
anyagoknak olyan felhasználási módjai, amelyeket nem tanácsolnak.

21. módosítás
9. cikk, 1a. albekezdés (új)

A kérelmező az (a) és (b) betűk szerinti 
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regisztrációhoz szükséges információ 
benyújtásakor dönthet úgy, hogy 
meghatározottan kijelölt 
dokumentumokat, vagy a dokumentumok 
részeit bizalmasan kell kezelni. Az ilyen 
igényét a kérelmezőnek meg kell 
indokolnia. Az információt fogadó 
hatóságnak el kell döntenie, melyik 
információnak kell bizalmasnak 
maradnia.

Indoklás

Ez újból bevezeti a létező jogszabályok rendelkezéseit (793/93/EGK rendelet és 92/32/EGK 
irányelv) az iparra vonatkozó azon követelményről, hogy indokolja a bizalmasságot.

22. módosítás
12. cikk, 2. bekezdés, 1a. albekezdés (új)

Ezeket a módszereket rendszeresen felül 
kell vizsgálni és fejleszteni kell a célból, 
hogy csökkenjen a gerinceseken végzett 
kísérletek, és az ehhez felhasznált állatok 
száma.

Indoklás

A jelenleg a X. mellékletben tartalmazott módszerek felülvizsgálata és fejlesztése önmagában 
lehetővé teszi, hogy csökkenjen az állatokon végzett kísérletek száma; ezt a műveletet tehát 
rendszeres időközönként el kell végezni.

23. módosítás
13. cikk, 7a. és 7b. bekezdések (új)

7a. Az anyagot vagy a készítményt 
gyártónak vagy importálónak, aki az ilyen 
anyaggal vagy készítménnyel ellátja a 
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végfelhasználót, a végfelhasználó kérésére 
ésszerű határon belül rendelkezésre kell 
bocsátania azt az információt, amely 
szükséges az anyag vagy készítmény 
emberi egészségre vagy a környezetre 
gyakorolt hatásainak a felméréséhez azon 
műveletek vagy felhasználás keretében, 
amelyet a végfelhasználó a kérelmében 
jelez.
7b. A végfelhasználónak az őt ellátó fél 
számára ésszerű határokon belül 
rendelkezésre kell bocsátania azt az 
információt, amely az ellátó fél számára 
szükséges az anyag vagy készítmény 
emberi egészségre vagy a környezetre 
gyakorolt hatásainak a felméréséhez a 
végfelhasználó által elvégzett műveletek 
vagy felhasználás keretében.

Indoklás

A gyártási lánc szereplői közötti kommunikációt nem lehet pusztán az ezen irányelv 
szempontjából kielégítőnek vélt információcserére korlátozni. Az egész ellátási láncban meg 
kell lennie a felelősségnek az ellátók és a köztes- és végfelhasználók közötti interakciós forma 
és kommunikáció iránt.

24. módosítás
19. cikk, 1. bekezdés, harmadik albekezdés

A 18. cikk (2) bekezdésében említett 21. 
cikk vonatkozó határidejét megelőző két 
hónapon belül benyújtott bevezetés alatt 
álló anyagok regisztrációja esetében a 
regisztráló ettől a határidőtől számított 3 
hónapig, vagy az Ügynökség elutasító 
válaszáig folytathatja az anyag gyártását 
vagy importálását, bármelyik következzen 
is be előbb.

A 18. cikk (2) bekezdésében említett 21. 
cikk vonatkozó határidejét megelőző két 
hónapon belül benyújtott bevezetés alatt 
álló anyagok regisztrációja esetében a 
regisztráló ettől a határidőtől számított 3 
hónapig, vagy az Ügynökség bármilyen
elutasító válaszáig folytathatja az anyag 
gyártását vagy importálását, bármelyik 
következzen is be előbb. 

Indoklás

A megszövegezés tisztázása.
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25. módosítás
21. cikk, 1. bekezdés, a. betű

(a) a karcinogén, mutagén vagy 
reprodukciót károsító 1-es és 2-es 
kategóriájú mérgezőnek osztályozott 
bevezetés alatt álló anyagok, összhangban 
a 67/548/EGK irányelvvel, és amelyeket a 
Közösségben gyártottak vagy importáltak 
olyan mennyiségben, amely gyártókként 
vagy importálókként eléri az évi 1 tonnát 
vagy ennél többet, legalább mihelyst ez a 
rendelet hatályba lép; 

(a) a karcinogén, mutagén vagy 
reprodukciót károsító 1-es és 2-es 
kategóriájú mérgezőnek osztályozott 
bevezetés alatt álló anyagok, összhangban 
a 67/548/EGK irányelvvel vagy elismerten 
eleget téve az 54. cikk engedélyezési 
kritériumának, és amelyeket a 
Közösségben gyártottak vagy importáltak 
olyan mennyiségben, amely gyártókként 
vagy importálókként eléri az évi 1 tonnát 
vagy ennél többet, legalább mihelyst ez a 
rendelet hatályba lép; 

Indoklás

Az emberi egészség és a környezet megfelelő védelmének biztosítása céljából a regisztrációs 
rendszer a kezdetektől magában kell, hogy foglaljon minden olyan anyagot, amelyek ismerten 
eleget tesznek az engedélyezési kritériumnak, mint amilyen a perzisztens, bioakkumulációs 
mérgező anyagok, a nagyon perzisztens, bioakkumulációs, nagyon mérgező anyagok és más 
rendkívül problémás anyagok.

26. módosítás
26. cikk, 2. bekezdés, a. betű

(a) a 21. cikk (1) bekezdésében 
megállapított időhatár évi 1 000 tonna vagy 
nagyobb mennyiségben előállított vagy 
importált bevezetés alatt álló anyagokra;

(a) a 21. cikk (1) bekezdésében 
megállapított időhatár évi 1 000 tonna vagy 
nagyobb mennyiségben előállított vagy 
importált bevezetés alatt álló anyagokra és 
az 1-es és 2-es kategóriájú rákkeltőnek, 
mutagénnek vagy reprodukciót 
károsítónak osztályozott anyagok, 
összhangban a 67/548/EGK irányelvvel, 
vagy amelyek az 54. cikk engedélyezési 
kritériuma alá esnek, és amelyeket a 
Közösségben évi 1 tonna vagy azt 
meghaladó mennyiségekben gyártanak 
vagy importálnak;
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Indoklás

A 21. cikkel a kapcsolatot a létező anyagok határidejeire tekintettel kell létrehozni.

27. módosítás
26. cikk, 2 bekezdés, 1a. albekezdés (új)

Meg kell követelni bárkitől, aki állatokon 
végzett kísérletekből származó 
tanulmányok vagy információ birtokában 
van, hogy az ilyen információt továbbítsa 
az Ügynökségnek legkésőbb 18 hónappal 
a 21. cikk (1) bekezdésében megállapított 
határidő előtt.

Indoklás

Az állatkísérletekből származó információk továbbítása határidejének előbbre tolása lehetővé 
teszi az ilyen kísérletek kétszeres felvételének elkerülését és egyúttal csökkenti a 
vállalkozásokra, különösen a KKV-kre nehezedő terheket.

28. módosítás
26. cikk, 3a. bekezdés (új)

A gyártóknak és az importőröknek 
minden birtokukban lévő olyan 
információt továbbítaniuk kell az 
Ügynökségnek, amely gerinceseken 
végzett kísérletekből származik, amely 
elejét veheti az állati kísérleteknek, olyan 
anyagok vonatkozásában is, amelyek 
gyártásával vagy importálásával 
felhagytak. A nyilatkozóknak akik a 
későbbiekben felhasználják az ilyen 
információt hasonlóképpen osztozniuk 
kell az ilyen információ létrehozásának 
költségeiben. Bárkinek, aki a (2) 
bekezdésben említett határidő lejárta után 
olyan tanulmányok vagy más információ 
birtokában van, amely gerinceseken 
végzett kísérletekből származik, 
továbbítania kell ezt az információt az 
Ügynökség felé.
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Indoklás

Ez világossá teszi, hogy minden olyan információt, amely hatékony lehet az állati kísérletek 
elkerüléséhez meg kell osztani, elkerülendő az ilyen kísérletek kétszeres felvételét és egyúttal 
csökkentve a vállalkozásokra, különösen a KKV-kre nehezedő terheket.

29. módosítás
29. cikk, 1. bekezdés

1. Ahol egy anyag vagy készítmény 
megfelel annak a kritériumnak, hogy a 
67/548/EGK vagy 1999/45/EK irányelv 
szerint veszélyesként legyen osztályozva, 
az annak az anyagnak vagy a 
készítménynek a forgalomba hozataláért 
felelős személy, legyen az a gyártó, az 
importőr, a végfelhasználó vagy az elosztó, 
el kell, hogy lássa a fogadót, aki az anyag 
vagy készítmény végfelhasználója vagy 
elosztója az Ia. melléklettel összhangban 
összeállított  biztonsági adatlappal.

1. Ahol egy anyag vagy készítmény 
megfelel annak a kritériumnak, hogy a 
67/548/EGK vagy 1999/45/EK irányelv 
szerint veszélyesként legyen osztályozva, 
az annak az anyagnak vagy a 
készítménynek a forgalomba hozataláért 
felelős személy, legyen az a gyártó, az 
importőr, a végfelhasználó vagy az elosztó, 
ingyenesen el kell, hogy lássa a fogadót, 
aki az anyag vagy készítmény 
végfelhasználója vagy elosztója az 
anyaggal vagy készítménnyel kapcsolatos 
és az Ia. melléklettel összhangban 
összeállított biztonsági adatlappal. 

Indoklás

Az előállítóknak, az importőröknek és a végfelhasználóknak képesnek kell lenniük arra, hogy 
megválaszthassák, vajon el kívánják-e készíteni a saját biztonsági adatlapjukat az érintett 
anyag vagy készítmény vonatkozásában.

A módosítás világossá teszi, hogy a biztonsági adatlapot ingyen a végfelhasználók és az 
elosztók rendelkezésére kell bocsátani.

30. módosítás
29. cikk, 3. bekezdés

3. Ahol a készítmény a 1999/45/EK 
irányelv 5., 6. és 7. cikke értelmében nem 
minősül veszélyesnek, de nem gázállapotú 
készítmény esetében 1 tömegszázalékot, 
gáz-halmazállapotú készítmény esetében 2 
térfogatszázalékot meghaladó mennyiségű 
legalább egy olyan anyagot tartalmaz, 

3. Ahol a készítmény a 1999/45/EK 
irányelv 5., 6. és 7. cikke értelmében nem 
minősül veszélyesnek, de nem gázállapotú 
készítmény esetében 1 tömegszázalékot, 
gáz-halmazállapotú készítmény esetében 2 
térfogatszázalékot meghaladó mennyiségű 
legalább egy olyan anyagot tartalmaz, 
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amely egészség- vagy környezetkárosító 
hatással bír vagy vonatkozásában 
közösségi munkahelyi expozíciós 
határértékek léteznek, a személy aki a 
készítmény forgalomba hozataláért felel, 
legyen az a gyártó, az importőr, a 
végfelhasználó vagy az elosztó, a 
végfelhasználó kérésére rendelkezésre kell, 
hogy bocsásson egy az Ia. 4. melléklettel 
összhangban összeállított  biztonsági 
adatlapot.

amely egészség- vagy környezetkárosító 
hatással bír vagy vonatkozásában 
közösségi munkahelyi expozíciós 
határértékek léteznek, a személy aki a 
készítmény forgalomba hozataláért felel, 
legyen az a gyártó, az importőr, a 
végfelhasználó vagy az elosztó, a 
végfelhasználó kérésére ingyenesen
rendelkezésre kell, hogy bocsásson egy az 
Ia. 4. melléklettel összhangban összeállított  
biztonsági adatlapot.

Indoklás

A módosítás világossá teszi, hogy a biztonsági adatlapot ingyen a végfelhasználók és az 
elosztók rendelkezésére kell bocsátani.

31. módosítás
29. cikk, 6. bekezdés, 2. albekezdés

Ahol vegybiztonsági felmérést végeznek, a 
vonatkozó expozíciós forgatókönyveket a 
mellékletben a biztonsági adatlaphoz kell 
csatolni.

Ahol vegybiztonsági felmérést végeznek, a 
vonatkozó expozíciós forgatókönyveket és 
a kockázat kapcsolódó leírását a 
mellékletben a biztonsági adatlaphoz kell 
csatolni.

Indoklás

Ez egy olyan kockázat-kiértékelés, amelyet a munkáltató a 98/24/EK irányelvvel összhangban 
kell, hogy elkészítsen, ahol az ilyen információ szükséges.

32. módosítás
32. cikk

A munkavállalóknak és képviselőiknek a 
munkáltató meg kell, hogy adja a 
betekintést a 29. és a 30. cikkel 
összhangban szolgáltatott információba 
azon anyagok vonatkozásában, amelyeket 
használnak, vagy amelyeknek a munkájuk 
során ki lehetnek téve.

A munkavállalóknak, képviselőiknek és a 
fogyasztóknak a munkáltató vagy az 
előállító meg kell, hogy adja a betekintést a 
29. és a 30. cikkel összhangban 
szolgáltatott információba azon anyagok 
vonatkozásában, amelyeket használnak, 
vagy amelyeknek a munkájuk során ki 
lehetnek téve. 
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Indoklás

A fogyasztóvédelmi szervezeteknek szintén joguk van hozzáférni az információhoz.

33. módosítás
39. cikk, 1a. bekezdés (új)

1a. Minden olyan kísérletre vonatkozó 
javaslatnak, amelyet gerinceseken 
végeznének el, 90 napos időtartamra 
nyitottnak kell lennie észrevételezésre 
minden érdekelt fél számára. A 
regisztrálónak vagy a végfelhasználónak 
minden beérkezett észrevételt tekintetbe 
kell vennie. Ha a regisztráló vagy a 
végfelhasználó mindazonáltal el kívánja 
végezni a kísérletet, ennek okairól 
értesítenie kell a Hatóságot.

Indoklás

Ha a szükséges információ már elérhető más helyen, ez elejét veszi az állatokon végzett 
kísérletek megkettőzésének.

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

3a. Annak biztosítása céljából, hogy a 
regisztrációs céllal bemutatott dossziékat 
ezzel a rendelettel összhangban állították 
össze, ezen dossziék nem kevesebb mint 
5%-át értékelés alá kell venni. Az 
Ügynökség választja ki ezeket a dossziékat 
és egyenlő arányban elosztja a tagállamok 
illetékes hatóságai között, amelyek 
ellenőrzik az (1) bekezdés betartását. Az 
ilyen szúrópróbákból (vagy a dossziék más 
kiértékeléséből) levont következtetésekről 
az Ügynökség legalább évente egyszer 
értesítést készít a jövőbeli regisztrációs 
dossziék minőségének javítása céljából.

Indoklás

Bevezeti a dossziék szúrópróbaszerű ellenőrzését, hogy maximalizálja a regisztrációs 
kérelmeket kísérő dossziék minőségét.
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35. módosítás
43a. cikk

Az anyag értékelésének kritériumai Értékelési kritériumok és az elsődlegesen 
kiértékelendő anyagok listája

A harmonikus megközelítés biztosítása 
céljából az Ügynökség kritériumokat 
állapít meg az anyagok rangsorolására 
további értékelés céljából. A 
rangsorolásnak kockázat-alapú 
megközelítésen kell alapulnia. Az 
értékelési kritériumoknak magukban kell 
foglalniuk a kockázati adatot, az anyagnak 
való expozíció adatát és a tömeg 
mérőszámait. Az Ügynökség határozatot 
hoz a további vizsgálatot igénylő anyagok 
rangsorolásáról. A tagállamok 
felhasználják ezeket a kritériumokat a 
gördülő terveik elkészítéséhez.

1. A harmonikus megközelítés biztosítása 
céljából az Ügynökség kritériumokat 
állapít meg az anyagok rangsorolására 
további értékelés céljából. A 
rangsorolásnak kockázat-alapú 
megközelítésen kell alapulnia. Az 
értékelési kritériumoknak magukban kell 
foglalniuk a kockázati adatot, az anyagnak 
való expozíció adatát és a tömeg 
mérőszámait. Az Ügynökség határozatot 
hoz a további vizsgálatot igénylő anyagok 
rangsorolásáról.

Indoklás

Az eljárás egyszerűsítése céljából és megakadályozandó, hogy a tagállamokban 
egyenlőtlenségek legyenek a decentralizált eljárásnak köszönhetően, a javaslat szerint az 
Ügynökség kapja az elsődlegesen kiértékelendő anyagok listája összeállításának a feladatát, 
és az Ügynökség nagyobb szerepet kap az anyagok kiértékelésével kapcsolatos 
határozathozatali eljárásban.

36. módosítás
43a. cikk, 1a. bekezdés (új)

1a. Az Ügynökség felhasználja az ilyen 
kritériumokat annak céljából, hogy 
összeállítsa a kiértékelendő elsődleges 
anyagok listáját. Az Ügynökség ezt a listát 
a tagállam bizottságának véleménye 
alapján fogadja el. A listába anyagok 
akkor kerülhetnek fel, ha joggal (vagy a 
38. cikkben említett illetékes hatóságok 
egyike által elkészített dosszié-értékelés, 
vagy bármilyen más megfelelő forrás 
alapján, beleértve a regisztrációs 
dossziéban tartalmazott információt) 
feltételezhető, hogy az adott anyag 
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kockázatot jelent az egészségre vagy a 
környezetre különösképpen a következő 
körülmények egyike miatt:
(a) az anyag strukturális hasonlósága más 
ismert veszélyes anyagokkal vagy más 
perzisztens, bioakkumulációs 
tulajdonságú anyagokkal, azt sugallva, 
hogy az anyag vagy egy vagy több 
átalakulási terméke veszélyes 
tulajdonsággal bír vagy perzisztens, 
bioakkumulációs tulajdonságú;
(b) több regisztráló által benyújtott 
regisztrációk összesített súlyadata.

Indoklás

A 43. a. cikk módosításához kapcsolódik.

37. módosítás
43a. cikk, 1b. bekezdés (új)

1b. Az Ügynökség értékelésre közzéteszi az 
elsőbbségi anyagok listáját a saját 
honlapján.

Indoklás

Nagyobb átláthatóságot biztosít.

38. módosítás
43b. cikk, 1. bekezdés

1. A tagállam annak céljából, hogy a 44., 
45. és 46. cikk céljaira illetékes hatósággá 
váljon, egy anyagot belefoglal a gördülő 
tervbe, ha annak a tagállamnak vagy a 38. 
cikkben említett illetékes hatóságának egy 
dosszié értékelése eredményéül vagy más 
releváns forrásból, beleértve a 
regisztrációs dossziékban tartalmazott 
információt, oka van azt gyanítani, hogy 
az anyag kockázatot jelent az egészségre 
vagy a környezetre, különösképpen a 

1. A tagállamok létrehozzák a saját 
gördülő terveiket. A tagállam annak 
céljából, hogy a 45. és 46. cikk céljaira  
illetékes hatósággá váljon, egy anyagot 
belefoglal a saját gördülő tervébe a 43. a. 
cikk (1a) bekezdésében említett listából. 
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következők valamelyike alapján:
(a) ) az anyag strukturális hasonlósága 
más ismert veszélyes anyagokkal vagy más 
perzisztens, bioakkumulációs 
tulajdonságú anyagokkal, azt sugallva, 
hogy az anyag vagy egy vagy több 
átalakulási terméke veszélyes 
tulajdonsággal bír vagy perzisztens, 
bioakkumulációs tulajdonságú;
(b) több regisztráló által benyújtott 
regisztrációk összesített súlyadata.

Indoklás

A 43. a. cikk módosításához kapcsolódik.

39. módosítás
43b. cikk, 2. bekezdés

2. Az (1) bekezdésben említett gördülő 
tervet évente frissíteni kell és három évet 
kell felölelnie, és meg kell határozni azokat 
az anyagokat, amelyeket a tagállam 
minden egyes évben kiértékelni tervez. A 
tagállamok minden év február 28-áig 
benyújtják a gördülő tervet az 
Ügynökségnek és a többi tagállamnak. Az 
Ügynökség észrevételeket tehet és a 
tagállamok elküldhetik észrevételeiket az 
Ügynökségnek, vagy kifejezésre 
juttathatják egy anyag kiértékelése iránti 
érdeklődésüket minden év március 31-ig.

2. Az (1) bekezdésben említett gördülő 
tervet évente frissíteni kell és három évet 
kell felölelnie, és meg kell határozni azokat 
az anyagokat, amelyeket a tagállam 
minden egyes évben kiértékelni tervez. A 
tagállamok minden év február 28-áig 
benyújtják a gördülő tervet az 
Ügynökségnek. Az ügynökség a honlapján 
közzéteszi a gördülő terveket. Az 
Ügynökség észrevételeket tehet és a 
tagállamok elküldhetik észrevételeiket az 
Ügynökségnek, vagy kifejezésre 
juttathatják egy anyag kiértékelése iránti 
érdeklődésüket minden év március 31-ig.

Indoklás

Nagyobb átláthatóságot biztosít.

40. módosítás
43b. cikk, 6. bekezdés

6. Az 1-4 cikk alapján beazonosított 
illetékes hatóság ezzel a fejezettel 

6. A 2-4 cikk alapján beazonosított 
illetékes hatóság ezzel a fejezettel 
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összhangban kiértékel minden, a gördülő 
tervében szereplő anyagot.

összhangban kiértékel minden, a gördülő 
tervében szereplő anyagot.

Indoklás

A 43. b. cikk (1) bekezdésének módosításához kapcsolódik.

41. módosítás
43b. cikk, 6a. bekezdés (új)

6a. A tagállam egy új anyagról bármikor 
értesítheti az Ügynökséget, amikor olyan 
információ birtokába jut, amely arra utal, 
hogy veszély leselkedik a környezetre vagy 
az emberi egészségre. Az ügynökség, ha ez 
igazolható, ezt az anyagot felveheti azon 
anyagok listájába, amelyeket a 43. a. 
cikkben megállapított elsőbbségi 
kritériumok felhasználásával 
kiértékelnek. 

Indoklás

Az Ügynökségnek tekintetbe kell vennie minden releváns információt egy anyag 
veszélyességét illetően.

42. módosítás
44. cikk, 1. bekezdés

1. Ha az illetékes hatóság úgy ítéli meg, 
hogy további információra van szükség a 
43a. cikk bis (1) bekezdésében említett 
gyanú tisztázásának céljából, beleértve, 
ahol az megfelelő, az V-VIII. mellékletek 
alatt nem megkövetelt információt, el kell 
készítenie egy határozattervezetet, az okok 
megadását, felkérve a regisztráló(ka)t 
további információ benyújtására. A 
határozatot a 48. és 49. cikkben 
megállapított eljárással összhangban kell 
meghozni.

1. Ha az Ügynökség úgy ítéli meg, hogy 
további információra van szükség a 43a. 
cikk (1a) bekezdésében említett gyanú 
tisztázásának céljából, beleértve, ahol az 
megfelelő, az V-VIII. mellékletek alatt 
nem megkövetelt információt, el kell 
készítenie egy határozattervezetet, az okok 
megadását, felkérve a regisztráló(ka)t 
további információ benyújtására. A 
határozatot a 48. és 49. cikkben 
megállapított eljárással összhangban kell 
meghozni.
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Indoklás

A 43. cikk (1a) bekezdésének módosításához kapcsolódik.

43. módosítás
44. cikk, 4. bekezdés

4. Amikor az illetékes hatóság elkészül az 
(1), (2) és (3) bekezdés szerinti értékelési 
tevékenységével, ennek megfelelően 
értesíti az Ügynökséget az anyag 
értékelésének kezdetétől számított 12 
hónapon belül. Ezen határidő elérésekor 
az értékelést befejezettnek kell tekintetni.

törölve

Indoklás

E bekezdés jelentősége a járulékos információk megszerzésére vonatkozó eljárás tekintetében 
nem világos.

44. módosítás
45. cikk, 2. bekezdés

2. A további információra való kérelmek 
harmonikus megközelítésének biztosítása 
céljából az Ügynökség ellenőrzi a 44. cikk 
alatti határozat-tervezeteket és 
kritériumokat és prioritásokat állapít meg. 
Ahol az megfelelő, a végrehajtási 
intézkedéseket a 130. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Törölve

Indoklás

A 43. a. cikk módosításához kapcsolódik.

45. módosítás
46. cikk, 1. bekezdés

1. Az illetékes hatóság megvizsgál minden 
információt, amelyet a 44. cikk alapján 
hozott határozat következményeképpen 

1. Az Ügynökség megvizsgál minden 
információt, amelyet a 44. cikk alapján 
hozott határozat következményeképpen 
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nyújtottak be, és a 44. cikkel összhangban 
elkészíthet bármilyen megfelelő 
határozatot, ha az szükséges.

nyújtottak be, és a 44. cikkel összhangban 
elkészíthet bármilyen megfelelő 
határozatot, ha az szükséges.

Indoklás

A 43. a. cikk módosításához kapcsolódik.

46. módosítás
48. cikk, 1. bekezdés

1. Az illetékes hatóság minden a 39., 40. 
vagy 44. cikk alapján hozott határozat-
tervezetről tájékoztatja az érintett 
regisztráló(ka)t vagy a végfelhasználó(ka)t, 
tájékoztatva őket azon jogukról, hogy azt a 
kézhezvételtől számított 30 napon belül 
észrevétellel láthatják el. Az illetékes 
hatóság minden beérkezett észrevételt 
számításba vesz és a határozat-tervezetetet 
ennek megfelelően módosíthatja.

1. Az illetékes hatóság minden a 39. vagy
40. cikk alapján hozott határozat-
tervezetről tájékoztatja az érintett 
regisztráló(ka)t vagy a végfelhasználó(ka)t, 
tájékoztatva őket azon jogukról, hogy azt a 
készhezvételtől számított 30 napon belül 
észrevétellel láthatják el. Az illetékes 
hatóság minden beérkezett észrevételt 
számításba vesz és a határozat-tervezetetet 
ennek megfelelően módosíthatja.

Indoklás

A 43. a. cikk módosításához kapcsolódik.

47. módosítás
48. cikk, 3a. bekezdés (új)

3a. Az (1)-(3) bekezdésekben tartalmazott 
rendelkezéseknek a szükséges 
változtatásokkal vonatkozniuk kell abban 
az esetben, ha az Ügynökség a 44. cikk 
szerint határozat-tervezeteket hoz. 

Indoklás

A 43. a. cikk módosításához kapcsolódik.

48. módosítás
49. cikk, 1. bekezdés

1. A tagállam illetékes hatóságának a 39., 1. A tagállam illetékes hatóságának a 39. 
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40. vagy 44. cikkel összhangban álló
határozat-tervezetéről értesítenie kell az 
Ügynökséget a regisztráló vagy 
végfelhasználó bármilyen észrevételével 
együtt, kitérve arra, hogy ezek az 
észrevételek hogyan lettek számításba 
véve. Az Ügynökség az észrevételekkel 
együtt szétküldi ezt a határozat-tervezetet a 
tagállamok illetékes hatóságainak.

vagy 40. cikkel összhangban álló határozat-
tervezetéről értesítenie kell az 
Ügynökséget a regisztráló vagy 
végfelhasználó bármilyen észrevételével 
együtt, kitérve arra, hogy ezek az 
észrevételek hogyan lettek számításba 
véve. Az Ügynökség az észrevételekkel 
együtt szétküldi ezt a határozat-tervezetet a 
tagállamok illetékes hatóságainak.

Indoklás

A 43. a. cikk módosításához kapcsolódik.

49. módosítás
49a. cikk (új)

49a. cikk
A határozatok Ügynökség általi 

elfogadása az értékelés során 
Az Ügynökség által a 44. cikk szerint 
hozott határozat-tervezetek esetében az 
Ügynökség benyújt egy határozat-
tervezetet a tagállam bizottságának, 
meghatározva, hogy hogyan lett 
figyelembe véve bármilyen a bejelentő 
vagy a végfelhasználó által benyújtott 
észrevétel. 
A 49. cikk (5)-(8) bekezdése 
rendelkezéseinek vonatkozniuk kell erre a 
cikkre.

Indoklás

A 43. a. cikk módosításához kapcsolódik.

50. módosítás
52. cikk

Ennek a címnek a célja a belső piac jó 
működésének biztosítása miközben 
szavatolja azt, hogy a nagyon veszélyes 
anyagokból eredő kockázatok megfelelően 

Ennek a címnek a célja annak biztosítása, 
hogy a nagyon veszélyes anyagokat 
megfelelő alternatív anyagokra vagy 
technológiákra cserélik, ahol ezek 
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ellenőrzés alatt vannak tartva, vagy hogy 
ezeket az anyagokat megfelelő alternatív 
anyagokra vagy technológiákra cserélik.

elérhetőek vagy ilyen alternatívákat 
kifejlesztettek, miközben biztosítja a belső 
piac jó működését.

Indoklás

Az engedélyezés összefüggésében az egészség és a környezet védelmének célkitűzései 
elsőbbséget élveznek a belső piac célkitűzéseivel szemben. Szintén létre kell hozni egy világos 
kapcsolatot a behelyettesítés elvével. Végül a Bizottság által javasolt sorrendet meg kell 
fordítani, ezáltal csökkentve a “megfelelő ellenőrzés” fogalmának a fontosságát.

51. módosítás
53a. cikk (új)

53a. cikk
Az engedélyköteles anyagok listája

A XIII. melléklet tartalmazza az 
engedélyköteles anyagok listáját; a XIIIa. 
melléklet azokat az anyagokat sorolja fel, 
amelyeket engedélyezésre előterjesztettek, 
és amelyek esetében az eljárás 
folyamatban van. Mihelyst az 
engedélyezési eljárás teljes lesz, az 
anyagok szerepelni fognak a XIIIb. 
listában, összhangban az 55. cikk (1) 
bekezdésében említett eljárással.

Indoklás

A végfelhasználók önkéntes intézkedéseinek ösztönzése céljából és a biztonságos alternatívák 
kifejlesztése céljából a javaslat az, hogy minden olyan vegyi anyagot, amelyről el lett ismerve, 
hogy eleget tesz az engedélyezés kritériumainak, azonnal hozzá kell adni az engedélyezésre 
előterjesztett anyagok listájához (XIIIa. melléklet). Ezt követően egy tagállam 
kezdeményezésére vagy az Ügynökség által az elsőbbségi lista mérlegelését követően az 
anyagok átkerülnek a XIIIb. mellékletbe és megállapításra kerülnek az engedélyezés 
kérelmezésének határidői és feltételei.

52. módosítás
54. cikk

A következő anyagokat lehet felvenni a 
XIII. mellékletbe összhangban az 55. 
cikkben megállapított eljárással:
(a) anyagok, amelyek eleget tesznek 

A következő anyagokat kell felvenni a 
XIIIa. mellékletbe összhangban az 56. 
cikkben megállapított eljárással, kivéve, ha 
a 65. cikk alapján korlátozások alá esnek:
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azoknak a feltételeknek, hogy a 
67/548/EGK irányelvvel összhangban 1-es 
vagy 2-es kategóriájú karcinogénként 
osztályozzák őket;
(b) anyagok, amelyek eleget tesznek 
azoknak a feltételeknek, hogy a 
67/548/EGK irányelvvel összhangban 1-es 
vagy 2-es kategóriájú mutagénként 
osztályozzák őket;

(c) anyagok, amelyek eleget tesznek 
azoknak a feltételeknek, hogy a 
67/548/EGK irányelvvel összhangban 1-es 
vagy 2-es kategóriájú reprodukciót 
károsítóként osztályozzák őket;
(d) anyagok, amelyek perzisztensek, 
bioakkumulációs képességűek és mérgezők 
összhangban a XII. mellékletben 
megállapított kritérimokkal;
(e) anyagok, amelyek nagyon 
perzisztensek, és nagyon magas 
bioakkumulációs képességűek 
összhangban a XII. mellékletben 
megállapított kritérimokkal;

(f) anyagok, mint például azok,  
amelyeknek endokrin zavarokat okozó 
tulajdonságaik vannak, vagy azok, amelyek 
perzisztensek, bioakkumulációs 
képességűek és mérgezők, vagy nagyon 
perzisztensek és magas bioakkumulációs 
képességűek, amelyek nem tesznek eleget 
a (d) és (e) pont feltételeinek, és amelyeket 
úgy azonosítottak be, hogy komoly és 
visszafordíthatatlan károkat okoznak 
embereken és a környezeten, amelyek
esetről esetre egyenértékűek az egyéb, az 
(a)-(e) pontban felsorolt anyagokkal, 
összhangban az 56. cikkben megállapított 
eljárással.

(a) anyagok, amelyek eleget tesznek 
azoknak a feltételeknek, hogy a 
67/548/EGK irányelvvel összhangban 1-es 
vagy 2-es kategóriájú karcinogénként 
osztályozzák őket;

(b) anyagok, amelyek eleget tesznek 
azoknak a feltételeknek, hogy a 
67/548/EGK irányelvvel összhangban 1-es 
vagy 2-es kategóriájú mutagénként 
osztályozzák őket;
(c) anyagok, amelyek eleget tesznek 
azoknak a feltételeknek, hogy a 
67/548/EGK irányelvvel összhangban 1-es 
vagy 2-es kategóriájú reprodukciót 
károsítóként osztályozzák őket;

(d) anyagok, amelyek perzisztensek, 
bioakkumulációs képességűek és mérgezők 
összhangban a XII. mellékletben 
megállapított kritérimokkal;

(e) anyagok, amelyek nagyon 
perzisztensek, és nagyon magas 
bioakkumulációs képességűek 
összhangban a XII. mellékletben 
megállapított kritérimokkal;
(f) anyagok, mint például azok,  
amelyeknek endokrin zavarokat okozó 
tulajdonságaik vannak, vagy azok, amelyek 
perzisztensek, bioakkumulációs 
képességűek és mérgezők, vagy nagyon
perzisztensek és magas bioakkumulációs 
képességűek, amelyek nem tesznek eleget 
a (d) és (e) pont feltételeinek, és amelyeket 
úgy azonosítottak be, hogy esetről esetre 
hasonló fokú veszélyt jelentenek, mint 
amely az egyéb, az (a)-(e) pontban felsorolt 
anyagokra jellemző összhangban az 56. 
cikkben megállapított eljárással.

Indoklás

A cikk jelenlegi megszövegezése nagyobb bizonyítási terhet ró ki annyiban, hogy szükséges 
bizonyítani, hogy az anyagnak, amelyre az engedélyezés elő van terjesztve, voltaképpen 
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komoly és visszafordíthatatlan hatásai vannak. Ez burkoltan azt jelentené, hogy nincs meg a 
lehetőség megelőző lépések elvégzésére olyan anyag tekintetében, amely felhalmozódik a 
környezetben, és amelynek mennyisége aggasztó méreteket ölthet a jövőben.

53. módosítás
55. cikk, cím és 1. bekezdés, bevezetés

Az anyagok felvétele a XIII. mellékletbe

1. Bármikor határozat születik arról, 
hogy egy az 54. cikkben említett anyag 
felvételre kerüljön a XIII. mellékletbe, 
ennek a határozatnak összhangban kell 
lennie a 130. cikk (3) bekezdésével. Ennek 
minden anyag tekintetében meg kell 
határoznia:

Az anyagok felvétele a XIIIb. mellékletbe

1. Bármikor határozat születik arról, 
hogy egy az 54. cikkben említett anyag 
felvételre kerüljön a XIIIb. mellékletbe, 
ennek a határozatnak összhangban kell 
lennie a 130. cikk (3) bekezdésével. Ennek 
minden anyag tekintetében meg kell 
határoznia:

Indoklás

Az engedélyezésre előterjesztett anyagok listájának létrehozását követően a XIII. mellékletből 
XIIIb. melléklet lesz.

54. módosítás
55. cikk, 1. bekezdés, ba. betű (új)

(ba) korlátozások, összhangban a 65. 
cikkel;

Indoklás

Fontos, hogy a gyártásra, felhasználásra és/vagy forgalomba hozatalra vonatkozó 
korlátozásokat meg kelljen állapítani az arra vonatkozó határozatban, hogy az ilyen anyagok 
bekerüljenek a XIIIb. mellékletbe.

55. módosítás
55. cikk, 1. bekezdés, (d) betű

(d) felülvizsgálja bizonyos 
felhasználások időszakait, ahol az 
megfelelő;

(d) felülvizsgálja minden felhasználás 
időszakait, amelyek nem haladhatják meg 
az 5 évet;
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Indoklás

Minden engedélyezésre legfeljebb 5 éves határok kell, hogy vonatkozzanak, a biztonságosabb 
alternatívák vagy technológiák fejlődése függvényében. A rendszeres felülvizsgálati időszakok 
híján elveszne a biztonságosabb módszerek innovációjára és a fejlődésére való késztetés. 

56. módosítás
55. cikk, 3. bekezdés, bevezetés

3. Az anyagoknak a XIII. mellékletbe 
való felvételükre vonatkozó határozat 
előtt, az Ügynökség javasolja az elsőbbségi 
anyagok felvételét, minden egyes anyagra 
meghatározva az (1) bekezdésben 
meghatározott tételeket. Elsőbbség 
normális esetben olyan anyagok esetében 
adható, amelyek:

3. Az ügynökség javasolja, hogy a 
prioritásos anyagok kerüljenek át a XIIIa. 
mellékletből a XIIIb. mellékletbe, minden 
egyes anyagra meghatározva az (1) 
bekezdésben meghatározott tételeket. 
Elsőbbség normális esetben olyan anyagok 
esetében adható, amelyek:

Indoklás

Az engedélyezésre előterjesztett anyagok listájának létrehozását követően a XIII. mellékletből 
XIIIb. melléklet lesz.

57. módosítás
56. cikk, 7. bekezdés

7. Ha a beterjesztéstől számított 30 
napon belül a tagállam bizottsága 
egyhangú megegyezésre jut az 
azonosításról, az Ügynökség felveheti azt 
az anyagot az 55. cikk (3) bekezdése 
szerinti ajánlásaiba. Ha a tagállam 
bizottsága nem jut egyhangú
megegyezésre, el kell fogadnia egy 
véleményt a beterjesztéstől számított 30 
napon belül. Az Ügynökségnek ezt a 
véleményt, amely tartalmaz bármilyen, a 
bizottságon belüli kisebbségi véleményre 
vonatkozó információt, továbbítania kell a 
Bizottságnak.

7. Ha a beterjesztésről számított 30 
napon belül a tagállam bizottsága 
minősített többséggel megegyezésre jut 
abban, hogy az anyag eleget tesz az 
engedélyezés követelményeinek és fel kell 
venni a XIIIb. mellékletbe, az Ügynökség 
15 munkanapon belül ajánlja a 
Bizottságnak, hogy az anyag kerüljön 
felvételre a XIIIb. mellékletbe, 
összhangban az 55. cikk (3) bekezdésével.
Ha a tagállam bizottsága nem jut minősített 
többséggel megegyezésre, el kell fogadnia 
egy véleményt a beterjesztéstől számított 
30 napon belül. Az Ügynökségnek ezt a 
véleményt, amely tartalmaz bármilyen, a 
bizottságon belüli kisebbségi véleményre 
vonatkozó információt, továbbítania kell a
Bizottságnak.
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Indoklás

Az 55. cikk módosításához kapcsolódik.

58. módosítás
57. cikk, 2. bekezdés

2. Az engedély megadható, ha az anyag 
felhasználásából a XIII. mellékeltben 
meghatározott belső tulajdonságokból 
eredő emberi egészségre vagy a 
környezetre gyakorolt kockázat az I. 
melléklet 6. szakaszának megfelelően 
ellenőrzés alatt van tartva, és a kérelmező 
vegybiztonsági jelentésében dokumentálva 
van.

2. Az engedély csak akkor adható meg, ha:

A Bizottság nem veszi figyelembe a 
következőket:
(a) a telepített anyag emissziójából az 
emberi egészségre és a környezetre 
gyakorolt kockázatok, amely engedélyt 
kapott a 96/61/EK tanácsi irányelvvel 
összhangban;

(a) megfelelő alternatív anyagok vagy 
technológiák nem léteznek, és 
intézkedések vannak érvényben az 
anyagnak való expozíció 
minimalizálásához, és

(b) az anyag lerakatának kockázatai a vízi 
környezetre és azon keresztül, olyan 
forráspontról, amelyet a 11. cikk (3) 
bekezdése által említett és az Európai 
Parlament és a Tanács 2000/60/EK 
irányelvének 16. cikke alapján elfogadott 
jogszabály által vezérelt elsőbbségi 
szabályozás követelménye vezérel; 

(b) kimutatták, hogy a társadalmi és 
gazdasági előnyök meghaladják az emberi 
egészségre és a környezetre gyakorolt 
azon kockázatokat, amelyek az anyag 
felhasználásából fakadnak, és

(c) az emberi egészségre az anyag 
felhasználásából fakadó kockázatokat egy 
a 90/385/EGK tanácsi irányelv, a 
93/42/EGK tanácsi irányelv vagy az 
Európai Parlament és a Tanács 98/79/EK 
irányelve által szabályozott orvostechnikai 
eszközben.

(c) az emberi egészségre vagy a 
környezetre a XIII. mellékletben 
meghatározott belső tulajdonságokból 
fakadó kockázatokat megfelelően 
ellenőrzés alatt tartják, összhangban az I. 
melléklet 6. szakaszával, és ahogy az a 
kérelmező vegybiztonsági jegyzékében 
dokumentálva van. 
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Indoklás

Az 52. cikk módosításához kapcsolódik.

59. módosítás
57. cikk, 3. bekezdés, bevezető bekezdés

3. Ha a (2) bekezdés alapján nem adható 
meg az engedély, az engedély megadható, 
ha kimutatásra kerül, hogy a társadalmi-
gazdasági előnyök meghaladják az anyag 
felhasználása révén az emberi egészségre 
vagy a környezetre gyakorolt 
kockázatokat, és ahol nincsenek megfelelő 
alternatív anyagok vagy technológiák. Ezt 
a határozatot a következő elemek 
mindegyikének mérlegelése után kell 
meghozni:

3. A (2) bekezdés értelmében az engedély 
megadására vonatkozó határozatot a 
következő elemek mindegyikének 
mérlegelése után kell meghozni:

Indoklás

Az 52. cikk módosításához kapcsolódik.

60. módosítás
57. cikk, 3a. bekezdés (új)

3a. A Bizottság a (2) bekezdés értelme 
szerinti engedély megadásakor nem 
mérlegeli a következőket:
(a) a telepített anyag emissziójából az 
emberi egészségre és a környezetre 
gyakorolt kockázatok, amely engedélyt 
kapott a 96/61/EK tanácsi irányelvvel1 

összhangban;
(b) az anyag lerakatának kockázatai a vízi 
környezetre és azon keresztül, olyan 
forráspontról, amelyet a 11. cikk (3) 
bekezdése által említett és az Európai 
Parlament és a Tanács 2000/60/EK 
irányelvének 16. cikke alapján elfogadott 
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jogszabály által vezérelt elsőbbségi 
szabályozás követelménye vezérel2; 
(c) az emberi egészségre az anyag 
felhasználásából fakadó kockázatokat egy 
a 90/385/EGK tanácsi irányelv3, a 
93/42/EGK tanácsi irányelv4 vagy az 
Európai Parlament és a Tanács 98/79/EK 
irányelve5 által szabályozott 
orvostechnikai eszközben.
1 HL L 257., 1996.10.10., 26. o.
2 HL L 327., 2000.12.22., 1. o.
3 HL L 189., 1990.7.20., 17. o.
4 HL L 169., 1993.7.12., 1. o.
5 HL L 331., 1998.12.7., 1. o.

Indoklás

Az 52. cikk módosításához kapcsolódik.

61. módosítás
57. cikk, 6. bekezdés

6. Az engedélyek feltételek alá eshetnek, 
beleértve a felülvizsgálati időszakokat 
és/vagy az ellenőrzést. A (3) bekezdés 
alapján megadott engedélyeknek normális 
esetben időhatárosaknak kell lenniük.

6. Az engedélyek felülvizsgálati időszakok 
és helyettesítő tervek benyújtása alá kell, 
hogy essenek, beleértve az ellenőrzést. Az 
engedélyeknek időhatárosaknak kell 
lenniük legfeljebb 5 éves időszakra.

Indoklás

Az engedélyezéseknek időhatárosaknak kell lenniük, hogy ösztönzést adjanak az 
innovációnak.

62. módosítás
57. cikk, 7. bekezdés

7. Az engedélynek ki kell térnie: 7.Az engedélynek ki kell térnie:

(a) azon személyre vagy személyekre, akik 
számára az engedélyt megadták;

(a) azon személyre vagy személyekre, akik 
számára az engedélyt megadták;
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(b) az anyag(ok) azonosítására;

(c) az engedélyezett felhasználás(ok)ra;
(d) bármilyen feltételre, amelyek alapján 
az engedély meg lett adva;
(e) bármilyen felülvizsgálati időszakra;

(f) bármilyen ellenőrzési rendszerre.

(b az anyag(ok) azonosítására;

(c) az engedélyezett felhasználás(ok)ra;
(d) a feltételekre, amelyek alapján az 
engedély meg lett adva;
(e) a felülvizsgálati időszakra;

(f) az ellenőrzési rendszerre.

Indoklás

Világosabbá teszi a megszövegezést.

63. módosítás
58. cikk, 1. bekezdés

1. Azokat az 57. cikk (3) bekezdése 
értelmében megadott engedélyeket, 
amelyek időhatárosak, érvényesnek kell 
tekintetni, amíg a Bizottság egy új 
kérelemről határoz, feltéve, hogy az 
engedély birtokosa lead egy új kérelmet 
legalább 18 hónappal az időhatár letelte 
előtt. Ahelyett, hogy az új engedélyhez újra 
benyújtaná az eredeti kérelem minden 
elemét, a kérelmező elég, ha leadja a 
jelenlegi, a második, harmadik és 
negyedik albekezdés alá eső engedély 
számát.

1. Az engedélyeket érvényesnek kell 
tekintetni, amíg a Bizottság egy új 
kérelemről határoz, feltéve, hogy az 
engedély birtokosa lead egy új kérelmet 
legalább 18 hónappal az időhatár letelte 
előtt. Ahelyett, hogy az új engedélyhez újra 
benyújtaná az eredeti kérelem minden 
elemét a kérelmező elég, ha leadja:
(a) a jelenlegi engedély számát,

Ha nem tudja bizonyítani, hogy a 
kockázat megfelelően ellenőrzés alatt van 
tartva, le kell adnia az eredeti kérelemben 
tartalmazott, naprakésszé tett társadalmi-
gazdasági elemzést, alternatíva-elemzést és 
behelyettesítési tervet.

(b) az eredeti kérelemben tartalmazott, 
naprakésszé tett társadalmi-gazdasági 
elemzést, alternatívaelemzést és 
behelyettesítési tervet,

Ha már be tudja bizonyítani, hogy a 
kockázat megfelelően ellenőrzés alatt van 
tartva, le kell adnia a naprakésszé tett 
vegybiztonsági jelentést.

(c) a naprakésszé tett vegybiztonsági 
jelentést.

Ha az eredeti kérelem bármilyen más 
összetevője megváltozott, szintén le kell 
adnia ezen összetevő(k) naprakésszé tett 

Ha az eredeti kérelem bármilyen más 
összetevője megváltozott, szintén le kell 
adnia ezen összetevő(k) naprakésszé tett 
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változatát. változatát.

Indoklás

Az 52. cikk módosításához kapcsolódik.

64. módosítás
58. cikk, 2. bekezdés, 1. albekezdés

2. Az engedélyek bármikor 
felülvizsgálhatók, ha az eredeti engedély 
körülményei megváltoztak úgy, hogy az 
befolyásolja az emberi egészségre vagy a 
környezetre gyakorolt kockázatot, vagy a 
társadalmi-gazdasági hatást.

2. Az engedélyek bármikor 
felülvizsgálandók, ha az eredeti engedély 
körülményei megváltoztak úgy, hogy az 
befolyásolja az emberi egészségre vagy a 
környezetre gyakorolt kockázatot, vagy a 
társadalmi-gazdasági hatást.

Indoklás

Bevezeti az engedélyek felülvizsgálatának kötelezettségét, ha a körülmények megváltoztak.

65. módosítás
58. cikk, 4. bekezdés

4. Ha a 96/61/EK irányelvben említett 
környezeti minőségi szabványnak nem 
tesznek eleget, az érintett anyag 
felhasználására kiadott engedélyeket felül 
lehet vizsgálni.

4. Ha a 96/61/EK irányelvben említett 
környezeti minőségi szabványnak nem 
tesznek eleget, az érintett anyag 
felhasználására kiadott engedélyeket felül 
kell vizsgálni.

Indoklás

Bevezeti az engedélyek felülvizsgálatának kötelezettségét.

66. módosítás
59. cikk, 4. és 5. bekezdés

4. Az engedélyezésre vonatkozó 4. Az engedélyezésre vonatkozó 
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kérelemnek a következő információt kell 
tartalmaznia:

kérelemnek a következő információt kell 
tartalmaznia:

(a) az anyag(ok) azonosítása, ahogy az a 
IV. melléklet 2. szakaszában említve van;
(b) a kérelmet benyújtó személy vagy 
személyek neve és elérhetősége;
(c) az engedélyezésre irányuló kérelmet, 
amely meghatározza, hogy milyen 
felhasználás(ok)ra vonatkozik a kérelem és 
amely lefedi az anyag készítményekben 
való felhasználását és/vagy az anyagnak az 
árucikkekbe való beépítését, ahol ez 
odavágó;

(d) kivéve, ha már a regisztráció részeként 
be lett nyújtva, egy az I. melléklettel 
összhangban készült vegybiztonsági 
jelentés, amely a XIII. mellékletben 
meghatározott belső tulajdonságokból 
fakadó emberi egészségre és/vagy a 
környezetre gyakorolt kockázatokra 
vonatkozik.

(a) az anyag(ok) azonosítása, ahogy az a 
IV. melléklet 2. szakaszában említve van;
(b) a kérelmet benyújtó személy vagy 
személyek neve és elérhetősége;
(c) az engedélyezésre irányuló kérelmet, 
amely meghatározza, hogy milyen 
felhasználás(ok)ra vonatkozik a kérelem és 
amely lefedi az anyag készítményekben 
való felhasználását és/vagy az anyagnak az 
árucikkekbe való beépítését, ahol ez 
odavágó;

(d) kivéve, ha már a regisztráció részeként 
be lett nyújtva, egy az I. melléklettel 
összhangban készült vegybiztonsági 
jelentés, amely a XIII. mellékletben 
meghatározott belső tulajdonságokból 
fakadó emberi egészségre és/vagy a 
környezetre gyakorolt kockázatokra 
vonatkozik.

5. A kérelemnek magában kell foglalnia a 
következőket:

Törölve

(a) a XV. melléklettel összhangban 
elvégzett társadalmi-gazdasági elemzés;

(b) az alternatív lehetőségek elemzése 
tekintettel a kockázatukra és a helyettesítés 
technikai és gazdasági kivitelezhetőségére, 
ahol helyénvaló egy behelyettesítési 
tervvel kísérve, amely magában foglalja a 
kutatást, a fejlesztést és kérelmező által 
javasolt cselekedetek menetrendjét.

(da) a XV. melléklettel összhangban 
elvégzett társadalmi-gazdasági elemzés;

(db) az alternatív lehetőségek elemzése 
tekintettel a kockázatukra és a helyettesítés 
technikai és gazdasági kivitelezhetőségére, 
ahol helyénvaló egy behelyettesítési 
tervvel kísérve, amely magában foglalja a 
kutatást, a fejlesztést és kérelmező által 
javasolt cselekedetek menetrendjét.

Indoklás

A társadalmi-gazdasági elemzések és az alternatív lehetőségek elemzését bele kell foglalni az 
engedélyezési kérelembe.

67. módosítás
60. cikk, 1. bekezdés
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1. Ha egy kérelmet egy anyag 
felhasználására elkészítettek, egy 
következő kérelmező utalhat, az előző 
kérelmező által megadott felhatalmazó 
levél révén az előző, az 59. cikk (4)(d) és
(5) bekezdésével összhangban álló kérelem 
részeire.

1. Ha egy kérelmet egy anyag 
felhasználására elkészítettek, egy 
következő kérelmező utalhat, az előző 
kérelmező által megadott felhatalmazó 
levél révén az előző, az 59. cikk (4)(d), 
(da) és (db) bekezdésével összhangban álló 
kérelem részeire.

Indoklás

Az 59. cikk módosításához kapcsolódik. 

68. módosítás
61. cikk, 4. bekezdés

4. A véleménytervezeteknek magukban 
kell foglalniuk a következő elemeket:

4. A véleménytervezeteknek magukban 
kell foglalniuk a következő elemeket:

(a) kockázatfelmérési bizottság: az 
anyagnak a kérelemben leírt 
felhasználásából vagy felhasználásaiból 
eredő egészségügyi és/vagy környezetei 
kockázatok kiértékelése;

(a) kockázatfelmérési bizottság: az 
anyagnak a kérelemben leírt 
felhasználásából vagy felhasználásaiból 
eredő egészségügyi és/vagy környezeti 
kockázatok (az engedély kérelmezője által 
elvégzett) kiértékelésének ellenőrzése;

(b) társadalmi-gazdasági elemző bizottság: 
az anyag a kérelemben leírt 
felhasználásával kapcsolatos társadalmi-
gazdasági tényezők kiértékelése, amikor a 
kérelmet az 59. cikk (5) bekezdésével 
összhangban készítették el.

(b) társadalmi-gazdasági elemző bizottság: 
az anyag a kérelemben leírt 
felhasználásával kapcsolatos társadalmi-
gazdasági tényezők (az engedély 
kérelmezője által elvégzett)
kiértékelésének ellenőrzése, amikor a 
kérelmet az 59. cikk (da) és (db)
bekezdésével összhangban készítették el.

Indoklás

Az 59. cikk módosításához kapcsolódik. Világossá teszi, hogy az iparnak elsődleges 
felelőssége van a kockázat és a társadalmi-gazdasági tényezők felmérésében.

69. módosítás
62. cikk
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Az engedélyek birtokosainak 
kötelezettségei

Az engedélyek birtokosainak fel kell 
tüntetniük címként az engedélyezési 
számot, mielőtt az anyagot az 
engedélyezett felhasználásra forgalomba 
hozzák.

Tájékoztatási követelmény az 
engedélyköteles anyagokra
Minden az 54. cikkben említett feltételnek 
eleget tevő anyagot és készítményt minden 
esetben fel kell címkézni, és hozzá 
mellékelni kell egy biztonsági adatlapot. A 
címkén szerepelnie kell:
(a) az anyag nevének,
(b) annak a ténynek, hogy az anyag 
szerepel a XIII. mellékletben,
(c) bármilyen meghatározott 
felhasználásnak, amelyre az anyag 
engedélyezve lett.

Indoklás

A veszélyes anyagokat és készítményeket fel kell címkézni a felhasználók tájékoztatása 
céljából.

70. módosítás
72. cikk

72. cikk 73a. cikk

Indoklás

A nagyobb világosság érdekében előnyösebbnek tűnik először az Ügynökség feladatait jelezni 
és csak ezután az alkotó szerveiét. A 72. cikk szövege tehát át lett helyezve a 73. cikk után.

71. módosítás
72. cikk, 1. bekezdés, (c) betű

(c) egy kockázatfelmérési bizottság, 
amely felelős az Ügynökségnek az 
engedélyezési kérelmek, korlátozási 
javaslatok és bármilyen egyéb olyan 
kérdésre vonatkozó véleményének az 
elkészítéséért, amely a jelen rendelet 
működéséből fakad az emberi egészséggel 

(c) egy kockázat- és alternatíva-
felmérési bizottság, amely felelős az 
Ügynökségnek az engedélyezési kérelmek 
és korlátozási javaslatok, az alternatív 
megoldások hozzáférhetőségének 
kiértékelése és bármilyen egyéb olyan 
kérdésre vonatkozó véleményének az 
elkészítéséért, amely a jelen rendelet 
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vagy a környezettel kapcsolatban; működéséből fakad az emberi egészséggel 
vagy a környezettel kapcsolatban;

Indoklás

Megerősíti a kapcsolatot az engedélyezési eljárás és a biztonságosabb alternatívák 
elérhetősége között.

A bizottság nevének megváltoztatása a rendelet teljes szövegére vonatkozik.

72. módosítás
73. cikk, 2. bekezdés

2. A titkárságnak a következő feladatokat 
kell ellátnia:

2. Az Ügynökség, a bizottságain keresztül 
különös tekintettel:

(a) a II. címben alárendelt feladatok 
ellátása; beleértve az importált anyagok 
hatékony regisztrációjának 
megkönnyítését olyan módon, hogy az 
összhangban álljon a Közösség harmadik 
országok irányába meglévő nemzetközi 
kereskedelmi kötelezettségeivel;

(a) kifejleszti az értékelésre szánt anyagok 
rangsorolásának kritériumait és összeállít 
egy listát az értékelendő elsőbbségi 
anyagokról a VI. cím szerint;

(b) a III. címben alárendelt feladatok 
ellátása;

(b) véleményt alkot az engedélyezési 
kérelmekről a VII. cím szerint;

(c) a VI. címben alárendelt feladatok 
ellátása;

(c) részt vállal bizonyos veszélyes 
anyagokra és készítményekre vonatkozó 
korlátozások elfogadásának eljárásában 
dossziék összeállításával és vélemények 
meghozatalával a VIII. cím szerint;

(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) javaslatokat hoz létre azzal a céllal, 
hogy közösségi szinten harmonizálja az 
osztályozásokat és a címkézést a X. cím 
szerint;

(e) a nagyközönség számára az olyan 
információk elérhetővé tétele, hogy melyik 
anyagok vannak illetve melyik anyagok 

(e) A Bizottság kérésére technikai és 
tudományos támogatás nyújtása a 
Közösség, a tagállamai, a nemzetközi 
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estek át az értékelési folyamaton 90 napon 
belül azt követően, hogy az Ügynökséghez 
az információ beérkezett összhangban a 
116. cikk (1) bekezdésével;

szervezetek és harmadik országok közötti, 
az anyagok biztonságához kötődő 
tudományos és technikai kérdésekről 
szóló együttműködés javítását szolgáló 
lépésekhez, éppúgy mint a harmadik 
országokban a kapacitáskiépítési 
tevékenységek és a vegyi anyagok 
megfelelő kezeléséhez nyújtott technikai 
segítségben való aktív részvétel;

(f) technikai és tudományos útmutatás és 
ahol megfelelő, eszközök biztosítása ennek 
a rendeletnek a működéséhez, különös 
tekintettel az ipar és különösen a kis és 
közepes vállalkozások (KKV-k) által tett 
vegybiztonsági jelentések fejlődésének 
támogatására;

(f) a Bizottság vagy az Európai Parlament 
kérésére véleményt hoz létre bármilyen 
más, az anyagok önmagában vett, vagy a 
készítményeken vagy árucikkeken belüli 
biztonsága vonatkozásában;

(g) technikai és tudományos útmutatás a 
jelen rendelet működéséről a tagállam 
illetékes hatóságainak és támogatást 
biztosítva az illetékes hatóságok XII. cím 
alatt létrehozott információs 
szolgálatához;

(g) a Bizottság kérelmére véleményeket 
készít az anyagok regisztrációs célokra 
történő kiválasztását érintő 5., 6. 15. és 16. 
cikkben megállapított kritériumok 
felülvizsgálata tekintetében azzal a 
kilátással, hogy többek között belefoglalja 
az expozíció kockázataihoz és 
forgatókönyveihez kapcsolódó adatokat.

(h) magyarázó tájékoztatás elkészítése 
erről a rendeletről más érdekelt 
személyeknek;

(i) A Bizottság kérésére technikai és 
tudományos támogatás nyújtása a 
Közösség, a tagállamai, a nemzetközi 
szervezetek és harmadik országok közötti, 
az anyagok biztonságához kötődő 
tudományos és technikai kérdésekről 
szóló együttműködés javítását szolgáló 
lépésekhez, éppúgy mint a harmadik 
országokban a kapacitáskiépítési 
tevékenységek és a vegyi anyagok 
megfelelő kezeléséhez nyújtott technikai 
segítségben való aktív részvétel.

Indoklás

Ez tisztázza az Ügynökség valamint szervei feladatait, és átláthatóbbá teszi őket. A bekezdések 
sorrendje tehát meg lett fordítva az Ügynökség által elvégzendő feladatok relatív 
fontosságának visszatükrözése céljából.
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73. módosítás
73. cikk, 3. bekezdés

3. A bizottságoknak a következőket kell 
ellátnia:

3. Az Ügynökségnek, különösképpen a 
Fórumon keresztül a következőknek kell 
eleget tennie:

(a) a VI. címben alárendelt feladatok 
ellátása;

(a) a jó gyakorlat terjesztése és a 
problémák megvilágítása közösségi 
szinten;

(b) a VII. címben alárendelt feladatok 
ellátása;

(b) harmonizált végrehajtási projektek és 
az ehhez kapcsolódó ellenőrzések 
javaslása, koordinálása és értékelése;

(c) a VIII. címben alárendelt feladatok 
ellátása;

(c) az ellenőrcserék koordinálása;

(d) a X. címben alárendelt feladatok 
ellátása;

(d) végrehajtási stratégiák és minimális 
végrehajtási kritériumok azonosítása 
kitüntetett figyelmet fordítva a KKV-k 
meghatározott problémáira;

(e) A Bizottság kérésére technikai és 
tudományos támogatás nyújtása a 
Közösség, a tagállamai, a nemzetközi 
szervezetek és harmadik országok közötti, 
az anyagok biztonságához kötődő 
tudományos és technikai kérdésekről 
szóló együttműködés javítását szolgáló 
lépésekhez, éppúgy mint a harmadik 
országokban a kapacitáskiépítési 
tevékenységek és a vegyi anyagok 
megfelelő kezeléséhez nyújtott technikai 
segítségben való aktív részvétel;

(e) munkamódszerek és felhasználási 
eszközök kifejlesztése a helyi ellenőrök 
számára;

(f) a Bizottság vagy az Európai Parlament 
kérésére véleményt hoz létre bármilyen 
más, az anyagok önmagában vett, vagy a 
készítményeken vagy árucikkeken belüli 
biztonsága vonatkozásában.

(f) elektronikus információ-csere eljárás 
kifejlesztése;

(fa) kapcsolatba lépés az iparral és más 
érdekelt felekkel, beleértve a harmadik 
országokbelieket, és ha szükséges a 
vonatkozó nemzetközi szervezetekkel;
(fb) együttműködés a Bizottsággal és a 
tagállamokkal az ipar és más érdekelt 
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felek közötti önkéntes egyezmények 
támogatása céljából.

Indoklás

Ez tisztázza az Ügynökség valamint szervei feladatait, és átláthatóbbá teszi őket. A bekezdések 
sorrendje tehát meg lett fordítva az Ügynökség által elvégzendő feladatok relatív 
fontosságának visszatükrözése céljából.

74. módosítás
73. cikk, 4. bekezdés

4. A Fórumnak a következő feladatokat 
kell elvégeznie:

4. Emellett az Ügynökség:

(a) a jó gyakorlat terjesztése és a 
problémák megvilágítása közösségi 
szinten;

(a) ellátja a II. cím által alárendelt 
feladatokat, beleértve az importált 
anyagok hatékony regisztrációjának 
megkönnyítését, olyan módon, hogy az 
megfelel a Közösség harmadik országok 
felé való kereskedelmi kötelezettségeinek;

(b) harmonizált végrehajtási projektek és 
az ehhez kapcsolódó ellenőrzések 
javaslata, koordinálása és értékelése;

(b) ellátja az alárendelt feladatokat az 
adatok megosztása és a feleslegesen 
elvégzett kísérletek megakadályozása 
tekintetében, a III. cím értelmében;

(c) az ellenőrcserék koordinálása; (c) ellátja az alárendelt feladatokat az 
ellátási láncban lévő információk 
tekintetében a IV. cím értelmében;

(d) végrehajtási stratégiák és minimális 
végrehajtási kritériumok azonosítása;

(d) adatbázis(oka)t hoz létre és tart fenn, 
amely tájékoztatással szolgál minden 
regisztrált anyagról, osztályozási és 
címkézési leltárról és a harmonizált 
osztályozási és címkézési listáról, a 116. 
cikk (1) bekezdésében azonosított nem 
bizalmas információkat adatbázis(ok)ban 
elérhetővé teszi a nagyközönségnek, és 
más nem bizalmas információt kérésre 
hozzáférhetővé tesz;

(e) munkamódszerek és felhasználási 
eszközök kifejlesztése a helyi ellenőrzök 
számára;

(e) a nagyközönség számára elérhetővé 
tesz olyan információkat, hogy melyik 
anyagok vannak illetve melyik anyagok 
estek át az értékelési folyamaton 90 napon 
belül azt követően, hogy az Ügynökséghez 
az információ beérkezett összhangban a 
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116. cikk (1) bekezdésével;

(ea) az érdekelt feleknek részletes 
információt készít, beleértve a harmadik 
országokbelieket, a nyilvános részvétel 
lehetőségéről, különös tekintettel az 
anyagokról való információról;

(f) elektronikus információ-csere eljárás 
kifejlesztése;

(f) technikai és tudományos útmutatással 
szolgál és ahol megfelelő, eszközöket 
biztosít ennek a rendeletnek a 
működéséhez, különös tekintettel az ipar 
és különösen a kis és közepes 
vállalkozások (KKV-k) által tett 
vegybiztonsági jelentések fejlődésének 
támogatására;

(g) kapcsolatba lépés az iparral és más 
érdekelt felekkel, beleértve a harmadik 
országokbelieket, és ha szükséges a 
vonatkozó nemzetközi szervezetekkel.

(g) technikai és tudományos útmutatással 
szolgál a jelen rendelet működéséről a 
tagállam illetékes hatóságainak és 
támogatást biztosít az illetékes 
hatóságoknak a XII. cím alatt létrehozott 
információs szolgálatához;
(ga) magyarázó információt készít erről a 
rendeletről más érdekelt feleknek;

(gb) A Bizottság kérésére technikai és 
tudományos támogatást nyújt a Közösség, 
a tagállamai, a nemzetközi szervezetek és 
harmadik országok közötti, az anyagok 
biztonságához kötődő tudományos és 
technikai kérdésekről szóló 
együttműködés javítását szolgáló 
lépésekhez, éppúgy mint ahogy aktívan 
részt vesz harmadik országokban a 
kapacitáskiépítési tevékenységek és a 
vegyi anyagok megfelelő kezeléséhez 
nyújtott technikai segítségben;
(gc) kiválósági központot hoz létre és tart 
fenn a kockázati kommunikációhoz; 
központosított, koordinált forrásokat nyújt 
a vegyi anyagok, készítmények és 
árucikkek biztonságos felhasználásáról 
szóló információ területén; megkönnyíti a 
kockázat-kommunikációs szektorban a 
legjobb gyakorlatra vonatkozó tudás 
megosztását.
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Indoklás

Fontos, hogy az Ügynökség aktívan tájékoztatni tudja az érdekelt feleket, beleértve a 
harmadik országokból származókat a rendszer különböző stádiumaiban a nyilvános részvétel 
lehetőségéről annak elkerülése céljából, hogy az anyagokról fontos információk vesszenek el.

Ez tisztázza az Ügynökség, valamint szervei feladatait, és átláthatóbbá teszi őket. A 
bekezdések sorrendje tehát meg lett fordítva az Ügynökség által elvégzendő feladatok relatív 
fontosságának visszatükrözése céljából.

75. módosítás
74. cikk

74. cikk 75a. cikk

Indoklás

A nagyobb világosság céljából jobb lenne mindenekelőtt az igazgatóság összetételét és a 
kijelölési rendszerét megállapítani, és ezt követően leírni a feladatait. A 74. cikk szövege tehát 
át lett helyezve a 75. cikk után.

76. módosítás
75. cikk, 1. bekezdés

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

1. Az igazgatóságnak a tagállamokból 
származó, a Tanács által az Európai 
Parlamenttel folytatott konzultációt 
követően kijelölt tizenegy képviselőből kell 
állnia, egy a Bizottság által összeállított 
olyan lista alapján, amely a kijelölteknél 
lényegesen több nevet tartalmaz, és egy a 
Bizottság által kinevezett képviselőből 
valamint az érdekelt felektől (ipari és 
fogyasztói valamint munkavállalói és 
környezetvédelmi szervezetek) négy
egyénből, akiket a Bizottság nevez ki 
szavazati jogok nélkül.

A Bizottság által felállított listát a 
vonatkozó dokumentációval együtt 
továbbítani kell az Európai Parlamentnek. 
Mihelyst lehetséges és ennek a 
közleménynek a megkapásától számított 
legkésőbb három hónapon belül az 
Európai Parlament benyújthatja a saját 
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véleményét a Tanácsnak, amely kijelöli az 
igazgatóságot.
Az igazgatóságnak a tagjait úgy kell 
kinevezni, hogy az biztosítsa a szakértelem 
legmagasabb fokát, a szakismeretek széles 
körét és (anélkül, hogy ezek a jellemzők 
sérülnének) a lehető legszélesebb földrajzi 
eloszlást az Európai Unión belül.

Indoklás

Ez újból megállapítja a Parlament hagyományos nézetét (miközben a tagok teljes számát 
állandóan tartja) az igazgatóság összetétele és kinevezési rendszere tekintetében. Az érdekelt 
felektől származó képviselők száma háromról négyre lett emelve minden érintett szektor 
bevonásának lehetővé tétele céljából.

77. módosítás
77. cikk, 1. bekezdés

1. Az igazgatóság üléseit az elnöke hívja 
össze.

1. Az igazgatóság ülést tart amikor az 
elnöke összehívja, vagy tajgai legalább egy 
harmadának kérésére.

Indoklás

Lehetővé kell tenni az elnök által összehívott ülés alternatíváját.

78. módosítás
78. cikk

Az igazgatóságnak a szavazásra meg kell 
állapítania az eljárási szabályzatát, 
beleértve annak lehetőségét, hogy egy tag 
egy másik tag nevében szavazzon. Az 
igazgatóság szavazati joggal bíró tagjainak 
kétharmados többségével jár el.

Az igazgatóságnak a szavazásra meg kell 
állapítania az eljárási szabályzatát, 
beleértve annak lehetőségét, hogy egy tag 
egy másik tag nevében szavazzon. Ha 
másként nem rendelkeznek, az 
igazgatóság szavazati joggal bíró tagjainak 
többségével jár el.

Indoklás

Az igazgatóság összetételének változtatását követően nincs többé szükség ilyen nagy 
többségre.
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79. módosítás
79. cikk, 1. bekezdés

1. Az Ügynökséget az ügyvezető 
igazgatója irányítja, aki feladatait a 
Közösség érdekében végzi és függetlenül 
bármilyen érdekelt fél sajátos érdekeitől.

1. Az Ügynökséget az ügyvezető 
igazgatója irányítja.

Indoklás

Az Ügynökség szerveinek alkotóelemeinek függetlenségéhez kapcsolódó rendelkezések 
mindegyike egyetlen cikkbe került bele a nagyobb világosság érdekében (lásd a 84. cikk 
módosítását).

80. módosítás
79. cikk, 2. bekezdés, ja. betű (új)

(ja) kapcsolat kiépítése és fenntartása az 
Európai Parlamenttel és a rendszeres 
párbeszéd biztosítása annak a szervnek a 
releváns bizottságaival.

Indoklás

Újból megállapítja az Európai Parlament hagyományos nézetét az ügynökségekkel való 
kapcsolatokról.

81. módosítás
79. cikk, 3a. bekezdés (új)

3a. Mihelyst az általános jelentést és a 
programokat elfogadta az igazgatóság, az 
ügyvezető igazgató azokat továbbítja az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a 
Bizottságnak és a tagállamoknak és 
intézkedik arról, hogy közzé legyenek téve.

Indoklás

Újból megállapítja az Európai Parlament hagyományos nézetét az ügynökségekkel való 
kapcsolatokról.
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82. módosítás
80. cikk, 1. bekezdés

1. A Bizottság egy listán jelölteket állít az 
ügyvezető igazgató szerepére miután a 
pozíciót meghirdették az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában és megfelelő módon 
más kiadványokban vagy internetes 
oldalakon.

törölve

Indoklás

A 80. cikk (2) bekezdésének módosításához kapcsolódik.

83. módosítás
80. cikk, 2. bekezdés

2. Az Ügynökség vezérigazgatóját az 
igazgatóság nevezi ki az érdemek és a 
dokumentált igazgatási és vezetési 
készségek, valamint a vegybiztonság vagy 
a szabályozás időszerű ismerete alapján. 
Az igazgatóság a határozatát a szavazati 
joggal rendelkező tagjainak kétharmadával 
hozza.

2. Az Ügynökség vezérigazgatóját az 
igazgatóság nevezi ki, amely a Bizottság 
által javasolt jelöltek listájából választ egy 
nyilvános kiválasztási folyamatot 
követően, amelyet egy szándéknyilatkozat 
benyújtására való felhívásként hirdetnek 
meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
és más időszakos kiadványokban vagy 
Internet-oldalakon. A kinevezés előtt az 
igazgatóság által kinevezett jelentkezőt 
meg kell kérni, hogy a lehető 
leghamarabb szólaljon fel az Európai 
Parlament előtt és válaszoljon a
Parlament képviselőinek kérdéseire.
A vezérigazgatót az érdemek és a 
dokumentált igazgatási és vezetési 
készségek, valamint a vegybiztonság vagy 
a szabályozás időszerű ismerete alapján 
kell kinevezni. Az igazgatóság a 
határozatát a szavazati joggal rendelkező 
tagjainak kétharmadával hozza.

A vezérigazgató felmentése az igazgatóság 
hatáskörébe esik, összhangban ugyanezzel 
az eljárással.

A vezérigazgató felmentése az igazgatóság 
hatáskörébe esik, összhangban ugyanezzel 
az eljárással.

Indoklás

Ez újra megfogalmazza a Parlament hagyományos nézetét (amelyet a Tanács elfogadott az 
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Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság és a Gyógyszerek Értékelő Ügynöksége esetében) a 
vezérigazgatók kinevezési eljárása tekintetében.

84. módosítás
81. cikk, 1. bekezdés

1. Minden tagállam kinevezhet
tagjelölteket a kockázatfelmérési 
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 tagállam javasolhat legfeljebb 
három jelöltet tagsági kinevezésre a 
kockázatfelmérési bizottságba. A 
vezérigazgatónak létre kell hoznia a 
kinevezettek listáját, amelyet közzé kell 
tenni az Ügynökség honlapján. Az 
igazgatóságnak a bizottság tizenkét tagját a 
listából kell kijelölnie, biztosítva a lehető 
legszélesebb földrajzi lefedettség elérését.  
A tagokat a vegyi anyagok 
szabályozásában betöltött szerepük és 
tapasztalatuk és/vagy az anyagok kockázat-
értékelésének felülvizsgálatában szerzett 
tapasztalatuk alapján kell kijelölni.

Indoklás

Az igazgatóságnak meg kell, hogy legyen a lehetősége, hogy bizonyos fokú diszkréciót 
alkalmazzon a kockázatfelmérési bizottság és a társadalmi-gazdasági elemző bizottság 
tagjainak a kiválasztásában. Meg kell állapítani a bizottsági tagok felső határát, 
különösképpen arra a tényre tekintettel, hogy további öt tagot lehet kooptálni és tanácsadókat 
is be lehet vonni. 

85. módosítás
81. cikk, 2. bekezdés

2. Minden tagállam kinevezhet
tagjelölteket a kockázatfelmérési 
bizottságba. A vezérigazgatónak létre kell 
hoznia a kinevezettek egy 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 

2. Minden tagállam javasolhat legfeljebb 
három jelöltet tagsági kinevezésre a 
kockázatfelmérési bizottságba. A 
vezérigazgatónak létre kell hoznia a 
kinevezettek egy listáját, amelyet közzé 
kell tenni az Ügynökség honlapján. Az 
igazgatóságnak a bizottság tizenkét tagját a 
listából kell kijelölnie, biztosítva a lehető 
legszélesebb földrajzi lefedettség elérését.  
A tagokat a vegyi anyagok 
szabályozásában betöltött szerepük és 
tapasztalatuk és/vagy az anyagok kockázat-
értékelésének felülvizsgálatában szerzett 
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tapasztalatuk alapján kell kijelölni. tapasztalatuk alapján kell kijelölni.

Indoklás

Az igazgatóságnak meg kell, hogy legyen a lehetősége, hogy bizonyos fokú diszkréciót 
alkalmazzon a kockázatfelmérési bizottság és a társadalmi-gazdasági elemző bizottság 
tagjainak a kiválasztásában. Meg kell állapítani a bizottsági tagok felső határát, 
különösképpen arra a tényre tekintettel, hogy további öt tagot lehet kooptálni és tanácsadókat 
is be lehet vonni.

86. módosítás
81. cikk, 3. bekezdés

3. Minden tagállamnak ki kell jelölnie egy 
tagot a tagállami bizottságba.

3. Minden tagállamnak ki kell jelölnie egy 
tagot a tagállami bizottságba. A tagállami 
bizottság elnökének az Ügynökség egy 
alkalmazottjának kell lennie, akit a 
vezérigazgató nevez ki.

Indoklás

Ez világossá teszi a tagállami bizottság elnökének kinevezési eljárását.

87. módosítás
81. cikk, 5. bekezdés

5. Minden egyes bizottság tagjainak, akiket 
a tagállam kinevezését követően neveztek 
ki, biztosítania kell a megfelelő 
koordinációt az Ügynökség feladatai és a 
tagállamuk illetékes hatósága között.

5. Minden egyes bizottság tagjainak
biztosítania kell a megfelelő koordinációt 
az Ügynökség feladatai és a tagállamuk 
illetékes hatósága között.

Indoklás

Felesleges szöveg eltávolítása.

88. módosítás
81. cikk, 7. bekezdés

7. A tagállamoknak tartózkodniuk kell 
attól, hogy a kockázatfelmérési bizottság, 
vagy a társadalmi-gazdasági elemző 
bizottság tagjainak, vagy tudományos és 

Törölve
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műszaki tanácsadóiknak és 
szakembereiknek bármilyen olyan 
utasítást adjanak, amely nem 
összeegyeztethető ezen személyek egyéni 
feladataival, vagy az Ügynökség 
feladataival, felelősségével és 
függetlenségével.

Indoklás

Minden az Ügynökség szerveit alkotó elemek függetlenségéhez kapcsolódó rendelkezés egybe 
van vonva egyetlen cikk alatt a nagyobb világosság kedvéért (lásd a 84. cikk módosítását).

89. módosítás
81. cikk, 9. bekezdés, második albekezdés

Ezeknek a szabályoknak különösképpen 
meg kell állapítania az elnök 
kinevezésének és helyettesítésének, a tagok 
helyettesítésének eljárásait, a 
munkacsoportokhoz bizonyos feladatatok 
kiosztásának eljárásait, a munkacsoportok 
létrehozását és a vélemények sürgősségi 
elfogadásához az eljárás létrehozását. A 
tagállami bizottság elnökének az 
Ügynökség alkalmazottjának kell lennie.

Ezeknek a szabályoknak különösképpen 
meg kell állapítania az elnök 
kinevezésének és helyettesítésének, a tagok 
helyettesítésének eljárásait, a 
munkacsoportokhoz bizonyos feladatatok 
kiosztásának eljárásait, a munkacsoportok 
létrehozását és a vélemények sürgősségi 
elfogadásához az eljárás létrehozását. 

Indoklás

A 81. cikk (3) bekezdésének módosításához kapcsolódik.

90. módosítás
82. cikk, 1. bekezdés, 1a. albekezdés (új)

A Fórum tagjai nem tartozhatnak az 
igazgatósághoz.

Indoklás

Tisztázza azt a pontot, hogy nem lehetséges egyszerre két pozíciót betölteni.

91. módosítás
82. cikk, 3. bekezdés
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3. A Fórum tagjait támogatni kell azokkal a 
tudományos és technikai forrásokkal, 
amelyek a tagállamok illetékes hatóságai 
által hozzáférhetőek. Minden tagállam 
illetékes hatóságának meg kell könnyítenie 
a Fórum és munkacsoportjai működését. A 
tagállamoknak tartózkodniuk kell attól, 
hogy a Fórum tagjainak, vagy a 
tudományos és technikai tanácsadóinak 
és szakembereinek olyan utasítást 
adjanak, amely összeegyeztethetetlen ezen 
személyek egyéni feladataival vagy a 
Fórum feladataival és felelősségeivel.

3. A Fórum tagjait támogatni kell azokkal a 
tudományos és technikai forrásokkal, 
amelyek a tagállamok illetékes hatóságai 
által hozzáférhetőek. Minden tagállam 
illetékes hatóságának meg kell könnyítenie 
a Fórum és munkacsoportjai működését.

Indoklás

Minden az Ügynökség szerveit alkotó elemek függetlenségéhez kapcsolódó rendelkezés egybe 
van vonva egyetlen cikk alatt a nagyobb világosság kedvéért (vö. a 84. cikk módosításával)

92. módosítás
83. cikk, 1. bekezdés

1. Amikor a 73. cikkel összhangban egy 
bizottságot felkérnek, hogy véleményt 
nyilvánítson vagy hogy mérlegelje, hogy 
egy tagállami dosszié eleget tesz-e a XIV. 
melléklet követelményeinek, ki kell 
jelölnie valamelyik tagját előadónak. Az 
érintett bizottság kinevezhet egy második 
tagot, hogy társelőadóként járjon el. 
Mindegyik esetben az előadók és a 
társelőadók a Közösség érdekében járnak 
el és írásban egy kötelezettségvállalási 
nyilatkozatot kell tenniük, hogy ellátják a 
kötelességeiket, valamint egy érdekeltségi 
nyilatkozatot. A bizottság egy tagja nem 
nevezhető ki előadónak abban a 
meghatározott esetben, ha bármilyen 
érdeket jelez, amely annak az esetnek a 
független megítélését hátráltatná. Az 
érintett bizottság az előadót vagy a 
társelőadót felválthatja egy másikkal, ha 
például egy előzetesen meghatározott időn 
belül képtelenek a kötelességeik ellátására, 
vagy ha egy feltehetően hátráltató érdek 

1. Amikor a 73. cikkel összhangban egy 
bizottságot felkérnek, hogy véleményt 
nyilvánítson vagy hogy mérlegelje, hogy 
egy tagállami dosszié eleget tesz-e a XIV. 
melléklet követelményeinek, ki kell 
jelölnie valamelyik tagját előadónak. Az 
érintett bizottság kinevezhet egy második 
tagot, hogy társelőadóként járjon el. A 
bizottság egy tagja nem nevezhető ki 
előadónak abban a meghatározott esetben, 
ha bármilyen érdeket jelez, amely annak az 
esetnek a független megítélését hátráltatná. 
Az érintett bizottság az előadót vagy a 
társelőadót felválthatja egy másikkal, ha 
például egy előzetesen meghatározott időn 
belül képtelenek a kötelességeik ellátására, 
vagy ha egy feltehetően hátráltató érdek 
napvilágra kerül.
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napvilágra kerül.

Indoklás

Minden az Ügynökség szerveit alkotó elemek függetlenségéhez kapcsolódó rendelkezés egybe 
van vonva egyetlen cikk alatt a nagyobb világosság kedvéért (vö. a 84. cikk módosításával).

93. módosítás
84. módosítás

A bizottságok és testületek tagjainak 
szakképesítése és érdekeltségeik

Függetlenség

1. A bizottságok és a Fórum tagságának 
nyilvánosnak kell lennie. Az egyéni tagok 
kérhetik, hogy a nevüket ne hozzák 
nyilvánosságra ha feltételezik, hogy az 
ilyen nyilvánosságra hozatal kockázatnak 
tenné ki őket. A vezérigazgatónak kell 
határoznia, hogy vajon egyetért-e az ilyen 
kérésekkel. Amikor a kinevezéseket közzé 
teszik, minden egyes tag szakképesítését is 
meg kell határozni.

1. A bizottságok és a Fórum tagságának 
nyilvánosnak kell lennie. Amikor a 
kinevezéseket közzé teszik, minden egyes 
tag szakképesítését is meg kell határozni.

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 
regiszterben.

Az Ügynökség gyakorlati szabályzatának 
meg kell határozni az ennek a cikknek az 
alkalmazásához kapcsolódó 
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intézkedéseket. 
3. Minden ülésük során az igazgatóság 
tagjainak, a vezérigazgatónak, a 
bizottságok és a Fórum tagjainak és 
minden az ülésen részt vevő szakembernek 
nyilatkozniuk kell bármilyen olyan 
érdekeltségükről, amely sértheti a 
függetlenségüket a napirend bármelyik 
pontjával kapcsolatban. Bárki aki ilyen 
érdekeltségekről nyilatkozik, nem vehet 
részt a vonatkozó napirendi pontok 
megvitatásában és nem is szavazhat róluk.

3. Minden ülésük során az igazgatóság 
tagjainak, a vezérigazgatónak, a 
bizottságok tagjainak, a Fórum tagjainak 
és minden az ülésen részt vevő 
szakembernek és tudományos és technikai 
tanácsadónak nyilatkozniuk kell 
bármilyen olyan érdekeltségükről, amely 
sértheti a függetlenségüket a napirend 
bármelyik pontjával kapcsolatban. Bárki 
aki ilyen érdekeltségekről nyilatkozik, nem 
vehet részt a vonatkozó napirendi pontok 
megvitatásában és nem is szavazhat róluk. 
Az ilyen nyilatkozatokat nyilvánosan 
elérhetővé kell tenni.

Indoklás

Ez újra megfogalmazza a Parlament hagyományos nézetét (amelyet a Tanács elfogadott az 
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság és a Gyógyszerek Értékelő Ügynöksége esetében) a 
vezérigazgatók kinevezési eljárása tekintetében.

94. módosítás
85. cikk, 3. bekezdés

3. Az elnököt, a többi tagot és a póttagokat 
az igazgatóságnak kell kineveznie az 
odavágó tapasztalatuk, a 
vegybiztonságban, 
természettudományokban, vagy a 
szabályozási és jogi eljárásokban való 
jártasságuk alapján a képesített jelölteknek 
a Bizottság által elfogadott listájából.

3. Az elnököt, a többi tagot és a póttagokat 
az igazgatóságnak kell kineveznie, amely a 
képesített jelölteknek a Bizottság által 
javasolt listájából választ egy nyilvános 
kiválasztási eljárás során, az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában és más 
periodikákban vagy internetoldalakon 
meghírdetett szándéknyilatkozat 
benyújtására vonatkozó indítvány 
közzététele révén. A fellebbezési tanács 
tagjait az odavágó tapasztalatuk, a 
vegybiztonságban, 
természettudományokban, vagy a 
szabályozási és jogi eljárásokban való 
jártasságuk alapján kell kiválasztani. 

Indoklás

Tekintettel a fellebbezési tanács által elvégzendő feladatok természetére, a jelentkezések 
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leadásához átlátható eljárást kell bevezetni.

95. módosítás
86. cikk, 2. és 3. bekezdés

2. A fellebbezési tanács tagjainak 
függetlennek kell lenniük. A döntéseik 
meghozatala során nem kötheti őket 
semmilyen utasítás.
3. A fellebbezési tanács tagjai az 
Ügynökségben nem láthatnak el 
semmilyen más feladatot. A tagok 
feladatköre lehet részmunkaidős 
feladatkör.

3. A fellebbezési tanács tagjai az 
Ügynökségben nem láthatnak el 
semmilyen más feladatot. 

Indoklás

Minden, az Ügynökség szerveit alkotó elemek függetlenségéhez kapcsolódó rendelkezés 
egyetlen cikk alatt van egybevonva a nagyobb világosság kedvéért. Mégha a fellebbezési 
esetek száma lehetővé is tehetné a fellebbezési tanács tagjainak, hogy más tevékenységekben 
is szerepet vállaljanak, a feladatkörük továbbra is teljesidős marad. 

96. módosítás
105. cikk

Az igazgatóságnak, egyetértésben a 
Bizottsággal megfelelő kapcsolatokat kell 
kiépítenie az Ügynökség és az ipar, a 
fogyasztóvédelmi, a munkavédelmi és 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 az 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.

Indoklás

Mint más szervezetek, az állatvédelmi szervezetek is érdekelt félnek tekintendők, és így tehát 
képviseltetve kell, hogy legyenek ennek a cikknek az alkalmazásában.
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97. módosítás
106. cikk

Az átláthatóság biztosítása céljából az 
igazgatóságnak a vezérigazgató javaslata 
alapján és egyetértésben a Bizottsággal 
szabályokat kell elfogadnia annak 
biztosításához, hogy a nagyközönség 
számára elérhetőek legyenek a vegyi 
anyagok vonatkozásában a 
szabályozásbeli, tudományos vagy 
technikai információk, amelyek nem 
bizalmas természetűek.

A maximális átláthatóság biztosítása 
céljából az igazgatóságnak a vezérigazgató 
javaslata alapján és egyetértésben a 
Bizottsággal szabályokat kell elfogadnia és 
egy nyilvántartást kell felállítania annak 
biztosításához, hogy a nagyközönség 
számára elérhetőek legyenek a vegyi 
anyagok vonatkozásában a 
szabályozásbeli, tudományos vagy 
technikai információk, a 1049/2001/EK 
rendelet alapján.

Az Ügynökség, a bizottságai, valamint 
ezek munkacsoportjainak belső eljárási 
szabályait elérhetővé kell tenni a 
nagyközönség számára az Ügynökségen 
és az Interneten keresztül.

A leadott engedélyezési kérelmeket, az 
eljárás során elért szintet, a belső 
határozatokat, engedélyeket és minden 
egyéb megállapított feltételt és korlátozást 
közérthető formában közzé kell tenni az 
Interneten.

Indoklás

Ez újrafogalmazza a Parlament hagyományos nézetét (amelyet a Tanács elfogadott a 
Gyógyszerek Értékelő Ügynökségét szabályozó rendelettel kapcsolatban) az átláthatóság és 
az információhoz való hozzáférés tekintetében.

98. módosítás
110. cikk, 3. bekezdés

3. Ahol az (1) bekezdés szerinti 
kötelezettség ugyanannak az anyagnak a 
leltárba való különböző bejegyzését 
eredményezi, a bejelentőknek és a 
regisztrálóknak meg kell tenniük minden 
erőfeszítést, hogy egyetértsenek abban, 
hogy mi legyen a leltárban szereplő 
bejegyzés.

3. Ahol az (1) bekezdés szerinti 
kötelezettség ugyanannak az anyagnak a 
leltárba való különböző bejegyzését 
eredményezi, az Ügynökségnek létre kell 
hoznia a leltárban szereplő bejegyzést.
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Indoklás

Szükséges rendelkezni egy eljárásról, amely egyet nem értés esetén lehetővé teszi a megoldás 
megtalálását.

99. módosítás
114. cikk, 1. bekezdés, első albekezdés

1. Minden tizedik évben a tagállamoknak 
be kell nyújtania a Bizottságnak egy 
jelentést ennek a rendeletnek a saját 
területükön való működéséről, beleértve az 
értékelésről és a végrehajtásról a 108. cikk 
által meghatározott formában elkészített 
szakaszokat.

1. Minden tizedik évben a tagállamoknak 
be kell nyújtania a Bizottságnak egy 
jelentést ennek a rendeletnek a saját 
területükön való működéséről, beleértve az 
értékelésről és a végrehajtásról a 108. cikk 
által meghatározott formában elkészített 
szakaszokat. A jelentésnek rögzítenie kell 
a megszerzett tapasztalatokat (beleértve az 
ipar és más érdekelt felek közötti önkéntes 
egyezmények során szerzetteket) a 
rendelet alkalmazásának vonatkozásában.

Indoklás

Azon túl amiről a jogszabály rendelkezik, a rendelet által érintett felek önkéntes 
egyezményeket is köthetnek.

100. módosítás
114. cikk, 1. bekezdés, második albekezdés

Az első jelentést azonban öt évvel azt 
követően kell benyújtani, hogy ez a 
rendelet hatályba lép.

Az első jelentést azonban négy évvel azt 
követően kell benyújtani, hogy ez a 
rendelet hatályba lép.

Indoklás

A 133. cikk módosításához kapcsolódik.

101. módosítás
114. cikk, 2. bekezdés, második albekezdés

Az első jelentést azonban öt évvel azt 
követően kell benyújtani, hogy sor került a 
131. cikk (2) bekezdése alapján igényelt 
értesítésre.

Az első jelentést azonban … * év múlva 
kell benyújtani.

*öt évvel azt követően, hogy ez a rendelet 
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hatályba lépett

Indoklás

A 133. cikk módosításához kapcsolódik.

102. módosítás
114. cikk, 3. bekezdés

3. Minden tíz évben a Bizottságnak közzé 
kell tennie egy általános jelentést ennek a 
rendeletnek a működésével kapcsolatban 
szerzett tapasztalatokról, beleértve az (1) és 
a (2) bekezdésekben említett információt.

3. Minden tíz évben a Bizottságnak közzé 
kell tennie (és az Európai Parlament és a 
Tanács számára továbbítania kell) egy 
általános jelentést ennek a rendeletnek a 
működésével kapcsolatban szerzett 
tapasztalatokról, beleértve az (1) és a (2) 
bekezdésekben említett információt.

Az első jelentést azonban hat évvel azt 
követően kell benyújtani, hogy sor került a 
131. cikk (2) bekezdése alapján igényelt 
értesítésre.

Az első jelentést azonban … * év múlva 
kell benyújtani.

*hat évvel azt követően, hogy ez a rendelet 
hatályba lépett.

Indoklás

A 133. cikk módosításához kapcsolódik.

103. módosítás
114a. cikk (új)

114a. cikk
A nagyközönség tájékoztatása

A fogyasztók számára a vegyi anyagokat 
tartalmazó árucikkek biztonságos és 
fenntartható használatának 
megkönnyítése céljából a gyártóknak 
elérhetővé kell tenniük a kockázat-alapú 
információt minden, a fogyasztók számára 
eladás céljából forgalomba hozott termék 
csomagolására ragasztott címkéken 
keresztül. Az ilyen címkéknek be kell 
azonosítaniuk az ajánlott felhasználásból, 
valamint a helytelen felhasználásból 
fakadó helyzetekkel kapcsolatos 
kockázatokat. Ahol az megfelelő, ezt a 
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címkézést szintén kísérnie kell más 
kommunikációs csatornák 
felhasználásának, mint amilyenek például 
a honlapok, amelyek az árucikk 
biztonságáról és felhasználásáról még 
részletesebb információval szolgálhatnak.

Indoklás

A kommunikációs rendszer kifejlesztése, különösen a vegyi anyagokat tartalmazó árucikkek 
címkézésén keresztül, lényegbe vágó a fogyasztók bizalmának növelése szempontjából.

104. módosítás
115. cikk, 1. bekezdés

1. Az ezzel a rendelettel összhangban 
benyújtott nem bizalmas információhoz 
való hozzáférést meg kell adni az 
Ügynökség birtokában lévő anyagokra, 
összhangban az Európai Parlament és a 
Tanács 1049/2001/EK rendeletével. Az 
Ügynökségnek az ilyen információt kérésre 
rendelkezésre kell bocsátania, összhangban 
a 73. cikk (2) bekezdésének d) pontjával.

1. Az ezzel a rendelettel összhangban 
benyújtott információhoz való hozzáférést 
meg kell adni az Ügynökség birtokában 
lévő anyagokra, összhangban az Európai 
Parlament és a Tanács 1049/2001/EK 
rendeletével. Az Ügynökségnek az ilyen 
információt közzé kell tennie a honlapján, 
és kérésre rendelkezésre kell bocsátania, 
összhangban a 73. cikk (2) bekezdésének 
d) pontjával.

Indoklás

Ez biztosítja, hogy a kockázatokat érintő alapvető információ elérhetővé legyen téve a 
társaságoknak és a nagyközönségnek, mely esetben nincs ok az információ bizalmasságát 
keresni.

105. módosítás
115. cikk, 2. bekezdés

2. Bármikor amikor az Ügynökség 
számára kérelem érkezik 
dokumentumokhoz való hozzáférésről a 
1049/2001/EK rendelet szerint az 
Ügynökségnek el kell végeznie az 
1049/2001/EK rendelet 4. cikkének (4) 
bekezdésében megállapított harmadik féllel 
a konzultációt összhangban a második és a 

2. Bármikor amikor az Ügynökség 
számára kérelem érkezik 
dokumentumokhoz való hozzáférésről, 
nem beleértve azokat, amelyek a 116. cikk 
(1) bekezdésében említett listán 
szerepelnek, amelyek számára a 
kérelmező bizalmasságot kért, a 
1049/2001/EK rendelet szerint az 
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harmadik albekezdéssel.

Az Ügynökségnek tájékoztatnia kell a 
regisztrálót, a potenciális regisztrálót, a 
végfelhasználót, a kérelmezőt vagy más e 
kérelem által érintett felet. Az érintett fél 
30 napon belül benyújthat egy 
nyilatkozatot, amely beazonosítja a 
kérelem által lefedett információt, amelyet 
kereskedelmileg érzékenynek tekint, és 
amelynek a kiadása sértheti a 
kereskedelmi érdekeit, és amelyet tehát 
úgy kívánja, hogy bizalmasan legyen 
kezelve minden az illetékes hatóságokon, 
az Ügynökségen és a Bizottságon kívül 
eső személyek esetében. Mindegyik 
esetben indoklást kell adnia.
Ezt a nyilatkozatot az Ügynökségnek 
mérlegelnie kell, és határoznia kell arról, 
hogy az indoklás alapján elfogadja-e ezt a 
nyilatkozatot, mielőtt határoz arról, hogy 
vajon megadja-e a hozzáférést a 
dokumentumokhoz. Az Ügynökségnek 
tájékoztatnia kell az érintett felet aki, 
összhangban a 87., 88. és 89. cikkel, 
fellebbezést nyújthat be a fellebbezési 
bizottsághoz az Ügynökség bármilyen 
olyan határozatával szemben, hogy az 
nem fogadja el a nyilatkozatot a 
határozatot követő 15 napon belül. Ennek a 
fellebbezésnek felfüggesztő hatálya van. A 
fellebbezési bizottságnak a fellebbezésről 
30 napon belül kell határoznia.

Ügynökségnek el kell végeznie az 
1049/2001/EK rendelet 4. cikkének (4) 
bekezdésében megállapított harmadik féllel 
a konzultációt összhangban a második és a 
harmadik albekezdéssel.

Az Ügynökségnek tájékoztatnia kell a 
regisztrálót és, ahol az megfelelő, a 
potenciális regisztrálót, a végfelhasználót 
vagy más e kérelem által érintett felet.

Az Ügynökségnek tájékoztatnia kell a 
kérelmezőt, éppúgy mint a regisztrálót, a 
potenciális regisztrálót a végfelhasználót 
vagy más érintett felet a 
dokumentumokhoz való hozzáférés 
alkalmazására vonatkozó határozatáról. 
Ezek bármelyike, összhangban a 87., 88. és 
89. cikkel, fellebezést nyújthat be a 
fellebbezési bizottsághoz ezzel a 
határozattal szemben a határozatot követő 
15 napon belül. Ennek a fellebbezésnek 
felfüggesztő hatálya van. A fellebbezési 
bizottságnak a fellebbezésről 30 napon 
belül kell határoznia.

Indoklás

Az információhoz való hozzáférés tekintetében jelenleg javasolt rendelkezések nem felelnek 
meg az Aarhus-i Egyezménynek és így módosítani kell rajtuk, hogy ez megtörténjen.

106. módosítás
122. cikk

A tagállamoknak fenn kell tartaniuk a A tagállamoknak fenn kell tartaniuk a 
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hivatalos ellenőrzések rendszerét és más, a 
körülményeknek megfelelő
tevékenységeket.

hivatalos ellenőrzések rendszerét és más, a 
körülményeknek megfelelő 
tevékenységeket. A Bizottságnak 
iránymutatásokat kell megállapítania 
ennek a cikknek a végrehajtásához.

Indoklás

Garantálja a minimális egyneműséget a tagállamok által elfogadott intézkedésekben.

107. módosítás
133. cikk, 1. bekezdés

1. Tizenkét évvel ennek a rendeletnek a 
hatálybalépését követően a Bizottságnak el 
kell végeznie egy felülvizsgálatot annak a 
kötelezettségnek az alkalmazása céljából, 
hogy el legyen végezve egy vegybiztonsági 
értékelés, és hogy az dokumentálva legyen 
az olyan anyagok vegybiztonsági 
jelentésében, amelyekre ez a rendelet nem 
vonatkozik, mert nem esnek a regisztráció 
alá, hanem évi 10 tonnánál kisebb 
mennyiségben gyártják le vagy importálják 
őket. E felülvizsgálat alapján a Bizottság a 
130. cikk (3) bekezdésében említett 
eljárással összhangban kiterjesztheti ezt a 
kötelezettséget.

1. Hat évvel ennek a rendeletnek a 
hatálybalépését követően a Bizottságnak el 
kell végeznie egy felülvizsgálatot annak a 
kötelezettségnek az alkalmazása céljából, 
hogy el legyen végezve egy vegybiztonsági 
értékelés, és hogy az dokumentálva legyen 
az olyan anyagok vegybiztonsági 
jelentésében, amelyekre ez a rendelet nem 
vonatkozik mert, nem esnek a regisztráció 
alá, hanem évi 10 tonnánál kisebb 
mennyiségben gyártják le vagy importálják 
őket. E felülvizsgálat alapján a Bizottság a 
130. cikk (3) bekezdésében említett 
eljárással összhangban kiterjesztheti ezt a 
kötelezettséget.

Indoklás

A rendeletet felül kell vizsgálni azzal egy időben, hogy az első Bizottsági jelentést ennek 
működéséről benyújtjásra kerül.

108. módosítás
133. cikk, 3a. bekezdés (új)

3a. A 114. cikk (3) bekezdésének második 
albekezdésében említett jelentést, ahol az 
indokolt, egy jogalkotási javaslat kell, 
hogy kísérje, amely az 5., 6., 15. és 16. 
cikkekben az anyagok regisztrációs célból 
történő kiválasztására megállapított 
kritériumok felülvizsgálata céljából lett 



PE 353.529v02-00

Külső fordítás 66/73 PR\557575HU.doc

HU

összeállítva a célból, hogy többek között 
magában foglalja az anyagoknak való 
expozíció kockázataival és 
forgatókönyveivel kapcsolatos adatokat.

Indoklás

Lehetővé teszi, ha szükséges, a regisztráció kritériumainak a felülvizsgálatát a rendelet 
végrehajtásának első éveiben szerzett tapasztalatok alapján. A 114. cikk módosításához 
kapcsolódik.

109. módosítás
134. cikk

A 76/769/EGK, 91/157/EGK, 93/67/EGK, 
93/105/EGK és 2000/21/EK irányelvek, 
valamint a 793/93/EGK és 1488/94/EK 
rendeletek hatályon kívül vannak helyezve.

A hatályon kívül helyezett jogi aktusokra 
vonatkozó utalásokat mint a jelen 
rendeletre vonatkozó utalásokat kell 
értelmezni.

A 76/769/EGK, 91/155/EGK, 93/67/EGK, 
93/105/EGK és 2000/21/EK irányelvek, 
valamint a rendeletek hatályon kívül 
vannak helyezve.

A hatályon kívül helyezett jogi aktusokra 
vonatkozó utalásokat mint a jelen 
rendeletre vonatkozó utalásokat kell 
értelmezni.

Indoklás

Egy végzetes hiba kijavítása: a hatályon kívül helyett irányelv nem az egyes veszélyes 
anyagokat tartalmazó szárazelemekről és akkumulátorokról szóló 91/157/EGK irányelv, 
hanem a veszélyes készítményekhez kapcsolódó különös információk rendszerére vonatkozó 
részletes rendelkezések meghatározásáról és megállapításáról szóló 91/155/EGK irányelv.
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EXPLANATORY STATEMENT
INTRODUCTION

The proposal for a regulation with which we are concerned is intended to replace the existing 
legislation (which is no longer considered capable of encouraging innovation or of providing 
adequate protection for the environment and the general public) with a new system, the five 
main planks of which are:
• the introduction of a registration scheme which will be gradually built up to include 

both new and existing chemicals;
• the transfer of responsibility for risk-assessment from government agencies to 

manufacturers/importers;
• the inclusion (where necessary and appropriate) of downstream users in requests for 

data and in tests carried out on chemicals;
• the introduction of an authorisation or restriction procedure in respect of chemicals 

which are the subject of particular concern;
• greater transparency and openness to the general public through easier access to 

information about chemicals.

BACKGROUND

As we are aware, the process leading to the drawing up of the regulation was a long, complex 
and controversial one: two years elapsed between the adoption of Parliament’s opinion on the 
White Paper (in November 2001) and the Commission’s adoption of the proposal (in October 
2003).

The lengthy process involved large-scale participation by the sectors concerned: over 6000 
opinions were expressed in the course of the on-line consultation exercise launched in respect 
of the initial draft regulation. By means of critical assessments and counter-proposals, those 
sectors persuaded the Commission to make significant corrections to the original text.

The principles and the objectives of the reform (i.e. protection of health and the environment) 
have remained unchanged and greater attention has been paid to aspects relating to the 
competitiveness of European industry. The result is a text which will lead to significantly 
reduced costs.

THE DEBATE WITHIN PARLIAMENT

Over the months following the Commission’s adoption of the proposal, Parliament (and in 
particular the nine committees responsible for drawing up a report and opinions) conducted an 
initial debate on the draft regulation.

The Committee on the Environment, Public Health and Food Safety drew up a working 
document in which the majority and minority views expressed by Members during the fifth 
parliamentary term were set out.

With the opening of the current sixth parliamentary term the debates on the subject within the 
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committees involved in the legislative procedure have intensified, partly with a view to 
completing the first reading of the draft regulation by Parliament following the summer break.

THE WORK OF THE COUNCIL

At the same time the debate within the Council is proceeding at a rapid pace.

The ad hoc working party which has been set up within the Council of Ministers responsible 
for industrial and economic competitiveness is working on an Anglo-Hungarian proposal 
entitled ‘One Chemical - One Registration’, which envisages a single registration scheme 
using a more binding arrangement for the sharing of the data made available for each 
chemical.

The working party concentrated on the principles underlying the mandatory sharing of all data 
(and not only on the ones upon which the use of animal testing is based) and on the possibility 
of introducing a mandatory cost-sharing arrangement.

The interesting proposal put forward by a small group of countries whereby the requirement 
to provide information would be extended for chemicals produced and imported in quantities 
ranging from one to ten tonnes per year was also discussed.

IMPACT STUDIES

One of the most debated and most controversial issues in the period since the White Paper 
was adopted in 2001 has been the estimated cost of REACH and its potential impact on 
Europe’s chemical industry.

In recent months the estimated cost of between EUR 2.8 and 5.3 billion which is quoted by 
the Commission in the impact study accompanying the proposal has been challenged by a 
plethora of other studies which outline nightmare scenarios in which costs spiral up to 
EUR 180 billion.

A similar range of estimates is encountered in the forecasts of the benefits stemming from the 
introduction of REACH. In this case too the studies carried out by the Commission and by the 
interested parties have produced estimates of benefits which vary between EUR 4.8 and 230 
billion in terms of reduced health costs.

GUIDELINES FOR THE DRAFT REPORT

The Commission is known to be carrying out further impact studies focusing more on the 
problems of running the system than on the costs associated with introducing it.
Pending the results of such studies, I stand by my overall assessment of the Commission 
proposal and I consider that the balance achieved must not be upset but, rather, consolidated 
and improved with a particular view to making the scheme more effective and more reliable.

On the basis of this very general assessment I make a statement of policy: I intend to submit a 
new draft report which in its general outline will not depart from its predecessor and which 
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will focus firmly on certain priorities.

My primary objective is still to set up and bring into operation a workable scheme for the 
registration, authorisation and assessment of chemicals (without - of course - excluding the 
possibility of subsequently adapting and improving that scheme).

As rapporteur I shall therefore concentrate on the aspects which will have the greatest impact 
on the workings and the effectiveness of REACH - although I shall not of course neglect 
issues which are closely related to the environment and the protection of public health.

For this reason I intend to request and to take into due consideration any contributions from 
other committees relating to the sections of the regulation which fall within their specific area 
of responsibility.

The main points of the draft report, which is open to any contributions (even critical ones), are 
as follows:

1. Registration

The registration of chemicals is undoubtedly the most controversial aspect of the scheme upon 
which the new regulation is based. As we are all aware, all chemicals produced or imported in 
quantities exceeding one tonne per year will have to be registered.

As regards what is unanimously considered to be the backbone of the scheme, the 
Commission has established tonnage as a parameter for gradual inclusion of chemicals in 
REACH. In the course of the various discussions, many stakeholders have pointed out that 
such a criterion is not the most suitable means of identifying genuine risks (either in terms of 
intrinsic hazard or in terms of exposure) and there have been suggestions from a number of 
parties that it should be replaced by - or incorporated into - other, qualitative criteria such as 
intrinsic hazardousness, use and exposure. 

I consider that such an approach conflicts with the philosophy underlying the Commission 
proposal: namely, the requirement for industry to obtain adequate information concerning 
chemicals and to use that information in order to ensure that chemicals are safe.

During the registration stage the prime objective to be pursued is the inclusion in the scheme 
of all new and existing chemicals - that huge, controversial number of substances (30 000 -
70 000 - 100 000?) of which the effects and the hazardousness are not known - on the basis of 
a criterion (quantity produced/imported) which in my opinion is the only one capable of 
providing an adequate degree of legal certainty.

This is the essential basis for initiating the other stages of the scheme: evaluation, 
authorisation and restriction. As we shall see later, in the transition to the evaluation stage the 
quantity criterion will be subordinate to the intrinsic-hazardousness of exposure.

In principle I therefore agree with the text set out in Article 5 of the Commission proposal, 
which - by way of a transitional arrangement - provides for staggered registration which will 
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eventually cover approximately 99% of chemicals. The result will be a scheme to be brought 
into operation over an 11-year period.

This means that (in the most optimistic scenario involving final adoption of the proposal in 
2006) the scheme will become fully operational in 2017. In practice, chemicals produced or 
imported in quantities exceeding one tonne per year (i.e. those which are of interest 
essentially to SMEs) and the chemicals listed in the articles will have to be registered only by 
that date.

For these reasons I am not tabling amendments which alter the mechanism put forward by the 
Commission.

This does not mean that the text of the regulation should be regarded as being set in stone.

Personally, for example, I find the Anglo-Hungarian ‘One Chemical - One Registration’ 
proposal interesting. Once the definition of a ‘consortium’ – an entity which takes many 
different forms in different countries – is clarified from the legal point of view, the European 
Parliament could follow the Council down this road. And this could lead to major benefits, 
particularly for SMEs, in terms of costs, simplification and a reduction in animal testing. 

I also consider that serious consideration should be given to the suggestion put forward by 
certain governments that there should be a greater requirement to provide information in 
respect of chemicals produced or imported in smaller quantities. 

Then there is another important possibility. In my earlier draft report I proposed that the 
procedures for revising the regulation should be brought forward. I confirm that option and I 
am in fact inclined possibly to reinforce it in the next phases of the procedure. In this way a 
possible change can be made to the prioritisation criteria as the work proceeds in the light of 
the experience acquired by all those involved in the scheme and in particular by the Agency. 

If revision of the regulation is to be brought forward, the timing of such a step will have to be 
thought about very carefully, in the context of a more general check on the timetable proposed 
by the Commission.

Lastly, an issue which will require particularly close attention is the registration of the 
chemicals listed in the articles, since this has many implications relating to international trade.

On this topic I am expecting a major contribution from the committees which have prime 
responsibility for the subject.

I for my part have developed and fostered the idea of introducing a European ‘chemical 
safety’ promotional mark.

2. Evaluation and the role of the Agency

As already mentioned, Article 43a of the Commission proposal introduces an evaluation-stage 
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order of prioritisation which is no longer linked to tonnage alone but also reflects the risks 
presented by chemicals1.

The Commission proposal provides for two types of evaluation: evaluation of dossiers (which 
is the responsibility of the Member States) and evaluation of chemicals.

The greatest problems rely in the relationship between the European Agency and the relevant 
authorities in the Member States. Criticism has been expressed in a number of quarters 
regarding the complexity of the procedures envisaged - the risk being that excessive 
decentralisation of decision-making may result in differences in procedure from one country 
to another and hence distortion of the internal market. 

Pursuant to Article 43a of the Commission proposal, the Agency shall lay down the criteria 
for the prioritisation of chemicals for further evaluation. The Member States shall use those 
criteria for preparing their rolling plans.

In this connection I retable the package of amendments contained in my earlier draft report, 
pursuant to which amendments the Agency is given the task of drawing up a list of priority 
chemicals for evaluation. The Member States will then include those chemicals in their rolling 
plans.

Similarly, I then retable the set of amendments designed to strengthen the Agency’s central 
role by more closely defining its institutional basis, for which purpose I have taken the 
European Agency for the Evaluation of Medicinal Products as a reference model.

3. Authorisation and substitution

A brief reference to substitution is also called for. This is a highly delicate issue, both from 
the environmental and health point of view and from the point of view of encouraging 
innovation and the medium- and long-term promotion of more environmentally-friendly 
substances and technologies. This is one of the most important of the regulation’s explicit 
purposes.

In my earlier draft report I therefore strengthened the principle of substitution by establishing 
a closer link between authorisation (and the renewal or revision thereof) and substitution of 
highly problematic substances (CMR cat. 1 and 2, PBTs, vPvBs, etc.).

My opinion on the subject continues to be as follows: the proposed sequence needs to be 
reversed through a reduction in the scope of the conceptually and legally rather problematic 
clause providing for ‘adequate control’ as the initial criterion for granting authorisation and 
through the establishment of a closer and more straightforward link between authorisation 
(and the renewal or revision thereof) and the principle of substitution.

  
1 In the words of that Article, ‘The criteria for evaluation shall include consideration of hazard data, exposure 
data and tonnage bands’.
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In practical terms this should mean that:

- authorisation will be issued if it is demonstrated that no suitable alternative substances 
and technologies exist and the social and economic benefits outweigh the risks to 
health and to the environment, and (only as a secondary consideration) if the substance 
is subject to appropriate checking;

- applications must be supported by documentation including a valid socio-economic 
analysis and an analysis of the alternatives; 

- the authorisation must clearly state in binding fashion the terms and conditions to 
which it is subject, its period of validity and revision date, and the monitoring 
arrangements.


