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a leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
a leadott szavazatok többsége, a közös álláspont jóváhagyása
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a leadott szavazatok többsége, a közös szöveg elfogadása

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogi alapon nyugszik.)

A jogalkotási szövegtervezet módosításai

A Parlament általi módosítások esetében a módosított szöveg félkövér dőlt
betűtípussal kiemelt. A normál dőlt kiemelésjelzés a megfelelő osztályoknak 
szól, és megmutatja a jogalkotási szövegtervezet azon részeit, melyekre 
korrekciót javasolnak, a végső szöveg előkészítésének elősegítése érdekében 
(például, egy adott nyelvű változatban található nyilvánvaló hibák vagy 
kihagyások). A javasolt korrekciók az érintett osztályok megállapodásának 
tárgyát képezik.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÓI DÖNTÉSTERVEZETE

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 
(REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK tanácsi és 
európai parlamenti irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 
1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK bizottsági 
irányelv, a 93/67/EGK bizottsági irányelv, a 93/105/EK bizottsági irányelv és a 
2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendelet elfogadása céljából a Tanács által elfogadott közös álláspontról
(7524/2006 – C6-0000/2006 – 2003/0256(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (7524/2006 – C6-0000/2006),

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz eljuttatott javaslatáról az első 
olvasatban1 kialakított álláspontjára (COM(2003)0644)2,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel az Eljárási Szabályzat 62. szabályára,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
második olvasatra tett ajánlásaira (A6-0000/2006),

1. Jóváhagyja a módosított közös álláspontot;

2. Utasítja az Elnököt, hogy továbbítsa az álláspontot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Tanács közös álláspontja A Parlament módosításai

Módosítás 1
14. PREAMBULUMBEKEZDÉS

(14) A vegyi anyagokkal összefüggő 
kockázatok kezeléséért azok a természetes 
vagy jogi személyek felelősek, amelyek 
ezeket az anyagokat gyártják, importálják, 
forgalomba hozzák vagy felhasználják. Az 
e rendelet végrehajtásával kapcsolatos 
információknak könnyen hozzáférhetőknek 
kell lenniük, különösen a KKV-k számára.

(14) A vegyi anyagokkal összefüggő 
kockázatok kezeléséért, és a rájuk 
vonatkozó tájékoztatásért azok a 
vállalatok felelősek, amelyek ezeket az 
anyagokat gyártják, importálják, 
forgalomba hozzák vagy felhasználják. Az 
e rendelet végrehajtásával kapcsolatos 
információknak könnyen hozzáférhetőknek 

  
1 Jóváhagyott szövegek, 2005.11.25. P6_TA(2005)0434.
2 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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kell lenniük, különösen az egészen kis
vállalkozások számára, amelyekre a 
végrehajtási eljárások nem róhatnak 
aránytalan terhet.

(Módosítás 10 (módosítva) - első olvasat)

Indokolás

A későbbi módosításokban bevezetett „kellő gondosság” előzeteseként.

A REACH-nek lehetőséget kell biztosítania a vállalatok bevonására, beleértve a nagyon kis 
vállalatokat is, és nem lehet a kizárásukhoz vezető akadályt állítani.

Módosítás 2
43 A. PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(43a) Az erőforrások közösségi szintű 
összehangolásának elősegítése hozzájárul 
a gerinceseken végzett kísérletekkel 
szembeni alternatív módszerek 
kidolgozásához elengedhetetlenül 
szükséges tudományos ismeretek 
bővítéséhez. Ebből a célból meghatározó, 
hogy a közösség tovább folytassa és 
növelje erőfeszítéseit, és megtegye a 
szükséges intézkedéseket az új, állatok 
igénybevételét mellőző alternatív 
módszerekkel kapcsolatos kutatás és 
fejlesztés ösztönzésére, különösen a 
Kutatás és technológiai fejlesztés hetedik 
keretprogramján belül.

(Módosítás 24 - első olvasat)

Indokolás

Ez felveti a közösség kötelezettségét a kozmetikai termékekről szóló 2003/15/EK irányelv 
által már bevezetett, az állatkísérletekkel szembeni alternatív módszerek ösztönzésére.

Módosítás 3
58 A. PREAMBULUMBEKEZDÉS  (új)

(58a Az állatokon végzett vizsgálatok 
megismétlésének megakadályozása 
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érdekében az érdekelt feleknek 90 nap áll 
rendelkezésére, amely idő alatt 
észrevételeket tehetnek a gerinces 
állatokon végzendő vizsgálatokra 
vonatkozó javaslatokkal kapcsolatban. Az 
ezen idő alatt kapott észrevételeket a 
regisztrálónak, illetve a 
továbbfelhasználónak figyelembe kell 
vennie.

(Módosítás 36 - első olvasat)

Indokolás

Az Egyesült Államokban a nagy gyártási volumenű vegyi(HPV) anyagok programja 
bizonyította, hogy az érdekelt felek számára észrevételek megtételére nyitva álló időszak 
kedvező hatással lehet az állatokon végzett vizsgálatok megelőzésére és a 
költségmegtakarításra.

Módosítás 4
92 A. PREAMBULUMBEKEZDÉS  (új)

 (92a) A nem állatokon végzett vizsgálatok 
ösztönzése érdekében az Ügynökség 
feladata a nem állatokon végzett vizsgálati 
módszerek kidolgozására, validálására és 
jogi elfogadására vonatkozó politika 
kialakítása és végrehajtása, valamint e 
módszerek alkalmazása intelligens, 
lépésről lépésre haladó kockázatértékelés 
során, az e rendelet követelményeinek 
való megfelelés szempontjából. Ebből a 
célból az Ügynökségnél működnie kell az 
alternatív vizsgálati módszerek 
bizottságát, mely az Alternatív Módszerek 
Validálásával Foglalkozó Európai 
Központ (ECVAM), az állatjóléti 
szervezetek és egyéb érdekelt felek 
szakértőiből áll, a közösségen belül 
rendelkezésre álló, lehető legmegfelelőbb 
tudományos és technikai szakértelem 
biztosítása érdekében.
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(Módosítás 361 - első olvasat)

Indokolás

Az e rendelet céljaként megjelölt, nem állatokon végzendő vizsgálatok ösztönzésének is 
szerepelnie kell az Ügynökség feladatai között és munkájában, a hatékony végrehajtás 
biztosítása érdekében. Ezért az Ügynökségen belül létre kell hozni egy megfelelő szakértőkből 
álló bizottságot, hogy ellássa az alternatív vizsgálati módszerek kidolgozásával és ezek 
alkalmazásával kapcsolatos feladatokat.

Módosítás 5
1. CIKK (1) BEKEZDÉS

1. E rendelet célja az emberi egészség és a 
környezet magas szintű védelmének, 
valamint az anyagok belső piaci szabad 
forgalmának biztosítása a versenyképesség 
és az innováció ösztönzésével egyidejűleg.

1. E rendelet célja az emberi egészség és a 
környezet magas szintű védelmének, 
valamint az anyagok belső piaci szabad 
forgalmának biztosítása a versenyképesség 
és az innováció ösztönzésével egyidejűleg, 
a kötelező gondosság követelményével 
összhangban, és kellően tekintetbe véve az 
EU és tagállamai által nemzetközi 
kereskedelmi megállapodások, különösen 
a WTO-egyezmény, keretében vállalt 
kötelezettségeket.

(Módosítás 59 és 419 - első olvasat)

Indokolás

Tekintettel azoknak a vegyi anyagoknak és alkalmazásoknak a tekintélyes számára, amelyekre 
a REACH rendelkezései nem terjednek ki – beleértve a becslések szerint 70 000 olyan 
anyagot, amelyet évi 1 tonnánál kisebb mennyiségben állítanak elő –, szükség van a „kötelező 
gondosság” általános elvére az iparág felelősségének meghatározásához valamennyi vegyi 
anyag biztonságos kezelésében és felhasználásában. Minden vegyi anyagra alkalmazandó (a 
gyártási volumentől függetlenül), ami azt jelenti, hogy az iparágtól nemcsak a REACH 
szerinti konkrét kötelezettségek betartását várják el, hanem a vállalkozás alapvető társadalmi, 
gazdasági és környezetvédelmi kötelezettségeinek teljesítését is. Ezek a konkrét rendelkezések 
biztosítják a jogbiztonságot, hogy a vállalatok eleget tesznek a kötelező gondossággal 
kapcsolatos kötelezettségeiket.

Módosítás 6
1. CIKK 3 A, 3 B és 3 C BEKEZDÉS (új)

 3a. Bármely gyártó, importőr vagy 
továbbfelhasználó, amennyiben olyan 
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anyagot vagy készítményt tartalmazó 
anyaggal vagy készítménnyel vagy 
árucikkel végez vagy tervez műveleteket, 
beleértve azok gyártását, behozatalát és 
alkalmazását, amelyről tudja vagy 
ésszerűen előre láthatta, hogy ezek a 
műveletek károsan hathatnak az emberi 
egészségre vagy a környezetre, minden 
tőlük ésszerűen elvárható erőfeszítést 
megtesz az ilyen hatások megelőzésére, 
korlátozására vagy orvoslására.
3b. Bármely gyártó, importőr vagy 
továbbfelhasználó, amely szakmája vagy 
üzleti tevékenysége folytatása során ilyen 
anyagot vagy készítményt tartalmazó 
anyagot vagy készítményt vagy árucikket 
szállít egy gyártónak, importőrnek vagy 
továbbfelhasználónak, az ésszerűen 
elvárható keretek között megfelelő 
kommunikációt és információcserét 
biztosít, beleértve, amint helyénvaló, a 
technikai segítségnyújtást is, az emberi 
egészségre vagy a környezetre gyakorolt 
káros hatások ésszerűen szükséges 
mértékű megelőzéséhez, korlátozásához 
vagy orvoslásához. 
3c. Ebbe beletartozik az egyes anyagok 
előállításából, felhasználásából és 
elhelyezéséből származó kockázatok 
megfelelő és átlátható módon történő 
leírása, dokumentálása és az ezekre 
vonatkozó értesítés. A termelők és 
továbbfelhasználók a rendelkezésre álló 
legbiztonságosabb anyagokat választják ki 
az anyagot a termelés és felhasználás 
céljára.

(Módosítás 364 - első olvasat)

Indokolás

Bevezeti a kötelező gondosság elvét.

Módosítás 7
7. CIKK 7 A BEKEZDÉS (új)
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7a. Az Ügynökség útmutatót biztosít, hogy 
segítse az árucikkek előállítóit és 
importőreit, valamint az illetékes 
hatóságokat.

(Módosítás 88 (részlegesen) - első olvasat )

Indokolás

Az árucikkekben található anyagok regisztrálásával és az értesítéssel kapcsolatos 
rendelkezések végrehajtása egyszerűbb lenne, ha megfelelő útmutatót honosítanának.

Módosítás 8
8 A. CIKK (új)

8a. cikk
Európai minőségjelzés

A Bizottság ….-ig* jelentést, és 
amennyiben helyénvaló, jogalkotási 
javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz az 
árucikkek azonosítására és promóciójára 
szolgáló európai minőségi jelzés 
létrehozásáról, amelyet a termelési 
folyamat egyes szakaszaiban az e 
rendeletből fakadó követelményeknek 
megfelelően állítottak elő.
_____
* E rendelet hatálybalépését követően két 
éven belül.

(Módosítás 90 - első olvasat)

Indokolás

Az árucikkekre bélyegezendő jelzés lehetővé teszi a termelési eljárás azon résztvevőinek 
meghatározását és kiemelését, amelyek megfeleltek az e rendeletből fakadó követelményeknek.

Módosítás 9
13. CIKK (2) BEKEZDÉS 1 A ALBEKEZDÉS (új)

 E módszereket rendszeresen felül kell 
vizsgálni, és tovább kell fejleszteni a 
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gerinces állatokon végzett kísérletek és az 
érintett állatok számának a csökkentésére 
tekintettel. Különösen, ha az Alternatív 
Módszerek Validálásával Foglalkozó 
Európai Központ (ECVAM) kijelenti, 
hogy egy alternatív vizsgálati módszer 
érvényes és kész a szabályozó hatóság 
általi elfogadásra, az Ügynökségnek 14 
napon belül határozattervezetet kell 
benyújtania e rendelet érintett melléklete 
(mellékletei) módosítására a 130. cikkben 
meghatározott eljárás szerint, tekintettel 
az állatokat érintő vizsgálati módszernek 
az alternatív módszerrel való 
helyettesítésére. 

(Módosítás 108 - első olvasat)

Indokolás

A vizsgálati módszereket automatikusan frissíteni kell, amikor az ECVAM egy alternatív 
vizsgálati módszert validál.

Módosítás 10
14. CIKK (1) BEKEZDÉS ELSŐ ALBEKEZDÉS

1. A 98/24/EK irányelv 4. cikkének 
sérelme nélkül, az e fejezet alapján 
regisztrálásköteles valamennyi anyag 
tekintetében kémiai biztonsági értékelést 
kell végezni és kémiai biztonsági jelentést 
kell készíteni, ha a regisztráló az anyagot 
évente legalább tíz tonna mennyiségben 
gyártja vagy hozza be.

1. A 98/24/EK irányelv 4. cikkének 
sérelme nélkül, az e fejezet alapján 
regisztrálásköteles valamennyi anyag 
tekintetében kémiai biztonsági értékelést 
kell végezni és kémiai biztonsági jelentést 
kell készíteni. 

Az évi 10 tonna alatti mennyiségben 
gyártott vagy importált anyagok esetében 
kémiai biztonsági értékelést kell végezni, 
ha az anyag megfelel a III. melléklet (a) 
kritériumának.

(Módosítás 110 + 387 (módosított) - első olvasat)

Indokolás

Elfogadhatatlan a biztonsági értékeléseknek a 10 tonna feletti anyagokra való korlátozása. Ez 
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először is azt jelentené, hogy a REACH hatálya alá tartozó anyagok kétharmadánál a 
regisztrációkor benyújtott adatokat nem értékelnék az emberi egészségre és a környezetre 
gyakorolt hatás tekintetében. Sőt, még akkor sem lenne követelmény az expozíciós adatok 
megadása, ha az anyagok veszélyt jelentenének. Az expozícióra vonatkozó tájékoztatás nélkül 
csaknem lehetetlen lenne meghatározni a dolgozók vagy fogyasztók veszélyes anyagokkal 
szembeni védelméhez szükséges megfelelő kockázatkezelési intézkedéseket. Az 1 és 10 tonna 
közötti mennyiségben előállított anyagokra meghatározott konkrét kritériumokra tekintettel, 
ezeknél az anyagoknál csak abban az esetben szükséges kémiai biztonsági értékelés, ha 
valószínűsíthetően karcinogén, mutagén és teratogén (c/m/r) besorolásúak.

Módosítás 11
14. CIKK 7 A ÉS 7 B BEKEZDÉS (új)

7a. Valamely anyag vagy készítmény 
gyártója vagy importőre, amely az anyagot 
vagy készítményt továbbfelhasználónak 
szállítja, a továbbfelhasználó kérésére, és 
amennyiben ez ésszerű határok között 
kérhető, megadja az anyagnak vagy 
készítménynek az emberi egészségre vagy 
környezetre gyakorolt hatásának 
felméréséhez szükséges információt a 
továbbfelhasználó által a kérésében 
megjelölt műveletek vagy felhasználás 
összefüggésében.
7b. A szállító kérésére, és amennyiben ez 
ésszerűen kérhető, a továbbfelhasználó 
megadja a szállító számára szükséges 
információt az anyagnak vagy 
készítménynek az emberi egészségre vagy 
környezetre gyakorolt hatásának 
értékeléséhez a továbbfelhasználó által az 
anyaggal vagy készítménnyel végrehajtott 
műveletek vagy ezek felhasználása 
összefüggésében.

(Módosítás 112- első olvasat)

Indokolás

A termelési láncban résztvevők közötti kommunikáció nem korlátozódhat pusztán 
információcserére, hogy egyszerűen megfeleljenek az irányelvnek. A teljes szállítási láncban a 
szállítók és a felhasználók, valamint továbbfelhasználók közötti egyfajta interakció felé mutató 
felelősségnek kell létrejönnie.
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Módosítás 12
23 A. CIKK (új)

23a. cikk
Értesítés egy anyag regisztrációjának 

mellőzésére vonatkozó szándékról
(1) Valamely, akár önmagában vagy 
készítményben előforduló anyag gyártói 
vagy importőrei, amennyiben nem 
szándékoznak az anyagra vonatkozó 
regisztrációt kezdeményezni, erről a 
szándékukról kötelesek értesíteni az 
Ügynökséget és a továbbfelhasználókat.
(2) Az (1) bekezdésben említett értesítést 
az alábbiak szerint kell továbbítani:
a) az évi 1 000 tonnát elérő vagy 
meghaladó mennyiségben gyártott vagy 
importált bevezetett anyagok esetében a 
23. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
határidőt megelőzően 12 hónappal;
b) az évi 100 tonnát elérő vagy meghaladó 
mennyiségben gyártott vagy importált 
bevezetett anyagok esetében a 23. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott határidőt
megelőzően 24 hónappal;
c) az évi 1 tonnát elérő vagy meghaladó 
mennyiségben gyártott vagy importált 
bevezetett anyagok esetében a 23. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott határidőt 
megelőzően 36 hónappal.
(3) Amennyiben a gyártó vagy az importőr 
elmulasztja az Ügynökség vagy a 
továbbfelhasználó tájékoztatását az anyag 
regisztrációjának mellőzésére vonatkozó 
szándékáról, az anyagra vonatkozóan 
regisztrációs kérelmet kell benyújtania.

(Módosítás 121 - első olvasat)

Indokolás

A továbbhasználókat aggodalommal tölti el, hogy gazdasági megfontolásokból egyes – sőt, 
talán igen sok – anyag regisztrációja elmarad, aminek kedvezőtlen hatása lesz 
vállalkozásukra. Nem tudnak megfelelő előkészületeket tenni egy ilyen helyzetre, mivel nem 
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szereznek róla mindaddig tudomást, amíg a regisztrációra vonatkozó határidő le nem jár. A 
gyártókat és importőröket előzetes értesítésre kötelező rendelkezés lehetővé tenné számukra, 
hogy tárgyalásokat folytassanak a gyártóval vagy az importőrrel. A továbbfelhasználók 
készek lehetnek magasabb ár megfizetésére a kiigazító intézkedések még magasabb 
költségeinek elkerülése érdekében, hogy így elkerülhessék az anyag visszavonását.

Módosítás 13
27. CIKK (6) BEKEZDÉS

6. Az 5. cikkben említett információk 
kézhezvételét követő egy hónapon belül az 
Ügynökség engedélyezi a potenciális 
regisztrálónak, hogy az általa kért 
információkra hivatkozzon regisztrálási 
dokumentációjában. Azzal a feltétellel, 
hogy teljes körűen a rendelkezésére 
bocsátja a számára szükséges vizsgálati 
jelentéseket, a korábbi regisztráló(k) igényt 
tart(anak) a potenciális regisztrálóval 
szemben a felmerült költségek egyenlő
megosztására, amely igény a nemzeti 
bíróságokon érvényesíthető.

6. Az 5. cikkben említett információk 
kézhezvételét követő egy hónapon belül az 
Ügynökség engedélyezi a potenciális 
regisztrálónak, hogy az általa kért 
információkra hivatkozzon regisztrálási 
dokumentációjában. Azzal a feltétellel, 
hogy teljes körűen a rendelkezésére 
bocsátja a számára szükséges vizsgálati 
jelentéseket, a korábbi regisztráló(k) igényt 
tart(anak) a potenciális regisztrálóval 
szemben a felmerült költségek tisztességes
megosztására, amely igény a nemzeti 
bíróságokon érvényesíthető.

Az eredeti regisztráló(k)nál az érintett 
tanulmánnyal kapcsolatban jelentkező 
tényleges költségek megosztását olyan 
módon kell kiszámítani, hogy az arányos 
legyen az egyes felek termelési/behozatali 
volumenével.
Amennyiben az eredeti összes költséget 
már megosztották két vagy több regisztráló 
között, minden további potenciális 
regisztráló méltányos hozzájárulást fizet 
az egyes regisztrálók által befizetett 
költség-hozzájáruláshoz.

(Módosítás 134 (részlegesen) - első olvasat)

Indokolás

A regisztrálók számától és a későbbi regisztrációk ütemezésétől függetlenül létrehozza a 
vizsgálatok eredeti költségének méltányos megosztási módját.

Módosítás 14
28. CIKK 1 A BEKEZDÉS (új)
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1a. Az, aki egy anyaggal kapcsolatban 
állatokon végzett vizsgálatok révén készült 
tanulmányok vagy információ birtokában 
van, köteles az ilyen információt a 23. 
cikk (1) bekezdésében meghatározott 
határidő lejárta előtt legalább 18 
hónappal az Ügynökséghez továbbítani.

(Módosítás 140 - első olvasat)

Indokolás

Az állatokon végzett vizsgálatokból nyert információ továbbítására vonatkozó határidő 
előbbre hozatala lehetővé teszi az ilyen vizsgálatok megkettőzésének az elkerülését, 
ugyanakkor mérsékli a vállalkozásokra, különösen a KKV-kra nehezedő terhet.

Módosítás 15
28. CIKK 2 A BEKEZDÉS (új)

2a. Amennyiben a (2) bekezdésben 
említett időszak lejárt, az Ügynökség az 
előzetesen nem regisztrált anyag 
továbbfelhasználójának kérésére 
engedélyezi az anyagok regisztrációjára 
vonatkozó határidőn túli értesítés 
megküldését az érintett anyag eredeti 
szállítóján kívül bármely személy számára 
a továbbfelhasználó részére a regisztráció 
közzétételét követő további 6 hónapra. Ez 
az értesítés lehetővé teszi a potenciális 
regisztrálók számára, hogy kihasználják a 
II. cím 5. fejezetében ismertetett átmeneti 
rendszert.

(Módosítás 369/mód. (részlegesen) - első olvasat))

Indokolás

További hat hónapot engedélyez az anyagok előzetes regisztrációjára, ha azt egy 
továbbfelhasználó kéri.

Módosítás 16
28. CIKK 4 A. BEKEZDÉS (új)

 4a. A gyártók és importőrök minden, a 
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gerinceseken végzett vizsgálatokból 
származó és egyéb birtokukban lévő 
információt továbbítanak az 
Ügynökségnek, amivel megelőzhetők az 
állatokon végzett vizsgálatok azokkal az 
anyagokkal kapcsolatban is, amelyek 
gyártását vagy behozatalát már 
leállították. Azok a regisztrálók, akik a 
későbbiekben használnak fel ilyen 
információt, olyan mértékben vállalnak 
részt az ilyen információ létrehozásának 
költségében, ami arányos az egyes felek 
termelési volumenével. Bárki, akinek egy 
anyagra vonatkozóan gerinces állatokkal 
folytatott vizsgálatból származó 
tanulmányok eredménye vagy egyéb 
információ jut a birtokába az 1a. 
bekezdésben említett határidő lejárát 
követően, köteles az ilyen információt az 
Ügynökséghez továbbítani.

(Módosítás 143 - első olvasat)

Indokolás

Ez világossá teszi, hogy minden olyan információt meg kell osztani, ami hasznos lehet az 
állatokon végzett vizsgálatok elkerülése érdekében, elkerülendő az ilyen vizsgálatok 
megismétlését, és egyidejűleg csökkentheti a vállalkozásokra, különösen a KKV-kra nehezedő 
terhet.

Módosítás 17
30. CIKK. (1) BEKEZDÉS MÁSODIK ALBEKEZDÉS

A tanulmány tulajdonosa a kérést követő
két héten belül a költségeit igazoló 
bizonyítékkal szolgál a kérelmező
résztvevő(k) számára. A résztvevő(k) és a 
tanulmány tulajdonosa mindent 
megtesznek annak érdekében, hogy az 
információ megosztásának költségeit
méltányos, átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes módon 
határozzák meg. Ez az említett elveken 
alapuló és az Ügynökség által a 76. cikk 
(2) bekezdésének f) pontjával összhangban 
elfogadott költségmegosztási

A tanulmány tulajdonosa a kérést követő
két héten belül a költségeit igazoló 
bizonyítékkal szolgál a kérelmező
résztvevő(k) számára. A résztvevő(k) és a 
tanulmány tulajdonosa mindent 
megtesznek annak érdekében, hogy az 
információ megosztásának költségeit
méltányos, átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes módon, és az 
egyes felek termelési volumenének 
arányában határozzák meg. Ez az említett
elveken alapuló és az Ügynökség által a 
76. cikk (2) bekezdésének f) pontjával
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iránymutatások követésével könnyíthető
meg. Amennyiben nem sikerül 
megállapodásra jutniuk, a költséget 
egyenlő arányban osztják el. A tulajdonos a 
megállapodott összeg kézhezvételét követő
két héten belül engedélyt ad a teljes 
vizsgálati jelentésnek a regisztrálás céljaira 
történı felhasználására. A regisztrálóknak 
csak azon információk költségeihez kell 
hozzájárulniuk, amelyeket a saját
regisztrálási kötelezettségük teljesítése 
érdekében be kell nyújtaniuk.

összhangban elfogadott költségmegosztási
iránymutatások követésével könnyíthető
meg. Amennyiben nem sikerül 
megállapodásra jutniuk, a költséget 
tisztességes módon kell elosztani. A 
tulajdonos a megállapodott összeg 
kézhezvételét követő két héten belül 
engedélyt ad a teljes vizsgálati jelentésnek 
a regisztrálás céljaira történı 
felhasználására. A regisztrálóknak csak 
azon információk költségeihez kell 
hozzájárulniuk, amelyeket a saját
regisztrálási kötelezettségük teljesítése 
érdekében be kell nyújtaniuk.

(Módosítás 150 (részlegesen) - első olvasat)

Indokolás

Létrehoz egy mechanizmust a vizsgálatok eredeti költségének méltányos módon történő 
megosztására a 27. cikk módosításainak megfelelően.

Módosítás 18
31. CIKK (1) BEKEZDÉS

1. Az anyag vagy készítmény szállítója az 
anyag vagy készítmény átvevőjét ellátja a 
II. melléklettel összhangban összeállított 
biztonsági adatlappal,

1. Az anyag vagy készítmény szállítója az 
anyag vagy készítmény átvevőjét ellátja a 
II. melléklettel összhangban összeállított 
biztonsági adatlappal,

a) amennyiben egy anyag vagy készítmény 
megfelel azoknak a kritériumoknak, 
amelyek alapján a 67/548/EGK vagy az 
1999/45/EK irányelvvel összhangban 
veszélyes anyagként sorolandó be, vagy

a) amennyiben egy anyag vagy készítmény 
megfelel azoknak a kritériumoknak, 
amelyek alapján a 67/548/EGK vagy az 
1999/45/EK irányelvvel összhangban 
veszélyes anyagként sorolandó be, vagy

b) amennyiben egy anyag a XIII. 
mellékletben meghatározott kritériumokkal 
összhangban a perzisztens, bioakkumulatív 
és mérgező, vagy nagyon perzisztens és 
nagyon bioakkumulatív anyag.

b) amennyiben egy anyag a XIII. 
mellékletben meghatározott kritériumokkal 
összhangban a perzisztens, bioakkumulatív 
és mérgező, vagy nagyon perzisztens és 
nagyon bioakkumulatív anyag; vagy
c) amennyiben egy anyagot az 56. cikk f) 
pontjával összhangban azonosítottak.
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(Módosítás 157, átdolgozva - első olvasat)

Indokolás

A biztonsági adatlapok segítségével az ellátási láncban az anyagokra vonatkozó információ a 
REACH követelményei szerint adhatók át. Bővíteni kell azoknak az anyagoknak a körét, 
amelyekhez biztonsági adatlap szükséges, hogy beletartozzon minden olyan jelentős 
aggodalomra okot adó anyag, amelyet az engedélyezésről szóló 56. cikk megemlít.

Módosítás 19
31. CIKK 9 A BEKEZDÉS  (új)

9a. A Bizottság megszervezi a biztonsági 
adatlapokra minimális követelményeket 
megállapító technikai útmutatók 
kidolgozását, hogy a szállítói láncban 
lefelé és felfelé haladva minden gazdasági 
szereplő számára világos és elégséges 
információ álljon rendelkezésre az 
optimális felhasználásról.

(Módosítás 162 - első olvasat)

Indokolás

A biztonsági adatlapok (BLA) jó eszközül szolgálhatnak az információ kommunikálására 
felfelé és lefelé a szállítói láncban mind az anyagokról, mind a készítményekről. 
Mindazonáltal, a biztonsági adatlapok csak abban az esetben érik el céljukat, ha azokat 
megfelelően töltik ki. Ezért a Bizottságnak technikai útmutatót kell kidolgoznia, ami megadja 
a biztonsági adatlapok kitöltésére vonatkozó minimális követelményeket.

Módosítás 20
32. CIKK (4) BEKEZDÉS

4. Az 56. cikkben foglalt kritériumoknak 
megfelelő és az 58. cikk (1) bekezdésében
meghatározott anyagot 0,1 
tömegszázalékot (w/w) meghaladó
koncentrációban tartalmazó árucikk 
gyártója vagy importőre az átvevő felet az
árucikk biztonságos felhasználását 
lehetővé tévő elegendő információval látja 
el, beleértve legalább az anyag nevét. Ez a 
kötelezettség kiterjed az árucikket a 
szállítói láncban átvevő valamennyi félre.

törölve
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Indokolás

Az árucikkekben lévő anyagokra vonatkozó információ közlésének kötelezettségével 
kapcsolatos valamennyi rendelkezést egyetlen cikkben kell meghatározni (lásd az új 33a. 
cikket).

Módosítás 21
33 A. CIKK (új)

 33a. cikk
Az árucikkekben található anyagokra 

vonatkozó információ közlésének 
kötelezettsége

(1) A továbbfelhasználó kérésére, 
amennyiben az ilyen kérés ésszerű, a XIV. 
mellékletben felsorolt anyagok vagy az 
ilyen anyagot tartalmazó készítmények 
vagy árucikkek bármely gyártója vagy 
importőre köteles az anyagnak az emberi 
egészségre vagy a környezetre gyakorolt 
hatása értékeléséhez szükséges információ 
megadására, a kérésben jelzett 
műveletekre és felhasználásra tekintettel.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
tájékoztatási kötelezettségek 
értelemszerűen alkalmazandók a szállítási 
láncban felfelé haladva.
(3) Azok a továbbfelhasználók, amelyek 
egy árucikkben olyan anyagot vagy 
készítményt használnak fel, amelyre 
biztonsági adatlapot hoztak létre, valamint 
azok, akik a későbbiekben kezelik, illetve 
továbbfeldolgozzák ezt az árucikket, 
kötelesek továbbadni a biztonsági 
adatlapot az árucikk vagy származékai 
átvevőinek. Az átvevők körébe nem 
tartoznak bele a fogyasztók.
A fogyasztó jogosult arra, hogy 
információt kérjen a gyártótól vagy 
importőrtől az általa előállított vagy 
importált árucikkben megtalálható 
anyagokról.
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A gyártók vagy importőrök felkérésre és 
15 munkanapon belül minden egyéni 
fogyasztó számára lehetővé teszik, hogy 
térítés nélkül megismerhessék az általuk 
előállított vagy importált bármely 
árucikkben található anyagokra 
vonatkozó, biztonsággal és felhasználással 
kapcsolatos részletes információkat.

(Módosítás 166 és 366 - első olvasat)

Indokolás
A gyártóknak, kiskereskedőknek és fogyasztóknak képesnek kell lenniük annak 
megállapítására, hogy meghatározott anyagok megtalálhatók-e egy késztermékben, és 
amennyiben szükséges, biztonságosabb alternatívát keressenek és válasszanak.

Az önmagában, készítményekben és árucikkekben jelenlévő veszélyes (engedélyezett) 
anyagokra vonatkozott információt továbbítani kell a szállítási lánc mentén (felfelé és lefelé), 
hogy lehetővé tegyék a vállalkozások számára a megfelelő intézkedések megtételét, és 
tájékozott döntéshozatalt termékeik összetételét illetően. Meghatározó fontosságú a 
továbbfelhasználó joga az ilyen anyagokra vonatkozó információk beszerzésére ahhoz, hogy 
vissza tudják szerezni a fogyasztók bizalmát, és helyre tudják állítani jó hírüket.

Módosítás 22
39. CIKK 1 A BEKEZDÉS (új)

 1a. Az állatokon végzett vizsgálatok 
megismétlésének elkerülése érdekében a 
gerinceseken végzendő vizsgálatok 
vizsgálati terveinek 90 napos időszakra 
észrevételezésre nyitva kell állniuk az 
érdekelt felek számára. A regisztrálónak 
vagy a továbbfelhasználónak minden 
észrevételt figyelembe kell vennie, és 
értesítenie kell az Ügynökséget arról, hogy 
a kapott észrevételek fényében továbbra is 
úgy véli, hogy szükség van a javasolt 
vizsgálatok elvégzésére, és meg kell adnia 
az erre vonatkozó indokait is.

(Módosítás 176 - első olvasat)

Indokolás

Minden releváns észrevételt és információt figyelembe kell venni, amely csökkentheti az 
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állatokon végzett vizsgálatok számát.

Módosítás 23
39. CIKK 1 B BEKEZDÉS (új)

1b. Mielőtt a gerinces állatokat is érintő 
vizsgálati tervről a (2) bekezdésben 
említett határozatot előkészítenék, az 
Alternatív Módszerek Validálásával 
Foglalkozó Európai Központtal (ECVAM) 
konzultálni kell.

(Módosítás 177 - első olvasat)

Indokolás

Tekintettel az alternatív vizsgálatok kidolgozásában mutatkozó gyors előrelépésre, a 
vizsgálati tervek értékelésekor szakértői ismereteket és tapasztalatokat kell biztosítani az 
illetékes hatóságok számára az állatokon végzett vizsgálatok megelőzése és a 
költségmegtakarítás érdekében.

Módosítás 24
59. CIKK (1) BEKEZDÉS

1. A Bizottság – e címmel összhangban –
felel az engedélyezési kérelmekről szóló
határozatok meghozataláért.

1. A Bizottság – e címmel összhangban –
felel az engedélyezési kérelmekről szóló
határozatok meghozataláért. Az ilyen 
határozatok meghozatalakor az 
elővigyázatosság elve alkalmazandó.

(Módosítás 231 - első olvasat)

Indokolás

Emlékeztet arra, hogy az ilyen határozatokat az elővigyázatosság elve alapján kell meghozni. 

Módosítás 25
64. CIKK

Az engedélyek jogosultjainak
kötelezettségei

Az engedélyköteles anyagokkal 
kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségek

Az engedélyek jogosultjai, valamint az 55. 
cikk (2) bekezdésében említett 

Az 56. cikkben meghatározott 
feltételeknek megfelelő, önmagában, 
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továbbfelhasználók, ideértve az anyagot 
készítményhez is felhasználó 
továbbfelhasználókat, mielőtt az anyagot 
vagy az anyagot tartalmazó készítményt 
engedélyezett felhasználás céljából 
forgalomba hozzák, a 67/548/EGK 
irányelv és a 1999/45/EK irányelv sérelme 
nélkül a címkén feltüntetik az 
engedélyszámot. Erre haladéktalanul sort 
kell keríteni, amint az engedélyszámot a 
63. cikk (9) bekezdésével összhangban 
nyilvánosan hozzáférhetővé tették.

készítményekben vagy árucikkekben 
felhasználható valamennyi anyagot 
címkével kell ellátni, és azokat mindenkor 
biztonsági adatlapnak kell kísérnie. A 
címkének a közvetkezőket kell
tartalmaznia:

a) az anyag neve,
b) tanúsítás, amely szerint az anyag 
szerepel a XIV. mellékletben, és
c) minden meghatározott felhasználás, 
amelyre az anyagot engedélyezték.

(Módosítás 246 - első olvasat)

Indokolás

Szélesebb körű megfogalmazás.

Módosítás 26
72. CIKK

1. Amennyiben a 67. cikkben megállapított 
feltételek teljesülnek, a Bizottság a 
társadalmi-gazdasági elemzéssel 
foglalkozó bizottság véleményének 
kézhezvételét követő 3 hónapon belül, 
vagy az említett bizottság véleményének 
hiányában a 70. cikkben megállapított
határidő végéig, attól függően, hogy 
melyik jár le korábban, elkészíti a XVII. 
melléklet módosításának tervezetét.

1. Ha a XVII. melléklet már tartalmazza a 
szabályozást valamely anyagra 
vonatkozóan, és amennyiben a 67. cikkben 
megállapított feltételek teljesülnek, a 
Bizottság a társadalmi-gazdasági
elemzéssel foglalkozó bizottság 
véleményének kézhezvételét követő 3 
hónapon belül, vagy az említett bizottság 
véleményének hiányában a 70. cikkben 
megállapított határidő végéig, attól 
függően, hogy melyik jár le korábban, 
elkészíti a XVII. melléklet módosításának 
tervezetét.

Amennyiben a módosítástervezet eltér az 
eredeti javaslattól, vagy nem veszi 
figyelembe az Ügynökség véleményét, a 
Bizottság az eltérések okairól részletes 

Amennyiben a módosítástervezet eltér az 
eredeti javaslattól, vagy nem veszi 
figyelembe az Ügynökség véleményét, a 
Bizottság az eltérések okairól részletes 
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indokolást csatol a tervezethez. indokolást csatol a tervezethez.

2. A végső határozatot a 132. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban hozzák meg. A Bizottság a 
módosítástervezetet legalább 45 nappal a 
szavazást megelőzően megküldi a 
tagállamok részére.

2. A végső határozatot a 132. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban hozzák meg. A Bizottság a 
módosítástervezetet legalább 45 nappal a 
szavazást megelőzően megküldi a 
tagállamok részére.

2a. Amennyiben a XVII. melléklet 
korábban nem tartalmazott szabályozást 
valamely anyagra, a Bizottság az (1) 
bekezdésben meghatározott határidőn 
belül javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz a XVII. 
melléklet módosítására.

(Módosítás 251 (részlegesen) - első olvasat)

Indokolás

A jelenlegi 76/769/EGK irányelvben az Európai Parlament és a Tanács szerepet játszik a 
vegyi anyagok bizonyos korlátozására vonatkozó döntéshozatalban, mint például a ftalátok 
alkalmazásának megtiltása egyes játékokban. Ez a módosítás ennek az eljárásnak a 
fenntartására, és nem a Bizottság szerepének további növelésére törekszik. 

Módosítás 27
75. CIKK (1) BEKEZDÉS D A) PONT (új)

da) az alternatív vizsgálati módszerekkel 
foglalkozó bizottság, amely a nem 
állatokon végzett vizsgálatok 
kidolgozásának, validálásának és jogi 
elfogadásának a felgyorsítását célzó 
integrált stratégia kidolgozásáért és 
végrehajtásáért, a módszerek intelligens, 
lépésről lépésre haladó 
kockázatelemzésben történő 
felhasználásáért és az e rendelet 
előírásainak való megfelelésért felel. A 
bizottság felel a regisztrációs díjak révén 
az alternatív vizsgálati módszerekre 
biztosított finanszírozás felosztásáért. A 
bizottság az Alternatív Módszerek 
Validálásáért Felelős Európai Központ, az 
állatjóléti szervezetek és egyéb releváns 
érdekeltek szakértőiből áll.
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A bizottság évente jelentést készít, amit az 
Ügynökség az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz nyújt be a nem állatokkal 
végzett vizsgálatok módszereinek 
kidolgozásában, validálásában és jogi 
elfogadásában elért előrehaladásról, az 
ilyen módszereknek az intelligens, lépésről 
lépésre haladó kockázatelemzésben való 
felhasználásáról az e rendelet 
előírásainak való megfelelés érdekében, 
valamint az alternatív vizsgálati 
módszerek finanszírozási összegéről és 
annak felosztásáról.

(Módosítás 257 - első olvasat)

Indokolás

A 92. preambulumbekezdés módosításaihoz kapcsolódik. Ennek a nem állatokkal végzett 
vizsgálatok ösztönzésével foglalkozó rendeletnek a célja beiktatandó az Ügynökség 
mandátumába és tevékenységébe, annak hatékony végrehajtása érdekében. Az alternatív 
vizsgálati módszerek fejlesztését, validálását, jogi elfogadását és alkalmazását gyakran 
hátráltatja a stratégiai tervezés és a koordináció hiánya. Ezért az Ügynökségnél létre kell 
hoznia az alternatív vizsgálati módszerek területén járatos szakértőkből álló bizottságot, 
amelynek feladata ilyen stratégiai terv kidolgozása és végrehajtása és annak biztosítása, hogy 
az alternatív vizsgálati módszereket intelligens, rugalmas kockázatértékelés keretében 
alkalmazzák, amikor csak lehetséges, az állatokon végzett vizsgálatok megakadályozása és a 
költségmegtakarítás érdekében. A bizottságnak pénzeszközöket kell hozzárendelnie az 
alternatív vizsgálati módszerekhez, és éves jelentést kell kidolgoznia a megvalósulásról, az 
átláthatóság biztosítása érdekében.

Módosítás 28
76. CIKK (2) BEKEZDÉS G A) PONT (új)

ga) e rendelet hatálybalépését követően 
egy évvel honlapján közreadja azoknak az 
anyagoknak a jegyzékét, amelyekről 
megállapították, hogy megfelelnek az 56. 
cikkben említett kritériumoknak. E 
jegyzéket folyamatosan frissíteni kell;

(263. módosítás, gd pont - első olvasat)

Indokolás

Az engedélyezési kritériumoknak megfelelő anyagok jegyzékét közzé kell tenni.
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Módosítás 29
76. CIKK (3) BEKEZDÉS C) PONT 

(c) a Bizottság kérésére véleményt 
dolgoznak ki az önmagukban, 
készítményekben vagy árucikkekben 
előforduló anyagok biztonságával 
kapcsolatos egyéb szempontokról.

(c) a Bizottság vagy az Európai Parlament
kérésére véleményt dolgoznak ki az 
önmagukban, készítményekben vagy 
árucikkekben előforduló anyagok 
biztonságával kapcsolatos egyéb 
szempontokról.

(Módosítás 260 f) pont - első olvasat)

Indokolás

A Parlament legyen jogosult az Ügynökség véleményének kikérésére, ahogyan az például az 
EFSA (Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal) esetében is történik.

Módosítás 30
76. CIKK (4) BEKEZDÉS D) PONT 

(d) meghatározza a végrehajtási 
stratégiákat, valamint a legjobb 
végrehajtási gyakorlatot;

(d) meghatározza a végrehajtási 
stratégiákat, valamint a legjobb 
végrehajtási gyakorlatot, figyelemmel 
különösen a KKV-k konkrét problémáira;

(Módosítás 262 d) pont - első olvasat)

Indokolás

Konkrét segítséget kell nyújtani a KKV-knak a REACH alkalmazásával kapcsolatban.

Módosítás 31
78. CIKK (1) BEKEZDÉS

1. Az igazgatóság tagállamonként egy 
képviselőből és a Bizottság által kinevezett 
legfeljebb hat képviselőből — közöttük 
három, az érdekelt feleket képviselő, 
szavazati joggal nem rendelkező
magánszemélyből — áll.

Minden tagállam egy igazgatósági tagot 

1. Az igazgatóság tagállamonként egy 
képviselőből és a Bizottság által kinevezett 
legfeljebb hat képviselőből, valamint az 
Európai Parlament által kijelölt két 
képviselőből áll.
Emellett az érdekelt felek (az iparág és a 
fogyasztókat, a munkavállalókat és a 
környezetvédő szervezetek) négy képviselőt 



PE 371.746v01-00 26/43 PR\606611HU.doc

Külső fordítás

HU

jelöl ki. Az így kijelölt tagokat a Tanács 
nevezi ki.

jelölnek a Bizottság szavazati jog nélküli 
igazgatósági tagjaként. 

Az igazgatóság tagjait olyan módon kell 
kijelölni, hogy biztosítsák a kompetencia 
legmagasabb szintjét, a megfelelő 
szakértelem minél szélesebb körét és (e 
jellemzők sérelme nélkül) a lehető 
legszélesebb földrajzi megoszlást az 
Európai Unión belül.

(267. módosítás (átdolgozott) - első olvasat)

Indokolás

Ezzel ismételten kifejezésre jut a Parlament hagyományos nézete az igazgatóság összetételét 
és a kinevezés módját illetően, az EMEA modell alapján. Az érdekelt felek képviselőinek 
száma háromról négyre emelkedett, hogy lehetővé váljon az összes érdekelt szektor 
képviselete.

Módosítás 32
78. CIKK (3) BEKEZDÉS

3. A hivatali idő négy év. A hivatali idő
egyszer meghosszabbítható. Az első
kinevezéskor azonban a Bizottság az általa 
kinevezett tagok felét nevezi meg, a Tanács 
pedig az általa kinevezettek közül 12-t, 
akiknek hivatali ideje hat év.

3. A hivatali idő négy év. A hivatali idő
egyszer meghosszabbítható. Az első
kinevezéskor azonban a Bizottság és az 
Európai Parlament az általuk kinevezett 
tagok felét nevezi meg, a Tanács pedig az 
általa kinevezettek közül 12-t, akiknek 
hivatali ideje hat év.

(Módosítás 360 átdolgozva - első olvasat)

Indokolás

A 78. cikk (1) bekezdése módosításából következik.

Módosítás 33
78. CIKK 3 A BEKEZDÉS (új)

 3a. A Bizottság által összeállított jegyzéket 
a vonatkozó háttérdokumentumokkal 
együtt továbbítani kell az Európai 
Parlamenthez. Az értesítéstől számított 
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három hónapon belül az Európai 
Parlament megfontolásra a Tanács elé 
terjeszti véleményét, amely ezt követően 
kinevezi az igazgatóságot.

(Módosítás 1037 - első olvasat)

Indokolás

Lehetővé kell tenni az Európai Parlament részvételét az igazgatóság kinevezésében.

Módosítás 34
79. CIKK 2 A BEKEZDÉS (új)

2a. A megválasztott elnök bemutatkozik az 
Európai Parlament előtt.

(Módosítás 269 - első olvasat)

Indokolás

A demokrácia és az elszámoltathatóság megerősítését célul tűzve, az Európai Parlamentnek 
lehetőséget kell kapnia az elnök és programja megismerésére.

Módosítás 35
82. CIKK (1) BEKEZDÉS

1. Az Ügynökséget az ügyvezető igazgató 
irányítja, aki a Közösség érdekében és 
minden egyéb külön érdektől függetlenül 
teljesíti feladatait.

1. Az Ügynökséget az ügyvezető igazgató 
irányítja.

(Módosítás 272 - első olvasat)

Indokolás

Az Ügynökség testületei részeinek függetlenségére vonatkozó valamennyi rendelkezést 
egyetlen cikkben kell összefoglalni, a nagyobb átláthatóság érdekében (lásd a 87. cikk 
módosítását).

Módosítás 36
82. cikk (2) bekezdés, ja) pont (új)
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ja) kapcsolatteremtés és kapcsolattartás az 
Európai Parlamenttel, és annak 
biztosítása, hogy rendszeres párbeszéd 
valósuljon meg az intézmény érintett 
bizottságaival.

(Módosítás 273 - első olvasat)

Indokolás

Ismételten kifejezésre juttatja az Európai Parlament hagyományos véleményének az 
ügynökségekkel fenntartott kapcsolatról.

Módosítás 37
82. cikk (3) bekezdés A (új)

3a. Amint az igazgatóság elfogadta az 
általános jelentést és a programokat, az 
ügyvezető igazgató továbbítja azokat az 
Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, a 
Bizottsághoz és a tagállamokhoz, és 
intézkedik azok közzétételéről.

(Módosítás 276 - első olvasat)

Indokolás

Ismételten kifejezésre juttatja az Európai Parlament hagyományos véleményét az 
ügynökségekkel fennálló kapcsolatról.

Módosítás 38
83. CIKK (1) BEKEZDÉS

1. A Bizottság, az ügyvezető igazgatói 
pályázati kiírásnak az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában, valamint a sajtóban 
vagy adott esetben az interneten való 
közzétételét követően a pályázók 
listájának alapján jelölteket javasol.

törölve
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(Módosítás 277 - első olvasat)

Indokolás

Kapcsolódik a 83. cikk (2) bekezdésének módosításához.

Módosítás39
83.CIKK (2) BEKEZDÉS ELSŐ ALBEKEZDÉS

2. Az Ügynökség ügyvezető igazgatóját az 
eddigi eredményei és az igazolt igazgatási 
és irányítási képességei, valamint a vegyi 
anyagok biztonsága vagy szabályozása 
terén szerzett megfelelő tapasztalatai 
alapján az igazgatóság nevezi ki. Az 
igazgatóság az összes szavazati joggal 
rendelkező tagjának kétharmados 
többségével határoz.

2. Az Ügynökség ügyvezető igazgatóját az 
igazgatóság nevezi ki az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában és egyéb időszakos 
kiadványaiban vagy internetes 
honlapokon közzétett, a részvételi szándék 
bejelentésére vonatkozó felhívás útján 
meghirdetett nyilvános kiválasztási 
eljárást követően, a Bizottság által 
javasolt jelöltek listájából. A jelölést 
megelőzően az igazgatóság által 
kiválasztott jelöltet felkérik, hogy a lehető 
legrövidebb időn belül nyilatkozzon az 
Európai Parlament előtt, és válaszoljon a 
parlamenti képviselők kérdéseire.
Az ügyvezető igazgatót az eddigi 
eredményei és az igazolt igazgatási és
irányítási képességei, valamint a vegyi 
anyagok biztonsága vagy szabályozása 
terén szerzett megfelelő tapasztalatai 
alapján jelölik. Az igazgatóság az összes
szavazati joggal rendelkező tagjának 
kétharmados többségével határoz.

(Módosítás 278 - első olvasat)

Indokolás

Ezzel ismételten kifejezésre jut a Parlament hagyományos véleménye az ügyvezető igazgatók 
jelölési eljárásáról (amelyet a Tanács is elfogadott az Európai Élelmiszerbiztonsági 
Hatósággal és az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökséggel kapcsolatban).

Módosítás 40
84. CIKK (1)–(7) BEKEZDÉS

1. Minden tagállam jelölteket állíthat a 1. Minden tagállam egy tagot nevez ki a 
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kockázatértékelési bizottságban való 
tagságra. Az ügyvezető igazgató 
összeállítja a jelöltek listáját, amelyet 
közzétesznek az Ügynökség honlapján. Az 
igazgatóság a lista alapján kinevezi a 
bizottság tagjait, úgy, hogy minden jelöltet 
állító tagállam jelöltjei közül legalább egy, 
de legfeljebb két tagot nevez ki. A tagokat 
a 76. cikk (3) bekezdésében meghatározott 
feladatok ellátásában való szerepük és
tapasztalatuk alapján nevezik ki.

kockázatértékelési bizottságba. A tagokat a 
76. cikk (3) bekezdésében meghatározott 
feladatok ellátásában való szerepük és
tapasztalatuk alapján nevezik ki.

2. Minden tagállam jelölteket állíthat a 
társadalmi-gazdasági elemzéssel 
foglalkozó bizottságban való tagságra. Az 
ügyvezető igazgató összeállítja a jelöltek 
listáját, amelyet közzétesznek az 
Ügynökség honlapján. Az igazgatóság a 
lista alapján kinevezi a bizottság tagjait, 
úgy, hogy minden jelöltet állító tagállam 
jelöltjei közül legalább egy, de legfeljebb 
két tagot nevez ki. A tagokat a 76. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott feladatok 
ellátásában való szerepük és tapasztalatuk 
alapján nevezik ki.

2. Minden tagállam egy tagot nevez ki a 
társadalmi-gazdasági elemzéssel 
foglalkozó bizottságba. A tagokat a 76. 
cikk (3) bekezdésében meghatározott 
feladatok ellátásában való szerepük és 
tapasztalatuk alapján nevezik ki.

3. Minden tagállam egy tagot nevez ki a 
tagállami bizottságba.

3. Minden tagállam egy tagot nevez ki a 
tagállami bizottságba.

4. A bizottságoknak törekedniük kell arra, 
hogy tagjaik megfelelő szakértelme minél 
szélesebb körre terjedjen ki. E célból a 
bizottságok legfeljebb öt további tagot 
vehetnek fel azok különleges 
kompetenciája alapján.

4. A bizottságoknak törekedniük kell arra, 
hogy tagjaik megfelelő szakértelme minél 
szélesebb körre terjedjen ki. E célból a 
bizottságok legfeljebb öt további tagot
vehetnek fel azok különleges 
kompetenciája alapján.

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

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

Az igazgatóság tagjai nem lehetnek a 
bizottságok tagjai.

Az igazgatóság tagjai nem lehetnek a 
bizottságok tagjai.

A bizottságok tagjai tudományos, technikai 
vagy szabályozási kérdésekben tanácsadók 
segítségét vehetik igénybe.

A bizottságok tagjai tudományos, technikai 
vagy szabályozási kérdésekben tanácsadók 
segítségét vehetik igénybe.

Az ügyvezető igazgató vagy képviselője, 
valamint a Bizottság képviselői jogosultak 
megfigyelőként részt venni a 
bizottságoknak és a munkacsoportoknak az 
Ügynökség vagy a bizottságok által 

Az ügyvezető igazgató vagy képviselője, 
valamint a Bizottság képviselői jogosultak 
megfigyelőként részt venni a 
bizottságoknak és a munkacsoportoknak az 
Ügynökség vagy a bizottságok által 
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összehívott valamennyi ülésén. Adott 
esetben, a bizottságok tagjainak vagy az 
igazgatóságnak a kérésére, az érdekelt 
felek is felkérhetők arra, hogy 
megfigyelőként részt vegyenek az 
üléseken.

összehívott valamennyi ülésén. 
Megfigyelőként az érdekelt felek is részt 
vehetnek az üléseken.

5. Az egyes bizottságoknak a tagállam 
általi jelölést követően kinevezett tagjai 
biztosítják az Ügynökség feladatai és az 
adott tagállam illetékes hatóságának 
munkája közötti megfelelő koordinációt.

5. Az egyes bizottságok tagjai biztosítják 
az Ügynökség feladatai és az adott 
tagállam illetékes hatóságának munkája 
közötti megfelelő koordinációt.

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

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

7. A tagállamok tartózkodnak attól, hogy 
a kockázatértékelési bizottság vagy a 
társadalmi-gazdasági elemzéssel 
foglalkozó bizottság tagjainak, vagy azok 
tudományos és technikai tanácsadóinak 
és szakértőinek olyan utasításokat 
adjanak, amelyek nem egyeztethetőek 
össze azok egyéni feladataival, vagy az 
Ügynökség feladataival, kötelezettségeivel 
és függetlenségével.

(Módosítás 279 - első olvasat)

Indokolás

Valamennyi tagállamnak jelen kell lennie a bizottságokban. Az érdekelt felek jelenléte a 
bizottságok ülésein nem csak meghívás alapján valósul meg. Az Ügynökség testületei 
alkotóelemeinek függetlenségére vonatkozó valamennyi rendelkezést egyetlen cikkben kell 
összefoglalni a nagyobb átláthatóság érdekében (lásd a 87. cikk módosítását).

Ez tisztázza a tagállami bizottság elnökének jelölési eljárását.

Módosítás 41
85. CIKK (1)–(3) BEKEZDÉS

1. Minden tagállam hároméves, 
megújítható időszakra egy tagot nevez ki a 

1. Minden tagállam hároméves, 
megújítható időszakra egy tagot nevez ki a 
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fórumba. A tagok – akiket a vegyi 
anyagokra vonatkozó jogszabályok 
végrehajtásában betöltött szerepük és 
tapasztalataik alapján kell kiválasztani –
megfelelő kapcsolatot tartanak fenn 
tagállamaik illetékes hatóságaival.

fórumba. A tagok – akiket a vegyi 
anyagokra vonatkozó jogszabályok 
végrehajtásában betöltött szerepük és 
tapasztalataik alapján kell kiválasztani –
megfelelő kapcsolatot tartanak fenn 
tagállamaik illetékes hatóságaival.

A fórumnak törekednie kell arra, hogy 
tagjainak megfelelő szakértelme minél 
szélesebb körre terjedjen ki. E célból a 
fórum legfeljebb öt további tagot vehet fel 
azok különleges kompetenciája alapján. 
Ezeknek a tagoknak a hivatali ideje három 
év, a kinevezésük meghosszabbítható.

A fórumnak törekednie kell arra, hogy 
tagjainak megfelelő szakértelme minél 
szélesebb körre terjedjen ki. E célból a 
fórum legfeljebb öt további tagot vehet fel 
azok különleges kompetenciája alapján. 
Ezeknek a tagoknak a hivatali ideje három 
év, a kinevezésük meghosszabbítható.

A fórum tagjai tudományos és technikai 
tanácsadók segítségét vehetik igénybe.

A fórum tagjai tudományos és technikai 
tanácsadók segítségét vehetik igénybe.

Az Ügynökség ügyvezető igazgatója vagy 
annak képviselője, valamint a Bizottság 
képviselői jogosultak részt venni a fórum 
és annak munkacsoportjainak ülésein. 
Adott esetben, a fórum tagjainak vagy az 
igazgatóságnak a kérésére az érdekelt 
felek is felkérhetők, hogy megfigyelőként 
vegyenek részt az üléseken.

Az Ügynökség ügyvezető igazgatója vagy 
annak képviselője, valamint a Bizottság 
képviselői jogosultak részt venni a fórum 
és annak munkacsoportjainak ülésein. 
Megfigyelőként az érdekelt felek is részt 
vehetnek az üléseken.

A fórum tagjai nem lehetnek tagjai az 
igazgatóságnak.

2. A fórum tagállamok által kinevezett 
tagjai biztosítják a fórum feladatai és az 
adott tagállam illetékes hatóságának 
munkája közötti megfelelő koordinációt.

2. A fórum tagállamok által kinevezett 
tagjai biztosítják a fórum feladatai és az 
adott tagállam illetékes hatóságának 
munkája közötti megfelelő koordinációt.

3. A fórum tagjait a tagállamok illetékes 
hatóságainak rendelkezésére álló 
tudományos és technikai források 
támogatják. A tagállamok illetékes 
hatóságai elősegítik a fórum és 
munkacsoportjai munkáját. A tagállamok 
tartózkodnak attól, hogy a fórum 
tagjainak, vagy azok tudományos és 
technikai tanácsadóinak és szakértőinek 
olyan utasításokat adjanak, amelyek nem 
egyeztethetőek össze azok egyéni 
feladataival, vagy a fórum feladataival és 
kötelezettségeivel.

3. A fórum tagjait a tagállamok illetékes 
hatóságainak rendelkezésére álló 
tudományos és technikai források 
támogatják. A tagállamok illetékes 
hatóságai elősegítik a fórum és 
munkacsoportjai munkáját.



PR\606611HU.doc 33/43 PE 371.746v01-00

Külső fordítás

HU

(Módosítás 280 - első olvasat)

Indokolás

Az érdekelt felek jelenléte a bizottságok ülésein nem csak meghívás alapján valósul meg. Az 
Ügynökség testületei alkotóelemeinek függetlenségére vonatkozó valamennyi rendelkezést 
egyetlen cikkben kell összefoglalni a nagyobb átláthatóság érdekében (lásd a 87. cikk 
módosítását).

Módosítás 42
86. CIKK (1) BEKEZDÉS

1. Amennyiben a 76. cikkel összhangban 
valamely bizottságnak határozatot kell 
hoznia, véleményt kell adnia, vagy 
mérlegelnie kell, hogy egy tagállam 
dokumentációja teljesíti-e a XV. melléklet 
követelményeit, akkor az egyik tagját 
kinevezi az adott ügy előadójának. Az 
érintett bizottság egy második tagját 
kinevezheti társelőadónak. Az előadó és a 
társelőadó minden esetben kötelezettséget 
vállal arra, hogy a Közösség érdekében jár 
el, és írásban a feladatai teljesítésére 
vonatkozó kötelezettségvállalási, valamint 
érdekeltségi nyilatkozatot tesz. Nem 
nevezhető ki előadónak valamely 
bizottsági tag olyan ügyben, amellyel 
kapcsolatban jelzi, hogy egyéni érdekei 
sérthetik az ügy független mérlegelését. Az 
érintett bizottság bármikor leválthatja az 
előadót vagy a társelőadót, és egy másik 
tagját nevezheti ki, például ha az előbbi a 
megállapított határidőn belül nem képes 
teljesíteni a feladatait, vagy ha lehetséges 
érdekellentétre derül fény.

1. Amennyiben a 76. cikkel összhangban 
valamely bizottságnak véleményt kell 
adnia, vagy mérlegelnie kell, hogy egy 
tagállam dokumentációja teljesíti-e a XV. 
melléklet követelményeit, akkor az egyik 
tagját kinevezi az adott ügy előadójának. 
Az érintett bizottság egy második tagját 
kinevezheti társelőadónak. Nem nevezhető 
ki előadónak valamely bizottsági tag olyan 
ügyben, amellyel kapcsolatban jelzi, hogy 
egyéni érdekei sérthetik az ügy független 
mérlegelését. Az érintett bizottság 
bármikor leválthatja az előadót vagy a 
társelőadót, és egy másik tagját nevezheti 
ki, például ha az előbbi a megállapított 
határidőn belül nem képes teljesíteni a 
feladatait, vagy ha lehetséges 
érdekellentétre derül fény.

(Módosítás 281 - első olvasat)

Indokolás

Az Ügynökség testületei részeinek függetlenségére vonatkozó valamennyi rendelkezést 
egyetlen cikkben kell összefoglalni a nagyobb áttekinthetőség kedvéért (lásd a 87. cikk 
módosítását).
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Módosítás 43
87. CIKK

Képesítés és érdekek Függetlenség
1. A bizottságok és a fórum tagságának 
összetételét közzéteszik. Az egyes tagok 
kérelmezhetik, hogy nevüket ne tegyék 
közzé, ha véleményük szerint ez 
kockázatot jelent számukra. E kérelmek 
elfogadásáról az ügyvezető igazgató dönt.
Minden kinevezés közzétételekor meg kell 
adni az egyes tagok szakmai képesítését is.

1. A bizottságok és a fórum tagságának 
összetételét közzéteszik. Minden kinevezés 
közzétételekor meg kell adni az egyes 
tagok szakmai képesítését is.

2. Az igazgatóság tagjai, az ügyvezető 
igazgató, valamint a bizottságok és a 
fórum tagjai a feladataik teljesítésére 
vonatkozóan kötelezettségvállalási 
nyilatkozatot tesznek, valamint 
érdekeltségi nyilatkozatot tesznek azokról 
az érdekekről, amelyek függetlenségüket 
befolyásolhatják. Ezeket a nyilatkozatokat 
évente írásban kell megtenni.

2. Az igazgatóság tagjai, az ügyvezető 
igazgató és bizottságok tagjai, a Fórum
tagjai, a fellebbezési tanács tagjai, a 
szakértők, valamint a tudományos és
technikai tanácsadók nem 
rendelkezhetnek gazdasági vagy egyéb 
érdekeltséggel a vegyipari ágazatban, ami 
veszélyeztethetné elfogulatlanságukat. 
Vállalják, hogy függetlenül és a 
közérdeket szem előtt tartva járnak el, és 
évente nyilatkoznak pénzügyi 
érdekeltségeikről. A vegyiparral 
kapcsolatos bármilyen közvetett 
érdekeltségükről nyilatkozatot tesznek az 
Ügynökségnél őrzött és az Ügynökség 
irodáiban kérésre hozzáférhető 
nyilvántartásban.
A tagállamok tartózkodnak attól, hogy a 
kockázatértékelő bizottság tagjainak, a 
társadalmi-gazdasági elemzéssel 
foglalkozó bizottság tagjainak, a Fórum 
tagjainak vagy azok tudományos és 
technikai tanácsadóinak és szakértőinek 
olyan utasításokat adjanak, amelyek nem 
egyeztethetőek össze azok egyéni 
feladataival vagy a fórum feladataival, 
kötelezettségeivel és függetlenségével.
Az Ügynökség eljárási szabályzata 
intézkedéseket állapít meg e cikk 
alkalmazására.

3. Az igazgatóság tagjai, az ügyvezető 
igazgató, a bizottságok és a fórum tagjai, 
valamint az ülésen részt vevő szakértők 

3. Az igazgatóság tagjai, az ügyvezető 
igazgató, a bizottságok tagja, a fórum 
tagjai, valamint az ülésen részt vevő 
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minden ülésen nyilatkoznak azokról az 
érdekekről, amelyek valamely napirendi 
ponttal kapcsolatos függetlenségüket 
befolyásolhatják. Aki ilyen érdekről 
nyilatkozik, nem vehet részt a vonatkozó 
napirendi ponttal kapcsolatos
szavazásban.

szakértők és a tudományos és technikai 
tanácsadók minden ülésen nyilatkoznak 
azokról az érdekekről, amelyek valamely 
napirendi ponttal kapcsolatos 
függetlenségüket befolyásolhatják. Aki 
ilyen érdekről nyilatkozik, nem vehet részt 
sem a vonatkozó napirendi ponttal 
kapcsolatos vitában, sem az azzal 
kapcsolatos szavazásban. E 
nyilatkozatokat nyilvánosan 
hozzáférhetővé kell tenni.

(Módosítás 285 - első olvasat)

Indokolás

Ezzel ismételten kifejezésre jut a Parlament hagyományos véleménye (amelyet a Tanács is 
elfogadott az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal és az Európai Gyógyszerértékelő 
Ügynökséggel kapcsolatban) a bizottsági tagok és az igazgatóság tagjainak függetlenségével, 
pénzügyi érdekeltségeivel kapcsolatos nyilatkozataikat és az ágazatban meglévő indirekt 
érdekeltségeivel kapcsolatban.

Módosítás 44
88. CIKK (3) BEKEZDÉS ELSŐ ALBEKEZDÉS

3. Az elnököt, a többi tagot és a póttagokat 
egy a Bizottság által elfogadott, a 
megfelelő képesítéssel rendelkező
jelölteket felsoroló listából az igazgatóság 
nevezi ki, a vegyi anyagok biztonsága, a 
természettudományok, vagy a szabályozási 
és igazságügyi eljárások terén szerzett 
tapasztalataik és szakértelmük alapján.

3. Az elnököt, a többi tagot és a póttagokat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában és 
más időszaki kiadványokban vagy 
internetes honlapokon közzétett, a 
részvételi szándék bejelentésére vonatkozó 
felhívással meghirdetett nyilvános 
kiválasztási eljárást követően egy, a 
Bizottság által javasolt, a megfelelő 
képesítéssel rendelkező jelölteket 
tartalmazó listából az igazgatóság nevezi 
ki. A fellebbezési tanács tagjait a vegyi
anyagok biztonsága, a 
természettudományok, vagy a szabályozási 
és igazságügyi eljárások terén szerzett 
tapasztalataik és szakértelmük alapján
választják ki.
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(Módosítás 286 - első olvasat)

Indokolás

Tekintettel a fellebbezési tanács által elvégzendő feladatok jellegére, a pályázatok 
benyújtására áttekinthető eljárást kell bevezetni.

Módosítás 45
89. CIKK (2) ÉS (3) BEKEZDÉS

2. A fellebbezési tanács tagjai függetlenek. 
Határozataik meghozatalakor nem 
utasíthatók.
3. A fellebbezési tanács tagjai nem 
láthatnak el egyéb feladatot az 
Ügynökségben. A tagok részmunkaidőben 
is elláthatják a feladataikat.

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

(Módosítás 287 - első olvasat)

Indokolás

Az Ügynökség testületei alkotóelemeinek függetlenségével kapcsolatos valamennyi 
rendelkezést egyetlen cikkben kell összefoglalni a nagyobb átláthatóság érdekében. Bár a 
fellebbezési esetek száma megengedné a fellebbezési tanács tagjai számára más 
tevékenységben való részvételt is, funkciójuk továbbra is teljes munkaidőben látandó el..

Módosítás 46
90. CIKK (1) BEKEZDÉS

1. Az Ügynökségnek a 9. cikk, a 20. cikk, a 
27. cikk (6) bekezdése, a 30. cikk (2) és (3)
bekezdése vagy az 50. cikk alapján hozott 
határozataival szemben fellebbezéssel lehet 
élni.

1. Az Ügynökségnek a 9. cikk, a 20. cikk, a 
27. cikk (6) bekezdése, a 30. cikk (2) és (3)
bekezdése, az 50. cikk és az 59. cikk 
alapján hozott határozataival szemben 
fellebbezéssel lehet élni.

(Módosítás 288 - első olvasat)

Indokolás

Az összhang érdekében az engedélyezési határozatokra szintén vonatkozik a fellebbezési 
eljárás.



PR\606611HU.doc 37/43 PE 371.746v01-00

Külső fordítás

HU

Módosítás 47
108. CIKK

Az átláthatóság biztosítása érdekében az 
igazgatóság – az ügyvezető igazgató 
javaslata alapján és a Bizottsággal 
egyetértésben – olyan szabályokat fogad el, 
amelyek biztosítják az önmagukban, 
készítményekben vagy árucikkekben 
előforduló anyagok biztonságával 
kapcsolatos, nem bizalmas jellegű
szabályozási, tudományos és technikai 
információk nyilvánosság számára való 
hozzáférhetőségét.

A maximális átláthatóság biztosítása 
érdekében az igazgatóság – az ügyvezető 
igazgató javaslata alapján és a Bizottsággal 
egyetértésben – olyan szabályokat fogad el 
és nyilvántartást hoz létre, amelyek 
biztosítják az önmagukban, 
készítményekben vagy árucikkekben 
előforduló anyagok biztonságával 
kapcsolatos szabályozási, tudományos és 
technikai információk nyilvánosság 
számára való hozzáférhetőségét a 
1049/2001/EK rendelet szerint.
Az Ügynökség, valamint bizottságai és 
munkacsoportjai belső eljárási 
szabályzatát az Ügynökségen keresztül és 
az interneten kell hozzáférhetővé tenni.
A benyújtott engedélyek iránti kérelmeket, 
az eljárási szakaszokat, a közbenső 
határozatokat, az engedélyeket, valamint 
az egyéb feltételeket vagy korlátozásokat 
az interneten közérthető formában kell 
közzétenni.

(Módosítás 294 - első olvasat)

Indokolás

Ezzel ismételten kifejezésre jut a Parlament hagyományos véleménye (amelyet a Tanács is 
elfogadott az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökségre vonatkozó rendelettel összefüggésben), 
tekintettel az átláthatóságra és az információhoz való hozzáférésre.

Módosítás 48
127. CIKK 1 A BEKEZDÉS (új)

1a. Az (1) bekezdés nem érinti a 
tagállamok azon jogát, hogy – a 
munkavállalók védelmére vonatkozó 
közösségi jogszabályokkal összhangban –
szigorúbb védőintézkedéseket tartsanak 
fenn vagy vezessenek be, amennyiben egy 
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anyag valamely alkalmazása tekintetében 
e rendelettel összhangban nem végezték el
a kémiai biztonság értékelését.

(Módosítás 309 - első olvasat)

Indokolás

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 137. cikkével összhangban elfogadott 
rendelkezések nem akadályozzák a tagállamokat abban, hogy szigorúbb védőintézkedéseket 
tartsanak fenn vagy vezessenek be. Ebbe beletartoznak a munkavállalók védelmét szolgáló 
rendelkezések is. Amennyiben egy anyag tekintetében kémiai biztonságértékelést végeztek, 
feltételezhető, hogy a munkavállalók védelme megfelelően biztosított. Ezért javasolt, hogy más 
esetekben ne legyen korlátozva a tagállamok szigorúbb intézkedések elfogadására vonatkozó 
joga.

Módosítás 49
XVII. melléklet 47 A, B, C, D, E pont (új)

A módosítást javasolta a Parlament

Az anyagoknak, az anyagok csoportjainak 
vagy a készítményeknek a megnevezése

A korlátozás feltételei

47a. Toluol
CAS-szám: 108-88-3

Nem hozható forgalomba, illetve nem 
használható fel anyagként vagy 
készítmények összetevőjeként a 0,1 vagy 
ezt meghaladó tömegszázalék 
koncentrációban a lakosság számára 
eladásra szánt ragasztóanyagokban és 
szórófestékekben.

47b. Triklór-benzol
CAS-szám: 120-82-1

Nem hozható forgalomba, illetve nem 
használható fel anyagként vagy 
készítmények összetevőjeként a 0,1 vagy 
ezt meghaladó tömegszázalék 
koncentrációban kizárólag csak
— szintézisek féltermékeként, vagy
— klórozási reakciók célját szolgáló zárt 
kémiai rendszerekben 
folyamatoldószerként,
vagy
— az 1,3,5 — trinitro — 2,4,6 —
triaminobenzol (TATB) gyártásához
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47c. Policiklikus aromás szénhidrogének 
(PAH)
1. Benzo(a)pirén (BaP)
CAS-szám: 50-32-8
2. Benzo(e)pirén (BeP)
CAS-szám: 192-97-2
3. Benz(a)antracén (BaA)
CAS-szám: 56-55-3
4. Krizén (CHR)
CAS-szám: 218-01-9
5. Benzo(b)fluorantén (BbFA)
CAS-szám: 205-99-2
6. Benzo(j)fluorantén (BjFA)
CAS-szám: 205-82-3
7. Benzo(k)fluorantén (BkFA)
CAS-szám: 207-08-9
8. Dibenzo(a, h)antracén (DBAhA)
CAS-szám: 53-70-3

1. A lágyítóolajok nem hozhatók 
kereskedelmi forgalomba és nem 
használhatók gumiabroncsok, illetve 
alkatrészeik gyártásához, ha
— több mint 1 mg/kg BaP-t, vagy
— az összes felsorolt PAH-ból összesen 
több mint 10 mg/kg-ot tartalmaznak.
E határértékek betartottnak tekintendőek, 
ha a policiklusos aromás (PCA-) kivonat 
a 3 tömegszázalékot nem haladja meg az 
Ásványolaj-intézet IP346: 1998 szabványa 
szerint mérve (a PCA meghatározása a fel 
nem használt bázisolajokban és 
aszfaltmentes petróleumfrakcióban –
dimetil-szulfoxid extrakciós refraktív 
index módszer), amennyiben a BaP és a 
felsorolt PAH-k határértékeinek 
betartását, valamint a PCA-kivonat és a 
mért értékek korrelációját hathavonta 
vagy minden jelentős működési változtatás 
után (amennyiben az korábban történt) 
ellenőrzi a gyártó vagy az importőr.

2. A gumiabroncsok és a 2010. január 1-je 
után végrehajtandó újrafutózáshoz 
felhasznált futófelület tovább nem 
hozhatók forgalomba, amennyiben az (1) 
bekezdésben foglalt határértékeket 
meghaladó mennyiségben tartalmaznak 
lágyítóolajat.
E határértékek betartottnak tekintendőek, 
ha a vulkanizált gumivegyületek nem 
haladják meg az ISO 21461 (Vulkanizált 
gumi – olaj aromatikusságának 
meghatározása a vulkanizált gumi 
vegyületekben) szerint mért és kiszámított 
0,35 %-os Bay-proton-határt.
3. Ettől eltérve, a (2) bekezdésben 
foglaltak nem vonatkoznak azokra az 
újrafutózott gumiabroncsokra, amelyek 
futófelülete nem tartalmaz az 
(1)bekezdésben foglalt határértékeket 
meghaladó mennyiségű lágyítóolajat.
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47d. A következő ftalátok (vagy más, az 
anyagot jelző CAS- és EINECS-számok):

di-(2-etilhexil)-ftalát (DEHP)
CAS-szám: 117-81-7 Einecs-szám: 204-
211-0

dibutil-ftalát (DBP)
CAS-szám: 84-74-2 Einecs-szám: 201-
557-4

benzil-butil-ftalát (BBP)
CAS-szám: 85-68-7
Einecs-szám: 201-622-7

Nem használható anyagként vagy 
készítmények összetevőjeként, a lágyított 
anyag 0,1 tömegszázalékánál nagyobb 
koncentrációval játékokban és 
gyermekápolási cikkekben.

A fent említett határértéknél magasabb 
koncentrációban ilyen ftalátokat 
tartalmazó játékszerek vagy 
gyermekápolási cikkek nem hozhatók 
forgalomba.

47e. A következő ftalátok (vagy más, az 
anyagot jelző CAS- és EINECS-számok):

diizononil-ftalát (DINP)
CAS-szám: 28553-12-0 és 68515-48-0
Einecs-szám: 249-079-5 és 271-090-9

diizodecil-ftalát (DIDP)
CAS-szám: 26761-40-0 és 68515-49-1
Einecs-szám: 247-977-1 és 271-091-4

di-n-oktil-ftalát (DNOP)
CAS-szám: 117-84-0
Einecs-szám: 204-214

Nem használható anyagként vagy 
készítmények összetevőjeként a lágyított 
anyag 0,1 tömegszázalékánál nagyobb 
koncentrációval az olyan játékszerekben 
és gyermekápolási cikkekben, amelyeket a 
gyermekek szájba vehetik.

A fent említett határértéknél magasabb 
koncentrációban ilyen ftalátokat 
tartalmazó játékok vagy gyermekápolási 
cikkek nem hozhatók forgalomba.

A 47d és a 47e pont alkalmazásában a 
”gyermekápolási cikk” olyan termék, 
amely arra szolgál, hogy elősegítse a 
gyermekek alvását, pihenését, higiéniáját, 
etetését, vagy azt a gyermekek a szájukba 
vehetik.
A Bizottság az ilyen anyagokra és azok 
helyettesítőire vonatkozó legújabb 
tudományos ismeretek fényében legkésőbb 
2010. január 16-ig újraértékeli a 47d és 
47e ponttal kapcsolatban meghozott 
intézkedéseket, és indokolt esetben az 
intézkedéseket megfelelően módosítja.
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Indokolás

A XVII. mellékletben kidolgozott listát a Tanács és a Parlament által elfogadott legfrissebb 
korlátozó intézkedéseknek megfelelően aktualizálni kell.
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INDOKOLÁS

A Tanács közös álláspontja tükrözi, és bizonyos tekintetben megerősíti a Parlament által első 
olvasatban elért egészséges egyensúlyt az európai vegyipar versenyképessége, valamint az 
emberi egészség és a környezet védelme között.

Az előadó üdvözli ezt a megközelítést, és úgy véli, hogy a második olvasatban megállapodás 
születhet, amennyiben a Tanács és a Bizottság valóban konstruktív hozzáállást tanúsítanak a 
tárgyalások során.

Erre tekintettel az előadó több, a rendelet céljával kapcsolatos prioritásra kíván 
összpontosítani, amelyet a Tanács nem vett kellőképpen figyelembe. Fenntartja a jogot 
további, kevésbé jelentős kérdések felvetésére, amennyiben helyénvaló, a bizottsági vitákat 
követően.

Az előadó ezért újból fel kíván vetni számos olyan módosítást, amelyet a Parlament nagy 
többséggel elfogadott, de amelyeket a Tanács nem ítélt alkalmasnak arra, hogy közös 
álláspontjában szerepeljen.

Az elsődleges cél a gyártók és az importőrök esetében az elvárható pontosság (due diligence) 
elvének megerősítése a forgalomba hozott anyagok megfelelő szabályozásának, és az ezek 
alkalmazásából fakadó kockázatokkal kapcsolatban a megfelelő kommunikáció és 
információcsere biztosítására tekintettel.

A módosítások második sorozata, amelyre az előadó összpontosítani kíván, az anyagok 
állatokon történő tesztelésével foglalkozik. Különösen erősíteni kívánja az Alternatív 
Módszerek Validálásával Foglalkozó Európai Központ (ECVAM) szerepét, és ösztönözni 
kívánja az állatokon végzett tesztelés helyettesítését alternatív módszerekkel, amennyiben az 
ECVAM elismeri annak tudományos érvényességét. Ismételten megvitatásra kerülnek az 
állatokon végzett, valamint az elkerülhető vizsgálatokkal az anyagokról nyert információknak 
vagy tanulmányoknak az Ügynökséghez történő kötelező továbbítására vonatkozó 
módosítások, valamint az Alternatív Vizsgálati Módszerek Bizottságának a létrehozása.

Az előadó továbbá ismét vitára kívánja bocsátani azokat a módosításokat is, amelyek az 
anyagok egészségügyi és környezeti kockázatának, valamint az anyagok hatásának az 
értékeléséhez szükséges információk cseréjének növelésére törekszenek. Ezzel ismételten 
megnyílik a lehetőség különösen egy európai minőségi jel létrehozására, amellyel azok az 
árucikkek azonosíthatók és promócionálhatók a gyártási folyamat valamennyi fázisában, 
amelyeket a REACH követelményeivel összhangban állítottak elő.

Az előadó ugyancsak alapvetőnek tekinti a Tanács közös álláspontjának továbbfejlesztését 
azoknak a módosításoknak az ismételt vitára bocsátásával, amelyek a rendszert kívánják 
irányíthatóbbá tenni, különösen a kis és közepes vállalkozások végrehajtással kapcsolatos 
problémáira tekintettel. Ezért újból vitára bocsátják a kis és közepes vállalkozások számára 
segítséget és támogató mechanizmust, valamint a tagállamok általi különleges támogató 
intézkedések elfogadását előíró módosításokat.
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Az előadó prioritásnak tekinti a Parlament előjogainak erősítését, és a számára biztosítandó 
meghatározóbb szerepet az Ügynökség létrehozásának folyamatában és az elért eredmények 
monitorozásában. 

Ugyancsak ismételten vitára tűznek néhány további módosítást is, amely konkrét kérdésekkel 
foglalkozik, és az előadó véleménye szerint a Parlament első olvasatban kialakított álláspontja 
jelentősen javíthatja a közös álláspontot.

A javaslattervezet nem tartalmaz az anyagok engedélyezésével kapcsolatban az első 
olvasatban elfogadott módosításokat. Az előadó úgy véli, hogy a közös állásponthoz képest a 
Parlament első olvasatban kialakított álláspontja szigorúbb és jobban megfelel a rendelet fő 
célkitűzésének – nevezetesen az erősen problémás anyagoknak biztonságosabb alternatív 
anyagokkal, illetve technológiákkal való helyettesítésével – és ezt újból fel kéne eleveníteni. 
Továbbá, nem áthidalhatatlan az ezen álláspont és a Tanács álláspontja közötti különbség. 
Ezért lehetséges és szükséges is ezen a fontos területen egy kompromisszum. Az előadó ezért 
más politikai csoportokkal együttműködve törekszik arra, hogy felmérje az előrehaladás 
legjobb útját, tekintettel egy átfogó megállapodás elérésére, ami mellett érvek sorakoztathatók 
fel a Tanács és a Bizottság előtt is.

Az előadó ettől függetlenül a Parlament által első olvasatban elfogadott teljes álláspont 
ismételt vitára bocsátására törekszik azokon a területeken, ahol még nem kezdeményeztek 
tárgyalásokat megállapodás elérésére.


