
A program költségvetése kiterjedhet a program lebonyolításához és céljainak megvalósításához közvetlenül
szükséges előkészítő, további felügyeleti, nyomon követési, könyvvizsgáló és értékelő tevékenységekre, neve-
zetesen kutatásokra, megbeszélésekre, információs és publikációs tevékenységre, az információcserét szolgáló
információs technológiai hálózatokkal kapcsolatos kiadásokra, illetve bármi más adminisztratív vagy techni-
kai segítségre történő kiadásra, amelyhez a Bizottság a program lebonyolítása érdekében folyamodik.

A program teljes adminisztratív költségeinek az adott programban előírt feladatokkal arányosnak kell len-
niük, és – indikatív értékként – a programra juttatott teljes költségvetés közel 10%-ának kell megfelelniük.

A Bizottság tájékoztató, publikációs és információterjesztési tevékenységeket is végezhet, ezáltal biztosítva a
program által támogatott tevékenységek széles körű ismertségét és jelentős hatását.

III. PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSEK ÉS VIZSGÁLATOK

Az e határozat alapján kiválasztott projektek esetében egy mintavételes könyvvizsgáló rendszer kerül beve-
zetésre.

Az utolsó kifizetéstől számított öt éven át a támogatásban részesült kedvezményezett köteles a Bizottság
számára hozzáférést biztosítani minden, a kiadásokat dokumentáló irathoz. A támogatásban részesült ked-
vezményezett gondoskodik arról, hogy a Bizottság hozzáférhessen az esetleges partnerek vagy tagok birto-
kában lévő iratokhoz is.

A Bizottság – közvetlenül saját alkalmazottai, vagy bármely más, általa kiválasztott minősített külső intéz-
mény révén – könyvvizsgálatot folytathat arról, hogy a támogatás hogyan került felhasználásra. Ilyen vizs-
gálatokra a szerződés fennállásának teljes ideje alatt, illetve a zárkifizetés dátumát követő öt éven belül
kerülhet sor. A könyvvizsgálat eredményeinek függvényében a Bizottság adott esetben visszafizettetésről
határozathat.

Biztosítani kell a Bizottság alkalmazottainak és a Bizottság által felhatalmazott külső személyeknek a ked-
vezményezett irodahelységeibe való akadálytalan bejutást és az akadálytalan hozzáférést mindazokhoz az
információkhoz – beleértve az elektronikus formában tároltakat is –, amelyek a könyvvizsgálat lefolytatásá-
hoz szükségesek.

A Számvevőszék és az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) a Bizottságéval azonos jogokkal rendelkezik,
különösen a hozzáférési jogok tekintetében.

P6_TA(2006)0444

A perfluoroktán-szulfonát forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozá-
sai ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a perfluoroktán-szulfonát forgalomba hozatalának és
felhasználásának korlátozásairól (a 76/769/EGK tanácsi irányelv módosításáról) szóló európai parla-
menti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2005)0618 – C6-0418/2005 –

2005/0244(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2005)0618) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság
benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0418/2005),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére
(A6-0251/2006),

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy forduljon ismét a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani kívánja a javas-
latot, vagy annak helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

P6_TC1-COD(2005)0244

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2006. október 25-én került elfogadásra a
perfluoroktán-szulfonát forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásairól (a 76/769/EGK
tanácsi irányelv módosítása) szóló 2006/…/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására

tekintettel

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1) A 2002 júliusában rendelkezésre álló információ alapján az OECD (Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési Szervezet) keretében egy veszélyértékelés készült. Ezen értékelés következtetései alapján a
perfluoroktán-szulfonátok (a továbbiakban: PFOS) a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag
felhalmozódó és az emlős fajokra mérgező anyagok, ezért aggodalomra adnak okot.

(2) A PFOS egészségi és környezeti kockázatait a létező anyagok kockázatainak értékeléséről és ellenőr-
zéséről szóló, 1993. március 23-i 793/93/EGK tanácsi rendelet (3) alapelveivel összhangban értékel-
ték. A kockázatértékelés megállapította, hogy a PFOS egészségi és környezeti kockázatait csökkenteni
szükséges.

(3) Sor került az egészségügyi és környezeti kockázatok tudományos bizottságával (a továbbiakban: az
EKKTB) folytatott konzultációra. Az EKKTB arra a megállapításra jutott, hogy a PFOS-ok megfelelnek
mindazon kritériumoknak, melyek az igen tartósan megmaradó, biológiailag nagymértékben felhal-
mozódó, mérgező anyagokat jellemzik. A PFOS-ok képesek a környezetben nagy távolságra szétter-
jedni és káros hatásokat előidézni, ennélfogva megfelelnek azoknak a kritériumoknak, amelyek alap-
ján a Stockholmi Egyezmény (4) értelmében környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező
anyagnak (POP) minősülnek. Az EKKTB felismerte a PFOS további tudományos kockázatértékelésének
szükségességét, valamint egyetértett azzal is, hogy a korábbi felhasználások ismételt előfordulásának
elkerülése érdekében kockázatcsökkentési intézkedésekre lehet szükség. Az EKKTB véleménye alapján
az anyagnak a repülőgépiparban, a félvezető-gyártó iparban és a fényképészeti iparban történő jelen-
legi kulcsfontosságú felhasználásai nem jelentenek releváns kockázatot a környezetre vagy az emberi
egészségre, amennyiben a környezetbe való kibocsátás vagy az anyagnak való munkahelyi expozíció
mértéke minimálisra korlátozódik. A tűzoltó habok tekintetében az EKKTB egyetért azzal, hogy a
helyettesítő anyagok egészségügyi és környezeti kockázatait értékelni kell a végső döntés előtt.
Az EKKTB egyetért azzal is, hogy korlátozni kell a PFOS felhasználását a galvanizáló iparban, ameny-
nyiben más alkalmazható intézkedések nem állnak rendelkezésre ahhoz, hogy a fémbevonással járó
kibocsátás jóval alacsonyabb szintre csökkenjen.

(1) HL C 195., 2006.8.18., 10. o.
(2) Az Európai Parlament 2006. október 25-i álláspontja.
(3) HL L 84., 1993.4.5., 1. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.)

módosított rendelet.
(4) A Tanács 2004. október 14-i 2006/507/EK határozata a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anya-

gokról szóló Stockholmi Egyezménynek az Európai Közösség részéről való megkötéséről (HL L 209., 2006.7.31.,
1. o.).
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