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KURZE BEGRÜNDUNG

Über die Notwendigkeit, die derzeitigen rechtlichen Bestimmungen zur Regelung der sicheren 
Verwendung chemischer Stoffe in der Europäischen Union zu überarbeiten, besteht seit der 
Vorlage des Verordnungsentwurfs der Kommission zur Reform der EU-Stoffpolitik am 2003. 
október 29. im Wesentlichen Übereinstimmung. Gleichwohl ist der Entwurf in einer Reihe 
von Einzelheiten auf deutlichen Widerstand gestoßen. Kritisch beurteilt wird vor allem die 
von der Kommission gewählte Methodik zur Registrierung von Stoffen, welche die 
notwendigen Datenanforderungen in erster Linie auf die produzierte oder importierte Menge 
eines Stoffes stützt.

Der Gesetzentwurf wird ungewöhnlich weitreichende Wirkungen entfalten. Er trifft nicht nur 
die chemische Industrie und ihre nachgeschalteten Anwender, sondern auch das 
metallverarbeitende Gewerbe, die Automobilindustrie, die Textilindustrie usw. Betroffen sind 
Stoffproduzenten ebenso wie Händler, Weiterverwender und Importeure, d.h. alle, die 
gewerblich mit Stoffen umgehen, neben einigen Großkonzernen vor allem kleine und mittlere 
Unternehmen einschließlich des Handwerks.

Schwachpunkt des Kommissionsentwurfs

Auf den entschiedensten Widerstand ist die Kommission mit dem System gestoßen, das sie 
für die Registrierung eines Stoffes vorschlägt. Die Kommission bindet die Menge der vom 
Anmelder zu liefernden Daten an die Menge des produzierten oder importierten Stoffes. Die 
Informationsanforderungen beginnen mit der Produktion bzw. mit dem Import einer 
Jahrestonne und steigern sich stufenweise bei Produktion oder Import von 10 Jahrestonnen, 
100 Jahrestonnen und 1.000 Jahrestonnen.

Die entscheidende Schwachstelle des Kommissionsansatzes besteht darin, dass er Daten ohne 
jeden Bezug zu konkreten Risiken der Stoffe einfordert. Die Datenanforderungen erhöhen 
sich beim Überschreiten der Mengenschwellen, ohne dass dies zwingend durch ein erhöhtes 
Risiko für Mensch und Umwelt begründet wäre.

Dieser mengenorientierte Ansatz führt zu unerwünschten Wirkungen. Allein die direkten 
Kosten der Informationsbeschaffung für einen Stoff reichen je nach den mengenmäßig 
gestaffelten Datenanforderungen von 20.000 bis 400.000 Euro. Unvermeidlicherweise werden 
dadurch insbesondere im kleinvolumigen Produktionsbereich in vielen Fällen die 
Registrierungskosten in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zum Umsatz stehen. Als Folge 
muss befürchtet werden, dass eine erhebliche Anzahl Stoffe - Schätzungen gehen von 20 % 
und deutlich mehr aus - und Produkte vom Markt genommen werden. Damit schafft die 
Mengenschwellensystematik der Kommission einen falschen Selektionsanreiz, der sich an 
den Registrierungskosten orientiert und nicht am Stoffrisiko.

Verbesserungsvorschlag des Berichterstatters
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Der Berichterstatter schlägt daher vor, die Mengenschwellen der Kommission um 
risikobasierte Faktoren zu ergänzen. Das neue Konzept betrachtet nicht jede denkbare 
Verwendung eines Stoffes, sondern fokussiert die Datenanforderungen auf typische 
Expositionen von Mensch und Umwelt, die mit bestimmten Verwendungskategorien 
verbunden werden. Dabei werden typische Belastungssituationen zusammengefasst, die 
gleiche Schutzmaßnahmen erfordern. Dies sind im Hinblick auf den Menschen die 
Hauptaufnahmewege (oral, inhalativ oder dermal) und im Hinblick auf die Umwelt die 
Eintragswege (Luft, Wasser, Boden), jeweils ergänzt durch die Dauer der Exposition 
(einmalig oder kurzzeitig, gelegentlich, wiederholt oder langfristig). Innerhalb dieser 
Expositionskategorien werden Einzelverwendungen zu Verwendungsbereichen 
zusammengefasst (industrieller, gewerblicher oder privater Verbrauch). Wenn alle Akteure, 
vom Produzenten bis zum letzten nachgeschalteten Anwender mit diesen Expositions- und 
Verwendungskategorien arbeiten, dann ist für eine erste Risikobewertung ein Kerndatensatz 
ausreichend. Dieser muss über die wesentlichen physikalisch-chemischen Eigenschaften und 
die akuten Wirkungen auf Mensch und Umwelt verlässlich Auskunft geben. Weitere 
Datenanforderungen, insbesondere weiterreichende Tests, sind dann von der jeweiligen 
Expositionssituation abhängig zu machen. Mit zunehmendem Schweregrad der Exposition 
müssen verschärfte zeitliche und inhaltliche Anforderungen beim Registrierverfahren 
einhergehen.

Diese Kerninformationen werden es der Agentur gleichzeitig ermöglichen, die zu 
registrierenden Stoffen nach dem von ihnen ausgehenden Risiko in Gruppen einzuordnen und 
damit Prioritäten für die Registrierung festzulegen. Auch nach dieser Systematik soll die 
Registrierung aller von REACH erfassten Altstoffe nach 11 Jahren abgeschlossen sein.

Vorteile des modifizierten Ansatzes

Bei diesem Ansatz ist nicht die Stoffmenge, sondern das Stoffrisiko Anknüpfungspunkt für 
das Registrierungssystem. Die mit der Registrierung verbundenen Belastungen werden 
dadurch ohne Einbußen für den Gesundheits- und Umweltschutz deutlich reduziert. Hersteller 
und Anwender müssen sich bei ihrer Risikoabschätzung nicht mehr an einer unübersehbaren 
Vielzahl von einzelnen Verwendungen, sondern an einer überschaubaren Zahl von Kategorien 
orientieren. Damit werden die Meldepflichten der nachgeschalteten Anwender reduziert und 
der Informationsfluss in der Wertschöpfungskette erleichtert. Gleichzeitig werden 
Geschäftsgeheimnisse und wirtschaftlich bedeutsame Informationen besser geschützt. Weiter 
wird die Flexibilität hinsichtlich Einsatz- und Verfügbarkeit von Stoffen erhöht und die 
unerwünschte Wirkung, dass Stoffe nur deshalb vom Markt Märkten verschwinden, weil die 
Test- und Registrierungskosten wirtschaftlich nicht getragen werden können, wird deutlich 
gemindert. Auch Tierversuche können so erheblich reduziert werden. Die Kombination aus 
Expositions- und Verwendungskategorien in Verbindung mit einem Satz von 
Kerninformationen stellt somit ein effizientes Instrument dar, um Mensch und Umwelt 
gezielter - nämlich entsprechend der tatsächlichen Exposition - zu schützen und gleichzeitig 
den einzusetzenden Ressourcen- und Administrationsaufwand seitens der Unternehmen und 
Behörden insgesamt zu verringern.
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Wenn die Kommission das von ihr selbst vorgegebene Ziel der Wahrung und Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit der chemischen Industrie der EU erreichen will, dann muss der 
REACH-Entwurf praxisgerechter, praktikabler, kostengünstiger und systematisch plausibler 
werden. Die neue Stoffpolitik muss dem Schutz der menschlichen Gesundheit und der 
Umwelt dienen, aber auch Rahmenbedingungen für Investitionen und Innovationen 
begünstigen, die tatsächlich neue Arbeitsplätze und Unternehmen entstehen und nicht 
bestehende untergehen lassen. Dazu gehört ein REACH-Ansatz, der Datenanforderungen an 
das von einem Stoff ausgehende Risiko knüpft und nicht lediglich an den Umstand, das nicht 
über alle Stoffe alle wissenschaftlich denkbaren Erkenntnisse vorliegen. Mit einer veränderten 
Systematik bei der Registrierung von Stoffen unternimmt der Bericht den Versuch, dieser 
Forderung Rechnung zu tragen.

MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNYOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság azzal a megkereséssel fordul a 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottsághoz, hogy a következő 
módosító indítványokat vegye fel jelentésébe:

A Bizottság javaslata A Parlament módosításai

1. módosító indítvány
(10) preambulumbekezdés

(10) Az értékelési rendelkezések 
előirányozzák a regisztrációt követően a 
benyújtott dossziék e rendelet 
követelményeinek való megfelelőségének 
leellenőrzését, továbbá az anyagok 
tulajdonságaira vonatkozó további adatok 
beszerzésének lehetőségét. A 
tagállamoknak, miután felvették az ilyen 
anyagokat gördülő terveikbe, ki kell 
értékelniük az ilyen anyagokat, ha 
megalapozott gyanú áll fenn arra, hogy ezek 
veszélyt jelenthetnek az emberi egészségre 
vagy a környezetre.

(10) Az értékelési rendelkezések 
előirányozzák a regisztrációt követően a 
benyújtott dossziék e rendelet 
követelményeinek való megfelelőségének 
leellenőrzését, továbbá az anyagok 
tulajdonságaira vonatkozó további adatok 
beszerzésének lehetőségét. Az Ügynökség 
értékeli ki az ilyen anyagokat, ha 
megalapozott gyanú áll fenn arra, hogy ezek 
veszélyt jelenthetnek az emberi egészségre 
vagy a környezetre.
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Begründung

Um einheitliche Bewertungsmaßstäbe zu gewährleisten, muss die Bewertung der Stoffe 
zentral durch die Agentur erfolgen.
Die Stellung der Agentur ist deshalb deutlich zu stärken, wobei die 
Kooperationsmechanismen zwischen ihr und den nationalen Behörden klar zu fassen sind.

2. módosító indítvány
(15a) preambulumbekezdés (új)

(15 a) A vállalkozások számára az
Ügynökségnek a jogbiztonság 
garanciájának kell lenni, és ezért az 
Ügynökségének kell lenni az utolsó szónak 
az anyagok kockázatainak valamint a 
vizsgálati eredmények értékelésénél. Ez 
egyben azt jelenti, hogy azt a tagállamot 
vagy vállalkozást terheli a bizonyítási 
kötelezettség, amely az Ügynökség valamely 
értékelését kétségbe vonja.

Begründung

Einheitliche, verlässliche und rechtssichere Bedingungen zur Stoffbewertung und zur 
Umsetzung von Entscheidungen in der gesamten EU sind notwendig. Sie können nur durch 
eine starke Agentur gewährleistet werden.

3. módosító indítvány
(16) preambulumbekezdés

(16) A tapasztalat megmutatta, hogy a 
tagállamoktól nem kívánható meg az összes 
vegyi anyag kockázatainak megítélése. Ezért 
ezt a felelősséget elsősorban azokra a 
vállalkozásokra célszerű ráruházni, amelyek 
ezeket az anyagokat gyártják vagy 
importálják, de csak akkor, ha ezt a 
megszabott küszöbértékek feletti 
mennyiségekben teszik, hogy az ezzel járó 
ráfordítások elviselhetőek legyenek. 
Ezeknek a vállalkozásoknak a szükséges 
kockázatkezelési intézkedéseket az 
anyagaikra elvégzett kockázatfelmérésekkel 

(16) A tapasztalat megmutatta, hogy a 
tagállamoktól nem kívánható meg az összes 
vegyi anyag kockázatainak megítélése. Az 
elővigyázatossági kötelezettség 
betartásának felelősségét ezért elsősorban 
azokra a vállalkozásokra célszerű ráruházni, 
amelyek ezeket az anyagokat gyártják vagy 
importálják, de csak akkor, ha ezt a 
megszabott küszöbértékek feletti 
mennyiségekben teszik, hogy az ezzel járó 
ráfordítások elviselhetőek legyenek. 
Ezeknek a vállalkozásoknak a szükséges 
kockázatkezelési intézkedéseket az 
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összhangban meg kell tenniük. anyagaikra elvégzett kockázatfelmérésekkel 
összhangban meg kell tenniük. Ez magában 
foglalja azt a kötelezettséget, hogy a 
kockázatokat az anyag termelése, 
felhasználása és értékesítése alapján 
átlátható és megfelelő módon ismertetni, 
dokumentálni és közölni kell.  A 
termelőknek és a továbbfeldolgozóknak a 
termeléshez és a felhasználáshoz az 
anyagokat a rendelkezésre álló 
legbiztonságosabb anyagok közül kell 
megválasztaniuk.

4. módosító indítvány
(17) preambulumbekezdés

(17) A kémiai biztonsági felmérések 
hatékony végrehajtásához az anyagok 
gyártóinak és importőreinek ezekről az 
anyagokról információkat kell szerezniük, 
adott esetben új vizsgálatok elvégzésével.

(17) A kémiai biztonsági felmérések 
hatékony végrehajtásához az anyagok 
gyártóinak és importőreinek ezekről az 
anyagokról a tényleges expozíción alapuló 
kockázatértékeléshez és a biztonságos 
alkalmazáshoz szükséges információkat 
meg kell szerezniük, adott esetben új 
vizsgálatok elvégzésével.

Begründung

Um Tierversuche zu vermeiden und Kosten zu reduzieren, dürfen nur Tierversuche gemacht 
werden, die für eine Risikoabschätzung auf Basis der tatsächlichen Exposition und 
Verwendung wirklich notwendig sind. Den Umfang der Prüf- und Datenanforderungen nach 
Produktions- bzw. Importmengen zu staffeln ist deshalb nicht geeignet.

5. módosító indítvány
(21) preambulumbekezdés

(21) A gyártók és importőrök által végzendő 
kémiai biztonsági felmérésekre vonatkozó 
követelményeket célszerű egy technikai 
mellékletben részletesen ismertetni, hogy a 
gyártók és importőrök eleget tudjanak tenni 
kötelezettségeiknek. A terhek igazságos 

(21) Annak érdekében, hogy a kémiai 
biztonsági felmérések és azok 
kommunikációja a termékláncban, 
valamint a felelősség átvétele az (anyag) 
életútja során hatékonyan történjék, az 
anyagok értékelésének egyrészt azok 
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megosztásának érdekében a gyártóknak és 
importőröknek kémiai biztonsági 
felméréseikben nem csak a saját 
felhasználásukkal és azokkal a 
felhasználásokkal kell foglalkozniuk, 
amelyek céljára anyagaikat forgalomba 
hozzák, hanem az összes olyan 
felhasználással is, amelyek bevonására 
vevőik megkérik őket.

inherens tulajdonságain, másrészt a 
ténylegesen várható expozíciókon kell 
alapulnia. Ehhez az expozíciós 
kategóriákat kell célszerű módon 
felhasználni. Ahelyett, hogy egyes 
termékcsoportokat és felhasználásokat 
vennénk, az anyagok alkalmazásától 
függetlenül jellemző emberi és környezeti 
expozíciókat lehet azonosítani és 
kategorizálni. Ennek során össze lehet 
fogni azokat a terhelési szituációkat, 
amelyek azonos védekezési intézkedéseket 
tesznek szükségessé. Ezek a következők: az 
emberbe jutás fő módjai (szájon át, 
belélegezve vagy bőrön át), a környezetbe 
jutás módjai (levegő, víz, talaj) és az adott 
expozíció időtartama (egyszeri vagy rövid 
idejű, alkalomszerű, ismétlődő vagy 
hosszan tartó). Ezeken az expozíciós 
kategóriákon belül lehet aztán definiálni és 
csoportosítani: alapvető alkalmazási 
területek (ipari, kereskedelmi vagy 
magánfelhasználás) és megengedhető 
expozíció-értékek/fokozatok.

Begründung

Für den Stoffhersteller ist es nicht machbar, alle denkbaren Einsatz- und 
Verwendungsbedingungenbedingungen detaillierten Einzelbewertungen zu unterziehen. 
Zudem wäre dies auch aus Sicht der nachgeschalteten Anwender nicht wünschenswert. Eine 
zu detaillierte Beschreibung der Einsatzbedingungen, schränkt die notwendige Flexibilität in 
der Stoffanwendung für die nachgeschalteten Anwender ein. In Fällen, in denen das spezielle 
Expositionszenario nicht auf die Verwendungssituation vor Ort passt wäre entweder ein 
umfänglicher Transfer von (ggf. sensiblem) anwendungsbezogenem Know-how zum 
Stoffhersteller notwendig oder der nachgeschaltete Anwender müsste die Stoffbewertung 
selbst durchführen. Die Weitergabe von anwendungsunabhängigen Expositionskategorien 
anstatt anwendungsspezifischer Expositionsszenarien würde diese Problematik entschärfen.

6. módosító indítvány
(25) preambulumbekezdés

(25) Állatkísérletek végzése esetén ezeket a 
laboratóriumi állatok védelmére vonatkozó, 
a kísérleti és egyéb tudományos célokra 
felhasznált állatok védelmére vonatkozó 

(25) Gerinceseken végzett új állatkísérletek 
esetén ezeket a laboratóriumi állatok 
védelmére vonatkozó, a kísérleti és egyéb 
tudományos célokra felhasznált állatok 
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tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 
szóló 1986. november 24-i 86/609/EGK 
tanácsi irányelvben megfogalmazott 
követelményeknek, valamint a helyes 
laboratóriumi gyakorlat alapelveinek 
alkalmazására és annak a vegyi anyagokkal 
végzett kísérleteknél történő alkalmazásának 
ellenőrzésére vonatkozó törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezések közelítéséről 
szóló 1986. december 18-i 87/18/EGK 
tanácsi irányelv szerinti helyes laboratóriumi 
gyakorlatnak megfelelően kell végrehajtani.

védelmére vonatkozó tagállami törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezések 
közelítéséről szóló 1986. november 24-i 
86/609/EGK tanácsi irányelvben
megfogalmazott követelményeknek, 
valamint a helyes laboratóriumi gyakorlat 
alapelveinek alkalmazására és annak a vegyi 
anyagokkal végzett kísérleteknél történő
alkalmazásának ellenőrzésére vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések közelítéséről szóló 1986. 
december 18-i 87/18/EGK tanácsi irányelv 
szerinti helyes laboratóriumi gyakorlatnak 
megfelelően kell végrehajtani.

Begründung

Die wesentlich aufwändigeren und teureren Anforderungen der Guten Laborpraxis sollten 
nur auf neu durchzuführende Wirbeltierversuche Anwendung finden. Dies würde bei gleicher 
Sicherheit die Kosteneffizienz der Registrieranforderungen erheblich verbessern.

7. módosító indítvány
(29a) preambulumbekezdés (új)

(29a) A regisztrációra váró több mint 
30 000 anyag csak akkor dolgozható fel 
ésszerűen, ha a regisztrációs sorrend 
meghatározása egy olyan minimális 
adatállomány alapján történik, amely a 
lényeges fizikai-kémiai tulajdonságokat, az 
emberre és a környezetre gyakorolt akut 
hatásokat, valamint kategorizált expozíciós 
adatokat tartalmaz. E priorizálás révén 
legelőször a legnagyobb kockázatokkal 
rendelkező anyagok kerülnének 
azonosításra és az egészség- és 
környezetvédelem érdekében regisztrálásra. 

Begründung

Nur unter dieser Voraussetzung wird REACH mit einem sinnvollen Aufwand und in einem 
überschaubaren Zeitrahmen dazu beitragen können, mögliche Risiken für Mensch und 
Umwelt durch Altstoffe besser abzuschätzen und zu im Sinne des Gesundheits- und 
Verbraucherschutzes rascher zu beurteilen.
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8. módosító indítvány
(29b) preambulumbekezdés (új)

(29b) A regisztrációs követelményeknek a 
későbbi biztonsági értékeléssel való 
célirányos egyeztetése érdekében az alábbi 
módon kellene eljárni: A kockázatfelmérés 
első lépcsőjéhez elegendő kellene legyen 
egy olyan minimális adatállomány, amely a 
lényeges fizikai-kémiai tulajdonságokat és 
az emberre és a környezetre gyakorolt akut 
hatásokat tartalmazza. A további 
vizsgálatokat az adott expozíciós 
szituációtól kellene függővé tenni. Az 
expozíció súlyossági fokának növekedésével 
egyre szigorúbb időbeli és tartalmi 
követelményeknek kellene együtt járni a 
regisztrációs eljárásnál. Ennek során a 
vállalkozásoknál már rendelkezésre álló 
adatokat támogatólag kellene hasznosítani 
ahhoz, hogy az ismert kockázatú anyagokat 
minél előbb azonosítani lehessen és a 
regisztrációs eljárásban elsőbbséggel 
lehessen kezelni. Itt elsősorban a CMR-, 
PBT- és vPvB-anyagok jönnek szóba.

Begründung

Die risiko-unabhängigen Informationsanforderungen nach Mengenschwellen führen bereits 
unter den gegenwärtigen Kostenannahmen der EU-Kommission zu relativ hohen spezifischen 
Registrierkosten – insbesondere im Mengenbereich zwischen 10 und 100 t/a. Um hier einen 
risiko-unabhängigen, d.h. kostengetriebenen Entfall von Stoffen in größerem Umfang zu 
vermeiden, sind die Informations- und Prüfanforderungen an der tatsächlichen 
Expositionssituation auszurichten. Im Sinne des Gesundheits- und Verbraucherschutzes 
werden nur diejenigen Daten erhoben, die für die Beurteilung einer sicheren Anwendung auf 
Basis der tatsächlich vorhandenen Exposition auch notwendig sind. Im Sinne des Tierschutzes 
werden durch diese Vorgehensweise unnötige Tierversuche vermieden.

9. módosító indítvány
(38a) preambulumbekezdés (új)
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(38a) A konzorciumokba részt vevő 
vállalkozások támogatására a Bizottságnak 
a versenyjog betartására vonatkozó 
iránymutatásokat kell kidolgoznia.

10. módosító indítvány
(40a) preambulumbekezdés (új)

Az ilyen konzorciumokat alkotó cégek 
támogatására, a versenyjog 
rendekezéseinek szabályszerű betartását 
illetően, a Bizottságnak a legnagyobb 
jogérvényességgel rendelkező 
iránymutatásokat kell kidolgozni.

(40a) Egy időben korlátozott 
előregisztrációs szakaszban, melynek során 
elkészül egy mind a 30 000 anyagot felölelő 
anyagregiszter, ezért leltározni kell az 
anyagokat és a hozzájuk tartozó minimális 
adatállományokat, amelyek a lényeges 
fizikai-kémiai tulajdonságokból, az emberre 
és a környezetre gyakorolt akut hatásokból 
valamint a durva kategóriákba sorolt 
expozíciós adatokból állnak. Ez lehetővé 
tenne egy késedelem nélküli 
kockázatfelmérést és a regisztráció időbeli 
sorrendjének proirizálását. 

Begründung

Die Inventarisierung bietet eine schnelle und umfassende Übersicht mit über alle auf dem 
Markt befindlichen Stoffe. Diese Inventarisierung bietet auch die Möglichkeit, frühzeitig 
Konsortien bilden zu können, um dann im Rahmen der Registrierungs- und 
Evaluierungsphase möglichst kostengünstig operieren zu können.

11. módosító indítvány
(43) preambulumbekezdés

(43) Egy felelősségi lánc létrehozása 
érdekében, a továbbfeldolgozóknak kell 
felelősnek lenni azon kockázatok 
értékeléséért, amelyek valamely anyag 
általuk történő felhasználásaiból adódnak, 
ha ezek a felhasználások nincsenek egy 
szállítójuk által készített biztonsági 
adatlapon rögzítve; kivéve abban az esetben, 
ha a továbbfeldolgozó a szállítója által 

(43) Egy felelősségi lánc létrehozása 
érdekében, a továbbfeldolgozóknak kell 
felelősnek lenni azon kockázatok 
értékeléséért, amelyek valamely anyag 
általuk történő felhasználásaiból adódó 
expozíció következtében keletkeznek, ha ez 
az expozíció nincs legalább egy szállítójuk 
által készített biztonsági adatlapon szereplő 
expozíciós kategória által lefedve; kivéve 
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ajánlottaknál szigorúbb védekezési 
intézkedéseket tesz, vagy ha szállítója nem 
volt köteles ezeket a kockázatokat értékelni 
illetve a kockázatokra vonatkozó adatokat 
vele közölni. Ugyanezen okból a 
továbbfeldolgozók maguk kötelesek azokat a 
kockázatokat kezelni, amelyek saját anyagik 
felhasználásaiból adódnak.

abban az esetben, ha a továbbfeldolgozó a 
szállítója által ajánlottaknál szigorúbb 
védekezési intézkedéseket tesz, vagy ha 
szállítója nem volt köteles ezeket a 
kockázatokat értékelni illetve a kockázatokra 
vonatkozó adatokat vele közölni. Ugyanezen 
okból a továbbfeldolgozók maguk kötelesek 
azokat a kockázatokat kezelni, amelyek saját 
anyagaik felhasználásaiból adódnak

Begründung

Für den Stoffhersteller ist es nicht machbar, alle denkbaren Einsatz- und 
Verwendungsbedingungenbedingungen detaillierten Einzelbewertungen zu unterziehen. 
Zudem wäre dies auch aus Sicht der nachgeschalteten Anwender nicht wünschenswert. Eine 
zu detaillierte Beschreibung der Verwendung bzw. der sicheren Einsatzbedingungen, schränkt 
die notwendige Flexibilität in der Stoffanwendung für die nachgeschalteten Anwender ein. In 
Fällen, in denen das spezielle Expositionszenario nicht auf die Verwendungssituation vor Ort 
passt, wäre entweder ein umfänglicher Transfer von (ggf. sensiblem) anwendungsbezogenem 
Know-how zum Stoffhersteller notwendig oder der nachgeschaltete Anwender müsste die 
Stoffbewertung selbst durchführen. Die Weitergabe von anwendungsunabhängigen 
Expositionskategorien anstatt anwendungsspezifischer Expositionsszenarien würde diese 
Nachteile erheblich vermindern.

12. módosító indítvány
(45) preambulumbekezdés

(45) Végrehajtási és értékelési célokból az 
anyagok továbbfeldolgozóit kötelezni kell 
bizonyos adatok szolgáltatására, ha 
felhasználásuk kívül esik annak az 
expozíciós forgatókönyvnek a feltételein, 
amely az eredeti gyártó vagy importőr által 
adott biztonsági adatlapban szerepel; 
továbbá kötelezni kell őket az ilyen 
szolgáltatott adatok naprakész állapotban 
tartására.

(45) Végrehajtási és értékelési célokból az 
anyagok továbbfeldolgozóit kötelezni kell 
bizonyos adatok szolgáltatására, ha 
felhasználásuk kívül esik annak az 
expozíciós forgatókönyvnek vagy expozíciós 
kategóriának a feltételein, amely az eredeti 
gyártó vagy importőr által adott biztonsági 
adatlapban szerepel; továbbá kötelezni kell 
őket az ilyen szolgáltatott adatok naprakész 
állapotban tartására.

Begründung

Siehe Änderungsanträge zu den Erwägungsgründen 21 und 43.
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13. módosító indítvány
(47) preambulumbekezdés

(47) Amennyiben bizonyos anyagok 
vonatkozásában automatikusan 
érvényesülnének a magasabb 
adatszolgáltatási követelmények, úgy 
jelentős számú állatra volna szükség a 
kísérletekhez. Ezek a vizsgálatok jelentős 
költségekkel járnának a vállalkozások 
számára. Ezért biztosítani kell azt, hogy az 
ilyen adatok nyerése a tényleges információs 
igényekhez igazodjon. Az értékelés során e 
célból kötelezni kell a tagállamokat arra, 
hogy határozatokat készítsenek elő, az 
Ügynökséget pedig arra, hogy 
határozatokat hozzon az ilyen anyagokat 
gyártók és importálók által javasolt 
állatkísérleti programokról. A kísérleti 
javaslatok értékeléséért annak a 
tagállamnak kell felelősnek lennie, 
amelyben a gyártás történik illetve az 
importőr honos.

(47) Amennyiben bizonyos anyagok 
vonatkozásában automatikusan 
érvényesülnének a magasabb 
adatszolgáltatási követelmények, úgy 
jelentős számú állatra volna szükség a 
kísérletekhez. Ezek a vizsgálatok jelentős 
költségekkel járnának a vállalkozások 
számára. Ezért biztosítani kell azt, hogy az 
ilyen adatok nyerése a tényleges információs 
igényekhez igazodjon az expozíció alapján. 
Az értékelés során az Ügynökségnek kell a 
gyártók és importálók által benyújtott 
regisztrációs dokumentumokat ellenőrizni 
és szükség esetén további vizsgálatokat 
előírni.

Begründung

Siehe Änderungsanträge zu den Erwägungsgründen 10 und 15 a neu (zentrale Rolle durch die 
Agentur)sowie 29 b neu und 43 (zunächst Mindestdaten; weitergehende Prüfungen auf Basis 
der tatsächlichen Exposition).

14. módosító indítvány
(54a) preambulumbekezdés (új)

(54 a) Az engedélyezési eljárásnak 
általánosságban a regisztrációra kell 
épülnie és az egyes felhasználásokra ott 
megadott, már létező kockázatkezelési 
intézkedéseket kell figyelembe vennie. A 
már megfelelően ellenőrzött 
alkalmazásokat általános érvényű 
határozatokkal ("pozitív lista")ki kell venni 
az engedélyekből. Emellett azon anyagok 
felhasználásait, amelyek szabályozása a 
korlátozási irányelvben (76/769/EGK) már 
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megtörtént, illetve amelyek a jövőben a 
VIII. cím (Korlátozások) alá esnek, nem az 
engedélyben kell szabályozni. 

Begründung

Sowohl bei der Beschränkung als auch bei der Zulassung wird die Verwendung von Stoffen 
geregelt. Die beiden Verfahren sind nicht ausreichend aufeinander abgestimmt und 
voneinander abgegrenzt. Es besteht die Gefahr von inkonsistenten Entscheidungen und 
Doppelarbeit für Unternehmen und Behörden.

15. módosító indítvány
(55a) preambulumbekezdés (új)

(55a )Az engedélyezési kötelezettség 
jelöltjeiként szóba jövő anyagoknál az 
Ügynökségnek a regisztráció megtörténte 
után meg kellene vizsgálnia, hogy a 
felhasználás már kellően szabályozva van-
e, pl. a XVI. mellékletben szereplő 
korlátozás útján. Ellenkező esetben, 
továbbá amennyiben adottak az 
előfeltételek a VIII. cím szerinti 
korlátozásokhoz, akkor meg kell indítani 
egy korlátozási eljárást, és ezt követően a 
korlátozott anyagot ki kell venni az 
engedélyezési kötelezettségből. Amennyiben 
a Bizottság által végzett vizsgálódásból 
kellő ellenőrzés derül ki, úgy az anyagot 
már most ki kell venni az engedélyezési 
kötelezettségből; a mentesítő határozattal 
pedig nem szabad megvárni a XIII. 
mellékletbe történő felvételről szóló 
határozatot.

Begründung

Sowohl bei der Beschränkung als auch bei der Zulassung wird die Verwendung von Stoffen 
geregelt. Die beiden Verfahren sind nicht ausreichend aufeinander abgestimmt und 
voneinander abgegrenzt. Es besteht die Gefahr von inkonsistenten Entscheidungen und 
Doppelarbeit für Unternehmen und Behörden.
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16. módosító indítvány
1. cikk, (1) bekezdés

(1) Ez a rendelet a 3. cikk (1) bekezdése 
szerinti anyagokra vonatkozóan állapít meg 
rendelkezéseket. Ezek a rendelkezések 
alkalmazandók, ha kifejezetten ez van 
rögzítve, az ilyen anyagok önmagukban 
készítményekben vagy termékekben történő 
gyártására, behozatalára, forgalomba 
hozatalára és felhasználására.

(1) Ennek a rendeletnek a célja a vegyi 
anyagok szabad áruforgalmának 
biztosítása a belső piacon.

Begründung

Der Zweck der Verordnung sollte an den Anfang gestellt werden.

17. módosító indítvány
1. cikk, (2) bekezdés

(2) Ennek a rendeletnek a célja a vegyi 
anyagok szabad áruforgalmának 
biztosítása a belső piacon.

(2) E rendelet alapjául az elővigyázatosság 
elve1 szolgál. Ennek megfelelően érvényes 
az alapelv, hogy a gyártóknak, 
importőröknek és továbbfeldolgozóknak 
kell azt biztosítaniuk, hogy csakis olyan 
anyagokat állítanak elő, hoznak be és 
használnak fel, amelyek szabályszerű 
kezelés és a technika állásának megfelelő 
kockázatértékelés esetén nem károsítják az 
emberi egészséget és a környezetet. Ebbe 
bele tartozik az a kötelezettség, hogy az 
egyes anyagok gyártásával, 
felhasználásával és értékesítésével járó 
kockázatokat kellő és átlátható módon kell 
ismertetni, dokumentálni és bejelenteni.
1 Az elővigyázatosság elvéről szóló 
(COM(2000) 1) végleges bizottsági 
közlemény szerint.

Begründung

Diese Wortwahl gibt die Verpflichtungen aus der Sorgfaltspflicht gemäß der in der Fußnote 
vermerkten Kommissionsmitteilung wieder.
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18. módosító indítvány
1. cikk, (3) bekezdés

(3) Ez a  rendelet azon az alapelven alapul, 
hogy a gyártóknak, importőröknek és 
továbbfeldolgozóknak biztosítaniuk kell azt, 
hogy csakis olyan anyagokat állítanak elő, 
hoznak be és használnak fel, amelyek 
szabályszerű kezelés és a technika 
állásának megfelelő kockázatértékelés 
esetén nem károsítják az emberi egészséget 
és a környezetet. Rendelkezéseinek alapjául 
az elővigyázatosság elve2 szolgál..

(3) Ez a rendelet a 3. cikk (1) bekezdése 
szerinti anyagokra vonatkozóan állapít meg 
rendelkezéseket. Ezek a rendelkezések 
alkalmazandók, ha kifejezetten ez van 
rögzítve, az ilyen anyagok önmagukban, 
készítményekben vagy termékekben történő 
gyártására, behozatalára, forgalomba 
hozatalára és felhasználására.

2 Az elővigyázatosság elvéről szóló 
(COM(2000) 1) végleges bizottsági 
közlemény szerint.

19. módosító indítvány
2. cikk, (1) bekezdés, ca) pont (új)

c a) olyan anyagok, amelyeket a 
75/442/EGK tanácsi irányelv szerint 
hulladéknak kell minősíteni.

Begründung

Doppelte Rechtsvorschriften sind zu vermeiden. Die spezifische Abfallverordnung ist für die 
REACH-Bestimmungen in Bezug auf den Schutz der menschlichen Gesundheit und der 
Umwelt angemessen. Ferner unterliegen Abfälle weder einer Zulassung noch 
Beschränkungen, sind aber registrierungspflichtig. Eine Registrierung von Abfällen ist 
überflüssig. Abfälle sollten aus dem ganzen REACH-System ausgeklammert werden.

20. módosító indítvány
2. cikk, (1a) bekezdés (új)

(1a) Ez a rendelet nem vonatkozik az alábbi 
termékekben felhasznált anyagokra:
(a) a 2309/93/EGK tanácsi rendelet, a 
2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv, valamint a 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv szerinti 
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humán- és állatgyógyászatban használatos 
gyógyszerek és gyógyászati készítmények;
(b)a 178/2002/EK rendelet szerinti 
élelmiszerek, beleértve 89/107/EGK tanácsi 
irányelv szerinti élelmiszer-
adalékanyagokat, valamint a 2232/96/EK 
rendelet és a 2000/489/EK bizottsági 
határozat fogalommeghatározása szerinti 
aromaanyagokat is;
(c) takarmányok, beleértve az 
1831/2003/EK tanácsi rendelet szerinti 
takarmányozási célra felhasznált 
adalékanyagokat is, és a 84/471/EGK 
irányelv szerinti állateledelek;
(d) a 90/385/EGK, 93/42/EGK illetve a 
98/79/EK szerinti orvostechnikai termékek;
(e) a 89/109/EGK tanácsi irányelv szerinti, 
élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő 
anyagok;
(f) a 91/414/EGK tanácsi irányelv szerinti 
növényvédő szerek;
(g) a 98/8/EK tanácsi irányelv szerinti 
biocid-termékek;
(h) a 76/768/EGK tanácsi irányelv1 szerinti 
kozmetikai termékek.
1HL L 262., 1976.9.27., 169. o.

Begründung

Die zukünftige Verordnung muss wesentlich besser auf das bestehende Recht abgestimmt 
werden. Bereits geregelte Stoffe oder Stoffgruppen bzw. deren Verwendung in bestimmten 
Produkten müssen von REACH ausgenommen werden. Andernfalls besteht die Gefahr von 
Doppelregelungen und Widersprüchen.

21. módosító indítvány
2. cikk (2) bekezdés a), b) és c) pont 

(2) Ez a rendelet az alábbi jogszabályok (2) Ez a rendelet az alábbiak csorbítása 
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csorbítása nélkül érvényes: nélkül érvényes:

(a) a 89/391/EGK tanácsi irányelv1;
(b) a 90/394/EGK irányelv;
(c) a 98/24/EK tanácsi irányelv2;
(d) a veszélyes anyagok és készítményekben 
lévő veszélyes anyagok vasúti, közúti, 
belvízi hajózási, tengerhajózási és légi 
közlekedésben történő szállításáról szóló 
közösségi jogszabályok.

(a) a veszélyes anyagok és készítményekben 
lévő veszélyes anyagok vasúti, közúti, 
belvízi hajózási, tengerhajózási és légi 
közlekedésben történő szállításáról szóló 
közösségi jogszabályok

(aa) A kivételt képező anyagok listája az 
Ügynökség ajánlása, vagy a Bizottság 
kezdeményezése alapján a 130. cikk (3) 
bekezdése szerinti eljárással elfogadott 
bizottsági határozat útján átdolgozható.

1 HL L 183., 1989.6.29., 1. o.
2 HL L 131., 1998.5.5., 11. o.

Begründung

Doppelregelungen für den Arbeitsschutz zu Stoffen sind zu vermeiden. 

Die Bestimmungen des Absatzes 2 a a (neu) enthalten ein Verfahren für eine einfache 
Anpassung der Liste von Ausschlüssen/Befreiungen an diese Kriterien. Diese Vorgehensweise 
wurde auch in der Richtlinie 92/32/EWG (7. Novellierung der DSD) gewählt.

22. módosító indítvány
3. cikk (1) bekezdés

(1) Anyag: kémiai elem és vegyületei 
természetes formában vagy valamely 
gyártási eljárással előállítva, beleértve a 
termék stabilitásának megőrzéséhez 
szükséges adalékanyagokat és az 
alkalmazott gyártási eljárásból eredő 
szennyeződéseket is, de az olyan oldószerek 
kivételével, amelyek az anyagtól anélkül 
elválaszthatók, hogy hátrányosan 
befolyásolnák az anyag stabilitását vagy 
megváltoztatnák annak összetételét;

(1) Anyag: kémiai elem és vegyületei 
természetes formában vagy valamely 
gyártási eljárással előállítva, beleértve a 
termék stabilitásának megőrzéséhez 
szükséges adalékanyagokat és az 
alkalmazott gyártási eljárásból eredő 
szennyeződéseket is;
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Begründung

Die Forderung zur Abtrennung von Lösemitteln (z. B. Wasser) ist weder praxisgerecht noch 
erforderlich. Es müssten unnötige Tierversuche an Reinsubstanzen durchgeführt werden, die 
in der Praxis so nicht gehandhabt werden.

23. módosító indítvány
3. cikk, (2) bekezdés

(2) Készítmény: két vagy több anyagból álló 
elegy, keverék vagy oldat;

(2) Készítmény: két vagy több anyagból álló 
elegy, keverék vagy oldat; a fémötvözetek a 
készítmények olyan különleges formái, 
amelyeket különleges specifikus 
tulajdonságaik figyelembe vételével kell 
értékelni.

Begründung

Obwohl in Anhang I a Legierungen als "spezielle Zubereitungen" bezeichnet werden, trägt 
der Verordnungsteil den speziellen Eigenschaften der Legierungen nicht Rechnung.  
Legierungen, die aus zwei oder mehreren Stoffen (Metallen) bestehen, verschmelzen zu einem 
neuen nicht mehr löslichen Kristallgitter.  Legierungen sollten daher als "Zubereitungen" 
nicht selbst registriert werden, aber die sichere Verwendung  von Metallen in Legierungen 
sollte untersucht werden.  Dies ergibt sich bereits aus den Überlegungen der EU-Richtlinie 
über gefährliche Zubereitungen (199/45/EG).

24. módosító indítvány
3. cikk, (4) bekezdés, a) és b) pont

(4) Polimer: olyan anyag, amelynek 
molekulái azzal jellemezhetők, hogy 
egyfajta vagy többfajta monomeregység 
sorozatából állnak. Ezek a molekulák olyan 
molekulatömeg-eloszlással kell 
rendelkezzenek, amelynél a molekulatömeg-
különbségek elsődlegesen az egyes 
molekulákat alkotó monomeregységek eltérő 
számának a következményei. A 
polimerekben:

(4) Polimer: olyan anyag, amelynek 
molekulái azzal jellemezhetők, hogy 
egyfajta vagy többfajta monomeregységnek 
a sorozatából állnak, és a molekulák „tömeg 
szerinti” többségét olyan molekulák 
alkotják, amelyek legalább három olyan 
monomeregységet tartalmaznak, amelyek 
kovalens kötéssel egy másik 
monomeregységhez vagy egy másik 
reaktánshoz kapcsolódnak, „tömeg 
szerinti” kisebbségét pedig olyan molekulák 
alkotják, amelyeknek azonos a 
molekulatömege. Ezek a molekulák olyan 
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molekulatömeg-eloszlással kell 
rendelkezzenek, amelynél a molekulatömeg-
különbségek elsődlegesen az egyes 
molekulákat alkotó monomeregységek eltérő 
számának a következményei. 

(a) a molekulák „tömeg szerinti” többségét 
olyan molekulák alkotják, amelyek 
legalább három olyan monomeregységet 
tartalmaznak, amelyek kovalens kötéssel 
egy másik monomeregységhez vagy egy 
másik reaktánshoz kapcsolódnak, 
(b) a molekulák „tömeg szerinti” 
kisebbségét pedig olyan molekulák 
alkotják, amelyeknek azonos a 
molekulatömege.

Begründung

Die obige Definition eines Polymers ist im Wesentlichen die OECD-Definition, die auch in 
der Richtlinie 92/32/EWG enthalten ist und als „Standarddefinition“ betrachtet wird und 
daher beibehalten werden sollte.

25. módosító indítvány
3. cikk, (11) bekezdés

(11) Továbbfeldolgozó: a gyártóval illetve az 
importőrrel nem azonos olyan, a 
Közösségben honos, természetes vagy jogi 
személy, aki ipari vagy üzleti tevékenysége 
során valamely anyagot akár mint olyat, akár 
valamely készítményben felhasznál. A 
kereskedők ill. fogyasztók nem 
továbbfeldolgozók. A 4. cikk (2) 
bekezdésének c) pontja alapján mentesített 
reimportőrök továbbfeldolgozónak 
számítanak;

(11) Továbbfeldolgozó: a gyártóval illetve az 
importőrrel nem azonos olyan, a 
Közösségben honos, természetes vagy jogi 
személy, aki ipari vagy szakmai 
tevékenysége során valamely anyagot akár 
mint olyat, akár valamely készítményben 
felhasznál. A kereskedők ill. fogyasztók nem 
továbbfeldolgozók. A 4. cikk (2) 
bekezdésének c) pontja alapján mentesített 
reimportőrök továbbfeldolgozónak 
számítanak;

Begründung

Übersetzungsfehler (professional use) Bei gewerblicher Definition wären viel nachgeschaltete 
Anwender, z. B. die öffentliche Hand, nicht erfasst. 
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26. módosító indítvány
3. cikk, (12a) bekezdés (új)

(12 a) Felhasználási kategóriák: 
felhasználások Ic. melléklet szerinti 
kategorizálása az alábbi megkülönböztetés 
szerint: ipari felhasználás, szakmai 
felhasználás, fogyasztói felhasználás.

Begründung

Das Konzept der Verwendungs- und Expositionskategorien systematisiert und fokussiert die 
Datenanforderungen und erleichtert die Kommunikation in der Produktkette. Statt 
Produktgruppen zu betrachten, lassen sich unabhängig von der Anwendung eines Stoffes 
typische Expositionen von Mensch und Umwelt identifizieren und kategorisieren. Eine 
detailliertere Darstellung findet sich in den Änderungen zum Anhang I b a (neu).

27. módosító indítvány
3. cikk, (12b) bekezdés (új)

(12 b) Expozíció-kategóriák: az expozíció 
kategorizálása az emberbe jutás módjai 
szerint (szájon át, belélegezve, bőrön át), a 
környezetbe jutás módjai szerint (levegő, 
víz, talaj) és az expozíció időtartama és 
gyakorisága szerint (egyszeri / rövid idejű, 
alkalomszerű, ismétlődő / hosszan tartó) a 
IXa. melléklet szerint

Begründung

Das Konzept der Verwendungs- und Expositionskategorien systematisiert und fokussiert die 
Datenanforderungen und erleichtert die Kommunikation in der Produktkette. Ausführliche 
Begründung siehe 12a.

28. módosító indítvány
3. cikk, (12c) bekezdés (új)

(12 c) Expozíció-forgatókönyv: Az ember és 
a környezet védelmét szolgáló konkrét 
intézkedések ismertetése és az adott anyag 
előállításának és felhasználásának sajátos 
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feltételei annak egész életútján át 

Begründung

Ein Expositionsszenario beschreibt im Gegensatz zu Verwendungs- und 
Expositionskategorien die spezifischen Einzelbedingungen der Verwendung eines Stoffes, 
insbesondere die konkreten Schutzmaßnahmen.

29. módosító indítvány
3. cikk, (14) bekezdés

(14) Közbenső termék: olyan anyag, amelyet 
kizárólagosan kémiai továbbfeldolgozás 
céljából állítottak elő, használtak fel vagy 
alkalmaztak azért, hogy azt egy másik 
anyaggá alakítsák át (ez a továbbiakban: 
szintézis).

(14) Közbenső termék: olyan anyag vagy 
készítmény, amelyet kémiai 
továbbfeldolgozás céljából állítottak elő, 
használtak fel vagy alkalmaztak azért, hogy 
azt egy másik anyaggá alakítsák át (ez a 
továbbiakban: szintézis).

Begründung

Auch für Stoffe, die nicht nur als Zwischenprodukt verwendet werden, sollte die 
Ausnahmeregelung Anwendung finden.

30. módosító indítvány
3. cikk, (14a) bekezdés

(14a) Kémiailag nem módosított anyag: 
olyan anyag, amelynek kémiai szerkezetét 
nem változtatták meg, még akkor sem, ha 
valamilyen kémiai folyamatnak vetették alá 
– pl. amikor egy anyagot kémiailag kezeltek 
a szennyeződések eltávolítása céljából.

Begründung

Die vorgeschlagene Verordnung nimmt Substanzen von der Registrierung aus, "die natürlich 
sind, falls sie bei ihrer Herstellung nicht chemisch modifiziert worden sind". Auch wenn 
zellolose Phasern in einem chemischen Verfahren gewonnen werden, wird deren Struktur 
nicht verändert.  Folglich sollten alle Formen und Verfahren zur Herstellung von zellulose 
Phasern von dieser Ausnahme erfasst werden.



PA\566105HU.doc 23/126 PE 357.851v01-00

külső fordítás

HU

31. módosító indítvány
3. cikk, (20) bekezdés

(20) Phase-in-anyag: olyan anyag, amely e 
rendelet hatályba lépését megelőző 15 év 
során az alábbi kritériumok közül legalább 
egynek megfelel:

(20) Phase-in-anyag: olyan anyag, amely a 
22b. cikk szerinti anyagregiszterben 
szerepel.

Begründung

Derzeit ist unbekannt, wie viele Stoffe in der EU produziert / in die EU importiert werden. 
Durch die Erstellung eines Stoffinventars nach dem neuen 22.cikkb erhalten Behörden, 
Hersteller/Importeure und nachgeschaltete Anwender Informationen über geplante 
Registrierungen. Dies gewährleistet eine wesentlich bessere Planbarkeit und Rechtsicherheit. 
Auf komplizierte Definitionen und Nachweisverfahren kann verzichtet werden.

32. módosító indítvány
3. cikk, (20) bekezdés, a) pont

a) az anyagot egy közösségi vagy az 
Európai Unióba 2004. május 1-jén belépett 
országbeli gyártó ill. importáló állította elő 
illetve. hozta be a Közösségbe, és az fel van 
tüntetve a piacon található kémiai anyagok 
Európai Jegyzékében (EINECS),

Törölve

b) az anyagot a Közösségben vagy az 
Európai Unióba 2004. május 1-jén belépett 
országokban állították elő vagy hozták be 
oda, azonban azt nem a gyártó vagy az 
importáló hozta forgalomba
c) az anyagot 1981. szeptember 18. és 1993. 
október 31. között a Közösségben vagy az 
Európai Unióba 2004. május 1-jén belépett 
országokban állították elő vagy hozták be 
oda, azt a gyártó vagy importáló hozta 
forgalomba, és  a 79/831/EGK irányelvvel1

módosított 67/548/EGK irányelv 8. cikk (1) 
bekezdése első francia bekezdésének 
értelmében bejelentettnek számít, azonban 
nem felel meg a 92/32/EGK2 irányelvvel 
módosított 67/548/EGK irányelvben 
szereplő polimer fogalommeghatározásnak,
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1 HL L 259., 1979.10.15., 10. o.
2 HL L 154., 1992.6.5., 1. o.

Begründung

Da alle Stoffe nach dem neuen Art. 22b zu einem Zeitpunkt in ein Stoffregister gemeldet 
werden, und diese Stoffe dann als Phase-In Stoffe gelten, kann auf komplizierte Defininitionen 
und bürokratische Nachweisverfahren verzichtet werden.

33. módosító indítvány
3. cikk, (23) bekezdés

23. Tudományos kutatás és fejlesztés: 1 
t/évnél kisebb mennyiségű vegyi 
anyagokkal ellenőrzött körülmények között 
végzett tudományos kísérletek, elemzések 
vagy kutatási munkák;

23. Tudományos kutatás és fejlesztés: vegyi 
anyagokkal ellenőrzött körülmények között 
végzett tudományos kísérletek, elemzések 
vagy kutatási munkák;

Begründung

Die Begrenzung auf eine Tonne schränkt die Freiheit von Wissenschaft und Forschung 
unzulässig ein.

34. módosító indítvány
3. cikk, (25) bekezdés

(25) Megadott felhasználás: egy anyagnak 
önmagában vagy valamely készítményben 
történő olyan felhasználása, vagy egy 
készítmény olyan felhasználása, amelyet a 
szállítási lánc valamely szereplője 
szándékol, beleértve saját felhasználását is, 
vagy amelyet írásban közölt vele egy 
közvetlen továbbfeldolgozó, és amely 
szerepel az ennek a továbbfeldolgozónak 
átadott anyagbiztonsági jelentésben;

(25) Megadott felhasználás: egy anyagnak 
önmagában vagy valamely készítményben 
történő olyan felhasználása, vagy egy 
készítmény olyan felhasználása, amelyet a 
szállítási lánc valamely szereplője 
szándékol, beleértve saját felhasználását is, 
vagy amelyet írásban közölt vele egy 
közvetlen továbbfeldolgozó, és amely 
szerepel az ennek a továbbfeldolgozónak 
átadott biztonsági adatlapon; megadott 
felhasználásnak minősül a felhasználási ill. 
expozíciós kategória megadása is;

Begründung

Übersetzungsfehler („safety data sheet“).
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Statt einer spezifischen Verwendung sollte auch die Möglichkeit bestehen, Verwendungs- und 
Expositionskategorien anzugeben. Bei der Angabe von spezifischen Verwendungen könnten 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse offengelegt werden. Kategorien geben mehr Flexibilität 
für KMUs.

35. módosító indítvány
3. cikk, (29a) bekezdés (új)

(29 a) Alapinformációk: az anyagok 
priorizálására szolgáló – az Ic. melléklet 
(felhasználási kategóriák), az Id. melléklet 
(expozíció), valamint a IV. és V. melléklet 
szerinti inherens anyagtulajdonságokon, 
expozíción és felhasználáson alapuló –
alapadatok;

Begründung

Im Rahmen der Erstellung des Stoffinventars (siehe Art. 3 Abs. 20) werden von den 
Unternehmen in einem zweiten Schritt auch Kerninformationen gemeldet (siehe  Art. 22c). 
Diese beinhalten die wichtigsten Informationen über Stoffeigenschaften, Exposition und 
Verwendung.

36. módosító indítvány
3. cikk, (29b) bekezdés (új)

(29 b) Anyagregiszter: az előregisztráció 
során bejelentett anyagokra vonatkozó 
adatokat tartalmazó, az Ügynökség által 
vezetendő jegyzék.

Begründung

Folgeänderung von Artikel 3 Absatz 20. Definition als Grundlage für Art. 22c.

37. módosító indítvány
3. cikk, (29c) bekezdés (új)

(29 c) Fémötvözet: makroszkopikus szinten 
homogén fémes anyag, mely két vagy több 
kémiai elemből áll, melyek úgy 
kapcsolódnak egymáshoz, hogy mechanikai 
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behatással nem lehet azokat szétválasztani.

Begründung

Diese Definition entspricht dem UN Globally Harmonszed System for Chemical Classification 
and Labelling (GHS) sowie der Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG.  Anorganische 
Metallbestandteile und Metalle sind "Stoffe" gemäße Artikel 3, eine Definition für 
Legierungen fehlt allerdings.

38. módosító indítvány
4. cikk, (1) bekezdés, a), b), c), d) és e) pont 

1. Nem tartozik e cím rendelkezéseinek 
hatálya alá az anyagok következő célra 
történő felhasználása

Törölve

a) a 2309/93/EGK tanácsi rendelet, a 
2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv1, valamint a 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv2 szerinti 
humán- és állatgyógyászatban használatos 
gyógyszerek és gyógyászati készítmények;

b) 89/107/EGK tanácsi irányelv3 szerinti 
élelmiszer-adalékanyagok;

c) az 1999/217/EKbizottsági határozat4

szerinti aromaanyagok;

d) a 70/524/EGK tanácsi irányelv5 szerinti 
takarmány-adalékanyagok;
e) a 82/471/EGK tanácsi irányelv6 szerinti 
takarmányozási célra felhasznált egyes 
termékek.
1 HL L 311., 2001.11.28., 1. o.
2 HL L 311., 2001.11.28., 67. o.
3 HL L 40., 1989.2.11., 27. o.
4 HL L 84., 1999.3.27., 1. o.
5 HL C 270., 1970.12.14., 1. o.
6 HL L 213., 1982.7.21., 8. o.



PA\566105HU.doc 27/126 PE 357.851v01-00

külső fordítás

HU

Begründung

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden alle Ausnahmeregelungen nach Art. 2 transferiert.

39. módosító indítvány
4. cikk, (2) bekezdés, ca) pont  (új)

ca) olyan anyagok, amelyeket tudományos 
kutatás és fejlesztés vagy termék- és 
technológiai-fejlesztési kutatás és fejlesztés 
céljára állítanak elő, hoznak be és 
használnak fel.

Begründung

Stoffe, die für F&E-Aktivitäten eingesetzt werden, sollten zur Stärkung der 
Innovationsfähigkeit grundsätzlich von einer Registrierpflicht ausgenommen werden, damit 
Forschungs- und Erprobungsaktivitäten nicht in Nicht-EU-Länder verlagert werden. Diese 
Stoffe werden von kontrolliertem Fachpersonal unter ausgebildeten Bedingungen eingesetzt.

40. módosító indítvány
5. cikk, (1a) bekezdés, (új), a), b) és c) pont

1 a) Szükségtelen az (1) bekezdés szerinti 
regisztráció azon anyagok esetében, melyek 
valamely készítményben találhatók, ha az 
anyag koncentrációja a készítményben 
kisebb, mint az alábbi meghatározások 
egyike szerinti legkisebb koncentráció:
a) az 1999/45/EK irányelv 3. cikke (3) 
bekezdésének táblázatában megadott, 
alkalmazható koncentrációk;
b) a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében 
szereplő koncentráció-határértékek;
c) 0,1 %, ha az anyag megfelel a XII. 
mellékletben szereplő kritériumoknak.

Begründung

Übernahme der Berücksichtigungsgrenzen des Art. 13 für Stoffe und Zubereitungen. Ohne 
Berücksichtigungsgrenzen müssten auch kleinste Spuren erfasst werden. Dies ist 
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unverhältnismäßig.

41. módosító indítvány
5. cikk, (3) bekezdés

(3) Egy polimer gyártójának vagy 
importőrének a nem regisztrált
monomer(ek)re vagy más nem regisztrált 
anyag(ok)ra vonatkozólag regisztrációs 
dossziét kell benyújtania az Ügynökséghez, 
amennyiben az alábbi két előfeltétel teljesül:

(3) Egy polimer gyártójának vagy 
importőrének a szállítási láncban őt 
megelőző szereplők által nem regisztrált
monomer(ek)re vagy más nem regisztrált 
anyag(ok)ra vonatkozólag regisztrációs 
dossziét kell benyújtania az Ügynökséghez, 
amennyiben az alábbi két előfeltétel teljesül, 
kivéve, ha a monomer(ek) a szintézis során 
keletkeznek és nem izolálhatók:

Begründung

Einige Monomere entstehen im Produktionsprozess und reagieren gleich weiter. Eine 
Registrierung ist daher mit vertretbarem Aufwand nicht möglich.
Ist jedoch das Monomere oder der andere nicht registrierte Stoff bereits vom ursprünglichen 
Hersteller oder seinem benannten Vertreter registriert worden, kann der Polymerhersteller 
diese Registrierung verwenden, sofern der Registrierungspflichtige die Verwendung des 
Stoffes bei der Polymerherstellung angibt.

42. módosító indítvány
6. cikk, (2) bekezdés, a), b), c) és d) pont 

(2) A termékek gyártója vagy importőre 
köteles az Ügynökséggel közölni az ezekben 
a termékekben lévő anyagokat a (3) 
bekezdésnek megfelelően, amennyiben az 
adott anyagra teljesül az összes alábbi 
előfeltétel:

Törölve

(a) a termékek az anyagot  összességében 
évi 1 tonnánál nagyobb mennyiségben 
tartalmazzák gyártónként vagy 
importőrönként;
(b) az anyag megfelel a 67/548/EGK 
irányelv kritériumainak ahhoz, hogy 
veszélyes besorolású legyen;
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(c) a gyártó vagy importőr tudja, vagy 
tudomására hozták, hogy az anyag normál 
vagy ésszerűen feltételezhető felhasználási 
körülmények között felszabadul, annak 
ellenére, hogy ez a felszabadulás nem a 
termék tervezett funkciója;
(d) az anyag olyan mennyiségben szabadul 
fel, hogy ártalmas hatással lehet az emberi 
egészségre és a környezetre.

43. módosító indítvány
6. cikk, (3) bekezdés, a), b), c), d), e) és f) pont

(3) Ha a (2) bekezdésben foglalt 
előfeltételek teljesültek, az alábbi adatokat 
kell az Ügynökség által a 108. cikk szerint 
előírt formátumban az Ügynökségnek 
szolgáltatni:

Törölve

(a) a gyártó vagy importőr azonosító és 
kapcsolattartási adatai;
(b) a 18. cikk (1) bekezdése szerinti 
regisztrációs szám(ok), ha rendelkezésre 
áll(nak);
(c) az anyag(ok) azonosító adatait a IV. 
melléklet 2. szakasza szerint;
(d) az anyag besorolása;
(e) a termék felhasználásának/ainak rövid 
ismertetése;
(f) az anyag mennyiség-tartománya (pl. 1-
10 tonna, 10-100 tonna stb.).

44. módosító indítvány
6. cikk, (4) bekezdés

(4) Az Ügynökség határozatot hozhat, 
melyben előírja, hogy egy termék gyártója 
vagy importálója ennek a  címnek a 
rendelkezéseivel összhangban nyújtson be 
regisztrációs dossziét a termékben lévő és a 

Törölve
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(3) bekezdés szerint bejelentett anyagokra.

45. módosító indítvány
6. cikk, (5) bekezdés

(5) Az (1) –(4) bekezdésben foglaltak nem 
vonatkoznak olyan anyagokra, amelyeket a 
szállítási lánc valamely előbbre álló 
szereplője erre a felhasználásra már 
regisztráltatott

(5) Az (1) bekezdés nem vonatkozik olyan 
anyagokra, amelyeket a szállítási lánc 
valamely előbbre álló szereplője erre a 
felhasználásra vagy felhasználási / 
expozíciós kategóriára már regisztráltatott.

46. módosító indítvány
6. cikk, (6) bekezdés

(6) Az (1)-(4) bekezdésekben foglaltak a 21. 
cikk (3) bekezdésében szereplő határidő 
lejárta után alkalmazandók.

(6) Olyan termékeket, amelyek nem elégítik 
ki az (1) bekezdés követelményeit, nem 
szabad importálni.

47. módosító indítvány
6. cikk, (7) bekezdés

(7) Az (1)-(6) bekezdésben foglalt 
intézkedések elfogadása a 130. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárással történik.

(7) Az (1) bekezdés szerinti regisztrációra az 
anyagokra mint olyanokra ill. a 
készítményekben lévő anyagokra előírt 
határidők érvényesek.

Begründung

Mit dieser Änderung wird erreicht, dass Stoffe in Erzugnissen mit den gleichen Fristen 
registriert werden müssen, wie dies auch Hersteller in Europa tun müssen.  Dadurch wird 
zumindest in dieser Hinsicht eine Wettbewerbsverzerrung vermieden.

48. módosító indítvány
6b. cikk, (új), cím

Regisztrációk átruházása és megosztása,  
„Csoportos regisztráció“
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49. módosító indítvány
6b. cikk (új), (1) bekezdés

(1) A regisztrációval megszerzett jogigény 
átruházható és megosztható. A megszerző 
az eredeti regisztrációra kötelezett jogaiba 
és kötelezettségeibe lép. Ha egy regisztrációt 
megosztanak, az Ügynökség az új 
tulajdonosnak egy új regisztrációs számot 
ad.

Begründung

Will ein Registrierungspflichtiger von seiner Registrierung keinen Gebrauch mehr machen, 
muss es ihm möglich sein, die Rechte aus der Registrierung zu übertragen. Die Teilbarkeit 
von Rechten aus einer Registrierung ist erforderlich in Fällen, in denen lediglich ein Teil 
einer Firma auf einen neuen Eigentümer übergeht. Da zum Beleg des Registrierstatus jeder 
Hersteller bzw. Importeur eine Registriernummer nachweisen muss, muss die Agentur in 
solchen Fällen dem neuen Eigentümer eine neue Registrierungsnummer zuweisen.

50. módosító indítvány
6b. cikk, (2) bekezdés (új)

2) Ha a gyártó egy másik jogi személy (az 
úgynevezett anyavállalat) leányvállalata, 
akkor az anyavállalat a leányvállalat 
nevében foganatosíthatja és fenntarthatja a 
regisztrációt. Ugyanígy a leányvállalat is
foganatosíthat és fenntarthat regisztrációt 
anyavállalata vagy egy másik leányvállalat 
részére. Ilyen esetekben csak egy 
regisztrációra van szükség. Az a jogi 
személy felelős az e rendelet szerinti 
kötelezettségek teljesítéséért, akit a csoport 
regisztrációjához megneveztek.

51. módosító indítvány
6b. cikk (új), (3) bekezdés

(3) A (2) bekezdés érvényes akkor is, ha az 
anyavállalat vagy a leányvállalat székhelye 
nem az Európai Unióban található. A 
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regisztrációra kötelezettnek és a 
regisztráció-tulajdonosnak a székhelye 
azonban az Unióban kell legyen.

Begründung

Innerhalb von Konzernen werden Produkte an nachgeschaltete Anwender von wechselnden 
Produktionsstätten innerhalb der EU geliefert, die u.U. unerschiedlichen Töchtern gehören. 
Die Lieferung von Produkten innerhalb eines Konzerns wird oft von einer Einheit koordiniert, 
die entweder Teil der Konzernmutter oder eines Tocherunternehmens sein kann. Die 
vorgeschlagene Gruppenregistrierung wäre eine ange-messene Lösung, um Kosten und 
Bürokratie zu reduzieren.

52. módosító indítvány
7. cikk, (1) bekezdés

(1) Az 5. és 19. cikk öt évig nem érvényes 
olyan anyagokra, amelyeket termék- és 
technológia-orientált kutatási és fejlesztési 
céllal állítanak elő a Közösségben vagy 
hoznak be oda, korlátozott számú bejegyzett 
vevő számára, olyan mennyiségben, amely 
a termék- és eljárás-orientált kutatásra és 
fejlesztésre korlátozódik.

Törölve

Begründung

Stoffe, die für F&E-Aktivitäten eingesetzt werden, sollten zur Stärkung der
Innovationsfähigkeit grundsätzlich von einer Registrierpflicht ausgenommen werden, damit 
Forschungs- und Erprobungsaktivitäten nicht in Nicht-EU-Länder verlagert werden. Diese 
Stoffe werden von kontrolliertem Fachpersonal unter ausgebildeten Bedingungen eingesetzt.

53. módosító indítvány
7. cikk, (2) bekezdés, a), b), c), d), e) és f) pont, 2. albekezdés

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a 
gyártónak ill. importőrnek az alábbi 
adatokat kell az Ügynökség által a 108. cikk 
szerint előírt formátumban az 
Ügynökségnek szolgáltatnia:

Törölve

(a) a gyártó ill. importőr neve;
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(b) az anyag azonosítása;
(c) az anyag esetleges besorolása;
(d) a becsült mennyiség;
(e) az ügyfelek jegyzéke az (1) bekezdés 
szerint;
(f) elegendő információ a kutatás-fejlesztési 
programról ahhoz, hogy az Ügynökség 
megalapozott határozatot hozhasson a (4) 
és (7) bekezdés szerint.
Az (1) bekezdésben említett határidő a 
bejelentés Ügynökséghez történt 
beérkezésével veszi kezdetét.

54. módosító indítvány
7. cikk, (3) bekezdés

(3) Az Ügynökségnek a bejelentést számmal 
és bejelentési dátummal kell ellátnia, amely 
a bejelentés Ügynökséghez történt 
beérkezésének dátuma, és haladéktalanul 
közölnie kell ezt a számot és bejelentési 
dátumot az érintett gyártóval vagy 
importőrrel.

Törölve

55. módosító indítvány
7. cikk, (4) bekezdés

(4) Az Ügynökség köteles ellenőrizni a 
bejelentő által benyújtott adatok 
teljeskörűségét. Az Ügynökség olyan 
kikötéseket határozhat meg, amelyek 
biztosítják, hogy az anyagot vagy az azt 
tartalmazó készítményt csak a (2) bekezdés 
e) pontja szerint jegyzékbe vett ügyfelek 
személyzete használhassa fel ellenőrzött 
körülmények között, és nem lesz 
hozzáférhető a széles nyilvánosság számára 
sem önmagában, sem valamilyen 
készítményben vagy termékben, továbbá 
hogy a mentesítési határidő lejárta után 

Törölve
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fennmaradó mennyiségeket ártalmatlanítás 
céljából összegyűjtik.

56. módosító indítvány
7. cikk, (5) bekezdés

(5) Az illetékes hatóság ellenkező értelmű 
értesítésének hiányában az anyag gyártója 
vagy importőre legkorábban a bejelentést 
négy héttel követően kezdheti meg a 
gyártást vagy a behozatalt.

Törölve

57. módosító indítvány
7. cikk, (6) bekezdés

(6) A gyártó vagy importőr köteles az 
Ügynökség által a (4) bekezdés szerint 
elrendelt esetleges feltételeket teljesíteni.

Törölve

58. módosító indítvány
7. cikk, (7) bekezdés

(7) Az Ügynökség dönthet az ötéves 
mentesítési határidő legfeljebb további öt 
évvel, vagy – a kizárólag emberi 
felhasználási célú vagy állatgyógyászati 
szerek fejlesztésére felhasználandó anyagok 
esetében – legfeljebb további tíz évvel 
történő meghosszabbításáról, ha ezt 
kérvényezik, és ha az előállító vagy 
importőr igazolni tudja, hogy az ilyen 
jellegű meghosszabbítást a kutatási és 
fejlesztési program indokolja.

Törölve

59. módosító indítvány
7. cikk, (8) bekezdés, 2. albekezdés

(8) Az Ügynökség köteles a határozat-
tervezeteket haladéktalanul továbbítani 

Törölve
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annak a tagállamnak az illetékes 
hatóságához, amelyben a gyártás, a 
behozatal vagy a termék- és technológia-
fejlesztési K+F történik.
A (4) és (7) bekezdés szerinti 
határozatoknál az Ügynökségnek 
figyelembe kell vennie az ilyen illetékes 
hatóságok véleményét..

60. módosító indítvány
7. cikk, (9) bekezdés

(9) Az Ügynökség és a tagállamok illetékes 
hatóságai az (1)-(8) bekezdés szerint velük 
közölt adatokat kötelesek bizalmasan 
kezelni.

Törölve

61. módosító indítvány
7. cikk, (10) bekezdés

(10) Az Ügynökség (4) és (7) bekezdés 
szerinti határozatai a 87., 88. és 89. cikk 
szerint óvást lehet emelni.

Törölve

62. módosító indítvány
8. cikk, (1) bekezdés

(1) Azok a hatóanyagok, amelyeket 
kizárólag növényvédő szerekben történő 
felhasználás céljára gyártanak vagy hoznak 
be és szerepelnek a 91/414/EGK tanácsi 
irányelv1 I. mellékletében, vagy a 
3600/92/EGK bizottsági rendeletben2, a 
703/2001/EK bizottsági rendeletben3, az 
1490/2002/EK bizottsági rendeletben4 vagy 
a 2003/565/EK bizottsági határozatban5, 
valamint azok az anyagok, amelyek 
dossziéjának a 91/414/EGK irányelv 6. 
cikke szerinti teljességére bizottsági 
határozat van, az ezen jogszabályokban 

Törölve



PE 357.851v01-00

külső fordítás

36/126 PA\566105HU.doc

HU

rögzített felhasználások céljára történő 
gyártás és behozatal vonatkozásában 
regisztráltnak, és ezért e fejezet és a 20. cikk 
követelményeit kielégítőnek minősülnek.
1 HL L 230., 1991.8.19., 1. o.
2 HL L 366., 1992.12.15., 10. o.
3 HL L 98., 2001.4.7., 6. o.
4HL L 224., 2002.8.21., 23. o.
5 HL L 192., 2003.7.31., 40. o.

63. módosító indítvány
8. cikk, (2) bekezdés

(2) Azok a hatóanyagok, amelyeket 
kizárólag biocid-termékekben történő 
felhasználás céljára gyártanak vagy hoznak 
be, és szerepelnek vagy a 98/8/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1 16. cikke (2) 
bekezdése 2. albekezdése szerinti határozat 
időpontjáig felvételre kerülnek akár a 
98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. 
mellékletébe, akár a …/…/EK bizottsági 
rendeletbe2, az ezen jogszabályokban 
rögzített felhasználások céljára történő 
gyártás és behozatal vonatkozásában 
regisztráltnak, és ezért e fejezet és a 20. cikk 
követelményeit kielégítőnek minősülnek.

Törölve

1 HL L 123., 1998.4.24., 1. o.
2 HL L […] […], […]. o.

64. módosító indítvány
9. cikk, a) pont, iii) alpont

(iii) az anyag gyártására és felhasználás(ai)ra 
vonatkozó adatok a IV. melléklet 3. 
szakasza szerint; ezeknek az adatoknak ki 
kell terjedni a regisztrációra kötelezett összes 
megadott felhasználására;

(iii) az anyag gyártására és felhasználás(ai)ra 
vonatkozó adatok; ezeknek az adatoknak ki 
kell terjedni legalább
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– a regisztrációra kötelezett I b a melléklet 
szerinti összes megadott felhasználási 
kategóriájára , 
– a IXa. melléklet szerinti expozíciós 
kategóriákra,

– a IV. melléklet 3. szakasz 1. pont szerinti 
termelési és import-mennyiségekre;

Begründung

Forderung zur Abgabe von Verwendungs- und Expositionskategorien im Rahmen der 
Registrierung als wichtigste Voraussetzung für eine expositions- bzw. risikobezogene 
Priorisierung und Registrierung (inklusive der Datenanforderung)sowie zur einfacheren 
Kommunikation in der Produktkette (vgl Art. 3 neuer Absatz 12a).

65. módosító indítvány
9. cikk, a) pont, vi) alpont

(vi) az V.-IX. melléklet alkalmazásából 
eredő információk összefoglalásai;

(vi) az V., VI., IX. és IXa mellékletek 
alkalmazásából eredő információk 
összefoglalásai valamint egyéb 
rendelkezésre álló, a kockázatértékelésre 
vonatkozó információk;

Begründung

Der neue Anhang V enthält die Kerninformationen (vgl. Art. 3 neuer Abs. 30), Anhang VI 
(zusammengefasste ursprüngliche Anhänge VI-VIII, als Auswahl für weitergehende 
Prüfungen) sowie Informationen gemäß Anhang IXa (vgl Art. 3 neuer Abs. 12b). Dies sind 
alle Informationen, die für eine Risikobewertung ausreichend sind.

66. módosító indítvány
9. cikk, a) pont, vii) alpont

(vii) az V.-IX. melléklet alkalmazásából 
eredő információk alap-összefoglalásai, 
amennyiben ez az I. melléklet szerint 
szükséges;

Törölve
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Begründung

Die Abgabe umfangreiche Grundlagenzusammenfassungen ist insbesondere KMUs nicht 
zuzumuten. Die Abgabe von Zusammenfassungen nach Art. 9 Abs. 1 vi) ist ausreichend.

67. módosító indítvány
9. cikk, a) pont, viii) alpont

(viii) nyilatkozat arról, hogy az 
információkat gerinceseken végzett 
állatkísérletekből nyerték;

(viii) nyilatkozat arról, hogy az 
információkat az V. és VI. melléklet 
alkalmazásában gerinceseken végzett 
állatkísérletekből nyerték;

Begründung

Klarstellung / Präzisierung.

68. módosító indítvány
9. cikk, a) pont, ix) alpont

(ix) Állatkísérleti javaslatok, ha ezeket az V. 
- IX. melléklet alkalmazása megköveteli;

Törölve

Begründung

Grundsätzlich sind Versuche, falls sie für erforderlich anzusehen sind, sofort durchzuführen. 
Muss eine sichere Verwendung durch weitere Versuche abgesichert werden, kann nicht 
abgewartet werden, bis die zuständige Behörde – bzw. die Agentur - im Anschluss an die 
Registrierung über Versuchsvorschläge entscheidet. Erforderliche Versuche müssen vielmehr 
sofort im Rahmen der Registrierung durchgeführt und abgegeben werden, um eine sichere 
Verwendung entsprechen abzusichern. Die Notwendigkeit von Versuchsvorschlägen entfällt 
also.

69. módosító indítvány
9. cikk, a) pont, ix) alpont

(x) nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e 
ahhoz, hogy az V. - VIII. mellékletek 
alkalmazásából eredő, nem gerinceseken 
végzett állatkísérleteiből nyert 
információknak az összefoglalásait és alap-

(x) nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e 
ahhoz, hogy az V. - VI. mellékletek 
alkalmazásából eredő, nem gerinceseken 
végzett állatkísérleteiből nyert 
információknak az összefoglalásait új 
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összefoglalásait új regisztrációra kötelezettek 
térítés ellenében felhasználhassák;

regisztrációra kötelezettek térítés ellenében 
felhasználhassák;

Begründung

Folgeänderung von Art. 9 Abs 1 vii).

70. módosító indítvány
9. cikk, a) pont, xa) alpont (új)

(x a) igazolás arról, hogy a regisztrációra 
kötelezett tulajdonosa azon eredeti 
vizsgálatoknak, amelyekből a 9. cikk a) 
pont vi) alpont szerinti összefoglalások 
készültek, vagy arról, hogy rendelkezik az 
eredeti vizsgálatok tulajdonosának írásbeli 
hozzájárulásával ahhoz, hogy hivatkozhat 
ezekre.

Begründung

Änderung ist notwendig zur Gewährleistung der Eigentumsrechte an Prüfdaten und zum 
Datenschutz.

71. módosító indítvány
10. cikk, cím

Adatok konzorciumi tagok által történő
közös benyújtása

Adatok közös benyújtása

72. módosító indítvány
10. cikk, (-1) bekezdés (új)

(-1) Ha két vagy több gyártó és/vagy két 
vagy több importőr kíván egy anyagot a
Közösségben gyártani vagy oda behozni, 
akkor a regisztrációt célszerűen csak az 
egyik gyártónak vagy importőrnek kell 
elvégeztetnie. 
A 9. cikk a) pontjának i) alpontjában 



PE 357.851v01-00

külső fordítás

40/126 PA\566105HU.doc

HU

szereplő adat megadása mellett a többi 
gyártó és/vagy importőr teljesen vagy 
részben hivatkozhat erre a regisztrációra, 
ha a regisztrációt végrehajtó gyártó / 
importőr írásbeli hozzájárulása megvan 
ehhez. A hozzájárulást kötelező megadni, 
amennyiben a 25. cikk a mérvadó.
A 9. cikk a) pontjának i) alpontjában 
szereplő adatokat csak akkor célszerű 
külön benyújtani, ha ezek az adatok már 
megvannak vagy egyéb lényeges indok szól 
a megtörtént regisztrációra való hivatkozás 
ellen.
Teljes körű hivatkozás esetén az Ügynökség 
kérelemre ugyanazt a regisztrációs számot 
adja ki a hivatkozó gyártónak / 
importőrnek.
Részleges hivatkozás esetén a hiányzó 
adatokat külön kell benyújtani.

Begründung

Hersteller/Importeure erhalten das Recht, durch Bezugnahme auf andere Registrierungen auf 
das Einreichen eigener Unterlagen zu verzichten. Dies entlastet insbesondere KMUs, die sich 
das aufwändige Erstellen von Dossiers ersparen können.
Mit der Verpflichtung zur Zustimmung einer Bezugnahme unter Verweis auf Art. 25 wird 
sichergestellt, dass Wirbeltierversuchsdaten nicht wiederholt werden und dass diese Daten 
nur einmal eingereicht werden. 
Mit dieser Regelung wird also der Grundsatz „Ein Stoff eine Registrierung“ effektiv 
verwirklicht (bis hin zur selben Registriernummer).

73. módosító indítvány
10. cikk, (1) bekezdés

(1) Ha két vagy több gyártó és/vagy két vagy 
több importőr kíván egy anyagot a 
Közösségben gyártani vagy oda behozni,
ezek a regisztráció céljára konzorciumot 
alkothatnak. A regisztrációs dosszié részeit 
ilyenkor az egyik, a többi gyártó és/vagy 
importőr nevében azok egyetértésével eljáró 
gyártónak ill. importőrnek kell benyújtania 

(1) Alternatívaként két vagy több közösségi 
gyártó és/vagy két vagy több importőr a 
regisztráció céljára konzorciumot alkothat. A 
regisztrációs dosszié egyes részeit ilyenkor 
az egyik, a többi gyártó és/vagy importőr 
nevében azok egyetértésével eljáró 
gyártónak ill. importőrnek kell benyújtania 
be az 1., 2. és 3. albekezdésben foglaltaknak 
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be az 1., 2. és 3. albekezdésben foglaltaknak 
megfelelően:

megfelelően:

Begründung

Leitlinien sind erforderlich, um Unternehmen bei der Bildung von und der Arbeit in 
Konsortien zu unterstützen, und um hierbei mögliche Verstöße gegen Wettbewerbsrecht zu 
verhindern.

74. módosító indítvány
10. cikk, (1) bekezdés, 2. albekezdés

A konzorcium egyes tagjainak külön-külön 
be kell nyújtani a 9. cikk a) pontjának i), 
ii), iii) és viii) alpontjai szerinti 
információkat.

Törölve

75. módosító indítvány
10. cikk, (1) bekezdés, 3. albekezdés

A konzorcium többi tagjának nevében eljáró 
gyártónak vagy importőrnek 9. cikk a) 
pontjának iv), vi), vii) és ix) szerinti 
információkat kell benyújtania.

A konzorcium többi tagjának nevében eljáró 
gyártónak vagy importőrnek 9. cikk a) 
pontjának iv), vi), vii) és ix) szerinti 
információkat kell benyújtania.

Minden konzorcium közösen nyújthatja be 
a 9. cikk (1) bekezdés a) pontjának i)-iii) 
alpontjaiban megadott információkat.

Begründung

Bei der gemeinsamen Vorlage von Informatonen muss es ausreichen, dass ein Hersteller oder 
Importeur, der für die anderen Mitglieder des Konsortiums handelt, eine Erklärung nach Art. 
9 Abs 1 (a) (viii) abgibt.
Es sollte außerdem möglich sein, die in Artikel 9(1)(a)(i) bis (iii) genannten Informationen 
gemeinsam vorzulegen, wenn die Mitglieder des Konsortiums dies wollen.

76. módosító indítvány
10. cikk, (2) bekezdés

2. Azoknak a regisztrációra kötelezetteknek, 2. Azoknak a regisztrációra kötelezetteknek, 
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akik egy konzorcium tagjai, a regisztrációs 
díjaknak csak a harmadát kell megfizetniük.

akik egy konzorcium tagjai, a regisztrációs 
díjakból méltányos részt kell megfizetniük.

Begründung

Eine starre Grenze (ein Drittel) für die Registrierkosten sollte nicht festgelegt werden. Der 
Anreiz zur Bildung von Konsortien wäre dann auf Konsortien mit zwei Parteien begrenzt. Nur 
solche würden von der Kostenreduzierung profitieren. Eine Kostenteilung ohne eine feste 
Begrenzung schafft dagegen Kostenanreize auch für größere Konsortien.

77. módosító indítvány
11. cikk, (1) bekezdés, a), b) c) és d) pont, 

(1). A 9. cikk a) pontja szerinti technikai 
dossziénak az abban szereplő vi), vii) és viii) 
alpontok vonatkozásában legalább a 
következőket kell tartalmaznia:

Törölve

a) az V. melléklet szerinti információk 
olyan anyagokról, amelyeket gyártónként 
vagy importőrönként évi egy tonna vagy 
ennél nagyobb mennyiségben állítanak elő 
vagy importálnak;

b) az V. és VI. melléklet szerinti 
információk olyan anyagokról, amelyeket 
gyártónként vagy importőrönként évi tíz 
tonna vagy ennél nagyobb mennyiségben 
állítanak elő vagy importálnak;

c) az V. és VI. melléklet szerinti 
információk és a VII. melléklet szerinti 
információnyerésre vonatkozó kísérleti 
javaslatok olyan anyagokról, amelyeket 
gyártónként vagy importőrönként évi 100 
tonna vagy ennél nagyobb mennyiségben 
állítanak elő vagy importálnak;
d) az V. és VI. melléklet szerinti 
információk és a VII. és VIII. melléklet 
szerinti információnyerésre vonatkozó 
kísérleti javaslatok olyan anyagokról, 
amelyeket gyártónként vagy 
importőrönként évi 1000 tonna vagy ennél 
nagyobb mennyiségben állítanak elő vagy 
importálnak.
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Begründung

Mengenabhängige Informationsanforderungen sind nicht mehr notwendig, da die 
Anforderungen expositionsbezogen (Anhang IXa) erfolgen müssen.
Da es keine eindeutige Korrelation "höhere Produktionsmenge entspricht höherem Risiko" 
gibt, ist das Stoffvolumen kein geeigneter Maßstab, um darauf aufbauend 
Datenanforderungen festzulegen, und vor allem kein geeignetes Kriterium, um einen 
Sicherheitsgewinn für Mensch und Umwelt gemäss den Zielformulierungen zu erreichen. Der 
geforderte Aufwand steht in keinem vernünftigen Verhältnis zum ökologischen oder sozialen 
Ertrag.

78. módosító indítvány
11. cikk, (2) bekezdés

(2) Amint egy már regisztrált anyag 
mennyisége eléri a következő mennyiségi 
küszöböt, az (1) bekezdés szerinti megfelelő 
kiegészítő információkat valamint a többi 
regisztrációs elem ennek alapján elvégzett 
aktualizálását továbbítani kell az 
Ügynökségnek.

Törölve

Begründung

Folgeänderung (siehe Art. 11 Abs. 1)

79. módosító indítvány
12. cikk, (3) bekezdés

(3) A laboratóriumi vizsgálatokat és 
elemzéseket a 87/18/EGK irányelvben 
meghatározott helyes laboratóriumi 
gyakorlat és a 86/609/EGK irányelv 
előírásai alapján kell elvégezni.

(3) A gerinces állatokkal való új 
laboratóriumi kísérleteket a 87/18/EGK 
irányelvben meghatározott helyes 
laboratóriumi gyakorlat és a 86/609/EGK 
irányelv előírásai alapján kell elvégezni.

(...)

Begründung

Die Wiederholung aller bereits durchgeführter Versuche, die nicht GLP entsprechen, würde 
zu einer erheblichen Anzahl erneuter, unnötiger Wirbeltierversuche führen. Auch die bereits 
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durchgeführten Versuche, die nicht GLP entsprechen, liefern verlässliche Ergebnisse für die 
Registrierung und Bewertung. 
Daher  sollte aus Gründen der Kosteneffizienz die teure GLP-Pflicht nur auf neue 
Wirbeltierversuche beschränkt werden. 
Andere Informationen, z. B. physiko-chemische Daten, lassen sich mit ausreichender Qualität 
kostengünstiger ermitteln.

80. módosító indítvány
13. cikk, (3) bekezdés, d) pont

(d) PBT- és vPvB-értékelés. Törölve

Begründung

Eine separate Bewertung von PBT- und vPvB-Stoffen ist nicht erforderlich. Eine Bewertung 
dieser Eigenschaften muss bereits im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung unter Absatz 3 a) 
und c) erfolgen.

81. módosító indítvány
13. cikk, (4) bekezdés, 2. albekezdés

Az expozíció-értékelésnél és a kockázat-
jellemzésnél a gyártó és az importőr összes 
megadott felhasználására ki kell térni.

Az expozíció-értékelésnél és a kockázat-
jellemzésnél a gyártó és az importőr összes 
megadott felhasználására, ill. felhasználási 
és expozíciós kategóriájára ki kell térni.

82. módosító indítvány
13. cikk, (5) bekezdés, b) pont

b) a 76/768/EGK tanácsi irányelv1

alkalmazási területére eső kozmetikai 
termékek

Törölve

1 HL L 262., 1976.9.27., 169. o.

Begründung

Diese Richtlinie wurde in den Katalog der Ausnahmen gemäß Artikel 2, Absatz 1 a (neu)
aufgenommen.
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83. módosító indítvány
15. cikk, (1) bekezdés

(1) A gyártónak, aki helyszíni izolált 
közbenső terméket gyárt évi 1 tonnánál 
nagyobb mennyiségben, erre az anyagra 
regisztrációs dossziét kell benyújtania az 
Ügynökséghez.

Törölve

Begründung

Wurde mit Art. 16 zusammengefasst. Für standortinterne isolierte  Zwischenprodukte und 
transportierte Zwischenprodukte gelten die gleichen Anforderungen (Kerninformationen) 
nach neuem Art. 16. Abs. 3)

84. módosító indítvány
15. cikk, (2) bekezdés, a), b), c) és d) pont 

(2) Egy helyszíni izolált közbenső termékre 
vonatkozó regisztrációs dossziénak az 
Ügynökség által a 108. cikkben rögzített 
formátumban az összes alábbi adatot 
tartalmaznia kell, amennyiben azokat a 
gyártó további vizsgálatok nélkül 
szolgáltatni tudja:

Törölve

(a) a gyártó azonosító adatai a IV. melléklet 
1. szakasza szerint;
(b) a közbenső termék azonosító adatai a 
IV. melléklet 2. szakasza szerint;
(c) a közbenső termék besorolása;
(d) minden rendelkezésre álló adat a 
közbenső termék fizikai-kémiai 
tulajdonságait és az emberi egészségre és a 
környezetre gyakorolt hatásait illetően.

85. módosító indítvány 
16. cikk, cím

Továbbszállított izolált közbenső termékek 
regisztrációja

Helyszíni vagy továbbszállított izolált 
közbenső termékek regisztrációja
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86. módosító indítvány
16. cikk, (1) bekezdés

(1) Egy gyártónak vagy importőrnek, aki 
továbbszállított izolált közbenső terméket 
gyárt vagy hoz be évi 1 tonnánál nagyobb 
mennyiségben, erre az anyagra regisztrációs 
dossziét kell benyújtania az Ügynökséghez.

(1) Egy gyártónak vagy importőrnek, aki 
helyszíni vagy továbbszállított izolált 
közbenső terméket gyárt vagy hoz be évi 1 
tonnánál nagyobb mennyiségben, erre az 
anyagra regisztrációs dossziét kell 
benyújtania az Ügynökséghez.

87. módosító indítvány
16. cikk, (2) bekezdés, b) pont

(b) a közbenső termék IV. melléklet 2. 
szakasza szerinti azonosító adatai;

(b) a közbenső termék neve, beleértve 
esetleges CAS-számát is;

Begründung

Die genaue Bestimmung der Identität erfordert aufwändige analytische Untersuchungen. Sie 
sollte nur im Einzelfall, z. B. in Konsortien, durchgeführt werden müssen.

88. módosító indítvány
16. cikk, (2) bekezdés, c) pont

(c) a közbenső termék besorolása; (c) a közbenső termék esetleges besorolása;

Begründung

Nur bei vermarkteten Zwischenprodukten ist in der Regel eine Einstufung erforderlich.

89. módosító indítvány
16. cikk, (2) bekezdés, d) pont

(d) minden rendelkezésre álló adat a 
közbenső termék fizikai-kémiai 
tulajdonságait és az emberi egészségre és a 
környezetre gyakorolt hatásait illetően.

(d) Éves termelési volumen mennyiségi 
fokozatokban (> 1 t, > 10 t, > 100 t, > 1000 
t).



PA\566105HU.doc 47/126 PE 357.851v01-00

külső fordítás

HU

Begründung

Für Zwischenprodukte werden auch die Kerninformationen gemäß Abs. 3 erhoben. Zusätzlich 
ist die Angabe von Mengenstufen sinnvoll.

90. módosító indítvány
16. cikk, (3) bekezdés, 2. albekezdés

(3) A (2) bekezdés szerinti adatokon 
túlmenően a legalább évi 1 000 tonna 
mennyiségben gyártott továbbszállított 
izolált közbenső termékre vonatkozó 
regisztrációs dossziénak az V. melléklet 
szerinti adatokat kell tartalmaznia.

(3) Egy gyártónak vagy importőrnek, aki 
továbbszállított izolált közbenső terméket 
gyárt vagy hoz be évi 1 tonnánál nagyobb 
mennyiségben, az (1) és (2) bekezdés 
szerinti regisztrációt követően 2 éven belül 
ki kell dolgoznia az anyagtulajdonságokra 
vonatkozó információkat, a szenzibizálásra 
vonatkozók kivételével; ezeket az adatokat 
az illetékes hatóságok hivatalos ellenőrzései 
során (122. cikk), valamint az Ügynökség 
részére kérésre be kell tudni mutatni.

Ezen adatok megszerzésére a 12. cikk 
vonatkozik.

Begründung

Für Zwischenprodukte werden die gleichen Informationen wie für andere Stoffe erhoben. Aus 
Gründen der Praktikabilität sollten diese jedoch nicht an die Agentur gemeldet werden 
müssen.

91. módosító indítvány
16. cikk, (4) bekezdés

(4) A (2) és (3) bekezdés csak olyan 
továbbszállított izolált közbenső termékekre 
vonatkozik, amelyeknek más helyekre 
történő szállítása szigorú szerződéses 
(beleértve a bérmunkában és megbízásra 
történő előállítást is) ellenőrzés mellett 
történik, és amennyiben más anyag(ok) 
gyártása ebből a közbenső termékből az 
alábbi szigorúan ellenőrzött feltételek 
mellett történik:

(4) A (2) és (3) bekezdés továbbszállított 
izolált közbenső termékekre csak akkor 
vonatkozik, ha ezeket ellenőrzött feltételek 
mellett gyártják és használják fel.
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Begründung

Anforderungen an kontrollierte Bedingungen sollten in einer separaten Leitlinie festgelegt 
werden. Die im Vorschlag festgelegten Bedingungen sind zu unflexibel und werden der Praxis 
nicht ausreichend gerecht.

92. módosító indítvány
16. cikk, (4) bekezdés, a), b), c), d), e), f) g) és h) pont

(a) az anyag teljes életciklusa alatt, a 
gyártást és szállítást is beleértve, technikai 
eszközök segítségével szigorúan elzártan 
van tartva. Ebbe bele értendő a vasúti, 
közúti belvízi, tengeri, légi és csővezetékes  
szállítás, a finomítás, a tisztítási és 
karbantartási tevékenységek, a 
mintavételezés, elemzés, berendezések és 
edényzetek feltöltése és ürítése, a hulladék-
eltávolítás, -feldolgozás és -tárolás.

Törölve

(b) expozíció lehetőségének fennállása 
esetén a kibocsátás és az ebből eredő 
expozíció minimalizálását szolgáló 
eljárások és technikák kerülnek 
alkalmazásra.
(c) az anyag kezelésével csak 
szabályszerűen kiképzett és felhatalmazott 
személyzet foglalkozik.

;

(d) tisztogatási és karbantartási 
munkálatoknál különleges eljárásokat, 
mint pl. öblítés és mosás, alkalmaznak, 
mielőtt a rendszert kinyitják és abba 
belépnek.
(e) a szállítási műveleteket a 94/55/EK 
irányelv követelményeinek megfelelően 
végzik; 
(f) baleset és hulladék keletkezésének 
esetén a kibocsátások és az ezek feltisztítási 
és karbantartási műveletei során adódó 
expozíciók minimalizálását szolgáló 
eljárások és technikák kerülnek 
alkalmazásra.
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(g) az anyagok kezelésére szolgáló 
eljárások jól dokumentáltak és azok 
betartását az üzemeltető szigorúan 
ellenőrzi.
(h) a regisztrációra kötelezett
termékfelelősségi rendszert alkalmaz, és 
ellenőrzi, hogy a felhasználók betartsák az 
a) - g) pontokban felsorolt feltételeket.
Amennyiben az első albekezdésben 
foglaltak nem teljesülnek, a 9. cikk szerinti 
adatokat szolgáltatni kell a regisztrációhoz.

93. módosító indítvány
17. cikk, (1) bekezdés

(1) Ha két vagy több gyártó és/vagy két vagy 
több importőr kíván egy helyszíni vagy 
továbbszállított izolált közbenső terméket a 
Közösségben gyártani vagy oda behozni, 
ezek a regisztráció céljára konzorciumot 
alkothatnak. A regisztrációs dosszié részeit 
ilyenkor az egyik, a többi gyártó és/vagy 
importőr nevében azok egyetértésével eljáró 
gyártónak ill. importőrnek kell benyújtania 
be a 2. és 3. albekezdésben foglaltaknak 
megfelelően.

Törölve

A konzorcium egyes tagjainak külön-külön 
be kell nyújtani a 15. cikk (2) bekezdés a) és 
b) pontja valamint a 16. cikk (2) bekezdés 
a) és b) pontja szerinti információkat.
A konzorcium többi tagjának nevében 
eljáró gyártónak vagy importőrnek a 16. 
cikk (2) bekezdésének c) és d) pontja, a 17. 
cikk (2) bekezdésének c) és d) pontja, 
valamint adott esetben a (3) bekezdése 
szerinti információkat kell benyújtania.

Begründung

Eine Registrierung von Zwischenprodukten ist nicht mehr vorgesehen. Soweit eine 
Vorregistrierung oder Datenteilung erforderlich ist, gilt Art. 10.
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94. módosító indítvány
17. cikk, (2) bekezdés

(2) Azoknak a regisztrációra 
kötelezetteknek, akik egy konzorcium tagjai, 
a regisztrációs díjaknak csak a harmadát 
kell megfizetniük.

Törölve

Begründung

Folgeänderung

95. módosító indítvány
20. cikk, (1) bekezdés, d) pont

(d) az olyan új felhasználásokról, amelyek 
céljára az anyagot gyártják vagy behozzák, 
amelyekről ésszerűen feltételezhető, hogy 
azok a regisztrációra kötelezett előtt 
ismeretesek

(d) az olyan új felhasználásokról vagy 
felhasználási és expozíciós kategóriákról, 
amelyek céljára az anyagot gyártják vagy 
behozzák, amelyek a regisztrációra kötelezett
előtt ismeretesek és amelyeket az támogat;

Begründung

Die Formulierung „von denen erwartet werden kann“ ist unpraktikabel. Der 
Hersteller/Importeur darf nicht verpflichtet werden, nicht unterstützte Anwendungen zu 
melden.

96. módosító indítvány
6. FEJEZET, cím

PHASE-IN-ANYAGOKRA ÉS BEJELENTETT 
ANYAGOKRA VONATKOZÓ ÁTMENETI 

RENDELKEZÉSEK

Törölve

97. módosító indítvány
IIa. CÍM (új)

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK AZ 
ANYAGOK REGISZTRÁCIÓJÁRA 
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Begründung

Durch den neuen Titel II a wird eine einheitliche Vorregistrierung für alle Stoffe zu einem 
bestimmten Zeitpunkt erreicht. Dadurch entsteht mehr Planungssicherheit für Hersteller, 
Weiterverarbeiter, Anwender und Behörden. Durch frühzeitige Kooperation und erleichterte 
Konsortienbildung (z.B. OSOR) werden weniger Stoffe vom Markt verschwinden. Dadurch 
werden insbesondere KMUs und nachgeschaltete Anwender entlastet. Die wichtigsten 
Informationen über Eigenschaften und Exposition der Stoffe liegen schon nach 5 Jahren vor. 

98. módosító indítvány
I. FEJEZET (új)

ALAPELVEK

99. módosító indítvány
20a. cikk (új), cím

Az átmeneti rendelkezések alkalmazási 
területe

100. módosító indítvány
20a. cikk, (1) bekezdés (új)

Ennek a címnek átmeneti rendelkezései 
csak olyan phase-in-anyagokra vehetők 
igénybe, amelyekre egy gyártó vagy 
importőr előregisztrációs számot kapott.

101. módosító indítvány
21. cikk, (1) bekezdés

(1) Ennek a rendeletnek a hatályba lépésétől 
számított három éves időszak alatt a 19. 
cikk nem vonatkozik az alábbi anyagokra:

(1) Ennek a rendeletnek a hatályba lépésétől 
számított öt éves időszak alatt a 19. cikk 
nem vonatkozik az 1. feldolgozási listán 
(22e. cikk) szereplő phase-in-anyagokra.

102. módosító indítvány
21. cikk, (1) bekezdés, a) és b) pont
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(a) phase-in-anyagok, ha a 67/548/EGK 
irányelv szerint karcinogénként, 
mutagénként vagy reprotoxikusként az 1. 
vagy 2. kategóriába vannak besorolva, és 
ha azokat ennek a rendeletnek a hatályba 
lépése után legalább egyszer, előállítónként 
és importőrönként legalább évi 1 tonnás 
mennyiségben állítják elő a Közösségben 
vagy hozzák be oda;

Törölve

(b) phase-in-anyagok, ha azokat ennek a 
rendeletnek a hatályba lépése után legalább 
egyszer, előállítónként és importőrönként 
legalább évi 1 000 tonnás mennyiségben 
állítják elő a Közösségben vagy hozzák be 
oda.

103. módosító indítvány
21. cikk, (2) bekezdés

(2) E rendelet hatályba lépésétől számított 
hat éves időszak alatt a 19. cikk nem 
érvényes a phase-in anyagokra, ha azokat 
ennek a rendeletnek a hatályba lépése után 
legalább egyszer, előállítónként és 
importőrönként legalább évi 100 tonnás 
mennyiségben állítják elő a Közösségben 
vagy hozzák be.

(2) E rendelet hatályba lépésétől számított 
hét éves időszak alatt a 19. cikk nem 
érvényes a 2. feldolgozási listán (22f. cikk 
(1) bekezdés) szereplő phase-in-anyagokra.

104. módosító indítvány
21. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) Ennek a rendeletnek a hatályba 
lépésétől számított kilenc éves időszak alatt 
a 19. cikk nem érvényes a 3. feldolgozási 
listán (22f. cikk (2) bekezdés) szereplő 
phase-in-anyagokra.

105. módosító indítvány
21. cikk, (3) bekezdés
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(3) Ennek a rendeletnek a hatályba lépésétől 
számított tizenegy éves időszak alatt a 19. 
cikk nem érvényes a phase-in anyagokra, ha 
azokat ennek a rendeletnek a hatályba 
lépése után legalább egyszer, előállítónként 
és importőrönként legalább évi 1 tonnás 
mennyiségben állítják elő a Közösségben 
vagy hozzák be.

(3) Ennek a rendeletnek a hatályba lépésétől 
számított tizenegy éves időszak alatt a 19. 
cikk nem érvényes a 4. feldolgozási listán 
(22f. cikk (3) bekezdés) szereplő phase-in-
anyagokra.

106. módosító indítvány
21. cikk, (3a) bekezdés (új)

(3a) Az (1)-(4) bekezdésben szereplő 
átmeneti rendelkezések igénybe vételének 
előfeltétele, hogy a phase-in-anyag 
potenciális regisztrációra kötelezettje ezt az 
anyagot a 22. cikk szerint az ott megkövetelt 
adatokkal együtt és az ott megadott 
határidőn belül az anyagregiszterbe 
bejelentette és arra elő regisztrációs számot 
kapott.

107. módosító indítvány
21. cikk, (3b) bekezdés (új)

(3b) Az (1)-(4) bekezdésben szereplő 
átmeneti rendelkezések igénybe vételének 
joga megszűnik, ha a regisztrációra 
kötelezett az anyagregiszterbe bejelentett 
anyagra a 22. cikkben szereplő 
alapinformációkat nem jelenti be az ott 
megadott határidőn belül; az (1)-(4) 
bekezdésben szereplő átmeneti 
rendelkezések igénybe vételi jogának 
megszűnésével a 22a. cikk (4) bekezdés 
szerinti előregisztrációs szám is érvényét 
veszti. Az 1. feldolgozási listán (22e. cikk) 
szereplő anyagokra az 1. mondat nem 
alkalmazandó.
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108. módosító indítvány
21. cikk, (3c) bekezdés (új)

(3c) A (6) bekezdés helyszíni és 
továbbszállított izolált közbenső termékre 
nem alkalmazandó.

109. módosító indítvány
22. cikk, (1) bekezdés

(1) A 67/548/EGK irányelv szerint 
benyújtott bejelentés ennek a címnek az
alkalmazásában regisztrációnak minősül, az 
Ügynökségnek e rendelet hatályba lépése 
után egy éven belül regisztrációs számot kell 
kiadnia

(1) A 67/548/EGK irányelv szerint 
benyújtott bejelentés a II. és a VI. cím
alkalmazásában regisztrációnak és 
értékelésnek minősül; az Ügynökségnek e 
rendelet hatályba lépése után egy éven belül 
regisztrációs számot kell kiadnia.

A 793/93/EGK rendelet vagy egy másik, 
egyenértékű nemzetközileg elfogadott 
eljárás szerint, ennek a rendeletnek a 
hatályba lépését megelőzően elvégzett 
értékelés e cím alkalmazásában 
regisztrációnak és értékelésnek minősül. Az 
Ügynökségnek e rendelet hatályba lépése 
után egy éven belül regisztrációs számot 
kell kiadnia.

Begründung

Diese Stoffe wurden bereits im Rahmen der Neustoffanmeldung bzw. der EU-
Altstoffverordung bewertet. Diese Bewertungen müssen anerkannt werden. Eine erneute 
Einreichung der Unterlagen wäre eine unnötige Förmelei.

110. módosító indítvány
22. cikk, (2) bekezdés

(2) Ha egy gyártott vagy behozott bejelentett 
anyag mennyisége gyártónként vagy 
importőrönként eléri a 11. cikk szerinti 
következő mennyiségi küszöböt, úgy az 
ehhez a mennyiségi küszöbhöz valamint az 
összes alatta lévő mennyiségi küszöbhöz 
megkövetelt, 9. és 11. cikk szerinti 

(2) Az (1) bekezdés szerint regisztráltnak 
minősülő anyagokra a 20. cikk 
alkalmazandó.
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információt szolgáltatni kell, amennyiben 
azok továbbítása még nem történt meg az 
említett cikkek alapján..

Begründung

Der Verweis auf Mengenschwellen ist entbehrlich (s. Begründung zu Art. 11). Lediglich die 
Meldepflichten nach Art. 20 sind zu beachten.

111. módosító indítvány
1a. FEJEZET (új), cím

ELŐREGISZTRÁCIÓ

112. módosító indítvány
22a. CIKK (új), cím

Bejelentési kötelezettség az 
anyagregiszterbe

Begründung

Durch den neuen Titel II a  wird im Rahmen der Erstellung des Stoffinventars siehe Art. 3 
Abs. 20) von den Unternehmen auch die Kerninformationen gemeldet (siehe  Art. 22c). Diese 
beinhalten die wichtigsten Informationen über Stoffeigenschaften, Exposition und 
Verwendung. Auf dieser Basis ist eine Priorisierung möglich mit zeitlich gestaffelten 
Bearbeitungslisten für die weitere Registrierung.

113. módosító indítvány
22a cikk (új), (1)-(3) bekezdés

(1) Kivéve, ha ez a rendelet másként 
rendelkezik, az a gyártó vagy importőr, aki 
egy anyagot önmagában vagy 
készítményben évi 1 tonnás vagy nagyobb 
mennyiségben gyárt vagy hoz be, köteles a 
(2) bekezdés szerinti adatokat az 
anyagregiszterbe való felvétel céljából e 
rendelet hatályba lépésétől számított egy év 
és 6 hónapon belül az Ügynökségnek 



PE 357.851v01-00

külső fordítás

56/126 PA\566105HU.doc

HU

jelenteni.
(2) Az alábbi adatokat kell az Ügynökség 
által a 108. cikk szerint meghatározott 
formátumban jelenteni:
a) a gyártó vagy importőr neve és címe, 
valamint a kapcsolattartó megnevezése;
b) nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e a 
gyártó vagy importőr nevének és címének a 
22b. cikk (2) bekezdése szerinti 
közzétételéhez;
c) az anyag és adott esetben az 
anyagcsoport neve és esetleges CAS-száma;
d) éves termelési volumen 
nagyságfokozatokban megadva (> 1 t, > 10 
t, > 100 t, > 1000 t);
e) hivatkozás azokra a toxikológiai vagy 
ökotoxikológiai végpontokra, amelyekre a 
gyártónak vagy importőrnek saját 
állatkísérletekből származó vonatkozó 
vizsgálatok állnak rendelkezésére;
f) nyilatkozat arról, hogy az anyag 
kizárólag helyszíni vagy továbbszállított 
izolált közbenső termékként kerül 
felhasználásra;
g) nyilatkozat arról, hogy a gyártó vagy 
importőr hajlandó-e egy 10. cikk szerinti
konzorciumban közreműködni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti határidő lejárta 
után, egy további 6 hónapos utólagos 
bejelentési határidőn belül beadott 
kérelemre az Ügynökség indokolt esetben 
engedélyezheti az anyagregiszterbe történő 
(2) bekezdés szerinti utólagos bejelentést. 
Utólagos bejelentés esetén is érvényes az 
alapinformációk 22c. cikk szerinti 
bejelentésére vonatkozó határidő. 
Amennyiben az Ügynökség az utólagos 
bejelentést elutasítja, e határozat ellen a 
87., 88. és 89. cikk rendelkezései szerint 
fellebbezés nyújtható be.
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Begründung

Dieses Antragsrecht kommt vor allem für nachgeschaltete Anwender in Frage, die nach
Ablauf der Meldefrist zum Stoffregister feststellen, dass ein wichtiger Stoff von ihrem 
Lieferanten nicht gemeldet wurde. Innerhalb der Nachmeldefrist besteht die Chance, einen 
anderen Lieferanten zu finden und den Stoff nachmelden zu lassen oder ihn selbst zu melden.

114. módosító indítvány
22a. cikk (új), (4)-(6) bekezdés

(4) Az Ügynökség köteles az 
anyagregiszterbe való bejelentésnek a 22a. 
cikk szerint egy számot adni 
(előregisztrációs szám), továbbá rögzíteni a 
bejelentés Ügynökséghez való beérkezési 
dátumát. Az Ügynökség köteles az 
előregisztrációs számról és a beérkezési 
dátumról a gyártót vagy importőrt 
haladéktalanul értesíteni. Emellett az 
Ügynökség köteles figyelmeztetni a gyártót 
vagy importőrt a 22c. cikk szerinti jelentési 
kötelezettségekre és e kötelezettségek nem 
teljesítésének vagy elmulasztásának 
következményeire.
Az előregisztrációs szám a 21. cikk szerinti 
anyag gyártására vagy behozatalára 
vonatkozó ideiglenes jogosultság 
igazolására szolgál.
(5) A helyszíni és továbbszállított izolált 
közbenső termékekre a (4) bekezdés 
megfelelően érvényes, azzal, hogy az 
Ügynökség az anyagregiszterbe való 
bejelentéshez a 18. cikk (1) bekezdése 
szerinti regisztrációs számot adja ki.
(6) A továbbfeldolgozók az anyagregiszter 
közzétételétől számított 1 éven belül 
kötelesek az Ügynökséggel közölni a 22b. 
cikk (2) bekezdése szerint, hogy mely 
toxikológiai vagy ökotoxikológiai 
végpontokra vonatkozó, saját 
állatkísérletekből származó vizsgálatok 
állnak rendelkezésére. Az Ügynökség 
kiegészíti az anyagregisztert, és ezt a 
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kiegészítést az (5) bekezdés 1. mondatában 
szereplő határidő lejárta után 30 nappal 
közzéteszi.

Begründung

Für die Priorisierung sind die toxischen Eigenschaften des Stoffes, das Ausmaß der 
Exposition und die Herstellungsmenge ausschlaggebend. Jeder Stoff wird hiernach  auf eine 
der Bearbeitungslisten aufgenommen und zu einem bestimmten Zeitpunkt für die 
Registrierung aufgerufen. Dadurch wird schneller ein höheres Maß an Sicherheit erreicht 
sowie die Konsortienbildung erleichtert.

115. módosító indítvány
22b. cikk (új), cím

Anyagregiszter 

Begründung

Durch die Veröffentlichung der Stoffliste / Inventar durch die Agentur wird frühzeitig ein 
hohes Maß an Transparenz geschaffen

116. módosító indítvány
22b. cikk (új), (1)-(3) bekezdés

(1) Az Ügynökség egy, a 22a. cikk szerinti 
adatokat tartalmazó anyagregisztert vezet.
(2) Az Ügynökség a 22a. cikk (1) bekezdése 
szerinti jelentési határidő lejárta után 1 
hónappal közli az anyagregiszterbe 
bejelentett összes anyagra vonatkozóan
a) az anyag és adott esetben az 
anyagcsoport nevét, és esetleges CAS-
számát;
b) a gyártó vagy importőr nevét és címét, 
amennyiben a 22a. cikk (2) bekezdés b) 
pont szerinti hozzájárulás rendelkezésre áll;
c) tájékoztatást arról, hogy mely 
toxikológiai vagy ökotoxikológiai 
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végpontokra állnak rendelkezésre 
gerinceseken végzett állatkísérleti 
vizsgálatok;
d) tájékoztatást arról, ha az anyagot a 22e. 
cikk szerint a rendelet hatályba lépésétől 
számított 5 éven belül regisztráltatni kell (1. 
feldolgozási lista).
(3) Az Ügynökség a 22a. cikk (3) bekezdés 
szerint engedélyezett utólagos 
bejelentésekből származó, (2) bekezdés 
szerinti adatokat az utólagos bejelentési 
határidő lejárta után 1 hónappal közzéteszi.

117. módosító indítvány
22c. cikk (új), cím

Fontos információk

118. módosító indítvány
22c. cikk (új), (1)-(5) bekezdés

(1) Az anyagregiszterben szereplő anyagok 
gyártója vagy importőre az anyagregiszter 
22b. cikk (2) bekezdése szerinti közzétételét 
követő 3 év 6 hónapon belül köteles az 
Ügynökségnek minden egyes anyagra 
vonatkozóan bejelenteni a (2) bekezdés 
szerinti alapinformációkat. Az első mondat 
az 1. feldolgozási lista (22e. cikk ) 
anyagaira nem alkalmazandó.
(2) Az alábbi adatokat kell az Ügynökség 
által a 108. cikk szerint meghatározott 
formátum alapinformációként szolgáltatni:
a) az V. melléklet szerinti anyagjellemzők; 
olyan anyagokra, amelyeket gyártónként és 
importőrönként 10 tonnánál kisebb 
mennyiségben gyártanak a Közösségben 
vagy hoznak be oda, az V. melléklet szerinti 
anyagjellemzők vonatkozásában a 
rendelkezésre álló meglévő adatokat kell 
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közölni;
b) besorolás és jelölés, ha van ilyen;
c) a felhasználási kategóriára vonatkozó 
adatok az Iba. (új) melléklet szerint;
d) az expozícióra vonatkozó adatok az Ibb. 
(új) melléklet szerint; 
e) a 2. feldolgozási listába való besorolás 
22f. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az 
Ibb (új) melléklet kritériumainak 
megfelelően, amennyiben szükséges.
(3) Az (1) bekezdés szerinti határidő lejárta 
után, egy további 6 hónapos utólagos 
bejelentési határidőn belül beadott 
kérelemre az Ügynökség indokolt esetben 
engedélyezheti a (2) bekezdés szerinti 
alapinformációk, valamint az 
anyagregiszterben szereplő anyagokra 
vonatkozó 22a. cikk (2) bekezdése szerinti 
adatok utólagos közlését. Az Ügynökség 
ilyen esetben az említett utólagos 
adatközlést eszközlő gyártónak/importőrnek 
előregisztrációs számot ad ki.
(4) Azon monomerek kivételével, amelyek 
helyszíni és továbbszállított izolált közbenső 
termékként kerülnek felhasználásra, az (1)-
(5) bekezdés nem alkalmazandó helyszíni és 
továbbszállított izolált közbenső termékre. 
Az ilyen anyagok gyártói és importőrei 
azonban kötelesek a (2) bekezdés a) 
pontjában említett, az V. melléklet szerint 
anyagjellemzőkre vonatkozó adatokat – a 
szenzibilizálási adatok kivételével –az (1) 
bekezdésben szereplő határidőn belül 
kidolgozni; ezeket az adatokat az illetékes 
hatóságok hivatalos ellenőrzései során 
(122. cikk), valamint az Ügynökség részére 
kérésre be kell tudni mutatni.
(5) A 10. cikk és a 18. cikk (2) 
bekezdésének 1. és 3ff mondata, (3) és (4) 
bekezdése megfelelően alkalmazandó.
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119. módosító indítvány
3. FEJEZET (új), cím

A REGISZTRÁCIÓ PRIORIZÁLÁSA AZ 
ÁTMENETI SZABÁLYOZÁS SORÁN

120. módosító indítvány
22d. cikk (új), cím

Alapelvek

121. módosító indítvány
22d. cikk (új), (1)-(4) bekezdés

(1) Az anyagok 2. fejezetben szereplő 
rendelkezések szerinti regisztrációja az 
átmeneti szabályozás alatt az alábbi 
rendelkezésekben rögzített prioritások 
alapján történik.
(2) A prioritások meghatározásához az 
Ügynökség a 22e. cikk és a 22f. cikk szerint 
négy feldolgozási listát állít össze a gyártók 
és importőrök előregisztrációs adatai (2. 
fejezet) alapján. Az Ügynökség ezeket a 
feldolgozási listákat módosítja vagy 
kiegészíti, amennyiben az engedélyezett 
utólagos anyagregiszter-bejelentések (22a. 
cikk (3) bekezdés) ill. alapinformáció-
bejelentések (22c. cikk (3) bekezdés) 
módosítják vagy kiegészítik a gyártók vagy 
importőrök előregisztráció során közölt 
adatait.
(3) Több gyártó vagy importőr ugyanazon 
anyagra közölt adatainak eltérése esetén az 
Ügynökségnek azokat az adatokat kell 
figyelembe vennie, amelyek magasabb 
prioritáshoz vezetnek.
(4) Kérelemre, indokolt esetben, egy 
anyagnak a (3) bekezdés szerint elvégzett 
magasabb prioritásba történt sorolását az 
Ügynökség ezen kérelmező részére 
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visszaállíthatja az ő előregisztrációs
adataiból a 22e. cikk vagy 22f. cikk szerint 
következő alacsonyabb prioritásra. Az 
Ügynökség 1. mondat szerinti elutasító 
határozata ellen a kérelmező a 87., 88. és 
89. cikk rendelkezései szerint fellebbezést 
nyújthat be.

122. módosító indítvány
22e. cikk (új), cím

Az 1. feldolgozási lista anyagai

123. módosító indítvány
22e. cikk (új), (1) és (2) bekezdés

(1) Az 1. feldolgozási lista anyagait a 
rendelet hatályba lépésétől számított 5 éven 
belül kell regisztráltatni. Az 1. feldolgozási 
lista anyagai a következő anyagok:
a) olyan phase-in-anyagok, amelyek a 
67/548/EGK irányelv I. mellékletében 
karcinogénként, mutagénként vagy 
reprotoxikusként az 1. vagy 2. kategóriába 
vannak besorolva, és a gyártók vagy 
importőrök termelési volumenre vonatkozó 
adatai (22a. cikk (2) bekezdés d) pont) 
szerint előállítónként és importőrönként 
legalább évi 1 tonnás vagy nagyobb 
mennyiségben állítják elő a Közösségben 
vagy hozzák be oda;
b) phase-in-anyagok, ha azokat a gyártók 
vagy importőrök termelési volumenre 
vonatkozó adatai (22a. cikk (2) bekezdés d) 
pont) szerint előállítónként és 
importőrönként legalább évi 1 000 tonnás 
mennyiségben állítják elő a Közösségben 
vagy hozzák be oda.
(2) Az 1. feldolgozási lista és esetleges 
kiegészítéseinek és módosításainak 
közzététele a 22b. cikk (2) bekezdésének d) 
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pontja szerint az anyagregiszter 
közzétételével együtt történik.

124. módosító indítvány
22f. cikk (új), cím

A 2-4. feldolgozási lista anyagai

125. módosító indítvány
22f. cikk (új), (1)-(4) bekezdés

(1) A 2. feldolgozási lista anyagait a 
rendelet hatályba lépésétől számított 7 éven 
belül kell regisztráltatni. A 2. feldolgozási 
lista anyagai a következő anyagok:
a) phase-in-anyagok, ha azokat a gyártók 
vagy importőrök termelési volumenre 
vonatkozó adatai (22a. cikk (2) bekezdés d) 
pont) szerint előállítónként és 
importőrönként legalább évi 100 tonnás 
mennyiségben állítják elő a Közösségben 
vagy hozzák be oda;
b) phase-in-anyagok, ha azokat a gyártók 
vagy importőrök termelési volumenre 
vonatkozó adatai (22a. cikk (2) bekezdés d) 
pont) szerint előállítónként és 
importőrönként legalább évi 1 tonnás 
mennyiségben állítják elő a Közösségben 
vagy hozzák be oda, és azokat valamely 
gyártó vagy importőr a 22c. cikk (2) 
bekezdés e) pontja szerint az Ibb(új) 
melléklet kritériumainak megfelelően a 2. 
feldolgozási listába sorolja be; a 22e. cikk 
csorbítatlanul marad.
(2) A 3. feldolgozási lista anyagait a 
rendelet hatályba lépésétől számított 9 éven 
belül kell regisztráltatni. A 3. feldolgozási 
lista anyagai phase-in-anyagok, ha azokat 
a gyártók vagy importőrök termelési 
volumenre vonatkozó adatai (22a. cikk (2) 
bekezdés d) pont) szerint előállítónként és 
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importőrönként legalább évi 10 tonnás 
mennyiségben állítják elő a Közösségben 
vagy hozzák be oda, és nem az (1) bekezdés 
b) pontja szerint regisztrálandók.
(3) A 4. feldolgozási lista anyagait a 
rendelet hatályba lépésétől számított 11 
éven belül kell regisztráltatni. A 4. 
feldolgozási lista anyagai phase-in-
anyagok, ha azokat a gyártók vagy 
importőrök termelési volumenre vonatkozó 
adatai (22a. cikk (2) bekezdés d) pont) 
szerint előállítónként és importőrönként 
legalább évi 1 tonnás mennyiségben állítják 
elő a Közösségben vagy hozzák be oda, és 
nem az (1) bekezdés b) pontja szerint 
regisztrálandók.
(4) Az Ügynökség a 2-4. feldolgozási listát a 
az alapinformációk bejelentésére szolgáló, 
a 22c. cikk (1) bekezdésében szereplő 
határidő lejárta után egy hónappal teszi 
közzé. Amennyiben az engedélyezett 
utólagos alapinformáció-bejelentések (22c. 
cikk (3) bekezdés) a 22d. cikk (2) 
bekezdésének 2. mondata és a 22d. cikk (3) 
bekezdése szerint a feldolgozási listák 
kiegészítését vagy módosulását 
eredményezik, akkor az Ügynökség ezeket a 
kiegészítéseket vagy módosításokat a 22c. 
cikk (3) bekezdésében szereplő utólagos 
bejelentési határidő lejárta után egy 
hónappal közzéteszi..

126. módosító indítvány
26. cikk, (1)-(5) bekezdés

(1) A 21. cikkben szereplő átmeneti 
szabályozások igénybe vételéhez a phase-in-
anyag potenciális regisztrációra kötelezettje 
az alábbi adatokat köteles az Ügynökség 
által a 108. cikk szerint meghatározott 
formátumban az Ügynökség adatbankjába 
történő felvétel céljából közölni:

Törölve
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(a) az anyag és adott esetben az 
anyagcsoport neve, esetleges EINECS- és 
CAS-számával együtt;
(b) a kapcsolattartó személy neve, címe és 
megjelölése;
(c) a regisztrációhoz előirányozott határidő 
/mennyiségi tartomány;
(d) utalás azokra a fizikai-kémiai, 
toxikológiai és ökotoxikológiai 
végpontokra/tulajdonságokra, amelyekre 
vonatkozóan esetleg vizsgálatok és adatok 
állnak rendelkezésére a regisztrációs 
adatszolgáltatási követelmények 
teljesítéséhez, és
(e) nyilatkozat arról, hogy a d) pont alatt 
megnevezett vizsgálatok tartalmaznak-e 
gerincesekkel folytatott kísérleteket, illetve 
amennyiben nem, akkor szándékoznak-e a 
regisztrációval együtt a 9. cikk a) pont x) 
alpont céljára beleegyező nyilatkozatot 
tenni.
A potenciális regisztrációra kötelezett az 1. 
albekezdés szerint benyújtandó adatokat 
azokra a végpontok/tulajdonságokra 
korlátozhatja, melyekhez kísérletek 
szükségesek.
(2) A (2) bekezdés szerinti adatokat 
legkésőbb 18 hónappal a következő 
határidő lejárta előtt kell benyújtani:
(a) a 21. cikk (1) bekezdése szerint évente 
1000 tonna vagy annál nagyobb 
mennyiségben előállított vagy behozott 
phase-in anyagokra vonatkozó határidő;
(b) a 21. cikk (1) bekezdése szerint évente 
legalább 1 tonna vagy annál nagyobb 
mennyiségben előállított vagy behozott 
phase-in anyagokra vonatkozó határidő.
(3) Azok a regisztrációra kötelezettek, akik 
az (1) bekezdés szerint megkövetelt 
adatokat nem nyújtják be, a 21. cikkben 
foglaltakat nem vehetik igénybe.
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(4) Azok a gyártók vagy importőrök, akik 
évi 1 tonna alatti mennyiségben gyártanak 
vagy hoznak be phase-in-anyagokat, 
közölhetik az Ügynökséggel az (1) bekezdés 
szerinti adatokat; ehhez az Ügynökség által 
a 108. cikk szerint meghatározott formátum 
alkalmazandó.
(5) Az Ügynökség az (1)-(4) bekezdés 
szerint átadott adatokat egy adatbankba 
veszi fel. Az Ügynökség köteles azoknak a 
gyártóknak vagy importőröknek, akik egy 
anyagra az (1)-(4) bekezdés szerint
adatokat közöltek, az erre az anyagra 
vonatkozó adatokhoz hozzáférést 
biztosítani. A tagállamok illetékes 
hatóságai is hozzáférhetnek ezekhez az 
adatokhoz.

Begründung

Entfällt in Titel III, weil die Vorregistrierung systematisch in Titel IIa über die Registrierung 
geregelt werden sollte (dort insbes. Art. 20a, 22a). Die Vorregistrierung ist unter dem 
Gesichtspunkt der Verringerung von Tierversuchen nicht erforderlich.

127. módosító indítvány
27. cikk, (1) bekezdés

(1) Mindazok a gyártók és importőrök, akik 
a 26. cikknek megfelelően adatokat 
szolgáltattak az Ügynökségnek ugyanazon 
phase-in-anyagról, résztvevői lesznek egy 
anyag-információcsere fórumnak (SIEF).

1) Mindazok a gyártók és importőrök, akik a 
22a. cikknek megfelelően adatokat 
szolgáltattak az Ügynökségnek ugyanazon 
phase-in-anyagról, résztvevői lesznek egy 
anyag-információcsere fórumnak (SIEF)

Begründung

Folgeänderung, da Artikel 26 gestrichen wird.  Die Informationen müssen jetzt unter Art. 22a
in das Stoffregister gemeldet werden.

128. módosító indítvány
28. cikk, (1) bekezdés

(1) Mielőtt a regisztrációs adatszolgáltatási (1) Mielőtt a regisztrációs adatszolgáltatási 
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követelmények teljesítése érdekében 
valamely SIEF-résztvevő gerinceseken 
végzett állatkísérletekbe kezdene, a 26. cikk 
szerinti adatbank lekérdezésével és a SIEF-
en belüli kommunikáció segítségével köteles 
kideríteni, nem létezik-e már ilyen vizsgálat. 
Amennyiben a SIEF-en belül már 
rendelkezésre áll ilyen vizsgálat, a SIEF-
résztvevőnek, akinek el kellett volna 
végeznie az állatkísérletet a vizsgálati 
tanulmányt a 26. cikk (2) bekezdésében 
megszabott határidő lejártát követő két 
hónapon belül el kell kérnie.

követelmények teljesítése érdekében 
valamely SIEF-résztvevő gerinceseken 
végzett állatkísérletekbe kezdene, a 22b.
cikk szerinti anyagregiszter lekérdezésével 
és a SIEF-en belüli kommunikáció
segítségével köteles kideríteni, nem létezik-e 
már ilyen vizsgálat. Amennyiben a SIEF-en 
belül már rendelkezésre áll ilyen vizsgálat, a 
SIEF-résztvevőnek, akinek el kellett volna 
végeznie az állatkísérletet a vizsgálati 
tanulmányt el kell kérnie.

Begründung

Folgeänderung, da Art. 26 gestrichen.  Die Informtationen sind stattdessen im Stoffregister 
nach Artikel 22 b enthalten.

Die Anforderung von vorliegenden Wirbeltierstudien sollte nicht an eine Frist geknüpft 
werden, da Studien entwedder bereits zur Erstellung der Kerninformationen nach 22.cikkc 
oder aber zum Zeitpunkt der Registrierung benötigt werden.  Zudem muss die Möglichkeit 
bestehen, auch scon früher die Studie anzufordern, wenn z.B. die Absicht besteht, zu einem 
frühreren Zeitpunkt zu registrieren.

129. módosító indítvány
28. cikk, (2) bekezdés

(2) Amennyiben a SIEF keretében nem áll 
rendelkezésre gerincesekkel végzett 
vonatkozó állatkísérleti tanulmány, akkor a 
résztvevőnek kapcsolatba kell lépnie a többi 
SIEF-résztvevővel, akik az anyagra azonos 
vagy hasonló felhasználásokat adtak meg és 
akiknek adott esetben szintén el kellene 
végezniük az ilyen állatkísérleteket. Az 
érdekeltek kötelesek minden lépést megtenni 
annak érdekében, hogy megállapodjanak, 
melyikük végzi el a kísérleteket 
valamennyiük számára.

(2) Amennyiben a SIEF keretében nem áll 
rendelkezésre gerincesekkel végzett 
vonatkozó állatkísérleti tanulmány, akkor a 
résztvevőnek kapcsolatba kell lépnie a többi 
SIEF-résztvevővel, akik az anyagra azonos 
vagy hasonló felhasználásokat, vagy 
felhasználási és expozíciós kategóriákat
adtak meg és akiknek adott esetben szintén 
el kellene végezniük az ilyen 
állatkísérleteket. Az érdekeltek kötelesek 
minden lépést megtenni annak érdekében, 
hogy megállapodjanak, melyikük végzi el a 
kísérleteket valamennyiük számára .
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130. módosító indítvány
28a. cikk (új), cím

Illetékesség és jogvédelem

131. módosító indítvány
28a. cikk (új), (1) bekezdés

(1) Ellenkező rendelkezés hiányában az 
Ügynökség illetékes az e cím szerinti 
határozatok meghozatalára.

Begründung

Die Zuständigkeit der Agentur sollte der Klarheit halber für den gesamten Titel III 
ausdrücklich genannt werden.

132. módosító indítvány
28a. cikk (új), (2) bekezdés

(2) Az Ügynökség e cím szerinti határozatai 
ellen a 87., 88. és 89. cikk rendelkezései 
szerint fellebbezés nyújtható be.

Begründung

Statt einer enumerativen Aufzählung sollte das Widerspruchsrecht hier zentral festgelegt 
werden.

133. módosító indítvány
29. cikk (1) bekezdés, 1a. albekezdés (új)

Ez nem érvényes olyan anyagokra és 
készítményekre, amelyeket évi 1 kg alatti 
mennyiségben vagy egyszeri 
szállítmányként tudományos kutatás és 
fejlesztés céljára hoznak forgalomba.
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Begründung

Es ist unverhältnismäßig, wenn für Kleinstmengen bzw. für eine einmalige Lieferung (z. B. 
eines Hochschullehrers) ein Sicherheitsdatenblatt erstellt werden muss.

134. módosító indítvány
29. cikk, (3) bekezdés

(3) Amennyiben egy készítmény nem 
teljesíti az 1999/45/EK irányelv 5., 6. és 7. 
cikke szerinti veszélyeskénti besorolás 
kritériumait, azonban nem-gázalakú 
készítmények esetén ≥1 tömegszázalékos 
egyenkénti koncentrációban, gázalakú 
készítmények esetében pedig ≥1 térfogat-
százalékos egyenkénti koncentrációban 
tartalmaz legalább egy egészségre ártalmas 
vagy környezetre veszélyes anyagot, vagy 
olyan anyagot, amelyre közösségi 
foglalkozási expozíciós határérték van 
megadva, úgy a forgalomba hozataláért 
felelős személy - legyen az akár a gyártó, az 
importőr, a továbbfeldolgozó vagy a 
kereskedő - köteles egy továbbfeldolgozó 
kívánságára az e rendelet Ia. mellékletének 
megfelelően összeállított biztonsági 
adatlapot annak megküldeni.

(3) Amennyiben egy készítmény nem 
teljesíti az 1999/45/EK irányelv 5., 6. és 7. 
cikke szerinti veszélyeskénti besorolás 
kritériumait, azonban nem-gázalakú 
készítmények esetén ≥1 tömegszázalékos 
egyenkénti koncentrációban, gázalakú 
készítmények esetében pedig ≥1 térfogat-
százalékos egyenkénti koncentrációban 
tartalmaz legalább egy egészségre ártalmas 
vagy környezetre veszélyes anyagot, vagy 
olyan anyagot, amelyre közösségi 
foglalkozási expozíciós határérték van 
megadva, úgy a forgalomba hozataláért 
felelős személy - legyen az akár a gyártó, az 
importőr, a továbbfeldolgozó vagy a 
kereskedő - köteles az e rendelet Ia. 
mellékletének megfelelően összeállított 
biztonsági adatlapot megküldeni.

Begründung

Für gefährliche Stoffe sollte automatisch ein Sicherheitsdatenblatt an den nachgeschalteten 
Anwender gesendet werden.

135. módosító indítvány
29. cikk, (6) bekezdés, 2. albekezdés

Amennyiben anyagbiztonsági értékelésre 
került sor, úgy a vonatkozó expozíciós 
forgatókönyveket a biztonsági adatlaphoz 
mellékletként csatolni kell.

Amennyiben anyagbiztonsági értékelésre 
került sor, úgy a vonatkozó expozíciós 
forgatókönyveket vagy az expozíciós 
kategóriákat a biztonsági adatlap megfelelő 
szakaszaiban ismertetni kell és/ vagy 
elektronikus úton rendelkezésre kell 
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bocsátani.

Begründung

Die Erweiterung eines Sicherheitsdatenblatts um Anhänge zu verschiedenen 
Expositionsszenarien widerspricht den geltenden internationalen Anforderungen an ein 
Sicherheitsdatenblatt. Eine Vielzahl von Anhängen mit unterschiedlichen 
Expositionsszenarien ist in der Praxis nicht handhabbar und führt zu einem nicht akzeptablen 
Aufwand insbesondere für KMUs, denn im Sicherheitsdatenblatt werden sowohl die 
Verwendung des Stoffes sowie Maßnahmen zum Risikomanagement beschrieben.  Darüber 
hinaus muss das Sicherheitsdatenblatt den GHS-Anforderungen entsprechen.

136. módosító indítvány
29. cikk, (7) bekezdés

(7) A megadott felhasználásokhoz a 
továbbfeldolgozóknak a számukra 
rendelkezésre bocsátott biztonsági 
adatlapokban szereplő információkat kell 
használniuk.

(7) A megadott expozíciós kategóriákhoz a 
továbbfeldolgozóknak a számukra 
rendelkezésre bocsátott biztonsági 
adatlapokban szereplő információkat kell 
használniuk.

Begründung

Es wäre ein unnötiger Aufwand, wenn allein aufgrund des Inkrafttretens der Verordnung 
Sicherheitsdatenblätter nochmals verschickt werden müssen, obwohl diese bereits den
Abnehmern vorliegen.

137. módosító indítvány
29. cikk, (8) bekezdés

(8) A biztonsági adatlapot papíron vagy 
elektronikus úton legkésőbb egy adott anyag 
e rendelet hatályba lépése utáni első 
szállításának időpontjáig meg kell küldeni. 

(8) A biztonsági adatlapot papíron vagy 
elektronikus úton legkésőbb egy adott anyag 
e rendelet hatályba lépése utáni első 
szállításának időpontjáig meg kell küldeni, 
kivéve, ha a 29. cikk (6) bekezdésének 
megfelelő biztonsági adatlap rendelkezésre 
bocsátása már e rendelet hatályba lépését 
megelőzően megtörtént. A szállítók 
kötelesek a biztonsági adatlapot az alábbi 
esetekben késedelem nélkül aktualizálni:
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Begründung

Es wäre ein unnötiger Aufwand, wenn allein aufgrund des Inkrafttretens der Verordnung 
Sicherheitsdatenblätter nochmals verschickt werden müssen, obwohl diese bereits den 
Abnehmern vorliegen.

138. módosító indítvány
30. cikk, cím

Adatszolgáltatási kötelezettség a kapcsolódó
szereplők felé olyan anyagokat és 
készítményeket illetően, amelyekhez nem 
kell biztonsági adatlap

Adatszolgáltatási kötelezettség a kapcsolódó 
szereplők felé olyan anyagokat és 
készítményeket illetően, amelyekhez 
biztonsági adatlapot küldenek

...

139. módosító indítvány
30. cikk, (1) bekezdés

(1) Egy önmagában vagy készítményben 
lévő anyag szállítási láncának minden olyan 
szereplője, akiknek a 29. cikk értelmében 
nem kell biztonsági adatlapot megküldeni, 
köteles a közvetlen továbbfeldolgozóval 
vagy kereskedővel az alábbi adatokat 
közölni:

(1) Egy önmagában vagy készítményben 
lévő anyag szállítási láncának minden olyan 
szereplője, akik a 29. cikk értelmében nem 
küldenek meg biztonsági adatlapot, köteles a 
közvetlen továbbfeldolgozóval vagy 
kereskedővel az alábbi adatokat közölni:

Begründung

Die Vorschrift darf keine Anwendung finden, wenn – auch ohne nach Art. 29 hierzu 
verpflichtet zu sein – ein Sicherheitsdatenblatt übermittelt wird.

140. módosító indítvány
30. cikk, (1) bekezdés, a) pont

(a) a 18. cikk (1) bekezdése szerinti 
regisztrációs szám/ok, amennyiben 
rendelkezésre állnak;

Törölve
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Begründung

Es ist nicht angemessen, dass für nicht als gefährlich eingestufte Stoffen in Zubereitungen die 
Registrierungsnummer im Sicherheitsdatenblatt aufgeführt werden muss, während für 
gefährliche Zubereitungen mit einem Sicherheitsdatenblatt nur die gefährlichen Inhaltsstoffe 
und nicht die ungefährlichen unter Angabe der Registriernummer übermittelt werden müssen.

141. módosító indítvány
34. cikk, (2) bekezdés

(2) A továbbfeldolgozónak joga van ahhoz, 
hogy a gyártóval, importőrrel vagy egy 
másik továbbfeldolgozóval, aki anyagot 
szállít neki, írásban közöljön egy 
felhasználást, miáltal ez megadott 
alkalmazássá válik. Ezzel elegendő 
információt ad át ahhoz, hogy szállítója a 
saját anyagbiztonsági értékelésében erre 
felhasználásra expozíciós forgatókönyvet 
tudjon kidolgozni..

(2) A továbbfeldolgozónak joga van ahhoz, 
hogy a gyártóval, importőrrel vagy egy 
másik továbbfeldolgozóval, aki anyagot 
szállít neki, írásban közöljön egy 
felhasználást vagy felhasználási és 
expozíciós kategóriákat, miáltal ez megadott 
felhasználássá válik. Ezzel elegendő 
információt ad át ahhoz, hogy szállítója a 
saját anyagbiztonsági értékelésében ezeket 
figyelembe tudja venni.

Begründung

Statt der Angabe einzelner Verwendungen sollte es aureichen, Verwendung- und 
Expositionskategorien anzugeben, damit Abnehmer ihren Vorlieferanten keine Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse offenlegen müssen.

142. módosító indítvány
34. cikk, (3) bekezdés

(3) Regisztrált anyagok esetén a gyártó vagy 
importőr a következő továbbfeldolgozóval 
szemben, aki valamilyen felhasználást 
közölt, a 13. cikk szerinti kötelezettségeit 
még az anyag következő szállítását 
megelőzően köteles teljesíteni, amennyiben 
ez a közlés a következő szállítást legalább 
egy hónappal megelőzően történt, különben 
pedig a közlést követő egy hónapon belül, a 
kettő közül a későbbi határidő az érvényes. 
Phase-in-anyagok esetében a gyártónak vagy 
importőrnek a 21. cikkben szereplő 
vonatkozó határidő lejárta előtt kell eleget 

(3) Regisztrált anyagok esetén a gyártó vagy 
importőr a következő továbbfeldolgozóval 
szemben, aki valamilyen felhasználást vagy 
felhasználási és expozíciós kategóriát
közölt, a 13. cikk szerinti kötelezettségeit 
még az anyag következő szállítását 
megelőzően köteles teljesíteni, amennyiben 
ez a közlés a következő szállítást legalább 
egy hónappal megelőzően történt, különben 
pedig a közlést követő egy hónapon belül, a 
kettő közül a későbbi határidő az érvényes. 
Phase-in-anyagok esetében a gyártónak vagy 
importőrnek a 21. cikkben szereplő 
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tennie a kérésnek és teljesítenie a 13. cikkből 
származó kötelezettségeket, amennyiben a 
továbbfeldolgozó közlése legalább 12 
hónappal az adott határidő lejárta előtt 
történt meg.

vonatkozó határidő lejárta előtt kell eleget 
tennie a kérésnek és teljesítenie a 13. cikkből 
származó kötelezettségeket, amennyiben a 
továbbfeldolgozó közlése legalább 12 
hónappal az adott határidő lejárta előtt 
történt meg.

143. módosító indítvány
34. cikk, (4) bekezdés

(4) Egy anyagot önmagában vagy 
készítményben továbbfeldolgozó minden 
olyan felhasználásra, amely a vele biztonsági 
adatlapon közölt expozíciós 
forgatókönyvben leírt jellemzők 
valamelyikétől eltér, köteles egy 
anyagbiztonsági jelentést készíteni a XI. 
mellékletben foglaltaknak megfelelően.

(4) Egy anyagot önmagában vagy 
készítményben továbbfeldolgozó minden 
olyan felhasználásra vagy felhasználási és 
expozíciós kategóriára, amely a vele 
biztonsági adatlapon közölt expozíciós 
forgatókönyvben vagy az abban 
megnevezett felhasználási és expozíciós 
kategóriákban leírt jellemzők 
valamelyikétől eltér, köteles egy 
anyagbiztonsági jelentést készíteni a XI. 
mellékletben foglaltaknak megfelelően. Ez 
csak 1 t / év feletti anyagokra érvényes.

Begründung

Nachgeschaltete Anwender, insbesondere KMU sollten nicht für jede vom Vorlieferanten 
abweichende Einzelverwendung einen Stoffsicherheitsbericht erstellen müssen, sondern nur 
bei Abweichungen von den Verwendungs- und Expositionskategorien. Die Mengenschwelle ist 
erforderlich, da sonst die nachgeschalteten Anwender im Unterschied zu Herstellern / 
Importeuren selbst bei kleinsten Mengen einen eigenen Stoffsicherheitsbericht erarbeiten 
müssten.

144. módosító indítvány
35. cikk, (1) bekezdés

(1) Egy olyan anyag bizonyos 
felhasználásának megkezdése előtt , amelyet
egy a szállítási láncban előbb álló szereplő 
regisztráltatott az 5. vagy a 16. cikk szerint, a 
továbbfeldolgozó köteles az e cikk (2) 
bekezdése szerinti adatokat közölni az 
Ügynökséggel, ha olyan biztonsági adatlapot 

(1) Egy olyan anyag bizonyos felhasználási 
és expozíciós kategóriának megfelelő
felhasználásának megkezdése előtt , amelyet
egy a szállítási láncban előbb álló szereplő 
regisztráltatott az 5. vagy a 16. cikk szerint, a 
továbbfeldolgozó köteles az e cikk (2) 
bekezdése szerinti adatokat közölni az 
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kapott, amely valamilyen expozíciós 
forgatókönyvet tartalmaz és a 
továbbfeldolgozó az ebben az expozíciós 
forgatókönyvben leírt jellemzőktől eltérően 
használja fel az anyagot.

Ügynökséggel, ha olyan biztonsági adatlapot 
kapott, amely valamilyen expozíciós 
forgatókönyvet vagy felhasználási és 
expozíciós kategóriát tartalmaz és a 
továbbfeldolgozó az ott leírt jellemzőktől 
eltérően használja fel az anyagot.

145. módosító indítvány
35. cikk, (2) bekezdés, e) pont

(e) a felhasználás(ok)ra vonatkozó rövid 
általános információk;

(e) a felhasználás(ok)ra vagy felhasználási 
és expozíciós kategóriákra vonatkozó rövid 
általános információk;

146. módosító indítvány
35. cikk, (2) bekezdés, f) pont

(f) javaslat gerinceseken végzett kiegészítő 
állatkísérletekre, amennyiben ezt a 
továbbfeldolgozó anyagbiztonsági 
jelentésének elkészítéséhez szükségesnek 
tartja.

Törölve

Begründung

Der Vorschlag für ergänzende Versuche an Wirbeltieren kann entfallen, da die Angabe der 
bisher vom Hersteller / Importeur nicht berücksichtigten Expositionskategorie nach Artikel 35 
(2) e in Verbindung mit dem neuen Anhang IX a schon die entsprechenden Versuche 
beinhaltet.

147. módosító indítvány
38. cikk, (1) bekezdés

(1) A 39-43. cikk alkalmazásában az 
illetékes hatóság annak a tagállamnak az 
illetékes hatósága, amelyben a gyártás 
történik, vagy amelyben az importáló 
székhelye van.

(1) A 39-46. cikk alkalmazásában az 
illetékes hatóság az Ügynökség.
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Begründung

Zur Gewährleistung von Einheitlichkeit, Rechtssicherheit und Effizienz muss die Agentur für 
alle Belange der Bewertung zuständig sein und für alle Bewertungsaspekte die alleinige 
Entscheidungsbefugnis haben.

148. módosító indítvány
38. cikk, (2) bekezdés

(2) Amennyiben gyártók vagy importőrök 
konzorciumot hoztak létre a 10. illetve a 17. 
cikk szerint, úgy az a hatóság lesz az 
illetékes, amelyik azon gyártó vagy 
importőr számára számít illetékes 
hatóságnak, aki a 10. ill. 17. cikk szerint a 
többiek nevében is benyújtja az adatokat.

Törölve

149. módosító indítvány
39. cikk, (1) bekezdés

(1) Az illetékes hatóság köteles az összes 
állatkísérleti javaslatot felülvizsgálni, 
amelyek a regisztrációban vagy egy 
továbbfeldolgozónak a VII. és VIII. 
melléklet szerinti adatok nyerésére 
vonatkozó közlésében szerepelnek.

Törölve

Begründung

Eine Vorlage von Prüfvorschlägen ist nicht vorgesehen, da bei der Registrierung bereits alle 
für die sichere Verwendung relevanten Informationen bereits eingereicht werden. Die 
Prüfaufgabe für die zuständige Behörde / Agentur entfällt somit.

150. módosító indítvány
39. cikk, (2) bekezdés, a), b) és c) pont

(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat 
alapján az illetékes hatóság tervezetet készít 
a 48. és 49. cikk szerinti eljárással 
meghozandó alábbi határozatokhoz:

Törölve
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(a) határozat, amely felszólítja a 
regisztrációra kötelezette(ke)t vagy a 
továbbfeldolgozó(ka)t, hogy hajtsák végre a 
javasolt kísérletet, amely határidőt ad a 
vizsgálati eredmények összefoglalásának 
vagy alap-összefoglalásának benyújtására, 
amennyiben ez az I. melléklet szerint 
követelmény.
(b) az a) pont szerinti határozat, de amely 
módosítja a kikötéseket, amelyek szerint a 
kísérletek végrehajtandók;
(c) határozat, amely a kísérleti javaslatot 
elutasítja.

151. módosító indítvány
39. cikk, (3) bekezdés

(3) A regisztrációra kötelezett köteles a 
bekért adatokat az Ügynökségnek 
továbbítani.

Törölve

152. módosító indítvány
40. cikk, (1) bekezdés

(1) Az illetékes hatóság ellenőrizheti a 
regisztrációkat, hogy megbizonyosodjék az 
alábbiakról:

(1) Az Ügynökség ellenőrizheti a 
regisztrációkat, hogy megbizonyosodjék az 
alábbiakról:

153. módosító indítvány
40. cikk, (1) bekezdés, a) pont

(a) hogy a 9. cikk szerint benyújtott műszaki 
dosszié(k)ban szereplő adatok megfelelnek-e 
a 9., 11. és 12. cikkben valamint a IV-VIII. 
mellékletben foglalt követelményeknek,

(a) hogy a 9., 12. és 13. cikk szerint 
benyújtott műszaki dosszié(k)ban szereplő 
adatok megfelelnek-e az ezekben a
cikkekben és a hozzátartozó mellékletekben
foglalt követelményeknek,

154. módosító indítvány
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40. cikk, (1) bekezdés, b) pont

(b) hogy a szükséges alapadatok eltérései és 
azoknak a műszaki dosszié(k)ban benyújtott 
indokolásai megfelelnek-e az V-VIII. 
melléklet rendelkezéseinek és a IX. 
melléklet általános szabályainak.

Törölve

Begründung

Die Agentur soll die Möglichkeit erhslten, alle eingereichten Unterlagen (auch den 
Stoffsicherheitsbericht und die Sicherheitsdatenblätter) zu überprüfen.

155. módosító indítvány
40. cikk, (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdés szerint elvégzett 
ellenőrzés alapján az illetékes hatóság 
kialakíthat egy határozat-tervezetet, melyben 
a regisztrációra kötelezett(ek)et felszólítja 
arra, hogy nyújtsák be mindazon adatokat, 
amelyek ahhoz szükségesek, hogy a 
regisztráció(k) megfeleljen(ek) az előírt 
adatszolgáltatási követelményeknek; ezt a 
határozatot a 48. és 49. cikkben 
megállapított eljárással kell meghozni.

(2) Az (1) bekezdés szerint elvégzett 
ellenőrzés alapján az Ügynökség kialakíthat 
egy határozat-tervezetet, melyben a 
regisztrációra kötelezett(ek)et felszólítja arra, 
hogy nyújtsák be mindazon adatokat, 
amelyek ahhoz szükségesek, hogy a 
regisztráció(k) megfeleljen(ek) az előírt 
adatszolgáltatási követelményeknek; ezt a 
határozatot a 48. és 49. cikkben 
megállapított eljárással kell meghozni

156. módosító indítvány
41. cikk, (1) bekezdés

(1) Az illetékes hatóság köteles a 39. illetve 
a 40. cikk szerinti határozat folyományaként 
benyújtott adatokat leellenőrizni, és szükség 
esetén a megfelelő határozat-tervezeteket 
kialakítani a 39. illetve a 40 cikknek 
megfelelően.

(1) Az Ügynökség köteles a 40. cikk szerinti 
határozat folyományaként benyújtott 
adatokat leellenőrizni, és szükség esetén a 
megfelelő határozat-tervezeteket kialakítani 
a 40 cikknek megfelelően

157. módosító indítvány
41. cikk, (2) bekezdés

(2) Amennyiben a dosszié-értékelés lezárult, (2) Amennyiben a dosszié-értékelés lezárult, 
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az illetékes hatóság a kapott információkat 
a 43aa cikk (1) bekezdésének, az 56. cikk 
(3) bekezdésének és a 66. cikk (2) 
bekezdésének alkalmazásában használja fel 
és továbbítja ezeket a Bizottságnak, az 
Ügynökségnek és a többi tagállamnak. Az 
illetékes hatóság tájékoztatja a Bizottságot, 
az Ügynökséget, a regisztrációra kötelezettet 
és a többi tagállam illetékes hatóságait 
végkövetkeztetéséről azt illetően, hogy a 
kapott információk használhatók-e és mire.

úgy az Ügynökség értesíti a Bizottságot, a 
regisztrációra kötelezettet és a tagállamok 
illetékes hatóságait végkövetkeztetéséről azt 
illetően, hogy a kapott információk az 56. 
cikk (3) bekezdésének és a 66. cikk (2) 
bekezdésének alkalmazásában 
használhatók-e és mire.

Begründung

Die aus der Bewertung gewonnenen Informationen sind möglicherweise für Zulassungs- oder 
Beschränkungsverfahren zu verwenden.

158. módosító indítvány
42. cikk, (1) bekezdés

(1) Amikor egy illetékes hatóság megkezdi 
egy 39. cikk szerinti kísérleti javaslat 
értékelését, erről értesíti az Ügynökséget.

Törölve

Begründung

Eine Vorlage von Prüfvorschlägen ist nicht vorgesehen, da bei der Registrierung bereits alle 
für die sichere Verwendung relevanten Informationen bereits eingereicht werden. Die 
Prüfaufgabe für die zuständige Behörde / Agentur entfällt somit.
Zudem ist es nicht akzeptabel, bis zu fünf Jahre nach Einreichung von Versuchsvorschlägen 
auf eine Entscheidung der Behörden zu warten.

159. módosító indítvány
42. cikk, (2) bekezdés

(2) Az illetékes hatóság a kísérleti javaslat 
beérkezésétől számított 120 napon belül 
köteles a 39. cikk (2) bekezdés szerinti 
határozat-tervezetet kialakítani.

Törölve
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160. módosító indítvány
42. cikk, (3) bekezdés, a), b) és c) pont

(3) Phase-in-anyagok vonatkozásában az 
illetékes hatóságnak a következő határozat-
tervezeteket kell kialakítania a 39. cikknek 
megfelelően:

Törölve

(a) a rendelet hatályba lépését követő öt 
éven belül minden regisztrációra, amely a 
21. cikk (1) bekezdésében megnevezett 
határidőn belül érkezett be és a VII. és 
VIII. melléklet információ-
követelményeinek teljesítéséhez kísérletekre 
vonatkozó javaslatokat tartalmaz;
(b) a rendelet hatályba lépését követő kilenc 
éven belül minden regisztrációra, amely a 
21. cikk (2) bekezdésében megnevezett 
határidőn belül érkezett be és a VII. 
melléklet információ-követelményeinek 
teljesítéséhez kísérletekre vonatkozó 
javaslatokat tartalmaz;
(c) az a) és b) pontban megnevezett 
határidő lejárta után minden kísérleti 
javaslatot tartalmazó regisztrációra, mely a 
21. cikk (3) bekezdésben megnevezett 
határidőig érkezett be

161. módosító indítvány
42. cikk, (4) bekezdés

(4) Amikor valamely tagállam illetékes 
hatósága lezárja egy phase-in-anyag 39. 
cikk szerinti kísérleti javaslatainak 
értékelését, ezt közli az Ügynökséggel.

Törölve

162. módosító indítvány
43. cikk, (1) bekezdés

(1) Amikor egy illetékes hatóság megkezdi 
egy 40. cikk szerinti kísérleti javaslat 

Törölve
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értékelését, erről értesíti az Ügynökséget.

Begründung

Eine Vorlage von Prüfvorschlägen ist nicht vorgesehen, da bei der Registrierung bereits alle 
für die sichere Verwendung relevanten Informationen bereits eingereicht werden.

163. módosító indítvány
43. cikk, (2) bekezdés

(2) Az illetékes hatóság a kísérleti javaslat 
értékelésének megkezdésétől számított 12 
hónapon belül köteles a 40. cikk (2) 
bekezdés szerinti határozat-tervezetet 
kialakítani.

(2) Az Ügynökség a kísérleti javaslat 
értékelésének megkezdésétől számított 12 
hónapon belül köteles a 40. cikk (2) 
bekezdés szerinti határozat-tervezetet 
kialakítani.

164. módosító indítvány
43. cikk, (3) bekezdés

(3) Amikor valamely tagállam illetékes 
hatósága lezárja egy phase-in-anyag 40. 
cikk szerinti kísérleti javaslatainak 
értékelését, ezt közli az Ügynökséggel.

Törölve

165. módosító indítvány
43a. cikk, (1) bekezdés

A harmonizált megközelítés biztosítása 
céljából az Ügynökség kritériumokat állít fel 
– a további értékelésre figyelemmel – az 
anyagok priorizálásához. A priorizálásnak 
kockázat-alapú megközelítésen kell 
alapulnia. Az értékelési kritériumok a 
veszélyességi adatok, az expozíciós adatok 
és a mennyiségi sávok mérlegelésére 
terjednek ki. Az Ügynökségnek határozatot 
kell hoznia az anyagok további értékelését 
illető priorizálási kritériumokról. A 
tagállamnak ezeket a kritériumokat kell 
felhasználniuk gördülő terveik 

Az egységes és átlátható megközelítés 
biztosítása céljából az Ügynökség 
kockázattól függő kritériumokat dolgoz ki 
az értékelésre kerülő anyagok 
kiválasztására vonatkozó határozatokhoz. 
Az értékelési kritériumok a veszélyességi 
adatok, az expozíciós adatok és az ajánlott 
kockázatkezelési intézkedések mérlegelésére 
terjednek ki.. Ezekben a kritériumokban 
meg kell adni azokat a körülményeket, 
amelyek mellett a II. cím szerint 
szolgáltatott adatok és a VI. cím szerint 
dosszié-értékelés nem elegendő(ek) az adott 
anyag és annak megadott felhasználása(i) 
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kidolgozásához. kockázatértékeléséhez és 
kockázatkezeléséhez.

Begründung

Die Agentur muss Kriterien zur Rechtfertigung einer Entscheidung über eine weitergehende 
Bewertung haben, und die Gründe für diese Rechtfertigung müssen transparent sein. Dazu 
können zum Beispiel gehören:
Informationsanforderungen, welche über die Anforderungen in den Artikeln 9, 12 und 13 
hinausgehen;
Zusammenfassung der Ergebnisse von Dossierbewertungen mehrerer Registrierungen des 
gleichen Stoffes oder ähnlicher Stoffe;
Erforderliche Abstimmung widersprüchlicher Ergebnisse von Dossierbewertungen mehrerer 
Registrierungen des gleichen Stoffes oder ähnlicher Stoffe.

166. módosító indítvány
43aa. cikk, (1) bekezdés

(1) A tagállamoknak akkor kell egy anyagot 
felvenni a gördülő tervbe, hogy ezáltal 
átvegyék az illetékes hatóság szerepét a 44., 
45. és 46. cikk alkalmazásában, ha az adott 
tagállamnak – akár az illetékes hatósága 
által végzett 38. cikk szerinti dosszié-
kiértékelés eredménye alapján, akár egyéb 
forrásokból származó információk alapján, 
beleértve a regisztrációs dosszié(k)ban 
található információkat is – oka van annak 
feltételezésére, hogy az anyag kockázatot 
jelenthet az egészségre vagy a környezetre 
különösen a következők miatt:

(1) Amennyiben az Ügynökség anyag-
értékelést tart szükségesnek, úgy a 43a, a 
48. és a 49. cikknek megfelelően 
határozatot hoz.

Pozitív határozat esetén az Ügynökség az 
érintett anyagot a 44-46. cikk 
alkalmazásában felveszi egy gördülő tervbe. 
Ennek a tervnek a fennálló kockázatra 
tekintettel prioritást kell biztosítani.

Begründung

Eine Stoffbewertung kann nur in Gang gebracht werden, wenn die Kriterien nach Artikel 43 
erfüllt sind.
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167. módosító indítvány
43aa. cikk, (1) bekezdés, a) és b) pont

(a) az adott anyagnak az aggodalomra okot 
adóként ismert anyagokhoz vagy olyan 
anyagokhoz való szerkezeti hasonlósága 
miatt, amelyek a környezetben tartósan 
megmaradnak és biológiailag 
felhalmozódnak, feltehető, hogy az anyag 
vagy egyik átalakulási terméke 
aggodalomra okot adó tulajdonságokkal 
rendelkezik, vagy a környezetben tartósan 
megmaradó és biológiailag felhalmozódó;

Törölve

(b) az összmennyiség miatt, amely több 
regisztrációra kötelezett regisztrációiból 
adódik.

168. módosító indítvány
43aa. cikk, (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdés szerinti gördülő tervek 
három éves időszakra vonatkoznak; évente 
aktualizálásra kerülnek, és azokat az 
anyagokat sorolják fel, amelyeket a 
tagállam évente kiértékelni szándékozik. A 
tagállamok az Ügynökségnek és a többi 
tagállamnak minden év február 28-ig 
bemutatják gördülő terveiket. Az 
Ügynökség megjegyzéseket tehet, és a 
tagállamok minden év március 31-ig 
észrevételeket nyújthatnak be vagy 
kinyilváníthatják valamely anyag 
értékelésében való érdekeltségüket.

Az Ügynökség minden év február 28-ig egy 
gördülő tervet terjeszt be a tagállamok 
bizottságához jóváhagyásra. Ez a terv 
három éves időszakra vonatkozik; évente 
aktualizálásra kerül, és azokat az 
anyagokat sorolja fel, amelyeket az 
Ügynökség évente értékelni szándékozik.

Az Ügynökségnek értesítenie kell erről a
regisztrációra kötelezette(ke)t, és a gördülő 
tervet honlapján közzé kell tennie.

Begründung

Eine weitergehende Bewertung wird von der Agentur nur vorgenommen, wenn der Stoff und 
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seine Verwendungen die in Artikel 43a aufgeführten Kriterien für eine solche Bewertung 
erfüllen.

169. módosító indítvány
43aa. cikk, (3) bekezdés

(3) Amennyiben nem érkeztek észrevételek 
a gördülő tervhez és egyetlen más tagállam 
sem fejezte ki érdekeltségét, az adott 
tagállam elfogadja a gördülő tervet. Az 
illetékes hatóság annak a tagállamnak az 
illetékes hatósága lesz, amelyik az adott 
anyagot felvette végleges gördülő tervébe.

Törölve

Begründung

Das Verfahren entfällt, da die Agentur den fortlaufenden Plan selbst erstellt.

170. módosító indítvány
43aa. cikk, (4) bekezdés

(4) Amennyiben két vagy több tagállam 
vette fel ugyanazt az anyagot gördülő 
tervének tervezetébe, vagy a gördülő tervek 
bemutatása után érdekeltségét fejezte ki
ugyanezen anyag értékelésében, úgy a  44., 
45. és 46. cikk alkalmazásában az illetékes 
hatóság meghatározása a 2., 3. és 4. 
albekezdés szerinti eljárással történik:

Törölve

Az Ügynökség az illetékes hatóságban való 
megegyezés ügyét a 72. cikk (1) 
bekezdésének e)pontja szerinti Tagállamok 
Bizottsága (a továbbiakban „Tagállamok 
Bizottsága“) elé utalja, amely azt az 
alapelvet követi, miszerint az anyagok 
tagállamok közötti kiosztása azok közösségi 
bruttó hazai termékben való részesedését 
kell tükrözze. Lehetőség szerint annak a 
tagállamnak kell elsőbbséget biztosítani, 
amelyik az adott anyagra már végzett 
dosszié-értékeléseket a 39-43. cikk szerint.
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Amennyiben a beterjesztéstől számított 60 
napon belül a Tagállamok Bizottsága 
egyhangú megállapodásra jut, akkor az 
érintett tagállam ennek megfelelően 
fogadja el végleges gördülő tervét. Az 
illetékes hatóság annak a tagállamnak az 
illetékes hatósága lesz, amelyik az adott 
anyagot felvette végleges gördülő tervébe.
Ha a Tagállamok Bizottsága nem jut 
egyhangú megállapodásra, akkor az 
Ügynökség az eltérő véleményeket a 
Bizottság elé terjeszti, amely a 130. cikk (3) 
bekezdése szerinti eljárásban határoz arról, 
hogy melyik hatóság legyen az illetékes 
hatóság; az érintett tagállam pedig ennek 
megfelelően fogadják el végleges gördülő 
terveiket.

171. módosító indítvány
43aa. cikk, (5) bekezdés

(5) Amint megtörtént az illetékes hatóságok 
meghatározása, az Ügynökség honlapján 
közzéteszi a végleges gördülő terveket.

Törölve

...

172. módosító indítvány
43aa. cikk, (6) bekezdés

(6) Az e cikk szerint meghatározott illetékes 
hatóság végzi a gördülő tervében szereplő 
összes anyag e fejezetnek megfelelő 
értékelését.

Törölve

173. módosító indítvány
44. cikk, (1) bekezdés

(1) Ha az illetékes hatóságnak az az 
álláspontja, hogy a 43aa. cikk (1) bekezdése 

(1) Ha az Ügynökségnek az az álláspontja, 
hogy a 9., 12. és 13. cikk követelményein 
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szerinti gyanú tisztázásához további 
információkra van szükség, adott esetben 
olyanokra is, amelyek nincsenek felsorolva 
az V-VIII. mellékletben, akkor kialakít egy 
indokolással ellátott határozati javaslatot, 
amelyben felszólítja a regisztrációra 
kötelezette(ke)t, hogy további információkat 
bocsássanak rendelkezésre; ezt a határozatot 
a 48. és 49. cikk szerinti eljárás alapján 
szerint kell meghozni.

túlmenően további adatokra van szükség, 
akkor kialakít egy indokolással ellátott 
határozat-tervezetet, amelyben felszólítja a 
regisztrációra kötelezette(ke)t, hogy további 
információkat bocsássanak rendelkezésre; 
ezt a határozatot a 48. és 49. cikk szerinti 
eljárás alapján szerint kell meghozni.

Begründung

Die Agentur kann im begründeten Einzelfall über weitergehende Informationsanforderungen 
entscheiden.

174. módosító indítvány
44. cikk, (4) bekezdés

(4) Ha az illetékes hatóság befejezi az (1), 
(2) és (3) bekezdés szerinti értékelését, ezt 
az anyag értékelésének megkezdésétől 
számított 12 hónapon belül közölnie kell az 
Ügynökséggel. E határidő túllépése esetén 
az értékelés befejezettnek tekintendő.

(4) Ha az Ügynökség befejezi az (1), (2) és 
(3) bekezdés szerinti értékelését, ezt az 
anyag értékelésének megkezdésétől 
számított 12 hónapon belül közölnie kell a 
regisztrációra kötelezett(ekk)el. E határidő 
túllépése esetén az értékelés befejezettnek 
tekintendő.

175. módosító indítvány
45. cikk, (1) bekezdés

(1) Az illetékes hatóságnak anyag-
értékelésében az e cím szerinti korábbi 
értékelésekre kell támaszkodnia. A 44. cikk 
szerinti további adatszolgáltatást bekérő 
határozat-tervezeteket csak megváltozott 
körülményekkel avagy új felismerésekkel 
lehet megindokolni.

(1) Az Ügynökségnek anyag-értékelésében 
az e cím szerinti korábbi értékelésekre kell 
támaszkodnia. A 44. cikk szerinti további 
adatszolgáltatást bekérő határozat-
tervezeteket csak megváltozott 
körülményekkel avagy új felismerésekkel 
lehet megindokolni.

176. módosító indítvány
45. cikk, (2) bekezdés
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(2) A további adatszolgáltatás-kérések terén 
a harmonizált megközelítés biztosítása 
érdekében az Ügynökség figyelemmel kíséri 
a 44. cikk szerinti határozat-tervezetet, 
továbbá kritériumokat és prioritásokat 
dolgoz ki. Az esetlegesen szükséges 
végrehajtási intézkedéseket 130. cikk (3) 
bekezdése szerinti eljárással kell elfogadni.

Törölve

Begründung

Folgeänderung, da die Agentur und nicht die Behörde des Mitgliedstaates zuständig ist.

177. módosító indítvány
46. cikk, (1) bekezdés

(1) Az illetékes hatóság köteles a 44. cikk 
szerinti határozatok folyományaként 
benyújtott adatokat ellenőrizni, és szükség 
esetén a megfelelő határozat-tervezeteket 
kialakítani a 44 cikknek megfelelően.

(1) Az Ügynökség köteles a 44. cikk szerinti 
határozatok folyományaként benyújtott 
adatokat ellenőrizni, és szükség esetén a 
megfelelő határozat-tervezeteket kialakítani 
a 44 cikknek megfelelően.

178. módosító indítvány
46. cikk, (2) bekezdés

(2) Amennyiben az anyagértékelés lezárult, 
az illetékes hatóság a kapott információkat 
a 43aa cikk (1) bekezdésének, az 56. cikk 
(3) bekezdésének és a 66. cikk (2) 
bekezdésének alkalmazásában használja fel 
és továbbítja ezeket a Bizottságnak, az 
Ügynökségnek és a többi tagállamnak. Az 
illetékes hatóság tájékoztatja a Bizottságot, 
az Ügynökséget, a regisztrációra kötelezettet 
és a többi tagállam illetékes hatóságait 
végkövetkeztetéséről azt illetően, hogy a 
kapott információk használhatók-e és mire.

(2) Az Ügynökség értesíti a Bizottságot, a 
regisztrációra kötelezettet és a többi tagállam 
illetékes hatóságait végkövetkeztetéséről azt 
illetően, hogy a kapott információk az 56. 
cikk (3) bekezdésének és a 66. cikk (2) 
bekezdésének alkalmazásában 
használhatók-e és mire.

Begründung

Die aus der Bewertung gewonnenen Informationen sind möglicherweise für Zulassungs- oder 
Beschränkungsverfahren zu verwenden.
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179. módosító indítvány
47. cikk

A helyszíni izolált közbenső termékekre 
nem érvényes sem a dosszié-, sem az anyag-
értékelés. Ha azonban igazolható, hogy egy 
helyszíni izolált közbenső termék 
felhasználásából olyan kockázat keletkezik, 
amely hasonlóan aggodalomra okot adó, 
mint az 54. cikk szerinti engedély-köteles 
anyagok felhasználásából adódó kockázat, 
úgy az annak a tagállamnak az illetékes 
hatósága, amelynek területén a telephely 
található:

Az Ügynökség, valamint annak a 
tagállamnak az illetékes hatósága, 
amelynek területén a telephely található, 
adatokat kérhet be azokra a közbenső 
termékre vonatkozóan, amelyek a 16. cikk 
szerint a vállalkozásnál találhatók. Az 
Ügynökség ezeket az adatokat a 40. cikknek 
megfelelően értékelheti.

Begründung

Die Agentur sowie die zuständigen Behörde der Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit 
haben, auch Zwischenprodukte zu überprüfen.

180. módosító indítvány
47. cikk, a) és b) pont

(a) felszólíthatja a regisztrációra kötelezettet 
a megállapított kockázattal közvetlenül 
összefüggően további adatok 
szolgáltatására. Ezt a felszólítást írásban 
meg kell indokolni;

Törölve

(b) ellenőrizheti az összes benyújtott adatot 
és, szükség esetén, a szóban forgó 
telephelyen megállapított kockázatok 
csökkentését célzó intézkedéseket hozhat.

181. módosító indítvány
47. cikk, 2. albekezdés

Az (1) bekezdés szerinti eljárást csak az ott 
megjelölt illetékes hatóság hajthatja végre.

Törölve



PE 357.851v01-00

külső fordítás

88/126 PA\566105HU.doc

HU

182. módosító indítvány
48. cikk, (1) bekezdés

(1) Az illetékes hatóság köteles a 39., 40. 
vagy 44. cikk szerinti határozat-tervezeteit a 
regisztrációra kötelezett(ekk)el illetve a 
továbbfeldolgozóval(kkal) közölni és neki 
véleményezésre 30 napos határidőt 
biztosítani. Az illetékes hatóságnak az 
összes beérkezett véleményt figyelembe kell 
vennie és adott esetben módosíthatja 
ezeknek megfelelően a határozat-tervezetet.

(1) Az Ügynökség köteles a 40., 43aa. vagy 
44. cikk szerinti határozat-tervezeteit a 
regisztrációra kötelezett(ekk)el ill. a 
továbbfeldolgozóval(kkal) közölni és neki 
véleményezésre 30 napos határidőt 
biztosítani. Az Ügynökségnek az összes 
beérkezett véleményt figyelembe kell vennie 
és adott esetben módosíthatja ezeknek 
megfelelően a határozat-tervezetet.

183. módosító indítvány
48. cikk, (2) bekezdés

(2) Amennyiben egy gyártó vagy importőr 
felhagy az anyag gyártásával vagy 
behozatalával, ezt közölnie kell az illetékes 
hatósággal; ennek következményeként 
regisztrációja elveszti érvényességét és ezen 
anyag vonatkozásában nem lehet tőle 
további adatokat bekérni, kivéve, ha új 
regisztrációs dossziét nyújt be.

(2) Amennyiben egy gyártó vagy importőr 
felhagy az anyag gyártásával vagy 
behozatalával, ezt közölnie kell az 
Ügynökséggel; ennek következményeként 
regisztrációs kötelezettségei szünetelnek és
ezen anyag vonatkozásában nem lehet tőle 
további adatokat bekérni. Amennyiben az 
anyag gyártója vagy importőre véglegesen 
abbahagyja a anyag gyártását vagy 
behozatalát, úgy a regisztráció egy év 
elteltével érvényességét veszti, kivéve, ha a 
regisztrációra kötelezett e határidő lejárta 
előtt egy harmadik személyre átruházza a 
regisztrációból eredő jogait.

Begründung

Oftmals werden Herstellung bzw. Import nur vorübergehend eingestellt. Der automatische 
Verlust der Gültigkeit der Registrierung  ist lediglich in Fällen angemessen, in denen 
Herstellung und Import endgültig eingestellt werden. Nach Satz 1 ruhen die Rechte und 
Pflichten aus der Registrierung unmittelbar nach Mitteilung der Einstellungsentscheidung, 
die Registrierung bleibt nach Satz 2 noch für eine Übergangsfrist von einem Jahr gültig, um 
es dem Registrierungspflichtigen zu ermöglichen, die Rechtsposition auf einen Dritten zu 
übertragen (vgl. Art. 6b Abs. 1).

184. módosító indítvány
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48. cikk, (3) bekezdés

(3) A regisztrációra kötelezett az anyag 
gyártását vagy behozatalát beszüntetheti, 
miután kézhez vette a határozat-tervezetet. 
Ez esetben köteles erről az illetékes 
hatóságot értesíteni, ami azzal jár, hogy 
regisztrációja elveszti érvényességét és ezen 
anyag vonatkozásában nem lehet tőle 
további adatokat bekérni, kivéve, ha új 
regisztrációs dossziét nyújt be.

(3) Az (1) bekezdés akkor is alkalmazandó, 
ha a regisztrációra kötelezett az anyag 
gyártását vagy behozatalát beszünteti, 
miután kézhez vette a határozat-tervezetet.

Begründung

Die vorgeschlagene Regelung soll auch in den Fällen gelten, in denen der 
Registrierungspflichtige die Herstellung oder die Einfuhr des Stoffes nach Zugang des 
Entscheidungsentwurfs einstellen möchte.

185. módosító indítvány
48. cikk, (4) bekezdés, a) pont

(a) amikor az illetékes hatóság elkészíti a 
XIV. mellékletnek megfelelő dossziét, 
amelyből arra a következtetésre jut, hogy az 
ember és a környezet olyan hosszú távú 
potenciális veszélyeztetése áll fenn, ami 
indokolja további adatszolgáltatás 
igénylését, és

(a) amikor az Ügynökség elkészíti a XIV. 
mellékletnek megfelelő dossziét, amelyből 
arra a következtetésre jut, hogy az ember és 
a környezet olyan hosszú távú potenciális 
veszélyeztetése áll fenn, ami indokolja 
további adatszolgáltatás igénylését, és

186. módosító indítvány
49. cikk, (1) bekezdés

(1) A tagállamok illetékes hatóságai a 
határozat-tervezetet, a regisztrációra 
kötelezett vagy a szállítási láncban 
következő felhasználók esetleges 
észrevételeivel együtt, a 39., 40. vagy 44. 
cikk szerint közlik az Ügynökséggel, és 
megadják, hogy mennyiben vették 
figyelembe ezeket az észrevételeket. Az 
Ügynökség ezután ezt a határozat-tervezetet 
az észrevételekkel együtt továbbítja a többi

(1) Az Ügynökség ezután az észrevételekkel 
együtt továbbítja határozat-tervezeteit a
40., 41., 43., 43aa. és 44. cikk szerint a többi 
tagállam illetékes hatóságainak.
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tagállam illetékes hatóságainak.

Begründung

Übereinstimmung mit Artikel 43aa (1).

187. módosító indítvány
49. cikk, (2) bekezdés

(2) Az elküldéstől számított 30 napon belül a 
többi tagállam illetékes hatóságai 
javaslatokat nyújthatnak be a határozat-
tervezet módosítására vonatkozólag az 
Ügynökséghez; erről az illetékes hatóság 
egy másolatot kap. Ugyanezen határidőn 
belül az Ügynökség módosításokat 
javasolhat a határozat-tervezeten; erről az 
illetékes hatóság egy másolatot kap.

(2) Az elküldéstől számított 30 napon belül a 
többi tagállam illetékes hatóságai 
javaslatokat nyújthatnak be a határozat-
tervezet módosítására vonatkozólag az 
Ügynökséghez

Begründung

Folgeänderung, da die Agentur und nicht die Behörde des Mitgliedstaates zuständig ist.

188. módosító indítvány
49. cikk, (4) bekezdés

(4) Amennyiben az Ügynökséghez módosító 
javaslat érkezik, úgy az módosíthatja a 
határozat-tervezetet. Az Ügynökség a (2) 
bekezdés szerinti 30 napos határidő lejártától 
számított 15 napon belül egy határozat-
tervezetet juttat el a javasolt módosításokkal 
együtt a tagállamok bizottságához. Az 
Ügynökség ugyanígy jár el, ha maga tett 
módosító javaslatot a (2) bekezdéssel 
összhangban.

(4) Amennyiben az Ügynökséghez módosító 
javaslat érkezik, úgy az módosíthatja a 
határozat-tervezetet. Az Ügynökség köteles 
megvizsgálni a javaslatot, és a (2) bekezdés 
szerinti 30 napos határidő lejártától számított 
15 napon belül határozatot kell hoznia.

Begründung

Folgeänderung, da die Agentur und nicht die Behörde des Mitgliedstaates zuständig ist.
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189. módosító indítvány
49. cikk, (5) bekezdés

(5) Az Ügynökség haladéktalanul közli az 
összes módosítási javaslatot az érintett 
regisztrációra kötelezettekkel vagy 
továbbfeldolgozókkal és 30 napos határidőt 
biztosít véleményezésre. A Tagállamok 
Bizottsága köteles az összes beérkezett 
véleményt figyelembe venni.

Törölve

190. módosító indítvány
49. cikk, (6) bekezdés, 2. albekezdés

(6) Amennyiben a beterjesztéstől számított 
60 napon belül a Tagállamok Bizottsága 
egyhangú megállapodásra jut, az 
Ügynökség a megegyezésnek megfelelő 
határozatot hoz.

Törölve

Ha a Tagállamok Bizottsága nem jut 
egyhangú megállapodásra, akkor a 
beterjesztéstől számított 60 napon belül,  a 
81. cikk (8) bekezdésének megfelelően meg 
kell adnia véleményét. Ezt a véleményt 
Ügynökség a Bizottságnak továbbítja.

191. módosító indítvány
49. cikk, (7) bekezdés

(7) A vélemény beérkezésétől számított 60 
napon belül a Bizottság határozat-tervezetet 
készít, amelyet 130. cikk (2) bekezdése 
szerinti eljárással kell elfogadni.

Törölve
.

192. módosító indítvány
49. cikk, (8) bekezdés

(8) Az Ügynökség (3) és (6) bekezdés 
szerinti határozatai ellen a 87., 88. és 89. 
cikk szerint fellebbezést lehet benyújtani.

(8) Az Ügynökség határozatai ellen a 87., 
88. és 89. cikk szerint fellebbezést lehet 
benyújtani.
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Begründung

Ein Widerspruch gemäß Artikel 87 bis 89 muss gegen alle Entscheidungen der Agentur 
zulässig sein.

193. módosító indítvány
50. cikk, (1) bekezdés

(1) Amennyiben valamely regisztrációra 
kötelezett vagy továbbfeldolgozó mások 
részére is végzi a vizsgálatot, annak 
költségei egyenlően megosztandók 
közöttük.

Törölve

Begründung

Regelung ist in Art. 25neu Abs. 4 getroffen. Damit wird Art. 50 überflüssig.

194. módosító indítvány
51. cikk, cím

A tagállamok jelentési kötelezettsége az 
Ügynökség felé

Jelentési kötelezettség

Begründung

Regelung ist in Art. 25neu Abs. 4 getroffen. Damit wird Art. 50 überflüssig.

195. módosító indítvány
51. cikk, (1) bekezdés

Az egyes tagállamok minden év február 28-
ig jelentést tesznek az Ügynökségnek 
azokról az eredményekről, amelyeket az 
adott tagállam illetékes hatóságai a 
megelőző naptári évben a kísérleti javaslatok 
vizsgálatára vonatkozó kötelességük 
teljesítésében elértek. Az Ügynökség ezeket 
az információkat haladéktalanul közzéteszi 
honlapján.

Az Ügynökség minden év február 28-ig 
jelentést készít a megelőző naptári évben a 
kísérleti javaslatok vizsgálatára vonatkozó 
kötelességük teljesítésében elért 
előrehaladásukról. Az Ügynökség ezeket az 
információkat haladéktalanul közzéteszi 
honlapján
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Begründung

Folgeänderung, da die Agentur und nicht die Behörde des Mitgliedstaates zuständig ist.

196. módosító indítvány
53. cikk, (1) bekezdés, a) pont

(a) az anyagnak azt az – önmagában, 
készítményben vagy ezen anyag termékké 
feldolgozása során történő – felhasználását, 
amelynek céljára az anyagot forgalomba 
hozza vagy maga használja fel, az 57-61. 
cikk szerint engedélyezték; vagy

(a) (a) az anyagnak azt az – önmagában, 
készítményben vagy ezen anyag termékké
feldolgozása során történő – felhasználását, 
vagy felhasználási és expozíciós 
kategóriáját, amelynek céljára az anyagot 
forgalomba hozza vagy maga használja fel, 
az 57-61. cikk szerint engedélyezték; vagy

197. módosító indítvány
53. cikk, (1) bekezdés, b) pont

(b) az anyagnak azt az – önmagában, 
készítményben vagy ezen anyag termékké 
feldolgozása során történő – felhasználását, 
amelynek céljára az anyagot forgalomba 
hozza vagy maga használja fel, magában a
XIII. mellékletben mentesítették az 
engedélyeztetési kötelezettség alól az 55. 
cikk (2) bekezdése szerint; vagy

(b) az anyagnak azt az – önmagában, 
készítményben vagy ezen anyag termékké 
feldolgozása során történő – felhasználását, 
vagy felhasználási és expozíciós 
kategóriáját, amelynek céljára az anyagot 
forgalomba hozza vagy maga használja fel, 
magában a XIII. mellékletben mentesítették 
az engedélyeztetési kötelezettség alól az 55. 
cikk (2) bekezdése szerint; vagy

198. módosító indítvány
53. cikk, (1) bekezdés, e) pont

(e) forgalomba hozatal esetében, a közvetlen 
utána következő továbbfeldolgozó engedélyt 
kapott erre a felhasználásra.

(e) forgalomba hozatal esetében, a közvetlen 
utána következő továbbfeldolgozó engedélyt 
kapott erre a felhasználásra, vagy 
felhasználási és expozíciós kategóriára.

199. módosító indítvány
53. cikk, (4) bekezdés
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(4) Az (1) és (2) bekezdés nem vonatkozik a 
tudományos kutatás és fejlesztés keretében 
illetve a termék- és technológiai kutatás-
fejlesztés keretében évi 1 tonnánál nem 
nagyobb mennyiségben alkalmazott 
anyagokra..

(4) Az (1) és (2) bekezdés nem vonatkozik a 
tudományos kutatás és fejlesztés keretében 
ill. a termék- és technológiai kutatás-
fejlesztés keretében alkalmazott anyagokra

Begründung

Im Rahmen der wissenschaftlichen Forschung und Entwicklung oder der produkt- und 
verfahrensorientierten Forschung und Entwicklung verwendete Stoffe dürfen nicht auf 1 
Tonne beschränkt werden. Dies würde die Innovation hemmen.

200. módosító indítvány
53. cikk, (5) bekezdés, a), b), c), d), e) és f) pont

(a) a 91/414/EGK irányelv szerinti 
növényvédőszerekben történő felhasználás;

Törölve

(b) a 98/8/EK irányelv szerinti biocid-
termékekben történő felhasználás;
(c) a 2309/93/EK rendelet valamint a 
2001/82/EK és a 2001/83/EK irányelv 
szerinti humán- vagy állatgyógyászati célú 
gyógyszerekben történő felhasználás;
(d) a 89/107/EGK irányelv szerinti 
élelmiszer-adalékanyagokban történő 
felhasználás;
(e) a 70/524/EGK irányelv szerinti 
állateledel-adalékanyagokban történő 
felhasználás;
(f) az 1999/217/EK határozat szerinti 
élelmiszer-aromaanyagokban történő 
felhasználás;

Begründung

Siehe Artikel 2. Diese Stoffe sollten nicht unter den Bereich des REACH fallen.

201. módosító indítvány
53. cikk, (5) bekezdés, ia) pont (új)
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(ia) nem regisztrációköteles anyagok.

Begründung

Das Zulassungsverfahren ist auf registrierte Stoffe zu beschränken. Von der Registrierung 
ausgenommene Stoffe sind daher auch von der Zulassungspflicht zu befreien.

202. módosító indítvány
53. cikk, (7a) bekezdés (új)

(7a) Az (1) bekezdés nem érvényes olyan 
anyagokra, önmagukban, készítményekben 
vagy termékekben, amelyek a XVI. vagy 
XVII. mellékletben foglalt feltételeknek 
vagy korlátozásoknak megfelelnek.

Begründung

Im vorgeschlagenen zusätzlichen Artikel 53 Absatz 8 wird klargestellt, dass bereits vom 
Ministerrat und vom Parlament gemäß Richtlinie 76/769/EWG oder in Zukunft von der 
Kommission in Übereinstimmung mit dem in Artikel 130 angegebenen Verfahren 
(Komitologie) getroffene Entscheidungen nicht erneut erörtert werden sollten. Ob und 
inwieweit Stoffe und Verwendungen, die bereits einer gesetzlichen Regelung unterliegen, von 
diesen Bestimmungen auszunehmen sind, darf nicht dem Ermessen der Kommission 
überlassen werden.

203. módosító indítvány
55. cikk, (1) bekezdés

(1) Az egyes anyagoknak a XIII. mellékletbe 
az 54. cikk szerinti felvételéről szóló 
határozatokat a 130. cikk (3) bekezdése 
szerinti eljárással kell elfogadni. E 
határozatoknak minden anyag 
vonatkozásában tartalmazni kell a következő 
adatokat:

(1) Az egyes – a II. címnek megfelelően 
már korábban regisztrált – anyagoknak a 
XIII. mellékletbe az 54. cikk szerinti 
felvételéről szóló határozatokat a 130. cikk 
(3) bekezdése szerinti eljárással kell 
elfogadni. E határozatoknak minden anyag 
vonatkozásában tartalmazni kell a következő 
adatokat:

Begründung

Nur registrierte Stoffe können Gegenstand eines Zulassungsverfahrens sein. Nicht registrierte 
Stoffe dürfen ohnehin nicht hergestellt oder eingeführt werden. Dieser Zusatz dient der 
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Klarstellung.

204. módosító indítvány
55. cikk, (1) bekezdés, e) pont

(e) olyan felhasználások vagy felhasználási 
kategóriák, amelyek mentesítésre kerültek 
az engedélyeztetési kötelezettség alól, és 
ezen mentesítések esetleges kikötései.

(e) olyan felhasználások vagy felhasználási 
és expozíciós kategóriák, amelyek 
mentesítésre kerültek az engedélyeztetési 
kötelezettség alól, és ezen mentesítések 
esetleges kikötései.

205. módosító indítvány
55. cikk, (2) bekezdés

(2) Egyes felhasználások vagy felhasználási 
kategóriák mentesíthetők az engedélyezési 
kötelezettség alól. Az ilyen mentesítések 
esetében különösen az alábbiakat kell 
figyelembe venni:

(2) Egyes felhasználások vagy felhasználási 
és expozíciós kategóriák mentesíthetők az 
engedélyezési kötelezettség alól. Az ilyen 
mentesítések esetében különösen az 
alábbiakat kell figyelembe venni:

206. módosító indítvány
55. cikk (4) bekezdés b) pont

(b) olyan felhasználások, amelyeknek 
mentesülniük kell az engedélyeztetési 
kötelezettség alól.

(b) olyan felhasználások vagy felhasználási 
és expozíciós kategóriák, amelyeknek 
mentesülniük kell az engedélyeztetési 
kötelezettség alól.

207. módosító indítvány
57. cikk, (7) bekezdés, c) pont

(c) a felhasználás(ok)at, amelyekre az 
engedély szól;

(c) a felhasználás(ok)at vagy felhasználási 
és expozíciós kategóriákat , amelyekre az 
engedély szól;

208. módosító indítvány
59. cikk, (3) bekezdés
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(3) Kérelmeket egy vagy több anyagra és 
egy vagy több felhasználásra lehet 
benyújtani. A kérelmeket saját 
felhasználás(ok)ra és vagy olyan 
felhasználás(ok)ra lehet benyújtani, amelyek 
céljára az anyagot forgalomba kívánja hozni.

(3) Kérelmeket egy vagy több anyagra és 
egy vagy több felhasználásra vagy 
felhasználási és expozíciós kategóriára
lehet benyújtani. A kérelmeket saját 
felhasználás(ok)ra vagy felhasználási és 
expozíciós kategóriá(k)ra és vagy olyan 
felhasználás(ok)ra vagy felhasználási és 
expozíciós kategóriá(k)ra lehet benyújtani, 
amelyek céljára az anyagot forgalomba 
kívánja hozni.

209. módosító indítvány
59. cikk, (4) bekezdés, c) pont

(c) annak megadása, hogy mely 
felhasználás(ok)ra kéri az engedélyt; ebbe 
adott esetben beletartozik az anyag 
készítményben és termékké feldolgozása 
során történő felhasználása is;

(c) annak megadása, hogy mely 
felhasználás(ok)ra vagy felhasználási és 
expozíciós kategóriákra kéri az engedélyt; 
ebbe adott esetben beletartozik az anyag 
készítményben és termékké feldolgozása 
során történő felhasználása is;

210. módosító indítvány
60. cikk, (1) bekezdés

(1) Amennyiben kérelmet nyújtottak be egy 
anyag felhasználására, úgy a későbbi 
kérelmezők a korábbi kérelmező által 
kiállított hozzáférési igazolás birtokában 
hivatkozhatnak a korábbi kérelemnek a 59. 
cikk (4) bekezdésének d) pontja és (5) 
bekezdése szerint benyújtott részeire.

(1) Amennyiben kérelmet nyújtottak be egy 
anyag felhasználására vagy felhasználási és 
expozíciós kategóriájára, úgy a későbbi 
kérelmezők a korábbi kérelmező által 
kiállított hozzáférési igazolás birtokában 
hivatkozhatnak a korábbi kérelemnek a 59. 
cikk (4) bekezdésének d) pontja és (5) 
bekezdése szerint benyújtott részeire.

...

211. módosító indítvány
60. cikk, (2) bekezdés

(2) Ha egy felhasználásra megadták az 
engedélyt, akkor a későbbi kérelmezők az 

(2) Ha egy felhasználásra vagy felhasználási 
és expozíciós kategóriára megadták az 
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engedély-birtokos által kiállított hozzáférési 
igazolás birtokában hivatkozhatnak a 
korábbi kérelemnek a 59. cikk (4) 
bekezdésének d) pontja és (5) bekezdése 
szerint benyújtott részeire.

engedélyt, akkor a későbbi kérelmezők az 
engedély-birtokos által kiállított hozzáférési 
igazolás birtokában hivatkozhatnak a 
korábbi kérelemnek a 59. cikk (4) 
bekezdésének d) pontja és (5) bekezdése 
szerint benyújtott részeire.

212. módosító indítvány
61. cikk, (4) bekezdés, a) és b) pont

(a) Kockázatfelmérési Bizottság: annak az 
egészség- és/vagy környezet-
veszélyeztetésnek a megítélése, amely az 
anyagnak a kérelemben ismertetett 
felhasználása(i)ból ered;

(a) Kockázatfelmérési Bizottság: annak az 
egészség- és/vagy környezet-
veszélyeztetésnek a megítélése, amely az 
anyagnak a kérelemben ismertetett 
felhasználása(i)ból vagy felhasználási és 
expozíciós kategóriáiból ered;

(b) Társadalmi-gazdasági Elemzési 
Bizottság: azoknak a társadalmi-gazdasági 
tényezőknek a megítélése, amelyek az 
anyagnak a kérelemben ismertetett 
felhasználása(i)hoz kapcsolódnak, 
amennyiben a kérelmet az 59. cikk (5) 
bekezdésének megfelelően nyújtották be.

(b) Társadalmi-gazdasági Elemzési 
Bizottság: azoknak a társadalmi-gazdasági 
tényezőknek a megítélése, amelyek az 
anyagnak a kérelemben ismertetett 
felhasználása(i)hoz vagy felhasználási és 
expozíciós kategóriáihoz kapcsolódnak, 
amennyiben a kérelmet az 59. cikk (5) 
bekezdésének megfelelően nyújtották be.

213. módosító indítvány
62. cikk, (1) bekezdés

Az engedély-birtokosoknak fel kell tüntetni 
az engedélyszámot a címkén, mielőtt 
forgalomba hoznák az anyagot egy megadott 
felhasználás céljára.

Az engedély-birtokosoknak fel kell tüntetni 
az engedélyszámot a címkén, mielőtt 
forgalomba hoznák az anyagot egy megadott 
felhasználás vagy felhasználási és 
expozíciós kategóriák céljára.

214. módosító indítvány
69. cikk, (2) bekezdés

(2) Az Ügynökség haladéktalanul közzéteszi 
a két bizottság véleményét a honlapján.

(2) Az Ügynökség haladéktalanul közzéteszi  
a két bizottság véleményét a honlapján a 
116. cikk szerinti titoktartás megőrzése
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mellett.

Begründung

Art. 116 findet auch in diesem Fall Anwendung.

215. módosító indítvány
72. cikk, (1) bekezdés, e) pont

(e) egy Tagállamok Bizottságát, mely felelős 
a tagállamok által a VI. cím szerint javasolt 
határozat-tervezetekkel kapcsolatos 
vélemény-különbségek feloldásáért, továbbá 
a XI. cím szerinti besorolási és címkézési 
javaslatokkal valamint a VII. cím szerinti 
engedélyezési eljárásnak alávetendő, 
különös aggodalomra okot adó anyagok 
meghatározására vonatkozó javaslatokkal 
kapcsolatos ügynökségi vélemények 
kialakításáért;

(e) egy Tagállamok Bizottságát, mely felelős 
az Ügynökség által a VI. cím szerint javasolt 
határozat-tervezetekkel kapcsolatos 
vélemény-különbségek feloldásáért, továbbá 
a VII. cím szerinti engedélyezési eljárásnak 
alávetendő, különös aggodalomra okot adó 
anyagok meghatározására vonatkozó 
javaslatokkal kapcsolatos ügynökségi 
vélemények kialakításáért;

Begründung

Anpassung an Änderungen in Titel VI.

216. módosító indítvány
73. cikk, (1) bekezdés

(1) Az Ügynökségnek az a feladata, hogy a 
tagállamokat és a Közösség szerveit a lehető 
legjobb tudományos és műszaki tanácsokkal 
lássa el azokkal a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos kérdésekben, amelyek a 
feladatkörébe tartoznak és amelyekkel ennek 
a rendeletnek a rendelkezései szerint 
foglalkozik.

(1) Az Ügynökségnek az a feladata, hogy a 
tagállamokat és a Közösség szerveit a lehető 
legjobb tudományos és műszaki tanácsokkal 
lássa el azokkal a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos kérdésekben, amelyek a 
feladatkörébe tartoznak és amelyekkel ennek 
a rendeletnek a rendelkezései szerint 
foglalkozik. Az Ügynökség hozza meg 
azokat a jogilag kötelező határozatokat, 
amelyek a REACH-rendelet keretében 
felmerülnek.
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Begründung

Dieser Zusatz dient lediglich der Klarstellung der Rolle der Agentur als beschlussfassendes 
Organ, wie es in der Mitteilung der Kommission „Rahmenbedingungen für die europäischen 
Regulierungsagenturen“ (KOM/2002/0718 endg) beschrieben ist.

217. módosító indítvány
85. cikk, (1) bekezdés

(1) A Fellebbezési Tanács egy elnökből és 
két további tagból áll.

(1) A Fellebbezési Tanács egy – valamely 
tagállamban bírói jogosítvánnyal 
rendelkező – elnökből és két további tagból 
áll.

Begründung

In Anbetracht des Aufgabenbereichs der Widerspruchskammer muss ein Richter den Vorsitz 
führen.

218. módosító indítvány
87. cikk, (1) bekezdés

(1) Az Ügynökség 7. cikk, 18. cikk, 25. cikk 
(4) bekezdésének 3. albekezdése, 28. cikk 
(2) bekezdésének 1. albekezdése, 49. cikk, 
115. cikk (4) bekezdése és 116. cikk szerinti
határozatai megfellebbezhetők.

(1) Az Ügynökség határozatai 
megfellebbezhetők.

Begründung

Ein Widerspruchsrecht muss grundsätzlich gegen jede Entscheidung der Agentur möglich 
sein.

219. módosító indítvány
95. cikk, (1a) bekezdés (új)

(1a) Nem érvényes 100 t/évet meg nem 
haladó gyártási és importmennyiségek 
esetén.
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Begründung

Die Gebühren sind bei diesen Volumengrenzen unverhältnismäßig.

220. módosító indítvány
109. cikk, (1) bekezdés, a) és b) pont 

Ez a cím a következőkre érvényes: Törölve
a) olyan anyagok, amelyekre egy gyártónak 
vagy az importőrnek regisztrációs dossziét 
kell benyújtania;
b) a 67/548/EGK irányelv 1. cikkének 
alkalmazási területére tartozó olyan 
anyagok, amelyekre teljesülnek a veszélyes 
anyagként történő besorolásnak az említett 
irányelv szerinti kritériumai, és amelyeket 
önmagukban vagy valamely készítményben 
olyan koncentrációban hoznak forgalomba, 
amely az 1999/45/EK irányelvben említett 
határérték felett van, ami a készítmény 
veszélyesként való besorolását vonja maga 
után.

Begründung

Die Erstellung eines separaten Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis ist überflüssig, 
da die Einstufung und Kennzeichung im Rahmen der Registrierung bzw. der 
Kerninformatonen gemeldet werden. Diese Informationen liegen in einer Datenbank vor, die 
die Agentur nach Art. 73 Absatz 2 d) aufbaut und pflegt. Eine zusätzliche Meldepflicht für den 
Aufbau eines solchen Verzeichnisses belastet Hersteller und Importeure unnötig, ohne dass 
zusätzliche Informationen gewonnen werden.

221. módosító indítvány
110. cikk, (1) bekezdés, a), b), c), d), és e) pont

(1) A gyártónak vagy importőrnek vagy 
ezek csoportjának, aki a 109. cikk 
alkalmazási területére eső anyagot hoz 
forgalomba, az alábbi adatokat kell az 
Ügynökséggel közölnie, hogy az anyag a 
111. cikk szerint felvételre kerüljön a 
jegyzékbe, amennyiben ezeket nem közölték 

Törölve 
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a regisztráció részeként:
(a) az anyag(ok) forgalomba hozataláért 
felelős gyártó vagy importőr azonosító 
adatai;
(b) az anyag(ok) IV. melléklet 2. szakasz 
szerinti azonosító adatai;
(c) az anyag(ok) veszélyességi foka, a 
67/548/EGK irányelv (4) és (6) bekezdése 
alapján;
(d) az anyag(ok)ra ebből adódó veszély-
jelzés, a 67/548/EGK irányelv 23., 24. és 25 
cikke alapján;
(e) az esetleges koncentráció-határértékek, 
a 67/548/EGK irányelv 4. cikkének (4) 
bekezdése az 1999/45/EK irányelv 4-7. 
cikke alapján.

222. módosító indítvány
110. cikk, (2) bekezdés

(2) Az adatok közlésére a gyártóknak vagy 
importőröknek 108. cikk szerint 
meghatározott formátumot kell 
használniuk.

Törölve

...

223. módosító indítvány
110. cikk, (3) bekezdés

(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti 
kötelezettségből ugyanazon anyagra eltérő 
bejegyzések adódnak, úgy a bejelentőknek 
és a regisztrációra kötelezetteknek mindent 
meg kell tenniük, hogy a jegyzékbe egy 
egyeztetett bejegyzés kerüljön be.

Törölve

224. módosító indítvány
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110. cikk, (4) bekezdés, a) és b) pont 

(4) A regisztrációra kötelezett(ek) 
köteles(ek) az (1) bekezdésben említett 
adatokat frissíteni, ha:

Törölve

(a) olyan új tudományos vagy műszaki 
felismerésekhez jutnak, amelyek az anyag 
besorolásának vagy címkézésének 
változását eredményezik;
(b) ha egyetértésre jutottak a 3. bekezdés 
szerint azok a bejelentők és regisztrációra 
kötelezettek, akiknél ugyanazon anyagra 
eltérő bejegyzés volt.

225. módosító indítvány
111. cikk, (1) bekezdés

(1) Az Ügynökségnek  egy besorolási és 
címkézési jegyzéket kell létrehoznia és 
vezetnie a 110. cikk (1) bekezdés szerint egy 
adatbank formájában, amely egyrészt a 
110. cikk (1) bekezdés szerint bejelentett, 
másrészt a regisztrációs dossziék részeként 
benyújtott adatokat tartalmazza. Az 
adatbankban lévő a 116. cikk (1) 
bekezdésében említett nem-bizalmas adatok 
nyilvánosan hozzáférhetők. Az Ügynökség 
azoknak a bejelentőknek és regisztrációra 
kötelezetteknek, akik egy anyagról adatokat 
szolgáltattak, az erre az anyagra vonatkozó 
többi adathoz is hozzáférést biztosít.

Törölve

Az Ügynökség a hozzá a 110. cikk (4) 
bekezdésének megfelelően beérkező 
adatokkal felfrissíti a jegyzéket.

226. módosító indítvány
111. cikk, (2) bekezdés, a), b) és c) pont

(2) Az (1) bekezdés szerint bejelentett 
adatokon túlmenően az Ügynökség minden 

Törölve
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egyes bejegyzést illetően rögzíti:,
(a) hogy az adott bejegyzést illetően létezik-
e közösségi besorolás és címkézés a 
67/548/EGK irányelv I. mellékletébe történt 
felvétel folytán;
(b) hogy két vagy több bejelentő vagy 
regisztrációra kötelezett egyetértő 
bejegyzéséről van-e szó;
(c) a vonatkozó regisztrációs szám(ok)at, ha 
rendelkezésre áll(nak).

227. módosító indítvány
112. cikk, (1) bekezdés

(1) Ennek a rendeletnek a hatályba 
lépésétől kezdődően egy a jegyzékben 
szereplő anyag közösségi szinten 
harmonizált besorolása és címkézése csak 
akkor kerül felvételre a 67/548/EGK 
irányelv I. mellékletébe, ha az 1., 2. vagy 3. 
kategóriájú karcinogén, mutagén vagy 
reprotoxikus avagy belégzési allergén 
besorolású. A tagállamok illetékes 
hatóságai az Ügynökségnek javaslatokat 
tehetnek harmonizált besorolásokra és 
címkézésekre XIV. mellékletnek 
megfelelően.

Törölve

228. módosító indítvány
112. cikk, (2) bekezdés

(2) A Tagállamok Bizottsága véleményt 
alakít ki a javaslathoz és lehetőséget ad az 
érdekelt feleknek ennek észrevételezésére. 
Az Ügynökség ezt a véleményt és az 
esetleges észrevételeket továbbítja a 
Bizottságnak, amely a 67/548/EGK irányelv 
4. cikkének (3) bekezdése szerinti eljárással 
határozatot hoz.

Törölve
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229. módosító indítvány
113. cikk, (1) bekezdés

A 110. cikk szerinti kötelezettségek a 21. 
cikk (1) bekezdésében rögzített határidő 
lejártát követően érvényesek.

Törölve

230. módosító indítvány
114. cikk, (1) bekezdés

(1) A tagállamok tíz évente jelentést
készítenek ennek a rendelkezésnek a 
területükön történt alkalmazásáról, mely az 
értékelésről és a végrehajtásról szóló 
szakaszokat is tartalmaz. a 108. cikkben 
meghatározott formában.
.

(1) A tagállamok két évente jelentést 
készítenek ennek a rendelkezésnek a 
területükön történt alkalmazásáról, mely az 
értékelésről és a végrehajtásról szóló 
szakaszokat is tartalmaz. a 108. cikkben 
meghatározott formában. A jelentéseknek 
többek között a végrehajtott nyomon 
követési és ellenőrzési intézkedésekről, a 
megállapított szabálysértésekről és azok 
szankcionálásáról, valamint a rendelet 
végrehajtásánál észlelt problémákról is 
adatokat kell tartalmazniuk.

Az első jelentést azonban már öt évvel e 
rendelet hatályba lépése után be kell 
nyújtani.

Az első jelentést azonban már egy évvel e 
rendelet hatályba lépése után be kell 
nyújtani.

Begründung

Im Hinblick auf eine einheitliche Umsetzung der Verordnung ist erforderlich, dass die 
Berichtszeiträume für die Mitgliedstaaten erheblich kürzer bemessen werden. Nur so können 
Fehlentwicklungen frühzeitig korrigiert werden. Für Bericht sollten auch inhaltliche 
Mindestvorgaben genannt werden, um eine gewisse Qualität der Berichte zu gewährleisten.

231. módosító indítvány
114. cikk, (2) bekezdés

(2) Az Ügynökség tíz évente jelentést nyújt 
be a Bizottságnak e rendelet alkalmazásáról.

(2) Az Ügynökség két évente jelentést nyújt 
be a Bizottságnak e rendelet alkalmazásáról.

Az első jelentést azonban már öt évvel a 
131. cikk (2) bekezdése szerinti értesítés 
időpontja után be kell nyújtani.

Az első jelentést azonban már két évvel a 
131. cikk (2) bekezdése szerinti értesítés 
időpontja után be kell nyújtani..
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Begründung

Im Hinblick auf eine einheitliche Umsetzung der Verordnung ist erforderlich, dass die 
Berichtszeiträume auch für die Agentur erheblich kürzer bemessen werden. Nur so können 
Fehlentwicklungen frühzeitig korrigiert werden.

232. módosító indítvány
114. cikk, (3) bekezdés

(3) A Bizottság tíz évente összesített 
jelentést tesz közzé e rendelet 
alkalmazásának tapasztalatairól; ez az (1) és 
(2) bekezdés szerinti információkat is 
tartalmazza.

(3) A Bizottság két évente összesített 
jelentést tesz közzé e rendelet 
alkalmazásának tapasztalatairól; ez az (1) és 
(2) bekezdés szerinti információkat is 
tartalmazza.

Az első jelentést azonban már hat évvel a 
131. cikk (2) bekezdése szerinti értesítés 
időpontja után közzé kell tenni.

Az első jelentést azonban már két évvel a 
131. cikk (2) bekezdése szerinti értesítés 
időpontja után közzé kell tenni.

Begründung

Da die Verordnung eine Vereinheitlichung herbeiführen soll, sind zehnjährige 
Berichtszeiträume zu lang. CEFIC vertritt die Meinung, dass ein Berichtssystem mit jährlich 
zu erstellenden Berichten geschaffen werden muss.

233. módosító indítvány
116. cikk, (1) bekezdés

(1) Az alábbi adatok nem tekintendők 
bizalmasnak:

(1) Az alábbi adatok nem tekintendők 
bizalmasnak, amennyiben a gyártó ill. 
importőr nem érvényesítette ennek 
ellenkezőjét:

Begründung

Einzelne Ausnahmen von der Regel, dass gewisse Informationen nicht vertraulich sind, 
müssen möglich sein. In solchen Einzelfällen muss es dem Hersteller/Importeur überlassen 
werden, Gründe vorzubringen, die eine vertrauliche Behandlung auch von in Artikel 116 
Absatz 1 genannten Informationen rechtfertigen. 

234. módosító indítvány
116. cikk, (1) bekezdés, a) pont
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(a) az anyag kereskedelmi megnevezése(i); Törölve

Begründung

Die Handelsbezeichnung des Stoffes kann gegenüber anderen Marktteilnehmern eine sensible 
Information sein, da Marktbeziehungen zwischen Herstellern und Abnehmern nachvollziehbar 
werden könnten. Diese Information ist nach Absatz 2 ausdrücklich als vertraulich anzusehen.

235. módosító indítvány
116. cikk, (1) bekezdés, b) pont

(b) az IUPAC-nómenklatúra szerinti név, 
veszélyes anyagok esetén a 67/548/EGK 
értelmében;

(b) az IUPAC-nómenklatúra szerinti név, 
veszélyes anyagok esetén a 67/548/EGK 
értelmében; kivéve, ha az ennek a 
rendeletnek az Ia. mellékletében vagy az 
1999/45/EK irányelv 15. cikkében szereplő 
eltérő rendelkezések alkalmazandók;

Begründung

Konsistenz mit den Anforderungen zum Sicherheitsdatenblatt und bestehenden Regelungen zu 
Einstufung und Kennzeichnung

236. módosító indítvány
116. cikk, (1) bekezdés, c) pont

(c) adott esetben az anyag EINECS-ben 
megadott neve;

(c) adott esetben az anyag EINECS-ben 
megadott neve, amennyiben a 67/548/EGK 
irányelvértelmében vett veszélyes anyagról 
van szó; kivéve, ha az ennek a rendeletnek 
az Ia. mellékletében vagy az 1999/45/EK 
irányelv 15. cikkében szereplő eltérő 
rendelkezések alkalmazandók;

237. módosító indítvány
116. cikk, (1) bekezdés, f) pont

(f) az I. melléklet szerinti DNEL-értékek 
(Derived no-effect level - határérték, amely 
alatt az anyag nem fejt ki hatást), illetve 
PNEC-értékek (Predicted no-effect 

Törölve
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concentration - becsült, hatást ki nem váltó 
koncentráció);

Begründung

Die Offenlegung von DNEL-Werten ist nach geltendem Recht nicht vorgesehen. Die Ableitung 
dieser Werte ist kostenaufwändig und sollte nicht ohne Abwägung (Art. 115) für den 
Wettbewerber zugänglich sein. 

238. módosító indítvány
116. cikk, (1) bekezdés, i) pont

(i) a biztonsági adatlapban szereplő 
információk, kivéve a vállalkozás neve és a 
(2) bekezdés szerinti bizalmasnak minősített 
információk;

Törölve

Begründung

Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt enthalten häufig Informationen, die nur für den 
direkten Kunden bestimmt sind, z. B. detaillierte Verwendungsangaben. Diese 
Verwendungsangaben sind gemäß Art. 116 Absatz 2 zwingend als vertraulich zu behandeln.

239. módosító indítvány
116. cikk, (2) bekezdés, -a) pont (új)

(-a) a regisztrációra kötelezett, valamint az 
egyéb bejelentésre kötelezett
személyazonossága és címe;

Begründung

Hersteller, Importeure und nachgeschaltete Anwender würden in aller Regel eine Erklärung 
nach Artikel 115 Absatz 2 abgeben. Mit der vorgeschlagenen Regelung wird dieser Aufwand 
vermieden.

240. módosító indítvány
116. cikk, (2) bekezdés, d) pont

(d) a gyártó vagy importőr és 
továbbfeldolgozói közötti kapcsolat.

(d) a gyártó vagy importőr és 
továbbfeldolgozói közötti kapcsolat, és ez 
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mind felfelé mind lefelé az információs 
láncban és a láncban lévő szereplők között.

Begründung

Der Vorschlag erscheint nicht eindeutig hinsichtlich der Geheimhaltungspflichten zwischen 
allen Akteuren in der Informationskette.

241. módosító indítvány
120. cikk, (1) bekezdés

A tagállamok illetékes hatóságai 
tájékoztatják a széles nyilvánosságot a vegyi 
anyagokkal kapcsolatos kockázatokról, ha 
ezt az emberi egészség és a környezet 
védelmének érdekében szükségesnek látják.

Az Ügynökség által készítendő 
iránymutatásoknak megfelelően a
tagállamok illetékes hatóságai tájékoztatják 
a széles nyilvánosságot a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos kockázatokról, ha ezt az emberi 
egészség és a környezet védelmének 
érdekében szükségesnek látják

Begründung

Leitlinien sollten ausgearbeitet werden, damit die nationale Behörden der Mitgliedstaaten die 
Öffentlichkeit einheitlich informieren. 

242. módosító indítvány
134. cikk, (1) bekezdés

A 76/769/EGK, 91/157/EGK, 93/67/EGK, 
93/105/EK és 2000/21/EK irányelv, 
valamint a 793/93/EGK és a 1488/94/EK 
rendelet hatályát veszti.

A 76/769/EGK, 91/155/EGK, 91/157/EGK, 
93/67/EGK, 93/105/EK, 2000/21/EK, 
2002/95/EK és a 2004/37/EK irányelv, 
valamint a 793/93/EGK és a 1488/94/EK 
rendelet hatályát veszti.

Begründung

Doppelregelungen sind zu vermeiden. Die genannten Richtlinien und Verordnungen sind 
aufgrund der Änderungen in den vorangegangenen Artikeln entbehrlich.

243. módosító indítvány
135a. cikk (új), cím
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Az 1998/24/EK irányelv módosítása 

244. módosító indítvány
135a. cikk (új), (1) bekezdés

A 98/24/EK irányelv 1.cikkének (2) 
bekezdése kiegészül a következő szöveggel: 
Az irányelv követelményei nem 
alkalmazandók amennyiben az xxx/xxx/EK 
rendelet [REACH-rendelet] szerinti 
kötelezettségek fennállnak.

Begründung

Klarstellung, dass REACH vorrangig Anwendung findet. Doppelregelungen sind zu 
vermeiden.

245. módosító indítvány
135b. cikk (új), cím

A 2004/37/EK irányelv módosítása

246. módosító indítvány
135b. cikk (új), (1) bekezdés

A 2004/37/EK irányelv 1. cikke kiegészül a 
következő (5) bekezdéssel: Az irányelv 
követelményei nem alkalmazandók, 
amennyiben erre vonatkozó kötelezettségek 
vannak az xxx/xxx/EK rendeletben 
[REACH-rendelet].

Begründung

Klarstellung, dass REACH vorrangig Anwendung findet. Doppelregelungen sind zu 
vermeiden.

247. módosító indítvány
135c. cikk (új), cím
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A 89/106/EGK irányelv módosítása 

248. módosító indítvány
135c. cikk (új), (1) bekezdés

A 89/106/EGK irányelv 1. cikkének (1) 
bekezdése kiegészül a következő szöveggel: 
Építési termékekre nem vonatkoznak ennek 
az irányelvnek a fő higiéniai, egészség- és 
környezetvédelmi követelményei, 
amennyiben erre vonatkozó kötelezettségek 
vannak az xxx/xxx/EK rendeletben 
[REACH-rendelet]

Begründung

Klarstellung, dass REACH vorrangig Anwendung findet. Doppelregelungen sind zu 
vermeiden.

249. módosító indítvány
135d. cikk (új), cím

A 2000/53/EK irányelv módosítása 

250. módosító indítvány
135c. cikk (új), (1) bekezdés

A 2000/53/EK irányelv 4.cikkének (2) 
bekezdése és II. melléklete törlendő.

Begründung

In Anhang XVI der REACH-VO werden einheitliche Verbotsregeln aufgestellt.  
Unterschiedliche Verbote in unterschiedlichen Regelungen sind zu vermeiden.

251. módosító indítvány
Iba. melléklet (új)

FELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK
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Felhasználások kategorizálása ipari 
felhasználás, szakmai felhasználás és 
fogyasztói felhasználás szerint 
megkülönböztetve, amelyeket a 9. cikk (1) 
bekezdésének a) pontja szerint meg kell 
adni:
- ipari felhasználás:

a munkatársak nagy szakmai 
hozzáértésűek, képzettek és képességi 
színvonalúak
magas színvonalú megfigyelés / 
ellenőrzés
magas színvonalú műszaki intézkedések 

- szakmai felhasználás:
a munkatársak különböző / más szakmai 
hozzáértésűek, képzettségűek és 
képességűek
kisebb illetve eltérő színvonalú 
megfigyelés / ellenőrzés
alacsony színvonalú műszaki 
intézkedések

- fogyasztói felhasználás:
nincs szakértelem / csekély képesség 
intézkedések megvalósítására
nincsenek műszaki intézkedések (kivéve 
bizonyos gyártmányokat / termékeket)
nincsenek személyi óvintézkedések 
(esetleg kesztyű, védőszemüveg egyedi 
esetekben) érzékeny kollektíva

Begründung

Bei diesem Konzept werden typische Belastungssituationen zusammengefasst, die gleiche 
Schutzmassnahmen erfordern. Dies sind die Hauptaufnahmewege des Menschen (oral, 
inhalativ oder dermal), die Eintragswege in die Umwelt (Luft, Wasser, Boden) und die Dauer 
der jeweiligen Exposition (einmalig oder kurzzeitig, gelegentlich, wiederholt oder langfristig). 
Innerhalb dieser Expositionskategorien werden definiert und dann gruppiert: grundsätzliche 
Anwendungsbereiche (industriell, gewerblich oder privater Verbrauch) und tolerable 
Expositionshöhen/-stufen.
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252. módosító indítvány
Ibb. melléklet (új)

KRITÉRIUMOK A 22f. CIKK SZERINTI 
2. FELDOLGOZÁSI LISTÁBAN 

SZEREPLŐ ANYAGOK 
MEGHATÁROZÁSÁHOZ

A 2. feldolgozási listába a következő 
anyagok kerülnek felvételre:
- anyagok, amelyek teljesítik a PBT-

anyagok XII. melléklet 
szerintikritériumait

- anyagok, amelyekre a 22a-c. cikk 
szerint anyagtulajdonságokra, 
felhasználásra és expozícióra jelentett 
adatokból nagy toxicitás és expozíció 
adódik.

A) Az erős toxicitásra vonatkozó 
kritériumok
Erős toxicitás áll fenn, ha a következő 
adatokat jelentették:
- erősen mérgező
- mérgező
- maró
- szenzibilizáló
- 3. CPR-kategóriájú
- vízi toxicitás 1 mg/l-nél kisebb
B) Erős expozícióra vonatkozó kritériumok
- ismételt, hosszan tartó emberi expozíció 
- ismételt, hosszan tartó környezeti 

expozíció
Ez nem érvényes olyan anyagokra
- amelyek a környezetben könnyen 

lebomlanak
- amelyek mátrixban kötve vannak
- amelyek 1 %-nál kisebb 

koncentrációkban, készítményekben 
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használatosak
- amelyek 0,1 %-nál kisebb 

koncentrációkban, termékekben 
használatosak

- amelyek felhasználása más, a REACH 
alól mentesített, szabályozási területek 
alá tartozik

A Parlament módosításai

253. módosító indítvány
II. melléklet, további anyagok / csoportok

EINECS-szám Név/Csoport CAS-szám
Nemesgázok
Élelmiszerekben szokásosan előforduló 
anyagok, mint pl. citromsav, cukor, olajok, 
zsírsavak stb.
Műszaki gázok, mint pl. hidrogén, metán, 
oxigén, biogáz
Nagy elterjedtségű vagy kellően 
ismertkockázatú szervetlen anyagok, mint pl. 
nátriumklorid, szóda, hamuzsír, 
kalciumoxid, arany, ezüst, alumínium, 
magnézium, szilikátok, üvegek, porcelánok

265-995-8 Cellulóz 65996-61-4

Begründung

Die Liste der aufgeführten Edelgase ist nicht vollständig; gleiches gilt für die Gruppe der 
aufgeführten Lebensmittelinhaltsstoffe sowie der Auflistung der anorganischen Stoffe.  Im 
Falle der technischen Gase erscheint eine Registrierungspflicht nach heutigem Stand der 
Kenntnis unverhältnismäßig.  Zellstoffe: siehe Änderungsantrag zu Artikel 3 (14) a (neu).  Die 
Kommission wird aufgefordert, innerhalb eines Jahres die genannten Stoffgruppen zu 
ergänzen respektive weitere konkrete Einzelsubstanzen in den Anhang aufzunehmen.

254. módosító indítvány
III. melléklet, (8) bekezdés

(8) Ásványok, ércek és a természetben (8) Ásványok, ércek és a természetben 
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előforduló olyan anyagok, amelyek a 67/548 
irányelv értelmében nem veszélyes anyagok, 
amennyiben feldolgozásuk során vegyileg 
nem változnak meg;

előforduló valamint természetessel azonos
olyan anyagok, amelyek a 67/548 irányelv 
értelmében nem veszélyes anyagok, 
amennyiben feldolgozásuk során vegyileg 
nem változnak meg

Begründung

Natürliche und naturidentische Stoffe sind gleichzustellen, da sie voneinander chemisch und 
physikalisch nicht unterscheidbar sind. Es macht keinen Unterschied – insbesondere nicht für 
den Gesundheits- oder Umweltschutz, ob z.B. Natriumchlorid (Kochsalz) aus natürlichen 
Quellen kommt oder durch einen chemischen Prozess hergestellt wurde.

255. módosító indítvány
IV. melléklet, iránymutatások

A IV-IX. melléklet megadja azokat az 
adatokat, amelyeket a 9., 11., 12., 39., 40. és 
44. cikk szerint regisztráció és értékelés
céljából be kell nyújtani. A legkisebb 
mennyiségi szintre vonatkozó alapadatok az 
V. mellékletben szerepelnek. Minden 
következő magasabb mennyiségi szint 
elérésekor további adatokat kell 
szolgáltatni, amelyek az adott szintre 
érvényes mellékletben vannak feltüntetve.
A szükséges adatok minden anyagra 
mennyiségtől, felhasználástól és 
expozíciótól függően eltérőek. A
mellékleteket ezért összességükben és az 
általános regisztrációs, értékelési és 
elővigyázatossági követelményekkel 
együttesen kell tekinteni.

A IV-VI és a IX. melléklet megadja azokat 
az adatokat, amelyeket a 9., 12.,  40. és 44. 
cikk szerint regisztráció és értékelés céljából 
be kell nyújtani. Az összes > 1 t/év 
mennyiségű anyagra vonatkozó alapadatok 
az V. mellékletben szerepelnek. A IXa. 
melléklet szerinti regisztráció során a 
emberre és a környezetre gyakorolt ismételt 
ill. hosszan tartó expozíciós és felhasználási 
kategóriákra vonatkozó adatok 
megadásánál további VI. melléklet szerinti 
adatokat / információkat kell – az adott 
kategóriának megfelelően – figyelembe 
venni. Nincs szükség adatokra / 
információkra akkor, ha bizonyos küszöb-
kritériumok nem kerülnek elérésre az adott 
expozíciós és felhasználási kategóriában 
vagy a készítményben vagy termékben lévő 
anyagtartalom terén(pl. készítményekben 
lévő anyagok címkézési küszöbértékei). 
Ezen küszöb-kritériumok alatt csak 
indokolt esetekben (pl. az értékelés 
folyományaként) kell adatszolgáltatást 
végezni.

Begründung

Die risiko-unabhängigen Informationsanforderungen nach Mengenschwellen gemäß Anhang 



PE 357.851v01-00

külső fordítás

116/126 PA\566105HU.doc

HU

IV in Verbindung mit den Anhängen V-VIII führen zu zahlreichen unnötigen Tierversuchen 
und teuren Datenfriedhöfen. Es muss unbedingt sichergestellt sein, dass nur Daten erhoben 
werden, die zur Risikobewertung wirklich notwendig sind.

256. módosító indítvány
IV. melléklet, 1. lépés

A regisztrációra kötelezett köteles a 
regisztrálandó anyagról rendelkezésre álló 
összes vizsgálati adatot összegyűjteni. A 10. 
ill. 17. cikk szerinti regisztrációs adatokat  
lehetőleg konzorciumoknak kell benyújtani. 
Így a vizsgálati adatok minden résztvevő 
számára hozzáférhetők lesznek, a dupla 
munka elkerülhető lesz és a költségek 
lecsökkennek. A regisztrációra kötelezettnek 
az anyagról rendelkezésre álló összes 
további adatot is célszerű összegyűjtenie. 
Ide tartoznak az olyan alternatív adatok, 
amelyek az anyagból származó veszélyekről 
adnak felvilágosítást és bizonyos esetekben 
állatkísérleteket helyettesíthetnek (pl. 
QSAR-adatok, más anyagokból extrapolált 
adatok, in-vitro-vizsgálatok, járványügyi 
adatok). Ezen kívül információkat kell 
gyűjteni a 9. cikk és az V. melléklet szerint 
az expozícióra, felhasználásra és 
kockázatkezelésre vonatkozóan. Ezen 
információk áttekintése után a regisztrációra 
kötelezett megítélheti, szükséges-e további 
információk beszerzése.

A regisztrációra kötelezett köteles a 
regisztrálandó anyagról rendelkezésre álló, az 
ő kockázatértékelésére vonatkozó adatot 
összegyűjteni. A 10. ill. 17. cikk szerinti 
regisztrációs adatokat  lehetőleg 
konzorciumoknak kell benyújtani. Így a 
vizsgálati adatok minden résztvevő számára 
hozzáférhetők lesznek, a dupla munka 
elkerülhető lesz és a költségek 
lecsökkennek. Ezért a kockázatértékeléshez 
szükséges alapvető adatok meghatározását 
megelőzően meg kell határozni a mérvadó 
információkat a megadott felhasználásokra 
/ felhasználási kategóriákra, az azokkal 
összefüggő expozíciókra ill. expozíciós 
kategóriákra és a fennálló valamint 
ajánlott kockázatkezelési intézkedésekre 
tekintettel. A regisztrációra kötelezettnek az 
anyagról rendelkezésre álló vonatkozó 
összes további adatot a megadott 
felhasználásokra, expozíciókra – illetve 
legalább felhasználási és expozíciós 
kategóriák szerint – a fennálló valamint 
ajánlott kockázatkezelési intézkedések 
figyelembe vétele mellett össze kell 
gyűjtenie. Ide tartoznak az olyan alternatív 
adatok, amelyek az anyagból származó 
veszélyekről adnak felvilágosítást és 
bizonyos esetekben állatkísérleteket 
helyettesíthetnek (pl. QSAR-adatok, más 
anyagokból extrapolált adatok, in-vitro-
vizsgálatok, járványügyi adatok). Ezen 
információk áttekintése után a regisztrációra 
kötelezettnek el kell döntenie, szükséges-e 
további információk beszerzése.
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257. módosító indítvány
IV. melléklet, 2. lépés

A regisztrációra kötelezett határozza meg, 
hogy mely adatok szükségesek a 
regisztrációhoz. Először azt kell 
megállapítani, hogy az anyag mennyisége 
alapján mely melléklet(ek) vonatkoznak.
Ezekből a mellékletekből derül ki, hogy 
milyen alapadatokat kell szolgáltatni. Ezeket 
azonban a IX. melléklettel együttesen kell 
tekinteni, amely indokolt esetekben 
eltéréseket enged meg. Az anyagra 
vonatkozó információ-igény 
megállapításához elsősorban az expozícióra, 
felhasználásra és kockázatkezelésre 
vonatkozó adatokat kell bevonni.

A regisztrációra kötelezett határozza meg, 
hogy mely adatok szükségesek a 
regisztrációhoz. Az V. mellékletből derül ki, 
hogy milyen alapadatokat kell szolgáltatni. 
A IXa. mellékletből pedig az derül ki, hogy 
milyen VI. melléklet szerinti további 
adatokra / információkra van szükség az 
adott kategóriáknak megfelelően. Nincs 
szükség adatokra / információkra akkor, ha 
bizonyos küszöb-kritériumok nem kerülnek 
elérésre az adott expozíciós és felhasználási 
kategóriában vagy a készítményben vagy 
termékben lévő anyagtartalom terén(pl. 
készítményekben lévő anyagok címkézési 
küszöbértékei). Az anyagra vonatkozó 
információ-igény megállapítása az 
expozíciókra ill. expozíciós kategóriákra, a 
megadott felhasználásokra vonatkozó adatok 
és a fennálló és ajánlott kockázatkezelési 
intézkedések meghatározásával történik.

258. módosító indítvány
IV. melléklet, 4. lépés

Egyes esetekben nincs szükség új adatok 
megszerzésére. Ha azonban adathiányok 
állnak fenn, akkor a hiányzó adatokat, 
mennyiségi szinttől függően, be kell 
szerezni (V. és VI. melléklet) vagy vizsgálati 
stratégiára kell javaslatot tenni (VII. és 
VIII. melléklet). Új gerinces állatkísérleteket 
csak végső eszközként szabad végezni és 
javasolni, ha minden egyéb adatforrás 
kimerült. Egyes esetekben szükségessé lehet 
az V-IX. melléklet szerint bizonyos 
vizsgálatoknak a standard vizsgálati 
programban előirányzottnál korábban vagy 
azt kiegészítőleg történő elvégezésére.

Egyes esetekben nincs szükség új adatok 
megszerzésére. Ha azonban adathiányok 
állnak fenn, akkor a hiányzó adatokat be kell 
szerezni (V., VI. és IXa. melléklet). Új 
gerinces állatkísérleteket csak végső 
eszközként szabad végezni és javasolni, ha 
minden egyéb adatforrás kimerült. A 
regisztrációra kötelezettnek, mielőtt 
állatkísérleteket végezne, le kell 
ellenőriznie, nem volna-e lehetséges a 
szükséges adatokat más forrásokból, 
állatkísérleteket helyettesítő engedélyezett 
alternatív módszerekkel, QSAR-ral, más 
anyagokra vonatkozó adatok 
extrapolálásával, meglévő tapasztalatok, 
járványügyi adatok stb. segítségével 
megszerezni. Meg kell továbbá vizsgálnia, 
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hogy megadott felhasználási célja esetében 
valamely expozíció-csökkentő intézkedés 
nem teszi-e elkerülhetővé az adatok –
különösen állatkísérlet útján történő –
meghatározását. Ehhez elsősorban az adott 
expozícióra vonatkozó meglévő 
kockázatkezelési intézkedéseket kell 
megítélnie és azt kell megvizsgálnia nincs-e 
lehetőség további kockázatkezelési 
intézkedésekre. Mielőtt vizsgálatot 
kezdeményez, a regisztrációra kötelezettnek 
minden egyéb rendelkezésre álló 
információt be kell gyűjtenie, amelyek 
ezeket a vizsgálatokat nélkülözhetővé teszik. 
Új gerinces állatkísérleteket csak végső 
eszközként szabad végezni és javasolni, ha 
minden egyéb adatforrás kimerült.
Amennyiben a IXa. melléklet szerinti 
expozíciós kategóriára az adatszolgáltatás 
kötelezően elő van írva, úgy ennek 
megadásától el lehet tekinteni továbbá 
akkor, ha meghatározása technikailag nem 
lehetséges vagy tudományos szempontból 
szükségtelen. A regisztrációra kötelezett
ilyen esetekben köteles a regisztrációhoz 
egyértelmű indokolást csatolni.

Begründung

Die Informations- und Prüfanforderungen sind deshalb an der tatsächlichen 
Expositionssituation und nicht nach Mengenschwellen auszurichten. Deshalb ist zunächst ein 
Mindestdatensatz nach Anhang V erforderlich. Darüber hinausgehende Prüfungen aus 
Anhang VI sind im Sinne des Gesundheits- und Verbraucherschutzes sowie des Tierschutzes 
nur erforderlich, wenn sie für die Beurteilung einer sicheren Anwendung auf Basis der 
tatsächlich vorhandenen Exposition nach Anhang IXa auch wirklich notwendig sind.

259. módosító indítvány
V. melléklet, bázisadatok

E melléklet 1. oszlopában azok a 
bázisadatok vannak feltüntetve, amelyeket a
11. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint 
minden 1 tonna vagy nagyobb 
mennyiségben gyártott vagy behozott 

E melléklet 1. oszlopában azok a 
bázisadatok vannak feltüntetve, amelyeket a 
9. cikk (1) bekezdése a) pontjának vi) 
alpontja szerint minden 1 tonna vagy 
nagyobb mennyiségben gyártott vagy 
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anyagra szolgáltatni kell. A 2. oszlopban 
példaszerűen azok a feltételek szerepelnek, 
amelyek mellett ez az adatszolgáltatás 
elhagyható, más adatokkal helyettesíthető 
vagy amelyek szerint valamiképpen el lehet 
térni az 1. oszlop rendelkezéseitől. 
Amennyiben a bázisadatoktól való eltérés 
feltételei teljesülnek, úgy a bejelentő köteles 
a megfelelő tételeknél erre rámutatni és azt 
megindokolni.

behozott anyagra szolgáltatni kell. A 2. 
oszlopban példaszerűen azok a feltételek 
szerepelnek, amelyek mellett ez az 
adatszolgáltatás elhagyható, más adatokkal 
helyettesíthető vagy amelyek szerint 
valamiképpen el lehet térni az 1. oszlop 
rendelkezéseitől. Amennyiben a 
bázisadatoktól való eltérés feltételei 
teljesülnek, úgy a bejelentő köteles a 
megfelelő tételeknél erre rámutatni és azt 
megindokolni. Amennyiben bizonyos 
adatok szolgáltatása műszaki okokból nem 
lehetséges vagy tudományos szempontból 
szükségtelen, úgy ezt meg kell indokolni.

A bejelentő az e melléklet 1. oszlopa szerint 
nyújtandó adatszolgáltatástól emellett a IX. 
mellékletben foglalt általános 
rendelkezéseknek megfelelően is eltérhet. 
Ilyen esetben szintén köteles a regisztrációs 
dosszié megfelelő tételeinél erre rámutatni 
és ezt megindokolni, megadva, hogy IX. 
vagy a X. melléklet1 2. oszlopának mely 
rendelkezésére hivatkozik.

A bejelentő az e melléklet 1. oszlopa szerint 
nyújtandó adatszolgáltatástól emellett a IX. 
mellékletben foglalt általános 
rendelkezéseknek megfelelően is eltérhet. 
Ilyen esetben szintén köteles a regisztrációs 
dosszié megfelelő tételeinél erre rámutatni 
és ezt megindokolni.

Az ebben a mellékletben szereplő 
tulajdonságok meghatározására irányuló új 
vizsgálatok végrehajtását megelőzően 
először ki kell értékelni az összes 
rendelkezésre álló in vitro-adatot, in vivo-
adatot, korábbi adatot, validált (Q)SAR-
adatot és a szerkezetileg rokon anyagokra 
vonatkozó adatokat (analógia-koncepció).

Az ebben a mellékletben szereplő 
tulajdonságok meghatározására irányuló új 
vizsgálatok végrehajtását megelőzően 
először ki kell értékelni az összes 
rendelkezésre álló in vitro-adatot, in vivo-
adatot, korábbi adatot, validált (Q)SAR-
adatot és a szerkezetileg rokon anyagokra 
vonatkozó adatokat (analógia-koncepció).
Érvényesek továbbá azok az előfeltételek és 
kritériumok is, amelyek a követelmények 
teljesítésére vonatkozó iránymutatásokban 
szerepelnek a VI-IX. mellékletben.

1 Megjegyzés: A X. mellékletben szereplő 
feltételek, amelyek mellett bizonyos 
vizsgálatoktól el lehet tekinteni, ugyancsak 
érvényesek, még akkor is, ha a 2. oszlopban 
nincsenek megismételve.

Begründung

Neben den Begründungen zu den Änderungsanträgen zum Anhang IV bewirken die 
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vorgeschlagenen Änderungen, dass bei gleichem Sicherheitsstandart nur die wirklich 
notwendigen Tierversuche gemacht werden.

260. módosító indítvány
V. melléklet, 5.6. pont és 5.14. pont

törölve

Begründung

Beide Punkte entfallen inklusive ihres deskriptiven Teils, da die Prüfung der 
Oberflächenspannung für die Bewertung und Risikominderungsmaßnahmen generell ohne 
Bedeutung ist.  Eine generelle Prüfung der granolometrie erscheint unverhältnismäßig.

261. módosító indítvány
V. melléklet, 6.4.a) pont (új)

(6.4.a) Akut toxicitás: szájon át, vagy 
egyedi esetben, a kockázattól függően, 
bőrön át vagy belégzéssel történő bejutás

262. módosító indítvány
V. melléklet, 7.1.1. és 7.1.a) pont (új)

7.1.1. Rövid idejű daphnia-toxicitás 7.1.1. Rövid idejű daphnia- vagy hal-
toxicitás

(7.1.a) Új könnyű biológiai lebonthatóság; 
nincs szükség vizsgálatra, ha az anyag 
szervetlen.

Begründung

Unternehmen sollte es freistehen, auch vorliegende Kurzzeittoxizitätstests für Fische statt der 
Daphnientoxizität einzureichen.

263. módosító indítvány
VI. melléklet, további bázisadatok

TOVÁBBI BÁZISADATOK OLYAN TOVÁBBI ADATSZOLGÁLTATÁSOK
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ANYAGOKRA,
MELYEKET 10 TONNA VAGY ENNÉL 

NAGYOBB MENNYISÉGBEN 
GYÁRTANAK VAGY HOZNAK BE

OLYAN ANYAGOKRA,
MELYEKET 10 TONNA VAGY ENNÉL 

NAGYOBB MENNYISÉGBEN 
GYÁRTANAK VAGY HOZNAK BE

E melléklet 1. oszlopában azok a 
bázisadatok vannak feltüntetve, amelyeket a 
11. cikk (1) bekezdéséneke b) pontja szerint, 
az V. melléklet szerinti adatok 
kiegészítéseképpen minden 10 tonna vagy 
nagyobb mennyiségben gyártott vagy 
behozott anyagra szolgáltatni kell. A 2. 
oszlopban azok a feltételek szerepelnek, 
amelyek mellett ez az adatszolgáltatás 
elhagyható, más adatokkal helyettesíthető 
vagy az eljárás valamely más stádiumában 
szolgáltatható, vagy amelyek szerint 
valamiképpen el lehet térni az 1. oszlop 
rendelkezéseitől. Amennyiben a 
bázisadatoktól való eltérés feltételei 
teljesülnek, úgy a regisztrációra kötelezett 
köteles a regisztrációs dosszié megfelelő 
tételeinél erre rámutatni és azt 
megindokolni.

E melléklet 1. oszlopában azok a 
bázisadatok vannak feltüntetve, amelyeket a 
9. cikk (1) bekezdése a) pontjának vi) 
alpontja szerint, a IV. és IX. melléklet 
figyelembe vétele mellett minden 1 tonna
vagy nagyobb mennyiségben gyártott vagy 
behozott anyagra szolgáltatni kell, 
amennyiben ez a IXa. melléklet szerinti 
expozíciós és felhasználási kategória 
alapján szükséges. A 2. oszlopban 
példaszerűen azok a feltételek szerepelnek, 
amelyek mellett ez az adatszolgáltatás 
elhagyható, más adatokkal helyettesíthető 
vagy az eljárás valamely más stádiumában 
szolgáltatható, vagy amelyek szerint 
valamiképpen el lehet térni az 1. oszlop 
rendelkezéseitől. Amennyiben IXa. 
melléklet szerinti előírt adatszolgáltatástól 
eltér, úgy a regisztrációra kötelezett köteles a 
regisztrációs dosszié megfelelő tételeinél 
erre rámutatni és azt megindokolni.
Amennyiben bizonyos adatok szolgáltatása 
műszaki okokból nem lehetséges vagy 
tudományos szempontból szükségtelen, úgy 
ezt meg kell indokolni.

A regisztrációra kötelezett az e melléklet 1. 
oszlopa szerint nyújtandó adatszolgáltatástól 
emellett a IX. mellékletben foglalt általános 
rendelkezéseknek megfelelően is eltérhet. 
Ilyen esetben szintén köteles a regisztrációs 
dosszié megfelelő tételeinél erre rámutatni 
és ezt megindokolni, megadva, hogy IX. 
vagy a X. melléklet 2. oszlopának mely 
rendelkezésére hivatkozik.

A regisztrációra kötelezett az e melléklet 1. 
oszlopa szerint nyújtandó adatszolgáltatástól 
emellett a IX. mellékletben foglalt általános 
rendelkezéseknek megfelelően is eltérhet. 
Ilyen esetben szintén köteles a regisztrációs 
dosszié megfelelő tételeinél erre rámutatni 
és ezt megindokolni, megadva, hogy IX. 
vagy a X. melléklet 2. oszlopának mely 
rendelkezésére hivatkozik.

Az ebben a mellékletben szereplő 
tulajdonságok meghatározására irányuló új 
vizsgálatok végrehajtását megelőzően 
először ki kell értékelni az összes 
rendelkezésre álló in vitro-adatot, in vivo-
adatot, korábbi adatot, validált (Q)SAR-

Az ebben a mellékletben szereplő 
tulajdonságok meghatározására irányuló új 
vizsgálatok végrehajtását megelőzően 
először ki kell értékelni az összes 
rendelkezésre álló in vitro-adatot, in vivo-
adatot, korábbi adatot, validált (Q)SAR-
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adatot és a szerkezetileg rokon anyagokra 
vonatkozó adatokat (analógia-koncepció).
Amennyiben bizonyos végpontokat illetően 
az e melléklet 2. oszlopában vagy a IX. 
mellékletben megadottakon kívüli okokból 
nem szolgáltatnak adatot, ezt szintén 
egyértelműen meg kell adni és meg kell 
indokolni.

adatot és a szerkezetileg rokon anyagokra 
vonatkozó adatokat (analógia-koncepció).
Amennyiben bizonyos végpontokat illetően 
az e melléklet 2. oszlopában vagy a IX. 
mellékletben megadottakon kívüli okokból 
nem szolgáltatnak adatot, ezt szintén 
egyértelműen meg kell adni és meg kell 
indokolni. Érvényesek továbbá azok az 
előfeltételek és kritériumok is, amelyek a 
követelmények teljesítésére vonatkozó 
iránymutatásokban szerepelnek a VI-IX. 
mellékletben.

264. módosító indítvány
VI. melléklet, vizsgálati követelmények

Az új VI. melléklet az alábbi vizsgálatokat 
tartalmazza:
- az összes olyan vizsgálat, amely az V. 
melléklet módosításánál törlésre került
- az eredeti VI. melléklet összes olyan 
vizsgálata, amely nem került át az (új) V. 
mellékletbe
- a VII. és VIII. melléklet vizsgálatai

Begründung

Siehe vorhergehenden Begründungen. 

265. módosító indítvány
VII. melléklet

Ez a melléklet törölve.

Begründung

Die Prüfanforderungen wurden in Anhang VI überführt.

266. módosító indítvány
VIII. melléklet
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Ez a melléklet törölve.

Begründung

Die Prüfanforderungen wurden in Anhang VI überführt.

A Parlament módosításai

267. módosító indítvány
IXa. melléklet (új)FELHASZNÁLÁSI / EXPOZÍCIÓS KATEGÓRIA MÁTRIX1

ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖVETELMÉNYEKKEL

A Ixa. mellékletben azok az adatszolgáltatási követelmények szerepelnek, amelyeket a 9. 
cikk (1) bekezdése a)pontjának vi) alpontja szerint a IV. és IX. melléklet figyelembe vétele 
mellett az V. mellékletben szereplő adatok kiegészítéseképpen kell minden olyan anyagra 
nyújtani, amelyet 1 tonna vagy nagyobb mennyiségben gyártanak vagy hoznak be, 
amennyiben ez az alábbi táblában szereplő expozíciós kategóriába való besorolás alapján 
szükséges.

A) Humán expozíció
Ipari Szakmai Magán

inhaláció
s  
rövid 
idejű

V. melléklet 
(akut inhalációs toxicitás 
vagy
levezetés akut orális 
toxicitásból a maró / 
irritáló, szenzibilizáló hatás 
figyelembe vétele mellett)

V. melléklet 
(akut inhalációs toxicitás 
vagy
levezetés akut orális 
toxicitásból a maró / 
irritáló, szenzibilizáló hatás 
figyelembe vétele mellett)

V. melléklet 
(akut inhalációs toxicitás 
vagy
levezetés akut orális 
toxicitásból a maró / irritáló, 
szenzibilizáló hatás 
figyelembe vétele mellett)

inhaláció
s  
hosszú 
idejű /
ismétlődő

V. melléklet
+ hosszú idejű inhalációs 
DNEL meghatározása 
emberre (pl. szubakut, 
szubkrónikus vagy krónikus 
toxicitás (inh/or), 
reprotoxicitás, mutagenitás 
tisztázása (VI. melléklet))

V. melléklet
+ hosszú idejű inhalációs 
DNEL meghatározása 
emberre (pl. szubakut, 
szubkrónikus vagy krónikus 
toxicitás (inh/or), 
reprotoxicitás, mutagenitás 
tisztázása (VI. melléklet))

V. melléklet
+ hosszú idejű inhalációs 
DNEL meghatározása 
emberre (pl. szubakut, 
szubkrónikus vagy krónikus 
toxicitás (inh/or), 
reprotoxicitás, mutagenitás 
tisztázása (VI. melléklet))

orális 
egyszeri / 
rövid 
idejű

- V. melléklet V. melléklet
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orális  
hosszú 
idejű /
ismétlődő

- - V. melléklet 
+ hosszú idejű orális DNEL 
meghatározása emberre (pl. 
szubakut, szubkrónikus vagy 
krónikus toxicitás (inh/or), 
reprotoxicitás, mutagenitás 
tisztázása (VI. melléklet))

dermális  
rövid 
idejű 

V. melléklet 
(akut dermális toxicitás 
vagy 
levezetés akut orális 
toxicitásból a maró / 
irritáló, szenzibilizáló hatás 
figyelembe vétele mellett)

V. melléklet 
(akut dermális toxicitás 
vagy 
levezetés akut orális 
toxicitásból a maró / 
irritáló, szenzibilizáló hatás 
figyelembe vétele mellett)

V. melléklet 
(akut dermális toxicitás vagy 
levezetés akut orális 
toxicitásból a maró / irritáló, 
szenzibilizáló hatás 
figyelembe vétele mellett)

dermális 
ismétlődő 
/ hosszú 
idejű

V. melléklet
+ 
dermális hosszú idejű 
DNEL meghatározás (pl. 
szubakut, szubkrónikus vagy 
krónikus toxicitás (inh/or), 
mutagenitás, reprotoxicitás 
tisztázása (VI. melléklet); 
csak ha nincs maró / 
irritáló, szenzibilizáló hatás 
az V. melléklet szerint

V. melléklet
+ 
dermális hosszú idejű 
DNEL meghatározás (pl. 
szubakut, szubkrónikus vagy 
krónikus toxicitás (inh/or), 
mutagenitás, reprotoxicitás 
tisztázása (VI. melléklet); 
csak ha nincs maró / 
irritáló, szenzibilizáló hatás 
az V. melléklet szerint

V. melléklet
+ 
dermális hosszú idejű DNEL 
meghatározás (pl. szubakut, 
szubkrónikus vagy krónikus 
toxicitás (inh/or), 
mutagenitás, reprotoxicitás 
tisztázása (VI. melléklet); 
csak ha nincs maró / irritáló, 
szenzibilizáló hatás az V. 
melléklet szerint

Megjegyzés: Az „inhalációs rövid idejű“, „inhalációs hosszú idejű / ismétlődő“, „orális  
egyszeri / rövid idejű“, „dermális rövid idejű“, „dermális ismétlődő / hosszú idejű“ 
kategóriák kritériumai még meghatározandók az egyes felhasználási kategóriákra. Ez 
célszerűen a REACH Végrehajtási Projektek (Implementation Projects RIP) /REA 
keretében fog megtörténni.

1 Egyes kategóriák kizártak, mint pl. hosszan tartó expozíció orális úton az ipari területen. 
Ezért ezek nem képeznek kategóriát. Különleges esetekben szükségessé válhat a mátrix egy 
vagy több további kategóriával történő kibővítése. 

B) Környezeti expozíció mátrix-kategóriái (a gyakorlatból vett példákkal)

Ipari Szakmai Magán
Víz  
egyszeri

V. melléklet
akut PNEC meghatározás 
(akut daphnia-/hal-
toxicitás) 

V. melléklet
akut PNEC meghatározás 
(akut daphnia-/hal-
toxicitás)

-
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Víz  
hosszú 
idejű
lokális

V. melléklet
+ hosszú idejű PNEC 
meghatározás (hosszú idejű 
daphnia-/hal-toxicitás (VI. 
melléklet) vagy levezetés 
akut vízi toxicitásból (V. 
melléklet), 1.000-es faktor) 

V. melléklet
+ hosszú idejű PNEC 
meghatározás (hosszú idejű 
daphnia-/hal-toxicitás (VI. 
melléklet) vagy levezetés 
akut vízi toxicitásból (V. 
melléklet), 1.000-es faktor)

-

Víz  
hosszú 
idejű
diffúz

- - V. melléklet
+ hosszú idejű PNEC 
meghatározás (hosszú idejű 
daphnia-/hal-toxicitás (VI. 
melléklet) vagy 
levezetés akut vízi 
toxicitásból (V. melléklet), 
1.000-es faktor)

Talaj  
egyszeri 

- V. melléklet
akut PNEC meghatározás 
(akut daphnia-/hal-
toxicitás)

V. melléklet
akut PNEC meghatározás 
(akut daphnia-/hal-
toxicitás)

Talaj  
hosszú 
idejű 
lokális

- V. melléklet
+ hosszú idejű PNEC 
meghatározás (pl. hosszú 
idejű hal-/daphnia-
toxicitás / terrisztikus 
tesztek (VI. melléklet) vagy 
levezetés akut vízi 
toxicitásból (V. melléklet, 
ha lehetséges)

-

Talaj  
hosszú 
idejű 
diffúz

V. melléklet
+ hosszú idejű PNEC 
meghatározás (pl. hosszú 
idejű hal-/daphnia-
toxicitás / terrisztikus 
tesztek (VI. melléklet) vagy 
levezetés akut vízi 
toxicitásból (V. melléklet, 
ha lehetséges)

- V. melléklet
+ hosszú idejű PNEC 
meghatározás (pl. hosszú 
idejű hal-/daphnia-
toxicitás / terrisztikus 
tesztek (VI. melléklet) vagy 
levezetés akut vízi 
toxicitásból (V. melléklet, 
ha lehetséges)

Légkör 
egyszeri 

V. melléklet 
(akut inhalációs toxicitás 
vagy levezetés akut orális 
toxicitásból a maró / 
irritáló, szenzibilizáló hatás 
figyelembe vétele mellett)

V. melléklet 
(akut inhalációs toxicitás 
vagy levezetés akut orális 
toxicitásból a maró / 
irritáló, szenzibilizáló hatás 
figyelembe vétele mellett)

V. melléklet 
(toxicitás vagy levezetés 
akut orális toxicitásból a 
maró / irritáló, 
szenzibilizáló hatás 
figyelembe vétele mellett)

Légkör 
hosszú 

V. melléklet
+ a hosszú idejű DNEL 

V. melléklet
+ a hosszú idejű DNEL 

-
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idejű 
lokális

meghatározása emberre 
(pl. szubakut, szubkrónikus 
vagy krónikus toxicitás 
(inh/or), reprotoxicitás, 
mutagenitás tisztázása (VI. 
melléklet))

meghatározása emberre 
(pl. szubakut, szubkrónikus 
vagy krónikus toxicitás 
(inh/or), reprotoxicitás, 
mutagenitás tisztázása (VI. 
melléklet))

Légkör  
hosszú 
idejű 
diffúz

- - V. melléklet
+ a hosszú idejű DNEL 
meghatározása emberre 
(pl. szubakut, szubkrónikus 
vagy krónikus toxicitás 
(inh/or), reprotoxicitás, 
mutagenitás tisztázása (VI. 
melléklet))


