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RÖVID INDOKOLÁS

A REACH-javaslattal az Európai Bizottság a jelenlegi eltérő vegyszer- és 
anyagszabályozások egyszerűsítését, harmonizálását valamint központosítását tervezi. A 
vegyi anyagok bejegyzésének és értékelésének terén egy olyan Európa szerte egységes és 
következetes koncepcióra van szükség, amely megfelel a fenntartható fejlődés és a 
munkahelyi egészség és biztonság védelme elveinek. Ezért a REACH alapvetően üdvözlendő. 
Ugyanakkor viszont az olyan gazdasági célok, mint a versenyképesség, az innovációs 
képesség vagy a munkahelyek biztosítása nem rövidülhetnek meg, különös tekintettel a 
jelenlegi nehéz európai gazdasági helyzetre. 

A vegyi anyagokkal kapcsolatos jogszabályrendszer és az anyagokkal kapcsolatos egészség-
és környezetvédelem sajnos már olyan bonyolultsági fokot ért el, amelynek bürokratikus és 
költséges követelményeivel az ipar, és különösen a kis- és középvállalkozások (KKV-k) alig 
tudnak megbirkózni. Ha nem sikerül a REACH információs és kiértékelési folyamatait
lecsökkenteni, akkor a már meglévő végrehajtási hiányosságok tovább fognak nőni. Ez 
nemcsak az európai ipar versenyképességét és innovációs erejét veszélyeztetné, hanem 
számos munkahelyet is, valamint ellene hatna az egészség- és környezetvédelem javítására 
irányuló jelentős céloknak és elvárásoknak is. 

A jelentéskészítő a REACH-követelmények gyakorlatibb és érthetőbb kialakításához kíván 
hozzájárulni. A javasolt módosító indítványok a következő témacsoportokra oszthatók:

1. Expozíciós és felhasználási kategóriák

A REACH-javaslat egyik központi problémája az, hogy az anyag-előállítók, importőrök és a 
későbbi felhasználók nem rendelkeznek egységes eszközzel az anyagok 
kockázatértékeléséhez és ezeknek az információknak a továbbadásához. A tervezet azt 
célozza, hogy a gyártók/importőrök részéről a későbbi felhasználók és adott esetben azok 
ügyfelei felé intenzív információcsere történjen a készítmények összetételéről. Ez a 
gyakorlatban nehezen valósítható meg, mivel gyakran bizalmas információkat és gyártási
titkokat kellene kiszolgáltatni. 

Az egyik megoldást a felhasználási és expozíciós (kitettségi) kategóriák használata jelenti. 
Ezeknek egyszerűsíteniük kell a kommunikációt az értékképzési láncban, kezelhetőbbé kell 
tenniük a későbbi felhasználók számára az expozíció-értékelést, be kell mutatniuk a 
kockázatok csökkentéséhez szükséges intézkedéseket. Ennek során nem szabad 
szükségtelenül korlátozni a későbbi felhasználók mozgásterét. Emellett az egyedi esetek
általános kategóriákba sorolásával meg kell akadályozni, hogy bizalmas adatokat kelljen 
kiszolgáltatni. Ugyanakkor azonban meg kell őrizni a hatóságok és a vállalatok számára az 
egyes esetek egyedi kezelésének lehetőségét, amennyiben a kategorizálás problémákat idéz 
elő.

2. Prioritás
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A REACH javaslatban a prioritások felállítása kizárólag mennyiségi kritériumok alapján 
történik. A környezet és a fogyasztók számára azonban fontos, hogy a bejegyzésnél először a 
nagy veszélyességű anyagok kerüljenek feldolgozásra, tehát hogy minőségi kritériumokat is 
figyelembe vegyenek. E célra a toxikológiai/környezettel kapcsolatos tulajdonságok, a 
felhasználás, az expozíció és a termelt mennyiség a figyelembe veendő adatok. Ezeknek a 
kulcsinformációknak rendelkezésre kell állniuk ahhoz, hogy kockázati alapon prioritásokat 
lehessen meghatározni. 

A vállalatokkal és hatóságokkal szemben támasztott követelmények kiegyensúlyozott és 
átlátható prioritásával belátható időtávlaton belül és áttekinthető pénzügyi ráfordítással lehet 
az egészség- és környezetvédelmet javítani.

3. Egyszerűsítés/a kettős szabályozások elkerülése a munkahelyi egészség és biztonság
terén

A rendeletre irányuló javaslatot egyszerűbben végrehajtható, költséghatékonyabb és kevésbé 
időigényes módon célszerű kialakítani. Ehhez többek között egyszerűsíteni kell a bejegyzési 
eljárást. A rendelet alkalmazási területét is jobban hozzá kell igazítani a meglévő joghoz, 
hogy elkerülhető legyen a kettős szabályozás.

4. Az innovációs képesség és a versenyképesség javítása

A REACH nem válhat a kutatás és az innováció fékezőjévé, illetve nem korlátozhatja 
szükségtelenül az európai vegyipar és anyagfelhasználói versenyképességét.

5. Az Ügynökség szerepének erősítése

Az Ügynökség – és nem az illetékes nemzeti hatóságok – az egyedül illetékes abban, hogy
felmérje az egységesség és a jogbiztonság európai szinten való biztosítottságát.

6. Az üzleti titkok és szabadalmi jogok védelme

Fontos, hogy anélkül valósuljon meg egy hatékony és működőképes rendszer, hogy az 
információk nyilvánosságra hozatala összeütközésbe kerülne az üzleti titkok és szabadalmi 
jogok védelmével. Ez különösen a kis- és középvállalkozások számára nagy jelentőségű, 
mivel ők elsősorban innovációikból élnek.

MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja  a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő módosításokat:



AD\574976HU.doc 5/88 PE 357.617v03-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(1) preambulumbekezdés

(1) Az önmagukban, készítményekben és 
termékekben lévő anyagok szabad mozgása 
a belső piac alapvető jellegzetessége, és 
jelentős mértékben elősegíti a fogyasztók és 
a munkavállalók egészségét és jólétét, 
szociális és gazdasági érdekeik 
érvényesítését valamint a vegyipar 
versenyképességét.

(1) Az önmagukban, készítményekben és 
termékekben lévő anyagok szabad,
biztonságos, bürokráciamentes és elérhető 
áron való mozgása a belső piac alapvető 
jellegzetessége, és jelentős mértékben 
elősegíti a fogyasztók és a munkavállalók 
egészségét és jólétét, szociális és gazdasági 
érdekeik érvényesítését, és a növény- és 
állatvilág védelmét, valamint a vegyipar 
versenyképességét.

Indokolás

Nemcsak az anyagok szabad mozgása, hanem a biztonsági szabványok és intézkedések 
betartásával is foglalkoznunk kell a közegészség és az ökológiai egyensúly veszélyeztetésének 
a megakadályozása érdekében.

Az ökológiai egyensúlyt a versenyképesség fontos tényezőjeként kell meghatároznunk.

A REACH rendelet sem az anyagok biztonságos használatát, sem az ipar versenyképességét 
nem hátráltathatja szükségtelenül. 

Módosítás: 2
(2) preambulumbekezdés

(2) A vegyi anyagok Közösségen belüli 
piacának hatékony működése csak úgy 
érhető el, ha az anyagokkal szemben 
támasztott követelmények tagállamonként 
nem térnek el jelentősen.

A vegyi anyagok Közösségen belüli 
piacának hatékony működése csak úgy 
érhető el, ha az anyagok biztonságos 
kezelésével kapcsolatos követelmények
pontosan és teljes körűen meghatározottak,
és tagállamonként nem térnek el jelentősen.

  
1 ##.
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Indokolás

Ennek a piacnak a hatékony megszervezése közgazdasági és szociális szempontból a köz 
érdekében megköveteli az anyagok kezelése pontos biztonsági szabványainak meghatározását 
és felhasználásuk átfogó meghatározását.

Módosítás: 3
(3) preambulumbekezdés

(3) A fenntartható fejlődés elérése érdekében 
a vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályok 
közelítése során biztosítani kell az egészség-
és a környezetvédelem magas szintjét; e 
jogszabályokat megkülönböztetés nélkül kell 
alkalmazni, függetlenül attól, hogy a vegyi 
anyagokat a belső piacon vagy a nemzetközi 
kereskedelemben forgalmazzák.

(3) A fenntartható fejlődés, az innovációs 
képesség és a versenyképesség biztosítása
érdekében a vegyi anyagokra vonatkozó 
jogszabályok közelítése során biztosítani 
kell az egészség- és a környezetvédelem 
magas szintjét; e jogszabályokat 
megkülönböztetés nélkül, a WTO
szabályaival összhangban kell alkalmazni, 
függetlenül attól, hogy a vegyi anyagokat a 
belső piacon vagy a nemzetközi 
kereskedelemben forgalmazzák.

Indokolás

Az innovációs képesség és versenyképesség biztosítása szintén fontos cél. Magától értetődő, 
hogy a jogszabályoknak összhangban kell lenniük a WTO szabályaival.

Módosítás: 4
(3a) preambulumbekezdés (új)

(3a) A fenntartható fejlődésről tartott 
johannesburgi Föld Csúcstalálkozón 2002. 
szeptember 4-én elfogadott cselekvési terv 
értelmében 2020-ra el kell érni, hogy a 
vegyi anyagok gyártása és felhasználása ne 
károsítsa az emberi egészséget és a 
környezetet.
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Indokolás

Rá kell mutatni, hogy az emberi egészséget és a környezetet nem károsító vegyi anyagok 
gyártása és felhasználása olyan kötelezettségvállalás, amelyet nemcsak az Európai Uniónak, 
hanem a világ egészének magáévá kell tennie.

Fontos figyelembe venni a johannesburgi Föld Csúcsértekezlet kötelezettségvállalásait. 

Módosítás: 5
(7) preambulumbekezdés (új)

(7) Az e rendelettel létrehozandó új rendszer 
fontos célkitűzése, hogy ösztönözze a 
veszélyes anyagok kevésbé veszélyes 
anyagokkal vagy technológiákkal való 
helyettesítését, amennyiben megfelelő 
alternatívák állnak rendelkezésre. Ez a 
rendelet nem érinti a munkavállalók 
védelméről szóló irányelvek, különösen a 
munkájuk során rákkeltő anyagokkal 
kapcsolatos kockázatoknak kitett 
munkavállalók védelméről szóló, 1990. 
június 28-i 90/394/EGK tanácsi irányelv 
(hatodik egyedi irányelv a 89/391/EGK 
irányelv 16. cikkének (1) bekezdése 
értelmében) alkalmazását, amely előírja a 
munkáltatók számára, hogy — ahol csak 
technikailag lehetséges — a veszélyes 
anyagokat küszöböljék ki vagy 
helyettesítsék kevésbé veszélyes 
anyagokkal.

(7) Az e rendelettel létrehozandó új rendszer 
fontos célkitűzése, hogy elősegítse a 
veszélyes anyagok kevésbé veszélyes 
anyagokkal vagy technológiákkal való 
helyettesítését, amennyiben megfelelő 
alternatívák állnak rendelkezésre. Ez a 
rendelet nem érinti a munkavállalók 
védelméről szóló irányelvek, különösen a 
munkájuk során rákkeltő anyagokkal 
kapcsolatos kockázatoknak kitett 
munkavállalók védelméről szóló, 1990. 
június 28-i 90/394/EGK tanácsi irányelv 
(hatodik egyedi irányelv a 89/391/EGK 
irányelv 16. cikkének (1) bekezdése 
értelmében) alkalmazását, amely előírja a 
munkáltatók számára, hogy — ahol csak 
technikailag lehetséges — a veszélyes 
anyagokat küszöböljék ki vagy 
helyettesítsék kevésbé veszélyes 
anyagokkal. Ebben a tekintetben a 
tagállamoknak teljes mértékben jogukban 
áll, hogy nemzeti szinten szigorúbb 
elvárásokat írjanak elő, ha azt 
szükségesnek tartják.

Indokolás

A fő cél a veszélyes anyagok helyettesítése más, kevésbé veszélyes anyagokkal, amennyiben 
lehetséges. Ez a EK-Szerződés 137. cikkének egyik fontos következménye és a munkavállalók 
védelmét szabályozó jogszabályok jogi alapja, így mindenképpen említést érdemel. 
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Módosítás: 6
(8a) preambulumbekezdés (új)

(8a) Egy anyag gyártói, importőrei és 
későbbi felhasználói az anyagot 
önmagában, készítmény alkotóelemeként 
vagy árukban olyan módon kötelesek 
gyártani, importálni vagy felhasználni 
(vagy piacra bocsátani), ami biztosítja, 
hogy előre látható körülmények között azok 
nem károsítják az emberi egészséget vagy a 
környezetet.

Indokolás

Ez a módosítás az elővigyázatosság elvének általános fogalmát vezeti be. Mivel a REACH 
nem terjed ki a kémiai anyagok összes használatára, az emberi egészség és a környezet 
megóvása szempontjából fontos az elővigyázatosság elvének tisztázása az anyagok 
előállítását és használatát illetően. Ez az elv törvényi szintre emelné az ipar által támogatott 
önkéntes törekvéseket (ld. a felelős elővigyázatosság program). 

Módosítás: 7
(12) preambulumbekezdés

(12) Az engedélyezési rendelkezések 
meghatározzák, hogy a Bizottság akkor ad ki 
engedélyt a különösen kockázatos anyagok 
piacra bocsátására és felhasználására, ha a 
felhasználásukból eredő kockázatokat 
megfelelő ellenőrzés alatt tartják, vagy ha a 
felhasználásuk társadalmi-gazdasági 
indokokkal igazolható.

(12) Az engedélyezési rendelkezések 
meghatározzák, hogy a Bizottság akkor ad ki 
korlátozott időszakra engedélyt a különösen 
kockázatos anyagok piacra bocsátására és 
felhasználására, ha érvényes alternatív 
anyagok nem állnak rendelkezésre, ha a 
felhasználásuk társadalmi-gazdasági 
indokokkal igazolható, és ha a 
felhasználásukból eredő kockázatokat 
megfelelő ellenőrzés alatt tartják.

Indokolás

Lényeges kihangsúlyozni, hogy az engedélyeztetés csak ideiglenes rendelkezés.

Módosítás: 8
(16) preambulumbekezdés

(16) A tapasztalatok azt mutatják, hogy nem 
írható elő a tagállamok számára, hogy az 
összes vegyi anyag kockázatát értékeljék. 
Ezt a feladatot ezért elsősorban azokra a 

(16) A tapasztalatok azt mutatják, hogy nem 
írható elő a tagállamok számára, hogy az 
összes vegyi anyag kockázatát értékeljék. 
Ezt a feladatot ezért elsősorban azokra a 
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vállalkozásokra kell róni, amelyek az 
anyagokat gyártják vagy behozzák, de csak 
akkor, ha ezt bizonyos mennyiséget 
meghaladó mértékben teszik, hogy képesek 
legyenek az ezzel járó terhek viselésére. 
Ezeknek a vállalkozásoknak kell az anyagaik 
általuk felmért kockázatával összhangban 
meghozniuk a szükséges kockázatkezelési 
intézkedéseket.

vállalkozásokra kell hárítani, amelyek az 
anyagokat gyártják vagy behozzák, de csak 
akkor, ha ezt bizonyos mennyiséget 
meghaladó mértékben teszik, hogy képesek 
legyenek az ezzel járó terhek viselésére. 
Ezeknek a vállalkozásoknak kell az anyagaik 
általuk felmért kockázatával összhangban 
meghozniuk a szükséges kockázatkezelési 
intézkedéseket. A vállalkozásoknak a 
végfelhasználó számára kielégítő módon 
kockázatértékelésen alapuló tájékoztatást 
kell nyújtaniuk anyagaik és készítményeik 
biztonságos használatáról. Ez magában 
foglalja a kötelezettséget minden egyes 
anyag gyártásából, felhasználásából vagy 
értékesítéséből származó kockázat 
megfelelő és áttekinthető módon történő 
leírására, dokumentálására és bejelentésére 
vonatkozóan. A gyártók és későbbi 
felhasználók gyártás és felhasználás 
céljaira az anyagokat a rendelkezésre álló 
legbiztonságosabb anyagok közül fogják 
kiválasztani.

Indokolás

Az elővigyázatosság elvét bevezető 1. cikkhez kapcsolódó módosítás.

A végfelhasználónak nyújtott tájékoztatás és tanácsadás az anyag biztonságos használatáról, 
a kockázatok biztonságos és hatásos kezeléséről nagyon lényeges. A (41), (42) és (43) 
preambulumbekezdésekhez kapcsolódó módosítás.

Módosítás: 9
(20) preambulumbekezdés

(20) Mivel a termékek előállítóinak és 
importőreinek felelősséget kell viselniük
termékeikért, helyénvaló bejegyzési 
követelményt megszabni az olyan
anyagoknál, amelyeket ezek a termékek 
rendeltetésszerűen kibocsátanak. Olyan 
anyagok esetében, amelyeket a termékek 
valószínűsíthetően az emberi egészségre 
vagy a környezetre káros módon vagy 
mértékben bocsátanak ki, az Ügynökséget 
értesíteni kell, és fel kell hatalmazni arra, 
hogy előírhassa bejegyzési dokumentáció 

(20) Mivel a termékek előállítóinak és 
importőreinek felelősséget kell vállalniuk
termékeikért, helyénvaló bejegyzési 
követelményt megszabni azokra az
anyagokra, amelyeket ezek a termékek 
rendeltetésszerűen kibocsátanak. Olyan 
anyagok esetében, amelyeket a termékek 
valószínűsíthetően az emberi egészségre 
vagy a környezetre káros módon vagy 
mértékben bocsátanak ki, az illetékes 
hatóságokat azonnal értesíteni kell, és ki 
kell kérni azok véleményét, továbbá az 
Ügynökséget értesíteni kell, és fel kell 
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benyújtását. hatalmazni arra, hogy előírhassa bejegyzési 
dokumentáció benyújtását.

Indokolás

Anyagok kibocsátásával kapcsolatosan a tájékozottság nem csak az Ügynökség, hanem az 
illetékes hatóságok számára is szükséges.

Módosítás: 10
(20a) preambulumbekezdés (új)

(20a) Ezt a rendelet kell alkalmazni az 
Európai Unió területére behozott minden 
anyag, termék és készítmény 
vonatkozásában.
Ez a rendelet semmilyen körülmények 
között nem idézhet elő eltéréseket az 
Európai Unión belül előállított anyagok, 
készítmények és termékek, illetve harmadik 
országban előállított, de az Európai Unióba 
behozott anyagok, készítmények és 
termékek közötti elbánás tekintetében.
E szabály alkalmazásának a biztosításához 
az Európai Bizottság útmutatót dolgoz ki. 

Indokolás

A REACH rendszer a Bizottság által javasolt formában szűkre szabott védelmet nyújt az 
európai gyártók számára a nem európai gyártók tisztességtelen versenypolitikájával szemben.   
A jelenlegi EU szabályok a vegyi anyagok európai gyártói számára sokkal szigorúbb 
paramétereket írnak elő. Termékeket az Európai Unióba behozó importőrökre vonatkozóan 
ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni, amelyeket az európai gyártók vonatkozásában 
alkalmaznak. Ez a módosítás az európai és nem európai gyártók közötti kiegyensúlyozott 
szabályzó keretek megvalósítására szólít fel.

Módosítás: 11
(22) preambulumbekezdés

(22) Az olyan anyagok esetén nem szabad 
kötelezővé tenni a vegyi anyagbiztonsági 
értékelés elvégzését, amelyek olyan 
jelentéktelen koncentrációban fordulnak elő 
készítményekben, amelyet nem tartanak 
veszélyesnek. A készítményekben lévő, 
ilyen alacsony koncentrációjú anyagokat az 

(22) Az olyan anyagok esetén nem szabad 
kötelezővé tenni a vegyi anyagbiztonsági 
értékelés elvégzését, amelyek olyan 
jelentéktelen koncentrációban fordulnak elő 
készítményekben, amelyet nem tartanak 
veszélyesnek. A készítményekben lévő, 
ilyen alacsony koncentrációjú anyagokat az 
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engedélyezés alól is mentesíteni kell. Ezeket 
a rendelkezéseket kell egyformán alkalmazni 
az olyan készítményekre is, amelyek 
mindaddig vegyi anyagok szilárd keverékei, 
amíg a készítményt adott formába nem 
öntik, amely a készítményt termékké alakítja 
át.

engedélyezés alól is mentesíteni kell. 
Ugyanakkor a gyártók kötelesek ezeket az 
anyagokat feltüntetni a csomagoláson 
feltüntetett összetevők között, ezzel 
figyelmeztetve a fogyasztókat a veszélyes 
anyag jelenlétére. Ezeket a rendelkezéseket 
kell egyformán alkalmazni az olyan 
készítményekre is, amelyek mindaddig 
vegyi anyagok szilárd keverékei, amíg a 
készítményt adott formába nem öntik, amely 
a készítményt termékké alakítja át.

Indokolás

Fontos a fogyasztók számára, hogy teljes körű tájékoztatáshoz jussanak a piacon beszerezhető 
készítményekről, hogy annak alapján vállalhassanak felelősséget azok használatával 
kapcsolatban.

Módosítás: 12
(24) preambulumbekezdés

(24) Az anyagokra vonatkozó információk 
megszerzésének követelményeit az egyes 
anyagok gyártási vagy behozatali 
mennyisége alapján, lépcsőzetesen kell 
meghatározni, mivel e követelmények jelzik, 
hogy az adott anyag az ember és a környezet 
számára milyen kitettséget jelent, és e 
követelményeket részletesen le kell írni.

(24) Az anyagokra vonatkozó információk 
megszerzésének követelményeit az egyes 
anyagok gyártási vagy behozatali 
mennyisége alapján, lépcsőzetesen kell 
meghatározni, mivel e követelmények jelzik, 
hogy az adott anyag az ember és a környezet 
számára milyen kitettséget jelent, és e 
követelményeket részletesen le kell írni. A 
mennyiségi bejegyzési követelmények 
mellett olyan minőségi kritériumokat is 
figyelembe kell venni, mint például az 
anyag veszélyessége, felhasználási célja és 
tényleges expozíciós kihatása az emberre és 
a környezetre. 

Indokolás

A Bizottságnak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az anyagok bejegyzésével kapcsolatos 
prioritási kategóriákat minőségi feltételekkel egészítse ki.

Módosítás: 13
(41) preambulumbekezdés

(41) A vegyi anyagok kockázatának a kezelése 
tekintetében a felelősség részét képezi az 

(41) A vegyi anyagok kockázatának a kezelése 
tekintetében a feladatok részét képezi az 
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ezekre az anyagokra vonatkozó információk 
más szakemberekkel való közlése; ez 
elengedhetetlen ahhoz, hogy e szakemberek 
saját feladataikat el tudják látni.

ezekre az anyagokra vonatkozó információk 
más szakemberekkel és nem hivatásos 
személyekkel való közlése a legalkalmasabb 
módon; ez elengedhetetlen ahhoz, hogy azok a 
vegyi anyagok és készítmények kockázatainak 
kezelésével és felhasználásával kapcsolatos 
feladataikat el tudják látni.

Indokolás

Egy kockázaton alapuló megfelelő és következetes tájékoztatórendszer biztosítja, hogy a 
fogyasztók hozzájutnak a szükséges információkhoz és tanácsokhoz, aminek köszönhetően 
képesek a vegyi anyagokat tartalmazó anyagok vagy készítmények kockázatait biztonságosan 
és hatékonyan kezelni. A (16), (42) és (43) preambulumbekezdések módosításaihoz 
kapcsolódik.

Módosítás: 14
(41a) preambulumbekezdés (új)

(41a) A kockázatok közlése létfontosságú 
részét képezi a felhasználók 
tájékoztatásának és tanácsokkal való 
ellátásának a lehetséges kockázatok 
kezelését és a vegyi anyagok biztonságos és 
hatékony használatát illetően.  A 
kockázatról való tájékoztatáshoz szükséges, 
hogy a gyártó ismerje a felhasználók 
információigényeit, majd közölje az 
információkat, tanácsokat adjon és segítse 
a végfelhasználót a vegyi anyag vagy 
készítmény biztonságos használatában. Egy 
tényleges kockázatokon alapuló tájékoztató 
rendszert kell kidolgozni a vonatkozó 
kiegészítő információk nyújtásával együtt, 
például weboldalakon való közzététel és 
ismeretterjesztő kampányok formájában, 
abból a célból, hogy ki lehessen elégíteni a 
fogyasztók jogos igényét az általuk használt 
anyagok és készítmények megismerésére. 
Ez tovább javítja a felhasználás 
biztonságát, és növeli a bizalmat az 
anyagok és készítmények iránt. Ez a 
rendszer segíteni fogja egyrészt a fogyasztói 
szervezeteket a fogyasztók valós 
aggodalmainak a REACH segítségével való 
kezelését szolgáló keretrendszer 
kialakításában, másrészt az ágazatot a vegyi 
anyagokat tartalmazó anyagok és 
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készítmények iránti bizalom 
növekedésében.

Indokolás

A (16) preambulumbekezdés módosításához kapcsolódik. Egy kockázaton alapuló megfelelő 
és következetes tájékoztatórendszer biztosítja, hogy a fogyasztók hozzájutnak a szükséges 
információkhoz és tanácsokhoz, aminek köszönhetően képesek a vegyi anyagokat tartalmazó 
anyagok vagy készítmények kockázatait biztonságosan és hatékonyan kezelni.

Módosítás: 15
(42) preambulumbekezdés

(42) Mivel az anyagok és készítmények 
szállítói láncán belül a meglévő biztonsági 
adatlapot már most is kommunikációs 
eszközként használják, ezt célszerű 
továbbfejleszteni és az e rendelet által 
létrehozott rendszer szerves részévé tenni.

(42) Mivel az anyagok és készítmények 
szállítói láncán belül a meglévő biztonsági 
adatlapot már most is kommunikációs 
eszközként használják, ezt célszerű 
továbbfejleszteni és az e rendelet által 
létrehozott rendszer szerves részévé tenni. 
Ugyanakkor azonban az anyagok és 
készítmények kockázataira és biztonságos 
használatára vonatkozó fogyasztói
tájékoztatásra alkalmas más módszereket is 
figyelembe kell venni.

Indokolás

A (16), (41) és (43) preambulumbekezdések módosításaihoz kapcsolódik.

Módosítás: 16
(43) preambulumbekezdés

(43) A felelősségi lánc létrehozása érdekében 
a későbbi felhasználóknak akkor feladatuk, 
hogy értékeljék az anyagok általuk alkalmazott 
felhasználási céljaiból eredő kockázatokat, ha 
a szállítóiktól kapott biztonsági adatlap nem 
terjed ki ezekre a felhasználásokra, kivéve 
akkor, ha az érintett későbbi felhasználó több 
óvintézkedést tesz, mint amennyit a szállítója 
ajánl, továbbá akkor, ha a szállítója nem volt 
köteles a kockázatok értékelésére vagy arra, 
hogy e kockázatokra vonatkozóan 
tájékoztatással lássa el őt; ugyanebből az 
okból a későbbi felhasználóknak kell az 
anyagok általuk alkalmazott felhasználási 

(43) A felelősségi lánc létrehozása érdekében 
a későbbi felhasználóknak akkor feladatuk, 
hogy értékeljék az anyagok általuk alkalmazott 
felhasználási céljaiból eredő kockázatokat, ha 
a szállítóiktól kapott biztonsági adatlap nem 
terjed ki ezekre a felhasználásokra, kivéve 
akkor, ha az érintett későbbi felhasználó több 
óvintézkedést tesz, mint amennyit a szállítója 
ajánl, továbbá akkor, ha a szállítója nem volt 
köteles a kockázatok értékelésére vagy arra, 
hogy e kockázatokra vonatkozóan 
tájékoztatással lássa el őt; ugyanebből az 
okból a későbbi felhasználóknak kell az 
anyagok általuk alkalmazott felhasználási 
céljaiból eredő kockázatokat kezelniük, és a 
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céljaiból eredő kockázatokat kezelniük. biztonságos használatra vonatkozóan 
tájékoztatást nyújtaniuk egészen a szállítói 
lánc végpontján elhelyezkedő 
végfelhasználókig, azaz a fogyasztókig
bezárólag.

Indokolás

A (16), (41) és (42) preambulumbekezdések módosításaihoz kapcsolódik.

Módosítás: 17
(49) preambulumbekezdés

(49) Az Ügynökséget arra is fel kell 
hatalmazni, hogy a tagállam illetékes 
hatóságai által elvégzett értékelések alapján 
további tájékoztatást kérjen a gyártóktól, 
importőröktől és a későbbi felhasználóktól az 
olyan anyagokról, amelyekről feltételezik, 
hogy kockázatot jelentenek az egészség vagy a 
környezet számára, többek között azzal az 
indokkal, hogy nagy mennyiségben vannak 
jelen a belső piacon. A tagállamoknak e 
célból a gördülő tervek készítése révén 
erőforrásokat kell betervezniük és 
biztosítaniuk. Ha az engedélyköteles anyagok 
felhasználásából származó kockázattal egyenlő 
szintű kockázat származik a telephelyen 
elkülönített köztes termékek felhasználásából, 
a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy 
indokolt esetben további tájékoztatást 
kérjenek.

(49) Az Ügynökséget arra is fel kell 
hatalmazni, hogy a tagállam illetékes 
hatóságai által elvégzett értékelések alapján 
további tájékoztatást kérjen a gyártóktól, 
importőröktől és a későbbi felhasználóktól az 
olyan anyagokról, amelyekről feltételezik, 
hogy kockázatot jelentenek az egészség vagy a 
környezet számára, többek között azzal az 
indokkal, hogy nagy mennyiségben vannak 
jelen a belső piacon. A tagállamoknak e célból 
az Ügynökség által előírt kiértékelendő 
anyagok prioritáslistáján alapuló gördülő 
tervek készítése révén erőforrásokat kell 
betervezniük és biztosítaniuk. Ha az 
engedélyköteles anyagok felhasználásából 
származó kockázattal egyenlő szintű 
kockázat származik a telephelyen 
elkülönített köztes termékek 
felhasználásából, a tagállamok számára 
lehetővé kell tenni, hogy indokolt esetben 
további tájékoztatást kérjenek.

Indokolás

Egyértelművé tétel: az anyagok prioritáslistáját az Ügynökségnek kell meghatároznia.

Módosítás: 18
(52) preambulumbekezdés

(52) Az emberi egészség és a környezet 
kellően magas szintű védelmének biztosítása 
érdekében a különösen nagy kockázatú 
tulajdonságokkal rendelkező anyagokat 
elővigyázatosan kell kezelni, ami 

(52) Az emberi egészség és a környezet 
kellően magas szintű védelmének biztosítása 
érdekében a különösen nagy kockázatú 
tulajdonságokkal rendelkező anyagokat 
elővigyázatosan kell kezelni, ami 
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megköveteli az ezeket felhasználó 
vállalkozásoktól, hogy az engedélyező 
hatóság felé igazolják, hogy a kockázatokat
megfelelően ellenőrzik.  Ha nem ez a 
helyzet, a felhasználások még mindig 
engedélyezhetők, amennyiben a 
vállalkozások bizonyítják, hogy az anyag 
felhasználásából eredő társadalmi haszon 
meghaladja a felhasználással járó 
kockázatot, és nem állnak rendelkezésre 
alkalmas alternatív anyagok vagy 
technológiák. Az engedélyező hatóságnak a 
vállalkozások kérvényei alapján, az 
engedélyezési eljárás keretében kell 
meggyőződnie e követelmények 
teljesüléséről. Mivel az engedélyeknek az 
egész belső piacon magas szintű védelmet 
kell biztosítaniuk, célszerű, hogy az 
engedélyező hatóság a Bizottság legyen.

megköveteli az ezeket felhasználó 
vállalkozásoktól, hogy az engedélyező 
hatóság felé igazolják, hogy nem állnak 
rendelkezésre megfelelő alternatív anyagok 
vagy technológiák, és hogy az anyag 
felhasználásából eredő társadalmi haszon 
meghaladja a felhasználással járó 
kockázatot. Az engedélyező hatóságnak a 
vállalkozások kérvényei alapján, az 
engedélyezési eljárás keretében kell 
meggyőződnie e követelmények 
teljesüléséről. Mivel az engedélyeknek az 
egész belső piacon magas szintű védelmet 
kell biztosítaniuk, célszerű, hogy az 
engedélyező hatóság a Bizottság legyen.

Módosítás: 19
(55) preambulumbekezdés

(55) Az Ügynökségnek tanácsot kell adnia 
az engedélyezési eljárás alá vonandó 
anyagok fontossági sorrendjére 
vonatkozóan, így biztosítva, hogy a 
határozatok a társadalmi igényeket valamint 
a tudományos ismereteket és fejlődést 
tükrözzék.

(55) Az Ügynökségnek saját hatáskörében
kell meghatároznia az engedélyezési eljárás 
alá vonandó anyagok fontossági sorrendjét, 
így biztosítva, hogy a határozatok a 
társadalmi igényeket valamint a tudományos 
ismereteket és fejlődést tükrözzék.

Indokolás

Tisztázás: Az Ügynökség határozza meg a prioritási listát.

Módosítás: 20
(69) preambulumbekezdés

Az Ügynökség központi szerepet tölt be 
abban, hogy biztosítja a vegyi anyagokról 
szóló törvény, a döntéshozatali folyamatok 
és tudományos alapjuk hitelességét az 
érdekeltek körében és a széles nyilvánosság 

Az Ügynökség központi szerepet tölt be 
abban, hogy biztosítja a vegyi anyagokról 
szóló törvény, a döntéshozatali folyamatok 
és tudományos alapjuk hitelességét az 
érdekeltek körében és a széles nyilvánosság 
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előtt. Emiatt elengedhetetlen, hogy a 
közösségi intézmények, a tagállamok, a 
széles nyilvánosság és az érdekelt felek 
bizalmat tápláljanak az Ügynökség iránt.
Ebből az okból létfontosságú az Ügynökség 
függetlenségének, magas tudományos, 
technikai és szabályozói kapacitásainak, 
átláthatóságának és hatékonyságának a 
biztosítása.

előtt azért, hogy a széles nyilvánosság és 
minden érdekelt fél egyaránt bizalommal 
legyen az általuk használt vegyi anyagok és 
készítmények iránt. Az Ügynökségnek 
központi szerepet kell betöltenie a REACH-
ről és annak végrehajtásáról, valamint a 
kockázatról szóló tájékoztatás
megszervezésében is. Emiatt 
elengedhetetlen, hogy a közösségi 
intézmények, a tagállamok, a széles 
nyilvánosság és az érdekelt felek bizalmat 
tápláljanak az Ügynökség iránt. Ebből az 
okból létfontosságú az Ügynökség 
függetlenségének, magas tudományos, 
technikai és szabályozói kapacitásainak, 
kommunikációs szakismereteinek,
átláthatóságának és hatékonyságának a 
biztosítása.

Indokolás

A (41a) (új) preambulumbekezdés, a 70. cikk és a 73. cikk (2) bekezdés i) pontja
módosításaihoz kapcsolódik.

Módosítás: 21
(70) preambulumbekezdés

(70) Az Ügynökség felépítésének 
alkalmasnak kell lennie az általa betöltendő 
feladatok ellátására. A hasonló közösségi 
intézmények tapasztalata e tekintetben 
bizonyos iránymutatást ad, de a felépítést e 
rendelet konkrét igényeihez kell 
hozzáigazítani.

(70) Az Ügynökség felépítésének 
alkalmasnak kell lennie az általa betöltendő 
feladatok ellátására. A hasonló közösségi 
intézmények tapasztalata e tekintetben 
bizonyos iránymutatást ad, de a felépítést e 
rendelet konkrét igényeihez kell 
hozzáigazítani. Ebben az esetben ennek ki 
kell terjednie egy kockázatközlési kiválósági 
központ létesítésére az Ügynökségen belül.

Indokolás

A (41a) (új) preambulumbekezdés, a 69. cikk és a 73. cikk (2) bekezdés i) pontjának a) (új) 
alpontja módosításaihoz kapcsolódik.

Módosítás: 22
(79) preambulumbekezdés

(79) Az Ügynökségen belül az Ügynökség (79) Az Ügynökségen belül az Ügynökség 
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által hozott határozatok által érintett 
üzemeltetők törvényes fellebbezési jogának 
szavatolása érdekében fellebbezési tanácsot 
kell felállítani. 

által hozott határozatok által érintett minden 
törvényes érdekeltséggel rendelkező fél
fellebbezési jogának szavatolása érdekében 
fellebbezési tanácsot kell felállítani.

Indokolás

A „minden törvényes érdekeltséggel rendelkező fél” megfogalmazás szélesebb kört érint, mint 
az „üzemeltetők”.

Módosítás: 23
(89) preambulumbekezdés

(89) Az erőforrások felhasználását a 
legkockázatosabb anyagokra kell 
összpontosítani. A 67/548/EGK irányelv I. 
mellékletébe emiatt csak akkor szabad 
valamely anyagot felvenni, ha megfelel 
azoknak a kritériumoknak, amelyek 
alapján az 1., 2. és 3. kategóriába tartozó 
rákkeltő, mutagén vagy a szaporodásra 
nézve toxikus anyagként vagy légúti 
túlérzékenységet kiváltó anyagként 
besorolható. Olyan rendelkezéseket kell 
hozni, amelyek lehetővé teszik az illetékes 
hatóságok számára, hogy javaslatokat 
nyújtsanak be az Ügynökségnek. Az 
Ügynökségnek véleményt kell adnia a 
javaslatról, az érintett feleknek pedig 
lehetőséget kell adni arra, hogy 
megjegyzéseket fűzhessenek hozzá. A 
Bizottságnak ezt követően kell határozatot 
hoznia.

(89) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
tagállamoknak lehetőségük legyen egy 
anyag vonatkozásában összehangolt 
besorolási javaslatok benyújtására a 
67/548/EGK irányelv I. mellékletében vagy 
az 1999/45/EK irányelv I. mellékletében, 
egy dossziét kell készíteniük a részletes 
előírásoknak megfelelően. A dossziénak 
tartalmaznia kell a közösségi cselekvés
szükségességének indoklását. Az 
Ügynökségnek véleményeznie kell a 
javaslatot, az érintett feleknek pedig 
lehetőséget kell adni arra, hogy 
megjegyzéseket fűzhessenek hozzá. A 
Bizottságnak ezt követően kell határozatot 
hoznia.

Indokolás

Az összehangolt besorolási rendszernek a CMR anyagokra és légzőszervi irritációt okozó 
anyagokra korlátozása túlságosan szűkre szabja a területet. Nagy számban vannak az emberi 
egészséget és a környezetet sokkal nagyobb mértékben károsító hatások. A besorolási 
rendszer nagyon ellentmondásos, túl ellentmondásos ahhoz, hogy csak magára az iparágra 
lehessen bízni. Az összehangolt besorolási rendszer alkalmazása lehetővé teszi az 
érdekellentétek bíróságon kívüli rendezését és ezzel megtakarítások érhetők el.

Módosítás: 24
(91a) preambulumbekezdés (új)
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(91a) A Bizottság megfontolja annak a 
lehetőségét, hogy javaslatot nyújt be az 
európai védjegy létesítéséről, amelynek 
célja olyan termékek azonosítása és 
promóciója, amelyeket a gyártási folyamat 
minden szakaszában e rendelet 
követelményeinek megfelelően állítottak 
elő.

Indokolás

Önmagát magyarázó rendelkezés.

Módosítás: 25
(93) preambulumbekezdés

(93) Annak érdekében, hogy az e rendelet által 
létrehozott rendszer hatékonyan működjön, a 
végrehajtás tekintetében jó együttműködésnek 
és koordinációnak kell fennállnia a 
tagállamok, az Ügynökség és a Bizottság 
között.

(93) Annak érdekében, hogy az e rendelet által 
létrehozott rendszer hatékonyan működjön, a 
végrehajtás tekintetében jó együttműködésnek 
és koordinációnak kell fennállnia a tagállamok 
hatóságai, az Ügynökség és a Bizottság 
között.

Indokolás

A hatékony végrehajtás előfeltétele az Ügynökség, a Bizottság és a tagállamok hatóságai 
közötti szoros együttműködés.

Módosítás: 26
(100) preambulumbekezdés

(100) Az új rendszerre való zökkenőmentes 
áttérés érdekében e rendelet rendelkezéseit 
célszerű fokozatosan hatályba léptetni; ezen 
túlmenően a rendelkezések fokozatos 
hatálybalépése lehetővé teszi az összes 
érintett fél, a hatóságok, a vállalkozások 
valamint az érdekeltek számára, hogy a 
megfelelő időpontokban összpontosítsák 
erőforrásaikat az új feladatokra való 
felkészülésre.

(100) Az új rendszerre való zökkenőmentes 
áttérés érdekében e rendelet rendelkezéseit 
célszerű fokozatosan hatályba léptetni; ezen 
túlmenően a rendelkezések fokozatos 
hatályba lépése lehetővé teszi az összes 
érintett fél, a hatóságok, a vállalkozások 
valamint az érdekeltek számára, hogy a 
megfelelő időpontokban összpontosítsák 
erőforrásaikat az új feladatokra való 
felkészülésre, beleértve a Bizottság által 
összehangolt önkéntes megállapodások 
megkötését az iparág és más érdekelt felek 
között.
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Módosítás: 27
(101a) preambulumbekezdés (új)

(101a) Ez a rendelet a 98/24/EK irányelv1

sérelme nélkül érvényes, amely továbbra is 
központi jogi eszköz marad a munkájuk 
során vegyi anyagokkal kapcsolatos 
kockázatoknak kitett munkavállalók 
egészségének és biztonságának védelmét 
illetően. A Bizottság felszólítja a 
tagállamokat és a szociális partnereket, 
hogy biztosítsák a 98/24/EK irányelv 
hatékonyabb alkalmazását és ellenőrzését.
1 HL L 131., 1998.5.5., 11. o.

Módosítás: 28
1. cikk (2) bekezdés

2. E rendelet célja az ilyen anyagok belső 
piaci szabad forgalmának a biztosítása.

(2) E rendelet célja az ilyen anyagok belső 
piaci szabad forgalmának a biztosítása a 
kellő gondosság fogalmával összhangban.

Indokolás

A kellő gondosság fogalmának újra bevezetése az 1. cikkben.

Módosítás: 29
1a. cikk (új)

1a. cikk
Kellő gondosság

(1) Minden gyártó, importőr vagy későbbi 
felhasználó, aki olyan anyaggal, vagy olyan 
anyagot tartalmazó készítménnyel vagy 
termékkel kapcsolatos tevékenységet végez 
vagy szándékozik végezni, beleértve azok 
gyártását, behozatalát és felhasználását, 
amelyről tudja, vagy indokoltan elvárható 
részéről, hogy előre lássa tevékenységének 
az emberi egészséget vagy a környezetet 
károsító hatásait, köteles minden elvárható 
igyekezetével az ilyen hatások 
megelőzésére, korlátozására vagy 
helyreállítására törekedni.



AD\574976HU.doc 20/88 PE 357.617v03-00

HU

(2) Minden gyártó, importőr vagy későbbi 
felhasználó, aki szakmai vagy üzleti 
tevékenységeinek a végzése keretében ilyen
anyagot, vagy ilyen anyagot tartalmazó 
készítményt vagy terméket ad át egy 
gyártónak, importőrnek vagy későbbi 
felhasználónak, köteles az indokoltan 
megkövetelhető mértékig gondoskodni az 
emberi egészséget vagy a környezetet 
károsító hatások megelőzéséhez, 
korlátozásához vagy helyreállításához
szükséges megfelelő tájékoztatásról és 
információcseréről, beleértve, indokolt 
esetben, a műszaki segítségnyújtást is.

Indokolás

Minden vegyi anyag biztonságos kezeléséhez és felhasználásához szükség van az ipar 
felelősségét meghatározó kellő gondosság fogalmának általános érvényű meghatározása.  A 
szándékok szerint ennek érvényét minden anyagra ki kell terjeszteni (az előállított 
mennyiségtől függetlenül), ami maga után vonja azt, hogy az iparág szereplőinek nemcsak a 
REACH-ből következő kötelezettségeket kell teljesíteniük, hanem meg kell felelniük a 
vállalkozások alapvető társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi felelőssége 
követelményeinek is.

Módosítás: 30
1b. cikk (új)

1b. cikk
Nyilvántartások vezetése

(1) Ahhoz, hogy az 1a. cikknek eleget 
tegyenek, a gyártók, importőrök vagy 
későbbi felhasználók a rendelkezésükre 
álló, vagy tőlük indokoltan elvárhatóan 
rendelkezésre álló információkat 
használják. Ebben a tekintetben az 1a. cikk 
(2) bekezdésében említett információcsere 
és tájékoztatás minden esetben a következő 
adatokat kell, hogy tartalmazza:
a) az e rendelet értelmében megkövetelt 
kötelezettségeknek való megfeleléshez 
indokoltan elvárható adatok;
b) azoknak a minimális elvárásnak tekintett 
intézkedéseknek a leírása, amelyek 
szükségesek egy anyag, vagy ilyen anyagot 
tartalmazó készítmény vagy termék 
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felhasználásával járó indokoltan előre 
látható körülmények között végzett 
tevékenységből származó, az emberi 
egészséget és a környezetet károsító 
hatásoknak a megelőzéséhez vagy 
korlátozásához.
(2) Minden gyártó, importőr vagy későbbi 
felhasználó napra kész nyilvántartást vezet 
az (1) bekezdésben említett információkról, 
beleértve az anyagok, ilyen anyagot 
tartalmazó készítmények vagy termékek 
kereskedelmi megnevezését, az anyagok 
kémiai azonosító adatait, a készítmények 
összetételét, indokolt esetben vegyi 
anyagbiztonsági jegyzőkönyveket és minden 
olyan információt, amely e rendelet 
értelmében a kötelezettségeknek való 
megfeleléshez szükséges.
(3) Minden gyártó, importőr vagy későbbi 
felhasználó a tartózkodási helye szerinti 
tagállam illetékes hatóságai vagy az 
Ügynökség felszólítására biztosítja a 
hatóságok számára a (2) bekezdésben 
említett nyilvántartásokhoz való
hozzáférést.

Indokolás

Cégszinten a nyilvántartások megfelelő vezetése a végrehajtás tekintetében alapkövetelmény, 
és a REACH rendeletnek való megfelelés bizonyítéka. Ez a rendelkezés az iparág számára 
semmiféle költségnövekedést nem okoz.

Módosítás: 31
3. cikk (29a) bekezdés (új)

(29a) A kis- és középvállalkozások a 2003. 
május 6-i 2003/361/EK ajánlásban 
meghatározott vállalkozások.

Indokolás

A szabályok helyes alkalmazása érdekében a kis- és középvállalkozások meghatározást be 
kellett venni, mert azok különösen sebezhető részvevők az eljárásban. Ez a módosítás a I. cím: 
Általános kérdések című rész cikkeinek a módosításaihoz kapcsolódik.
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Módosítás: 32
5. cikk (4) bekezdés

4. A bejegyzés céljából készített beadványt 
az Ügynökség által megszabott díj 
kíséretében kell benyújtani.

(4) A bejegyzés céljából készített beadványt 
az Ügynökség által megszabott díj 
kíséretében kell benyújtani.

A díj mértékét az érintett bejegyeztetési 
dosszié típusával arányosan kell 
meghatározni.

Indokolás

Könnyítés céljából az Ügynökség által a kis- és középvállalkozások számára megállapításra 
kerülő díjnak arányosnak kell lennie az anyag bejegyeztetéséhez benyújtott információkkal. Ez 
a módosítás a II. cím: Anyagok bejegyzése című rész cikkeinek a módosításaihoz kapcsolódik.

Módosítás: 33
5. cikk (4a) bekezdés (új)

(4a) Minden bejegyzés iránti kérelmet az 
Ügynökség számára történő benyújtást 
megelőzően független felülvizsgálatnak kell 
alávetni, és a felülvizsgálat jegyzőkönyvét a 
bejegyzés iránti kérelemmel együtt be kell 
nyújtani az Ügynökséghez. Ennek a 
felülvizsgálatnak kell biztosítania a 
bejegyzés iránti kérelem hiánytalanságát és 
jó minőségét. A felülvizsgálatot a 
bejegyeztetésre kötelezettől független 
szervezetnek kell végrehajtania, de annak 
költségeit a bejegyeztetésre kötelezett viseli. 
Az Ügynökség kidolgozza az ilyen minőségi 
felülvizsgálatok végrehajtásához az 
útmutatót.

Indokolás

Jelenleg nem kötelező a bejegyeztetési dossziék tartalmának és minőségének a kiértékelése, 
mivel az Ügynökség csak azok hiánytalan voltát ellenőrzi (18. cikk (2) bekezdés). Mivel 
azonban a tagállamok illetékes hatóságai által a közelmúltban elvégzett felmérés kimutatta, 
hogy a biztonsági adatlapoknak csak 31%-a volt minden szempontból pontosan kiállítva, ezért 
úgy gondoljuk, hogy a dokumentumok benyújtását megelőzően a bejegyeztetési dossziék 
pontosságának biztosítása érdekében létfontosságú a független felülvizsgálat elvégzésének 
megkövetelése.

Módosítás: 34



AD\574976HU.doc 23/88 PE 357.617v03-00

HU

6. cikk (1) bekezdés a) pont

a) az anyag előállítónként vagy 
importőrönként, minden terméktípust külön 
figyelembe véve összesen évi 1 tonnát 
meghaladó mennyiségben van jelen a 
termékekben;

a) az anyag előállítónként vagy 
importőrönként évi 1 tonnát meghaladó
mennyiségű;

Indokolás

A Bizottság javaslatában előterjesztett változatban a 6. cikk az EU feldolgozó ágazata 
számára csekély védelmet nyújt az EU területén kívüli tisztességtelen versennyel szemben. 
Mivel az egyenértékű importált termék vonatkozásában támasztott követelmények kevésbé 
szigorú feltételeket írnak elő, ezért azok olcsóbbak; mindazon túlmenően pedig gyártásukhoz 
nagyobb nyersanyagválaszték áll rendelkezésre.

Ez a módosítás tisztességes kereskedelmi környezetet létesít az EU területén belüli és kívüli 
vállalkozások számára, és a legmagasabb fokú védelmet nyújtja az emberi egészség és a 
környezet megóvásához.

Módosítás: 35
6a. cikk (1) bekezdés

1. Az a Közösségen kívül letelepedett 
természetes vagy jogi személy, aki a 
Közösségbe behozott, önmagában, 
készítményekben vagy termékekben 
előforduló anyagot gyárt, kölcsönös 
megállapodással kinevezhet egy, a 
Közösségben letelepedett természetes vagy 
jogi személyt, hogy egyedüli
képviselőjeként tegyen eleget az e cím 
alapján az importőrökre rótt 
kötelezettségeknek.

(1) Az a Közösségen kívül letelepedett 
természetes vagy jogi személy, aki a 
Közösségbe behozott, önmagában, 
készítményekben vagy termékekben 
előforduló anyagot gyárt, kölcsönös 
megállapodással kinevezhet egy, a 
Közösségben letelepedett természetes vagy 
jogi személyt, hogy képviselőjeként tegyen 
eleget az e cím alapján az importőrökre rótt 
kötelezettségeknek.

Indokolás

Egyértelművé tétel.

Módosítás: 36
7. cikk (1) bekezdés

(1) Az 5. és a 19. cikk öt éven át nem 
alkalmazandó a termék- és folyamatorientált 
kutatás és fejlesztés céljából a jegyzékbe vett 
vevők tekintetében és a termék- és 

(1) Az 5. és a 19. cikk nem alkalmazandó a 
termék- és folyamatorientált kutatás és 
fejlesztés céljából a jegyzékbe vett vevők 
tekintetében és a termék- és 
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folyamatorientált kutatás és fejlesztés céljára 
korlátozódó mennyiségben a Közösségben 
gyártott vagy behozott anyagokra.

folyamatorientált kutatás és fejlesztés céljára 
korlátozódó mennyiségben a Közösségben 
gyártott vagy behozott anyagokra.

Indokolás

A termék- és eljárás-orientált kutatást és fejlesztést szolgáló termékek nem eshetnek 
időkorlátozás alá.

Módosítás: 37
7. cikk (2) bekezdés második albekezdés

Az (1) bekezdésben megszabott időtartam a 
bejelentés Ügynökséghez való beérkezésével 
kezdődik meg.

törölve

Indokolás

A törlés szükséges, mivel az 5 éves határidő az (1) bekezdésből eltávolításra került.

Módosítás: 38
7. cikk (7) bekezdés

(7) Az Ügynökség dönthet úgy, hogy 
kérésre az öt éves mentességi időszakot 
további legfeljebb öt évvel, vagy a kizárólag 
az ember- és állatgyógyászati célú 
gyógyszertermékek fejlesztése során 
használt anyagok esetében további 
legfeljebb 10 évvel meghosszabbítja, ha a 
gyártó vagy az importőr bizonyítani tudja, 
hogy a kutatási és fejlesztési program 
indokolttá teszi ezt a meghosszabbítást.

törölve

Indokolás

A törlés szükséges, mivel az 5 éves határidő az (1) bekezdésből eltávolításra került.

Módosítás: 39
7. cikk (8) bekezdés második albekezdés

Az Ügynökség a (4) és a (7) bekezdésben
meghatározott határozatok meghozásakor 

Az Ügynökség a (4) bekezdésben
meghatározott határozatok meghozásakor 
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figyelembe veszi az illetékes hatóságok 
észrevételeit.

figyelembe veszi minden olyan tagállam
illetékes hatóságának észrevételeit, 
amelyekben gyártás, behozatal vagy 
termék- és folyamatorientált kutatás és 
fejlesztés folyik.

Indokolás

Egyértelműsítés.

Módosítás: 40
9. cikk (-1) bekezdés (új)

Amikor a bejegyeztetésre kötelezett
rendelkezésre bocsátja az a) és b) pont 
szerinti, a bejegyzéshez szükséges 
információkat, az üzleti és gyártási titok
védelme érdekében kérheti, hogy a 
dokumentumokat különlegesen bizalmasan
kezeljék. A bejegyeztetésre kötelezett
minden ilyen kérvényt megindokol az 
Ügynökség felé.

Indokolás

Az ipari titoktartási kötelezettségre vonatkozó fennálló jogszabályok (793/93/EGK rendelet 
és 92/32/EGK irányelv) alkalmazása.

Módosítás: 41
9. cikk a) pont vi) alpont

vi) az V–IX. melléklet alkalmazásából 
származó információk összefoglalásai;

vi) az V. melléklet alkalmazásából származó 
információk összefoglalásai; a VI. melléklet 
szerinti akut toxicitással és biológiai 
lebonthatósággal kapcsolatos információ, 
valamint más rendelkezésre álló idevágó, a 
bejegyeztetésre kötelezett által a 
kockázatértékeléshez szükségesnek tartott 
információ összefoglalására, további 
információkra és vizsgálatokra, különösen, 
ha azokhoz állatkísérletek szükségesek, 
csupán akkor kerül sor, ha ezek a tényleges 
expozíció alapján szükségesek.
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Indokolás

A kockázatértékeléshez első közelítésben elegendők az V. melléklet adatai, valamint a VI. 
melléklet akut toxicitással és biológiai lebonthatósággal kapcsolatos információi. További 
adatokat csak akkor szabad kérni, ha azok az alkalmazás és expozíció alapján a kockázatnak 
és adott esetben kiegészítő kockázatcsökkentő intézkedéseknek a meghatározásához 
szükségesek. Ezzel tetemes költséget lehetne megtakarítani. A szükségtelen állatkísérletek 
elkerülhetők lennének. A Bizottságnak, pl. a REACH végrehajtási terve keretében, ki kell 
dolgoznia egy megfelelő iránymutatást ahhoz, hogy a vizsgálati követelmények miként 
kapcsolódjanak az expozícióhoz (pl. expozíciós kategóriák).

Módosítás: 42
9. cikk a) pont x) alpont

(x) nyilatkozat arról, hogy a bejegyeztetésre 
kötelezett hozzájárul-e ahhoz, hogy az V–
VIII. mellékletek alkalmazásából származó 
információk összegzése és az alapvető 
vizsgálatok összefoglalásai a gerinces 
állatokat nem érintő kísérletek tekintetében 
fizetés ellenében megoszthatók a későbbi 
bejegyeztetésre kötelezettekkel;

törölve

Indokolás

A 9. cikk a) pont x) alpontja elhagyásának az a célja, hogy kísérleti információk
tanulmányozására jogosult személyek ne dönthessék el, hogy más is hozzáfér-e a gerinces 
állatokon folytatott kísérletek adataihoz. Ennek a rendelkezésnek az elhagyása alapvető 
fontosságú a méltányos összeg ellenében az összes adat kötelező hozzáférhetővé tételére 
vonatkozó alapelv bevezetése tekintetében (jóllehet, azzal kapcsolatosan még nem született 
megállapodás, hogy az adatokhoz hozzáférést igénylő mennyit fizessen a jogosultság 
tulajdonosának az adatok eléréséért). Ez a kérdés különösen a kis- és középvállalkozások 
esetében meghatározó fontosságú, mert lényegesen lecsökkenti a REACH intézkedésekkel 
kapcsolatosan felmerülő költségeiket. Ez a módosítás a II. cím: Anyagok bejegyzése című rész 
cikkeinek a módosításaihoz kapcsolódik.

Módosítás: 43
9. cikk a) pont xa) alpont (új)

xa) írásbeli nyilatkozat arról, hogy a 
bejegyeztetésre kötelezett hozzáférhet 
valamennyi eredeti kutatási jelentéshez, 
amelyekből a bemutatott összefüggéseket 
vagy alapösszefüggéseket vette; az 
Ügynökség kérésére a bejegyeztetésre 
kötelezett igazolja, hogy ezek a kutatási 
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jelentések az ő tulajdonában vannak, vagy 
jogszerűen hozzájuk férhet.

Indokolás

A módosítás a vizsgálati adatokhoz kapcsolódó tulajdonjogok védelmét szolgálja. 

Módosítás: 44
10. cikk (1) bekezdés első albekezdés

Ha egy anyagot a Közösségben két vagy 
több gyártó szándékozik gyártani, illetőleg 
két vagy több importőr szándékozik behozni, 
a bejegyzés céljából konzorciumot 
alakíthatnak. A bejegyzési dokumentáció 
részeit egy gyártó vagy importőr nyújtja be, 
aki a második, harmadik és negyedik 
albekezdéssel összhangban a többi gyártó 
illetőleg importőr nevében azok 
beleegyezésével eljár.

Ha egy anyagot a Közösségben két vagy 
több gyártó szándékozik gyártani, illetőleg
két vagy több importőr szándékozik behozni, 
a bejegyzés céljából konzorciumot 
alakíthatnak.

Az adatok megosztása kötelező mind a 
gerinces állatokon végzett kísérletek, mind 
pedig a bejegyeztetés céljából elvégzendő 
vizsgálatok adatai esetében.
A kis- és középvállalkozások és azok 
társulásai számára a hozzáférés biztosítása 
céljából előnyös az állami konzorciumok és 
vegyes állami/magán konzorciumok 
létrehozása is.

Indokolás

Ennek a módosításnak az indítéka a bejegyeztetési eljárás egyszerűsítésének szükségessége, 
mindenek felett a kis- és középvállalkozások költségeinek csökkentése és racionalizálása 
érdekében, a konzorciumokhoz való hozzáférés biztosítása a kis- és középvállalkozások 
valamint azok társulásai számára, valamint a domináns pozícióval való visszaélés 
lehetőségének a megelőzése. Az Anyagok bejegyzése című rész cikkeinek a módosításaihoz 
kapcsolódik.

Módosítás: 45
10. cikk (2) bekezdés

2. Azok a bejegyeztetésre kötelezettek, akik 
konzorcium tagjai, csak a bejegyzési díj 

2. Azok a bejegyeztetésre kötelezettek, akik 
konzorcium tagjai, a bejegyzési díj egyenlő 
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egyharmadát fizetik. arányban megosztott részét fizetik

Indokolás

A díjnak egyharmad részre való korlátozása csökkenti az ösztönző hatást 2 részvevőnél több
tagú konzorciumok létrehozására. A konzorcium létrehozásának csak két tag lesz a 
haszonélvezője. A díjak egyenlő elosztása azonban a nagyobb konzorciumok létrehozását is 
vonzóvá teszi.

A 17. cikk (2) bekezdés, 25. cikk (5) bekezdés, és a 25. cikk (6) bekezdés módosításaihoz 
kapcsolódik.

Módosítás: 46
11. cikk (1) bekezdés

1. A 9. cikk (a) pontjában említett technikai 
dokumentáció az előbb említett rendelkezés 
(vi), (vii) és (viii) alpontjai alapján 
minimálisan a következőket tartalmazza:

törölve

a) a gyártónként vagy importőrönként 
legalább évi 1 tonna mennyiségben gyártott 
vagy behozott anyagok tekintetében az V. 
mellékletben meghatározott információkat;

b) a gyártónként vagy importőrönként 
legalább évi 10 tonna mennyiségben 
gyártott vagy behozott anyagok tekintetében 
az V. és VI. mellékletben meghatározott 
információkat;

c) a gyártónként vagy importőrönként 
legalább évi 100 tonna mennyiségben 
gyártott vagy behozott anyagok tekintetében 
az V. és a VI. mellékletben meghatározott 
információkat, valamint a VII. 
mellékletben meghatározott információk 
biztosítása biztosítását szolgáló kísérleti 
javaslatokat;

d) a gyártónként vagy importőrönként 
legalább évi 1000 tonna mennyiségben 
gyártott vagy behozott anyagok tekintetében 
az V. és a VI. mellékletben meghatározott 
információkat, valamint a VII. és a VIII. 
mellékletben meghatározott információk 
biztosítását szolgáló kísérleti javaslatokat.
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Indokolás

Már nincs szükség mennyiségfüggő adatszolgáltatási követelményekre, mivel az 
adatszolgáltatási követelményeket expozíció-függően kell kialakítani. 

Módosítás: 47
11. cikk (2) bekezdés

2. Amint a már bejegyzett anyag 
mennyisége eléri a következő mennyiségi 
küszöböt, be kell nyújtani az Ügynökségnek 
az (1) bekezdés alapján előírt pótlólagos 
információkat valamint a bejegyzés más 
részelemeinek a naprakész változatát.

törölve

Indokolás

Már nincs szükség mennyiségfüggő adatszolgáltatási követelményekre, mivel az 
adatszolgáltatási követelményeket expozíció-függően kell kialakítani.

Módosítás: 48
12. cikk (4) bekezdés első albekezdés

4. Ha egy anyagot már bejegyeztek, az új 
bejegyeztetésre kötelezettnek jogában áll, 
hogy az ugyanazon anyag tekintetében 
korábban benyújtott tanulmányokra és 
kísérleti jelentésekre — a továbbiakban: 
„tanulmányok” — hivatkozzon, feltéve, 
hogy bizonyítani tudja, hogy a bejegyeztetés 
alatt álló anyag megegyezik a korábban 
bejegyzettel, a tisztasági fokot és az idegen 
anyagok jellegét tekintve is, és hogy be 
tudja nyújtani a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezett(ek) hozzáférhetőségi igazolását, 
amelyben megengedik a tanulmányok 
felhasználását.

(4) Ha egy anyagot már bejegyeztek, az új 
bejegyeztetésre kötelezettnek jogában áll, 
hogy az ugyanazon anyag tekintetében 
korábban benyújtott tanulmányokra és 
kísérleti jelentésekre – a továbbiakban: 
„tanulmányokra” – hivatkozzon, feltéve, 
hogy bizonyítani tudja, hogy a bejegyeztetés 
alatt álló anyag megegyezik a korábban 
bejegyzettel, a tisztasági fokot és az idegen 
anyagok jellegét tekintve is, és hogy 
benyújtja a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezett(ek) hozzáférhetőségi igazolását.

Indokolás

Hozzáférést kell biztosítani a nem állatokon végzett kísérletek adataihoz is, ahogy az már 
rendelkezésre áll az állatkísérletekkel kapcsolatban is. Ez a módosítás a II. cím: Anyagok 
bejegyzése című rész cikkeinek a módosításaihoz kapcsolódik.

Módosítás: 49
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13. cikk (1) bekezdés első albekezdés

1. A 98/24/EK irányelv 4. cikkének a 
sérelme nélkül, az e fejezet alapján 
bejegyzésre kötelezett összes anyag 
tekintetében anyagbiztonsági értékelést 
végeznek és anyagbiztonsági jelentést 
készítenek, ha a bejegyeztetésre kötelezett az 
anyagot évente legalább 10 tonna
mennyiségben gyártja vagy hozza be.

(1) A 98/24/EK tanácsi irányelv 4. cikkének 
a sérelme nélkül, az e fejezet alapján 
bejegyzésre kötelezett összes anyag 
tekintetében anyagbiztonsági értékelést 
végeznek és anyagbiztonsági jelentést 
készítenek, ha a bejegyeztetésre kötelezett az 
anyagot évente legalább 1 tonna
mennyiségben gyártja vagy hozza be.

Indokolás

A vegyi anyagbiztonsági értékelés elvégzésére és egy vegyi anyagbiztonsági jegyzőkönyvnek a 
bejegyeztetési dossziéba való foglalásáról szóló követelményt alkalmazni kell kis mennyiségű 
(gyártónként/importőrönként évi 1-10 tonna) anyagokra is.  Ha ez nem következik be, akkor a 
REACH alkalmazási körébe tartozó 30 000 vegyi anyag kétharmad része vegyi 
anyagbiztonsági értékelés nélkül lesz bejegyezve. Ennek az lesz a következménye, hogy nem 
lesznek hozzáférhetők a kockázatcsökkentő intézkedések kidolgozásához azok az információk, 
amelyek ezeknek az anyagoknak a kockázatkezeléséhez szükségesek lennének. Ez különösen 
fontos a PBT vagy vPvB anyagok esetében, mivel azok biztonsági adatlapjai kiegészülnek az 
összes azonosított használat által előidézett, az embert és környezetet érintő expozíciók 
szabályozási módszereivel kapcsolatos információkkal.

Annak a közgazdasági következményei, hogy a kis anyagmennyiségekhez is megkövetelik 
vegyi anyagbiztonsági jegyzőkönyv készítését, a becslések szerint meglehetősen mérsékeltek, 
és a nagy anyagmennyiségek költségének csak töredékét teszik ki (lásd F. Ackerman: „A 
REACH tényleges költségei”).

Így tehát a CSA/CPR kötelezettség az évi 1-10 tonna mennyiségi tartományban nyilvánvalóan 
költségkímélő intézkedés, figyelembe véve a veszélyes anyagok hatásainak kitett fogyasztók és 
munkavállalók egészségügyi állapotában bekövetkező potenciális, nagy mértékű javulást.

Végezetül elősegíti az ellentmondás elkerülését és növeli az együtthatást a REACH és a 
munkavállalók védelmét szolgáló jogszabályok között, mivel a 98/24/EK irányelv mennyiségi 
korlátozások nélkül a munkahelyen előforduló minden vegyi anyag vonatkozásában 
alkalmazandó.

Módosítás: 50
13. cikk (5) bekezdés a) pont

a) a 89/109/EGK tanácsi irányelv hatálya 
alá tartozó élelmiszerekkel érintkező 
anyagokban;

törölve

Indokolás

A vegyi anyagbiztonsági jegyzőkönyv a bejegyeztetési dosszié részét képezi és alkalmazása 
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nem szükséges a rendelet alkalmazási körén kívül eső anyagok vonatkozásában. Olyan 
anyagokat, amelyeket megfelelően integrált rendelkezések már lefednek, kívül kell hagyni a 
REACH alkalmazási körén. Ez a módosítás a II. cím: Anyagok bejegyzése című rész cikkeinek 
a módosításaihoz kapcsolódik.

Módosítás: 51
15. cikk (2) bekezdés bevezető rész

2. A telephelyen elkülönített köztes termék 
bejegyzési dokumentációja az összes 
következő információt tartalmazza az 
Ügynökség által a 108. cikkel összhangban 
meghatározott formában, amennyiben a 
gyártó képes ezeket az információkat 
további kísérletek lefolytatása nélkül 
benyújtani:

(2) A telephelyen elkülönített köztes termék 
bejegyzési dokumentációja az összes 
következő információt tartalmazza az 
Ügynökség által a 108. cikkel összhangban 
meghatározott formában:

Indokolás

A REACH csak minimális információt követel meg a köztes anyagok vonatkozásában. 
Ugyanakkor köztes anyagok nagyon reakcióképesek, és különféle veszélyes tulajdonságok 
hordozói lehetnek. A köztes anyagok különösen aggodalomra okot adó jellegűek a 
munkavállalók egészsége szempontjából. Nem elegendő csak a már meglévő információk 
benyújtása. Az információnak elegendőnek kell lennie a közbenső anyag minősítéséhez, ami 
lehetővé teszi a foglalkozási ártalmak nyomon követését, megfelelő kollektív és egyéni 
védőintézkedések megtételét, és az anyagok kiváltására rendelkezésre álló anyagok 
választékának az azonosítását.

Módosítás: 52
15. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) Legalább évi 100 tonna mennyiségű,
telephelyen elkülönített köztes termék 
bejegyeztetéséhez a (2) bekezdésben 
megkövetelt információkon túlmenően meg 
kell adni az V. mellékletben meghatározott 
információkat is.
Ennek az információnak a megszerzésével 
kapcsolatosan a 12. cikk rendelkezéseit kell 
alkalmazni.

Indokolás

A REACH csak minimális információt követel meg a köztes anyagok vonatkozásában. 
Ugyanakkor köztes anyagok nagyon reakcióképesek, és különféle veszélyes tulajdonságok 
hordozói lehetnek. A köztes anyagok különösen aggodalomra okot adó jellegűek a 
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munkavállalók egészsége szempontjából. Nem elegendő csak a már meglévő információk 
benyújtása. A 100 tonnánál nagyobb mennyiségű elkülönített köztes anyagokat ugyanolyan 
követelményeknek kell megfeleltetni, mint az 1 és 10 tonna közötti mennyiségű normál 
anyagokat.

Módosítás: 53
16. cikk (4) bekezdés e) pont

e) a szállítási műveletek megfelelnek a 
94/55/EK irányelv követelményeinek;

e) a szállítási műveletek megfelelnek a 
94/55/EK irányelv követelményeinek, 
valamint a veszélyes vegyi anyagok 
szállításáról szóló rotterdami egyezmény 
rendelkezéseit kielégítő, a veszélyes vegyi 
anyagok légi és tengeri szállításáról szóló
szabályoknak;

Indokolás

A 94/55/EK irányelv csak a vasúti és közúti szállítást érinti.  Az Európai Unió teljes 
mértékben elkötelezett a rotterdami egyezmény végrehajtása iránt.

Módosítás: 54
17. cikk (2) bekezdés

2. Azok a bejegyeztetésre kötelezettek, akik 
konzorcium tagjai, csak a bejegyzési díj 
egyharmadát fizetik.

(2) Azok a bejegyeztetésre kötelezettek, akik 
konzorcium tagjai, a bejegyzési díj egyenlő 
arányban megosztott részét fizetik

Indokolás

A díjnak egyharmad részre való korlátozása csökkenti az ösztönző hatást 2 részvevőnél több 
tagú konzorciumok létrehozására. A konzorcium létrehozásának csak két tag lesz a 
haszonélvezője. A díjak egyenlő elosztása azonban a nagyobb konzorciumok létrehozását is 
vonzóvá teszi.

A 10. cikk (2) bekezdés, 25. cikk (5) bekezdés és a 25. cikk (6) bekezdés módosításaihoz 
kapcsolódik.

Módosítás: 55
20a. cikk (új)

20a. cikk
(1) A 10 és 1000 tonna közötti 
mennyiségben gyártott vagy behozott 
anyagok esetében, a bejegyeztetésre 
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kötelezetteknek e rendelet hatálybalépésétől 
számított öt éven belül a következő 
információkat kell benyújtaniuk:
− az V. melléklet szerinti fiziko-kémiai 

tulajdonságok 
− biológiai lebonthatóság
− akut toxicitás vízi környezetben (egy faj)
− akut toxicitás – egyetlen felvételi út 

(szájon át, bőrön át, belégzés) 
− bőrirritáció 
− szemirritáció 
− bőr-szenzibilizáció
− mutagenicitás (Ames-teszt) 
− besorolás és meghatározás 
− általános expozíciós és felhasználási 

adatok egyszerű kategóriák szerint;
az Ügynökség e célból internetes oldalán 
elektronikus szoftvereszközt bocsát 
rendelkezésre.
(2) E rendelet hatályba lépésétől számított 
öt éven belül a bejegyeztetésre 
kötelezetteknek rangsort kell felállítaniuk 
azon anyagok számára, melyeket 1 és 100 
tonna közötti mennyiségben gyártanak vagy 
hoznak be; ennél figyelembe kell venni a 
gyártási és importmennyiséget, az 
expozíciót és az anyag lényegi 
tulajdonságait. Az Ügynökség 
iránymutatásokat, valamint a rangsor 
megállapításához szoftvert bocsát 
rendelkezésre.
A bejegyeztetésre kötelezettnek be kell 
nyújtania a rangsor létrehozása során 
kapott eredményeket, valamint minden 
rendelkezésre álló információt, amelyeket a 
bejegyeztetésre kötelezett ezzel 
összefüggésben mérvadónak tekint. Az 
Ügynökség e célból internetes oldalán 
elektronikus szoftvereszközt bocsát 
rendelkezésre.
(3) Azok a bejegyeztetésre kötelezettek, akik 
az (1) és (2) bekezdésben megnevezett 
információkat nem nyújtják be, nem 
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hivatkozhatnak a 21. cikkre.
A 26. cikk (2) bekezdés b) ponttal 
összhangban az Ügynökségnek a nyilvános 
listát egy hónapon belül frissítenie kell, és 
közölnie kell a többi anyagra vonatkozó 
legkorábbi bejegyzési határidőket.

Indokolás

Az új 20a. cikk bevezetése révén az anyagjegyzék (amely a 26. cikk alapján készült el) 5 évvel 
a rendelet hatálybalépése után kiegészül a bejegyzés prioritásainak alapjául szolgáló
kulcsinformációkkal. A megfelelő iránymutatásokat és elektronikus szoftvereszközöket a 
Bizottságnak kell kidolgoznia, és az Ügynökségnek kell rendelkezésre bocsátania.

Módosítás: 56
21. cikk (1) bekezdés bevezető rész

1. A 19. cikk e rendelet hatálybalépését 
követően 3 éven át nem alkalmazandó a 
következő anyagokra:

1. A 19. cikk e rendelet hatálybalépését 
követően 5 éven át nem alkalmazandó a 
következő anyagokra:

Indokolás

A gyártott, illetve behozott mennyiséget, valamint a kockázatot figyelembe véve az indítvány 
az anyagok bejegyzésének sorrendjét változtatja meg.

Módosítás: 57
21. cikk (2) bekezdés

2. A 19. cikk e rendelet hatálybalépését 
követően 6 éven át nem alkalmazandó az 
olyan bevezetett anyagokra, amelyeket e 
rendelet hatálybalépését követően legalább 
egyszer, gyártónként vagy importőrönként 
legalább évi 100 tonna mennyiségben a 
Közösségben gyártanak vagy behoznak.

(2) A 19. cikk e rendelet hatálybalépését 
követően 7 éven át nem alkalmazandó az 
olyan bevezetett anyagokra, amelyeket e 
rendelet hatálybalépését követően legalább 
egyszer, gyártónként vagy importőrönként 
legalább évi 100 tonna mennyiségben a 
Közösségben gyártanak vagy behoznak. A 
19. cikk szintén nem alkalmazandó az 
olyan bevezetett anyagokra, amelyekre a 
20. cikk szerinti rangsor készült.

Indokolás

A gyártott, illetve behozott mennyiséget, valamint a kockázatot figyelembe véve az indítvány 
az anyagok bejegyzésének sorrendjét változtatja meg.
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Módosítás: 58
21. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A 19. cikk e rendelet hatálybalépését 
követően 9 éven át nem alkalmazandó az 
olyan bevezetett anyagokra, amelyeket e 
rendelet hatálybalépését követően legalább 
egyszer, gyártónként vagy importőrönként 
legalább évi 10 tonna mennyiségben a 
Közösségben gyártanak vagy oda behoznak.

Indokolás

A gyártott, illetve behozott mennyiséget, valamint a kockázatot figyelembe véve az indítvány 
az anyagok bejegyzésének sorrendjét változtatja meg.

Módosítás: 59
22. cikk (1) bekezdés

1. A 67/548/EGK irányelvvel összhangban 
benyújtott bejelentés e cím szempontjából 
bejegyeztetésnek minősül, és az Ügynökség 
e rendelet hatálybalépést követően egy éven 
belül bejegyzési számot ad ki.

(1) A 67/548/EGK irányelvvel összhangban 
benyújtott bejelentés, vagy a 793/93/EGK 
rendelet szerinti létező anyagok lezárt
értékelése e cím szempontjából 
bejegyeztetésnek minősül, és az Ügynökség 
e rendelet hatálybalépést követően egy éven 
belül bejegyzési számot ad ki.

Indokolás

A vonatkozó EU program keretében már egy sor létező anyagra vonatkozóan lezárultak az 
értékelések. A létező anyagokra vonatkozó programban az anyagok kiértékelésével 
kapcsolatos követelmények lényegében megfelelnek azoknak, amelyek az új anyagok 
bejelentésére vonatkoznak. Ennyiben tehát azok a létező anyagok, amelyekre vonatkozóan az 
anyagértékelés teljesen lezárult, éppúgy regisztráltnak minősülnek, mint a 67/548/EGK 
irányelv alapján bejelentett új anyagok.

Módosítás: 60
23. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) Az Ügynökséget be kell vonni az 
adatok megosztásáról szóló útmutatások 
kidolgozásába az „egy anyag – egy 
bejegyzés” javaslat szerint.
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Módosítás: 61
23. cikk (1) bekezdés

1. A szükségtelen állatkísérletek elkerülése 
érdekében e rendelet céljából csak akkor 
folytathatók kísérletek gerinces állatokon, ha 
a szükséges ismeretek másképp nem 
szerezhetők meg. Olyan intézkedésekre is 
szükség van, amelyek korlátozzák az egyéb 
kísérletek szükségtelen ismétlését.

(1) A szükségtelen állatkísérletek elkerülése 
érdekében e rendelet céljából csak akkor 
folytathatók kísérletek gerinces állatokon, ha 
a szükséges ismeretek másképp nem 
szerezhetők meg. Olyan intézkedésekre is 
szükség van, amelyek tiltják az állatokon 
végzett kísérletek alkalmazását olyan 
esetekben, ahol alternatív kutatási 
módszerek alkalmazhatók, és korlátozzák az 
egyéb kísérletek szükségtelen ismétlését.

Indokolás

A javaslat megszövegezése kifejezetten pontatlan azzal kapcsolatosan, hogy az állatok 
felhasználását minden lehetséges esetben el kell kerülni, ezért az elvárásoknak való 
megfelelés a gyártó jóindulatától, vagy ami még rosszabb, a piaci igényektől függ. 
Ugyanakkor megengedhetetlen, hogy az állatokkal való bánásmódot a hullámzó piac kemény 
és kérlelhetetlen törvényei befolyásolják.

Módosítás: 62
23. cikk (2) bekezdés

2. Az információk e rendelettel összhangban 
történő megosztása és közös benyújtása a 
technikai adatokat és különösen az anyagok 
lényegi tulajdonságaival összefüggő 
információkat érinti. A bejegyeztetésre 
kötelezettek tartózkodnak a piaci 
magatartásukra vonatkozó információk 
kicserélésétől, különösen a termelési 
kapacitások, termelési és értékesítési 
mennyiségek, behozatali mennyiségek és 
piaci részesedések tekintetében.

(2) Az információk e rendelettel 
összhangban történő megosztása és közös 
benyújtása a technikai adatokat és különösen 
az anyagok lényegi tulajdonságaival 
összefüggő információkat érinti. A 
bejegyeztetésre kötelezettek tartózkodnak a 
piaci magatartásukra vonatkozó információk 
kicserélésétől, különösen a termelési 
kapacitások, termelési és értékesítési 
mennyiségek, behozatali mennyiségek és 
piaci részesedések tekintetében. A Bizottság 
irányelveket tesz közzé az adatok közös 
használata során betartandó 
versenyelőírásokról.

Módosítás: 63
23. cikk (3) bekezdés

3. A bejegyzés keretében legalább 10 évvel
korábban benyújtott összefoglalásokat és 
alapvető vizsgálati összefoglalásokat az 

3. Az adatok közös használatáért pénzbeli 
térítést kell fizetni. Kivételes esetben, a
bejegyzés keretében legalább 15 évvel
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Ügynökség ingyenesen más bejegyeztetésre 
kötelezettek és potenciális bejegyeztetésre 
kötelezettek rendelkezésére bocsáthatja.

korábban benyújtott, gerincesekkel folytatott 
kísérletekkel kapcsolatos összefoglalásokat 
és alapvető vizsgálati összefoglalásokat az 
Ügynökség ingyenesen más bejegyeztetésre 
kötelezettek és potenciális bejegyeztetésre 
kötelezettek rendelkezésére bocsáthatja, a
nem bevezetett anyagokról szóló 25. cikk, 
valamint a bevezetett anyagokról szóló 28. 
cikk előírásai alapján.

Indokolás

Szabadalmi jogi okokból az adatok törvényesen előírt közös használatáért mindig pénzbeli 
térítést kell fizetni. 

Módosítás: 64
23. cikk (4) bekezdés

A gerinces állatok nélküli kísérletek 
tekintetében e cím csak akkor 
alkalmazandó a potenciális bejegyeztetésre 
kötelezettekre, ha a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezettek a 9. cikk a) pontjának (x) 
alpontja céljából beleegyező nyilatkozatot 
tettek.

törölve

Indokolás

A törlés a 9. cikk a) pont x) alpontjának törlésével szorosan összefügg és abból következik. A 
cél az összes vizsgálati adat (nem gerinces állatok adatai is) kötelező megosztása elvének 
bevétele a célokba és általános szabályokba. Ez a pont igen fontos különösen a kis- és 
középvállalkozások számára, amelyek képesek lesznek a REACH által megkövetelt 
intézkedések költségeit jelentős mértékben csökkenteni.

Módosítás: 65
24. cikk (5) bekezdés első albekezdés

5. Ha ugyanazt az anyagot korábban 10 éven 
belül jegyezték be, az Ügynökség 
haladéktalanul tájékoztatja a potenciális
bejegyeztetésre kötelezettet a korábbi 
bejegyeztetésre kötelezett(ek) nevéről és 
címéről valamint a gerinces állatok
bevonásával folytatott vizsgálatok 
vonatkozó összefoglalásáról vagy adott 
esetben alapvető vizsgálati 

5. Ha ugyanazt az anyagot korábban 15 éven 
belül jegyezték be, az Ügynökség először
haladéktalanul tájékoztatja a korábbi
bejegyeztetésre kötelezettet, hogy 
meggyőződjön róla, kívánja-e nevének 
közlését, vagy nem. Ha az hozzájárul 
nevének közléséhez, az Ügynökség 
haladéktalanul tájékoztatja a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezettet a korábbi 
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összefoglalásáról, amelyet már 
benyújtottak.

bejegyeztetésre kötelezett(ek) nevéről és 
címéről, valamint a már lefolytatott
vizsgálatok vonatkozó benyújtott
összefoglalásáról vagy adott esetben 
alapvető vizsgálati összefoglalásáról.

Indokolás

A korábbi bejegyezésre kötelezett jogosult megkövetelni nevének bizalmas jelleggel történő 
kezelését. Időbeli korlátozás előírása nem indokolt. Adatok közös használatáért mindig fizetni 
kell, amit törvény ír elő.

A módosítás a 9. cikk a) pont x) alpontjának módosításával szorosan összefügg és abból 
következik. A módosítás célja, hogy e rendelkezés eltörlésével megszüntessék a nem gerinces 
állatokra vonatkozó kísérleti adatok benyújtásának nem kötelező jellegét. Az adatok kötelező 
benyújtása KKV-k számára elsőrendű fontosságú.

Módosítás: 66
24. cikk (5) bekezdés harmadik albekezdés

Az Ügynökség szintén tájékoztatja potenciális 
bejegyeztetésre kötelezettet a gerinces állatok 
igénybevétele nélkül folytatott vizsgálatok 
korábbi bejegyeztetésre kötelezettek által már 
benyújtott, olyan odavágó tanulmányok 
összegzéséről vagy adott esetben alapvető 
vizsgálati összefoglalásáról, amelyre 
vonatkozóan a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezettek a 9. cikk a) pontjának (x) 
alpontja szempontjából beleegyező 
nyilatkozatot tettek.

törölve

Indokolás

A törlés a 9. cikk a) pont x) alpontjának módosításával szorosan összefügg és abból 
következik. A módosítás célja, hogy e rendelkezés eltörlésével megszüntessék a nem gerinces 
állatokra vonatkozó kísérleti adatok benyújtásának nem kötelező jellegét. Az adatok kötelező 
benyújtása KKV-k számára elsőrendű fontosságú.

Módosítás: 67
25. cikk (1) bekezdés

1. A 24. cikk (5) bekezdésében említett, 
korábban 10 éven belül bejegyzett anyagok 
esetében a potenciális bejegyeztetésre 

(1) A 24. cikk (5) bekezdésében említett, 
korábban 15 éven belül bejegyzett anyagok
esetében a potenciális bejegyeztetésre 
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kötelezett elkéri a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezettektől a gerinces állatokkal folytatott
kísérleteket érintő információkat, amelyekre a 
bejegyzéshez szüksége van. Kérhet 
információkat a bejegyeztetésre kötelezettektől 
az olyan kísérletekre vonatkozóan is, 
amelyekhez nem vettek igénybe gerinces 
állatokat, és amelyek tekintetében a korábbi 
bejegyeztetésre kötelezettek a 9. cikk a) 
pontjának (x) alpontja céljából beleegyező 
nyilatkozatot tettek.

kötelezett elkéri a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezettektől korábban elvégzett
kísérleteket érintő információkat, amelyekre
a bejegyzéshez szüksége van. Kérhet 
információkat a bejegyeztetésre kötelezettektől 
az olyan kísérletekre vonatkozóan is, 
amelyekhez nem vettek igénybe gerinces 
állatokat.

Indokolás

A módosítás a 9. cikk a) pont x) alpontjának és a 24. cikk (5) bekezdésének módosításával 
szorosan összefügg és azokból következik. A módosítás célja, hogy e rendelkezés eltörlésével 
megszüntessék a nem gerinces állatokra vonatkozó kísérleti adatok benyújtásának nem 
kötelező jellegét. Az adatok kötelező benyújtása KKV-k számára elsőrendű fontosságú.

A gerinces állatokon végzett kísérletek igen költségesek. A teszteredményekre vonatkozó 
szellemi tulajdonjogokat ezért más jogszabályokkal, például a biocid termékekről szóló 
98/8/EK irányelvvel összhangban, meg kell hosszabbítani 15 évre.  

Módosítás: 68
25. cikk (3) bekezdés első albekezdés

3. Ha a vizsgálatok megosztására vonatkozó 
megállapodás létrejött, a korábbi 
bejegyeztetésre kötelezettek az érintett 
vizsgálatok tekintetében a fizetés beérkezését 
követően két héten belül hozzáférhetőségi 
igazolást adnak ki a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezettnek.

(3) Ha az (1) bekezdés első és második 
mondatában említett vizsgálatok 
megosztására vonatkozó megállapodás 
létrejött, a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezettek az érintett vizsgálatok 
tekintetében a fizetés beérkezését követően 
két héten belül hozzáférhetőségi igazolást 
adnak ki a potenciális bejegyeztetésre 
kötelezettnek.

Indokolás

A módosítás a 9. cikk a) pont x) alpontjának, a 24. cikk (5) bekezdésének és a 25. cikk (1) 
bekezdésének módosításával szorosan összefügg és azokból következik. A módosítás célja, 
hogy e rendelkezés eltörlésével megszüntessék a nem gerinces állatokra vonatkozó kísérleti 
adatok benyújtásának nem kötelező jellegét. Az adatok kötelező benyújtása KKV-k számára 
elsőrendű fontosságú.
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Módosítás: 69
25. cikk (4) bekezdés

4. Ha nem sikerül megállapodásra jutni, a 
potenciális bejegyeztetésre kötelezett erről
legalább egy hónappal azt követően, hogy 
megkapta az Ügynökségtől a korábbi 
bejegyeztetésre kötelezett(ek) nevét és címét, 
tájékoztathatja az Ügynökséget és a korábbi 
bejegyeztetésre kötelezette(ke)t.

(4) Ha nem sikerül megállapodásra jutni, a 
potenciális bejegyeztetésre kötelezett megadja 
a korábbi bejegyeztetésre kötelezett(ek)nek a 
vonatkozó információkat és legalább egy 
hónappal azt követően, hogy megkapta az 
Ügynökségtől a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezett(ek) nevét és címét, benyújthat egy 
kérelmet az Ügynökséghez a korábbi 
bejegyeztetésre kötelezett(ek) számára 
fizetendő méltányos összegnek az alábbi (6)
bekezdés értelmében történő meghatározása 
céljából.

Indokolás

Az adatok elérésének gyorsítása és egyszerűsítése érdekében kívánatos, hogy az Ügynökség 
közbelépjen és ilyen módon biztosítsa az adatok bizalmas jellegének a mértékét.

Módosítás: 70
25. cikk (5) bekezdés

5. A korábbi bejegyeztetésre 
kötelezett(ek)nek a (4) bekezdésben említett 
információk beérkezését követően egy 
hónapjuk van arra, hogy tájékoztassák a 
potenciális bejegyeztetésre kötelezettet és az 
Ügynökséget az érintett vizsgálat náluk 
felmerült költségéről. Az Ügynökség a 
potenciális bejegyeztetésre kötelezett 
kérésére határozatot hoz arról, hogy a 
rendelkezésére bocsátja az érintett 
vizsgálatok összegzését vagy adott esetben 
alapvető vizsgálati összefoglalását vagy
eredményeit, miután megkapta az arra 
vonatkozó igazolást, hogy a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezett kifizette a korábbi 
bejegyeztetésre kötelezett(ek)nek az általuk 
igazolt költségek 50%-át.

(5) A korábbi bejegyeztetésre 
kötelezett(ek)nek a (4) bekezdésben említett 
információk beérkezését követően egy 
hónapjuk van arra, hogy tájékoztassák a 
potenciális bejegyeztetésre kötelezettet és az 
Ügynökséget az érintett vizsgálat náluk 
felmerült költségéről. Az Ügynökség a 
potenciális bejegyeztetésre kötelezett 
kérésére határozatot hoz arról, hogy a 
rendelkezésére bocsátja az érintett 
vizsgálatok összegzését vagy adott esetben 
alapvető vizsgálati összefoglalását vagy 
eredményeit, miután megkapta az arra 
vonatkozó igazolást, hogy a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezett kifizette a korábbi 
bejegyeztetésre kötelezett(ek)nek az 
utóbbi(ak) által igazolt költségek egyenlő 
arányban megosztott részét.

Indokolás

Az 10. cikk (2) bekezdés módosításához kapcsolódik. Az új bejegyeztetésre kötelezettnek nem 
kell megfizetnie az előző bejegyeztetésre kötelezett(ek) részéről felmerült vizsgálati költségek 
50%-át, mivel a jelenlegi esetben a javaslat nem bevezetésre kerülő új anyaggal kapcsolatos.  
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A nem bevezetésre kerülő új anyagok esetében ugyanolyan költségmegosztást kell alkalmazni, 
mint a bevezetésre kerülő új anyagok esetében (lásd a 28. cikk (3) bekezdését). Nem indokolt,
hogy ez a két anyagtípus eltérő költségmegosztást eredményezzen.

A 10. cikk (2) bekezdés, 17. cikk (2) bekezdés és a 25. cikk (6) bekezdés módosításaihoz 
kapcsolódik.

Módosítás: 71
25. cikk (6) bekezdés

6. Ha a korábbi bejegyeztetésre kötelezettek 
az (5) bekezdésben megszabott határidőn 
belül nem tájékoztatják a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezettet és az
Ügynökséget a költségekről, az Ügynökség 
kérésre határozatot hoz arról, hogy a kérés 
szerint a potenciális bejegyeztetésre 
kötelezett rendelkezésére bocsátja az érintett 
vizsgálatok összegzését vagy adott esetben 
alapvető vizsgálati összefoglalását.  A 
korábbi bejegyeztetésre kötelezettek igényt 
tarthatnak a potenciális bejegyeztetésre 
kötelezettel szemben a költségek 50%-ára, 
amelyet a nemzeti bíróságokon 
érvényesíthetnek.

(6) Ha a korábbi bejegyeztetésre kötelezettek 
az (5) bekezdésben megszabott határidőn 
belül nem tájékoztatják a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezettet és az 
Ügynökséget a költségekről, az Ügynökség 
kérésre határozatot hoz arról, hogy a kérés 
szerint a potenciális bejegyeztetésre 
kötelezett rendelkezésére bocsátja az érintett 
vizsgálatok összegzését vagy adott esetben 
alapvető vizsgálati összefoglalását.  A 
korábbi bejegyeztetésre kötelezettek igényt 
tarthatnak a potenciális bejegyeztetésre 
kötelezettel szemben a költségek egyenlő 
arányban megosztott részére, amelyet a 
nemzeti bíróságokon érvényesíthetnek.

Indokolás

A 10. cikk (2) bekezdés, 17. cikk (2) bekezdés és a 25. cikk (5) bekezdés módosításaihoz 
kapcsolódik.

Módosítás: 72
26. cikk (1) bekezdés b) pont

b) neve és címe, és a kapcsolattartó személy 
neve;

b) neve és címe, és a kapcsolattartó személy 
vagy képviselőjének neve; a gyártók illetve 
importőrök megkövetelhetik, hogy 
cégnevüket a 116. cikk alapján bizalmasan 
kezeljék;

Indokolás

Az üzleti és gyártási titkok jobb védelmét szolgálja. Az anyagnév és gyártó kombinációja 
versenyérzékeny.
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Módosítás: 73
26. cikk (1) bekezdés c) pont

c) a bejegyzés tervezett 
határideje/mennyiségi tartomány;

c) a tervezett mennyiségi tartomány; 

Indokolás

A 11. cikk módosításából következő módosítás. Már nem mennyiségi nagyságrendek alapján 
történik a bejegyzés, hanem az Ügynökség feldolgozási listákat hoz nyilvánosságra.

Módosítás: 74
26. cikk (1) bekezdés e) pont

e) nyilatkozat arról, hogy a d) pont alatt 
említett vizsgálatok magukban foglalnak-e 
gerinces állatokon végzett kísérleteket, és 
ha nem, a 9. cikk (a) pontjának x) alpontja 
céljából szándékozik-e beleegyező 
nyilatkozatot tenni bejegyzésével.

e) utalás konzorciumba való belépés iránti 
érdekeltségre.

Indokolás

Megkönnyíti a konzorciumok létrehozását, mivel az ebben való érdekeltség kezdettől fogva 
kinyilvánításra került.

Módosítás: 75
26. cikk (2) bekezdés bevezető rész

2. Az (1) bekezdésben említett 
információkat legkésőbb 18 hónappal a 
következők előtt be kell nyújtani:

2. Az (1) bekezdésben említett 
információkat legkésőbb 18 hónappal e 
rendelet hatálybalépése után be kell 
nyújtani:

Indokolás

A 26. cikk módosításai révén 18 hónap elteltével egy egységes előzetes bejegyzés és ezzel egy 
egységes anyagjegyzék jön létre. Ezáltal a gyártók, további feldolgozók, felhasználók és 
hatóságok részére nagyobb tervezési biztonság érhető el.

Módosítás: 76
26. cikk (2) bekezdés a) pont

a) a 21. cikk (1) bekezdésében a legalább 
évi 1000 tonna mennyiségben gyártott vagy 

a) Az előzetes bejegyzési szakasz lezárását 
követő egy hónapon belül az Ügynökség 
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behozott bevezetett anyagok tekintetében 
megállapított határidő;

közzéteszi a 26. cikk szerint bejelentett 
anyagok listáját az anyag megjelölésének és 
CAS-számának feltüntetésével, és annak 
megjelölésével, hogy egy vagy több
gyártónak vagy importálónak be kell-e 
azokat jegyeztetnie öt éven belül.

Indokolás

A 26. cikk módosításai révén 18 hónap elteltével egy egységes előzetes bejegyzés és ezzel egy 
egységes anyagjegyzék jön létre. Ezáltal a gyártók, további feldolgozók, felhasználók és 
hatóságok részére nagyobb tervezési biztonság érhető el.

Módosítás: 77
26. cikk (2) bekezdés b) pont

b) a 21. cikk (2) bekezdésében a legalább 
évi 1 tonna mennyiségben gyártott vagy 
behozott bevezetett anyagok tekintetében 
megállapított határidő.

b) kivételes esetekben a gyártók vagy 
importálók a bevezetett anyagok listájának 
a (2) bekezdés a) pontja szerinti 
nyilvánosságra hozatalát követő hat 
hónapon belül bejelenthetnek az 
Ügynökségnek jogos kiegészítéseket vagy 
helyreigazításokat. Az Ügynökségnek 
ezután a bevezetett anyagok végleges 
listáját egy hónapon belül újra 
nyilvánosságra kell hoznia.

Indokolás

A 26. cikk módosításai révén 18 hónap elteltével egy egységes előzetes bejegyzés és ezzel egy 
egységes anyagjegyzék jön létre. Ezáltal a gyártók, további feldolgozók, felhasználók és 
hatóságok részére nagyobb tervezési biztonság érhető el.

Módosítás: 78
27. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A SIEF-tagság feltétele, hogy a gyártó 
vagy importőr olyan természetes vagy jogi 
személy legyen, aki a Közösség területén 
székhellyel rendelkezik.

Módosítás: 79
28. cikk (1) bekezdés első albekezdés

(1) Mielőtt a bejegyzés céljából az (1) Mielőtt a bejegyzés céljából az 
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információs követelmények teljesítése 
érdekében gerinces állatokon hajtana végre 
kísérletet, a SIEF-résztvevő a 26. cikkben 
említett adatbázis tanulmányozása és a 
SIEF-en belüli kommunikáció révén
utánajár, hogy nem áll-e rendelkezésre 
idevágó tanulmány. Ha a SIEF-en belül 
rendelkezésre áll idevágó tanulmány, az 
adott SIEF résztvevője, akinek gerinces 
állatokon kellene kísérletet végrehajtania, a 
26. cikk (2) bekezdésében megszabott 
határidő után két hónapon belül elkéri ezt a 
tanulmányt.

információs követelmények teljesítése 
érdekében gerinces állatokon hajtana végre 
kísérletet, a SIEF-résztvevő a 26. cikkben 
említett adatbázis tanulmányozása és a 
SIEF-en belüli kommunikáció révén 
utánajár, hogy nem áll-e rendelkezésre 
idevágó tanulmány. Ha a SIEF-en belül 
rendelkezésre áll idevágó tanulmány, az 
adott SIEF résztvevője, akinek gerinces 
állatokon kellene kísérletet végrehajtania, a 
21. cikk szerinti vonatkozó bejegyzési 
időszak első két hónapján belül elkéri ezt a 
tanulmányt.

Indokolás

A módosítás célja, hogy összhangba hozza a határidőket a tényleges igényekkel. Kapcsolódik 
a III. címben (Adatok megosztása és a szükségtelen kísérletek elkerülése) megfogalmazott 
cikkek egyéb módosításaihoz.

Módosítás: 80
28. cikk (1) bekezdés második albekezdés

A tanulmány tulajdonosa a kérést követően 
két héten belül bizonyítékkal szolgál a 
kérelmező résztvevő(k) számára 
költségeiről. A résztvevő(k) és a tulajdonos 
minden ésszerű lépést megtesznek annak 
érdekében, hogy megállapodásra jussanak a 
költség megosztása tekintetében. Ha nem 
sikerül megállapodásra jutniuk, a költséget 
egyenlő arányban osztják el. A tulajdonos a 
fizetés beérkezését követően két héten belül 
átadja a tanulmányt.

A tanulmány tulajdonosa a kérést követően 
három hónapon belül bizonyítékkal szolgál 
a kérelmező résztvevő(k) számára 
költségeiről. A résztvevő(k) és a tulajdonos 
minden ésszerű lépést megtesznek annak 
érdekében, hogy megállapodásra jussanak a 
költség megosztása tekintetében. Ha nem 
sikerül megállapodásra jutniuk, az 
Ügynökség állapítja meg, hogyan kell 
elosztani a költségeket. A tulajdonos a 
fizetés beérkezését követően két héten belül 
átadja a tanulmányt.

Indokolás

A módosítás célja, hogy összhangba hozza a határidőket a tényleges igényekkel. Kapcsolódik 
a III. címben (Adatok megosztása és a szükségtelen kísérletek elkerülése) megfogalmazott 
cikkek egyéb módosításaihoz.

Módosítás: 81
28. cikk (3) bekezdés

(3) Ha egy tanulmánynak a (2) bekezdésben 
említett tulajdonosa megtagadja, hogy 

(3) Ha egy tanulmánynak a (2) bekezdésben 
említett tulajdonosa megtagadja, hogy 
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bizonyítékkal szolgáljon az adott tanulmány 
költségére vonatkozóan, vagy megtagadja 
magát a tanulmányt a többi résztvevőtől, a 
többi résztvevő úgy jár el, mintha a SIEF-
en belül nem állna rendelkezésre idevágó 
tanulmány, kivéve akkor, ha egy másik 
bejegyeztetésre kötelezett már benyújtott 
olyan bejegyzést, amely magában foglalja 
az adott esettől függően a vizsgálat 
összefoglalását vagy alapvető vizsgálati 
összefoglalását. Ilyen esetben az Ügynökség 
hozza meg azt a határozatot, hogy a többi 
résztvevő rendelkezésére bocsátja az adott 
esettől függően az összegzést vagy alapvető 
vizsgálati összefoglalást. A másik 
bejegyeztetésre kötelezett igényt tarthat a 
többi résztvevővel szemben a költségek 
egyenlő megosztására, amelyet a nemzeti 
bíróságok előtt érvényesíthet. 

bizonyítékkal szolgáljon az adott tanulmány 
költségére vonatkozóan, vagy megtagadja 
magát a tanulmányt a többi résztvevőtől, az 
Ügynökség beavatkozik, hogy biztosítsa az 
adatmegosztást, illetve azt, hogy a 
kifizetések igazságosak és arányosak
legyenek. Az Ügynökség feladata az adatok 
utáni arányos térítés megállapítása.

Indokolás

A módosítás célja annak biztosítása, hogy adatokat megoszthassák, illetve különösen az, hogy 
a KKV-kre ne vessenek ki túlzottan magas költségterheket. Kapcsolódik a III. címben (Adatok 
megosztása és a szükségtelen kísérletek elkerülése) megfogalmazott cikkek egyéb 
módosításaihoz.

Módosítás: 82
29. cikk (1) bekezdés

(1) Amennyiben egy anyag vagy készítmény 
megfelel azoknak a kritériumoknak, 
amelyek alapján a 67/548/EGK vagy az 
1999/45/EK irányelvvel összhangban 
veszélyes anyagként besorolható, az adott 
anyag vagy készítmény forgalomba 
hozataláért felelős személy, aki lehet a 
gyártó, az importőr, a későbbi felhasználó 
vagy forgalmazó, az átvevő felet, aki az 
anyag vagy készítmény későbbi 
felhasználója vagy forgalmazója, ellátja az 
Ia. melléklettel összhangban összeállított 
biztonsági adatlappal.

(1) Amennyiben egy anyag vagy készítmény 
megfelel azoknak a kritériumoknak, 
amelyek alapján a 67/548/EGK vagy az 
1999/45/EK irányelvvel összhangban 
veszélyes anyagként besorolható, vagy 
megfelel az 54. cikk a)−e) pontjában 
meghatározott kritériumoknak, vagy az 54. 
cikk f) pontjával összhangban 
azonosították, az adott anyag vagy 
készítmény forgalomba hozataláért felelős 
személy, aki lehet a gyártó, az importőr, a 
későbbi felhasználó vagy forgalmazó, az 
átvevő felet, aki az anyag vagy készítmény 
későbbi felhasználója vagy forgalmazója, 
ellátja az Ia. melléklettel összhangban 
összeállított biztonsági adatlappal.



AD\574976HU.doc 46/88 PE 357.617v03-00

HU

Indokolás

A biztonsági adatlap információi felhasználásával egy anyag biztonságosan továbbadható a 
szállítói láncban a REACH előírásaival összhangban. Ki kell bővíteni a biztonsági adatlapot 
igénylő anyagok körét, mivel ide kell sorolni az 54. cikkben említett, különösen aggodalomra
okot adó anyagokat is, amelyek engedélykötelesek.

Módosítás: 83
29. cikk (3) bekezdés

(3) Amennyiben egy készítmény az 
1999/45/EK irányelv 5., 6. és 7. cikkével 
összhangban nem felel meg a veszélyes 
anyagként való besorolás kritériumainak, de 
nem gáznemű készítmények esetében ≥ 1 
tömegszázalék, gáznemű készítmények 
esetében pedig ≥ 0,2 % térfogatszázalék 
egyedi koncentrációban legalább egy olyan 
anyagot tartalmaz, amely az egészségre vagy 
a környezetre veszélyt jelent, vagy egy olyan 
anyagot, amelynek tekintetében közösségi 
munkahelyi expozíciós határértékek állnak 
fenn, az adott készítmény forgalomba 
hozataláért felelős személy, aki lehet a 
gyártó, az importőr, a későbbi felhasználó 
vagy forgalmazó, a későbbi felhasználó 
kérésére az Ia. melléklet 4. pontjával 
összhangban összeállított biztonsági 
adatlapot biztosít.

(3) Amennyiben egy készítmény az 
1999/45/EK irányelv 5., 6. és 7. cikkével 
összhangban nem felel meg a veszélyes 
anyagként való besorolás kritériumainak, de 
nem gáznemű készítmények esetében ≥ 1 
tömegszázalék, gáznemű készítmények 
esetében pedig ≥ 0,2 % térfogatszázalék 
egyedi koncentrációban legalább egy olyan 
anyagot tartalmaz, amely az egészségre vagy 
a környezetre veszélyt jelent, vagy egy olyan 
anyagot, amelynek tekintetében közösségi 
munkahelyi expozíciós határértékek állnak 
fenn, az adott készítmény forgalomba 
hozataláért felelős személy, aki lehet a 
gyártó, az importőr, a későbbi felhasználó 
vagy forgalmazó biztosítja a későbbi 
felhasználó számára az Ia. melléklet 4.3. 
pontjával összhangban összeállított 
biztonsági adatlapot.

Indokolás

A megfelelő munkahelyi egészségvédelem érdekében szintén fontos, hogy valamennyi 
munkavállaló számára tájékoztatást nyújtsanak azokról a veszélyes anyagokat tartalmazó 
készítményekről, amelyek esetében magát a készítményt nem minősítik veszélyesnek. Számos 
esetben a biztonsági adatlap az egyedüli információforrás arról, hogy a készítmény magában 
foglalja az említett kockázatokat. Ezért rendelkezni kell arról, hogy az ilyen készítményekre 
vonatkozó adatlapokat automatikusan biztosítsák, és nem csak akkor, ha ezt a későbbi 
felhasználó kéri.

Módosítás: 84
29. cikk (5) bekezdés

(5) A biztonsági adatlapot, ha a későbbi 
felhasználó ezt kéri, azoknak a 

(5) A biztonsági adatlapot azoknak a 
tagállamoknak a hivatalos nyelvein 
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tagállamoknak a hivatalos nyelvein 
biztosítják, amelyekben az anyagot vagy 
készítményt forgalomba hozzák.

biztosítják, amelyekben az anyagot vagy 
készítményt forgalomba hozzák.

Indokolás

Annak érdekében, hogy egységesen és hatékonyan biztosítsanak tájékoztatást a későbbi 
felhasználók számára, a biztonsági adatlapot automatikusan a hivatalos nyelven (nyelveken) 
kell biztosítani, és nem csak akkor, ha ezt a későbbi felhasználó kéri.

Módosítás: 85
29. cikk (8) bekezdés

(8) A biztonsági adatlapot papíron vagy 
elektronikus formában, legkésőbb az anyag 
első szállításának időpontjában adják át e 
rendelet hatálybalépését követően. A 
szállítók a biztonsági adatlapot a következő 
alkalmakkor haladéktalanul napra késszé 
teszik:

(8) A biztonsági adatlapot papíron vagy 
elektronikus formában, legkésőbb az anyag 
első szállításának időpontjában adják át e 
rendelet hatálybalépését követően, kivéve, 
ha e rendelet hatálybalépése előtt már 
készítettek az e rendelkezéseknek megfelelő 
biztonsági adatlapot. A szállítók a 
biztonsági adatlapot a következő 
alkalmakkor haladéktalanul napra késszé 
teszik: 

Indokolás

Szükségtelen kiadás lenne, ha csupán a rendelet hatálybalépése miatt a biztonsági adatlapot 
újból ki kellene küldeni annak ellenére, hogy a vevők már rendelkeznek vele.

Módosítás: 86
30. cikk (1) bekezdés a) pont

a) a 18. cikk (1) bekezdésében említett 
bejegyzési szám(ok), ha rendelkezésre 
áll(nak);

törölve

Indokolás

Az a) alpont törlése azért szükséges, mert nem lenne helyénvaló, hogy a be nem sorolt 
anyagok esetében a bejegyzési számot a biztonsági adatlapon fel kell tüntetni, míg ez a 
besorolt anyagok esetében láthatóan nem szükséges. Ez egyébként érzékeny cégadatokat 
érinthet, például készítmények esetén a pontos receptúrát.
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Módosítás: 87
30. cikk (2) bekezdés első albekezdés

Az információkat írásban, legkésőbb e 
rendelet hatálybalépését követően az anyag 
első szállításának az időpontjában adják át. 
A szállítók ezeket az információkat a 
következő alkalmakkor haladéktalanul 
frissítik és közlik a szállítói lánc későbbi 
szereplőivel:

Az információkat írásban vagy elektronikus 
formában, legkésőbb e rendelet 
hatálybalépését követően az anyag első 
szállításának az időpontjában adják át. A 
szállítók ezeket az információkat a 
következő alkalmakkor haladéktalanul 
frissítik és közlik a szállítói lánc későbbi 
szereplőivel:

Módosítás: 88
30a. cikk (új)

30a. cikk
Az információk közlésére vonatkozó 
kötelezettség a szállítói láncban lefelé a 
termékekben előforduló anyagok vagy 
készítmények tekintetében
Ha a termék olyan anyagot tartalmaz, 
amely magában vagy készítményben 
megfelel az 54. cikk a)−e) pontjában 
megállapított kritériumoknak, vagy az 54. 
cikk f) pontja szerint azonosították, a 
szállítói lánc valamennyi szereplője 
továbbítja ezt az információt a szállítói 
láncban lefelé a következő felhasználónak 
vagy forgalmazónak.

Indokolás

Fel kell hívni a szállítói lánc szereplőinek figyelmét arra, ha egy különlegesen aggodalomra 
okot adó anyag felhasználásával készült az általuk beszerzett termék. Ez lehetővé teszi a lánc 
szereplői számára, hogy tájékozottan döntsenek a környezetet érintő kérdésekben. A megfelelő 
terméktájékoztatás rendkívül fontos a szállítói lánc valamennyi részében, mivel a 
tapasztalatok azt mutatják, hogy felszabadulhatnak anyagok a termékek felhasználásakor 
vagy feldolgozásakor, vagy amikor hulladékká válnak. Erre példa a textíliákban előforduló 
azo-színezékek, a műanyagokban előforduló gyulladásgátlók és ftalátok, valamint a 
szárazelemekben elforduló higany. Módosítani kell a REACH-t, hogy az információkat a 
termékek tekintetében is továbbítsák.

Módosítás: 89
31a. cikk (új)
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31a. cikk
Az információk közlésére vonatkozó 
kötelezettség a termékekben előforduló 
anyagok tekintetében
Azok a későbbi felhasználók, akik olyan 
anyagot vagy készítményt használnak fel 
egy termékhez, amelyre vonatkozóan 
biztonsági adatlap készült, valamint azok, 
akik később kezelik vagy feldolgozzák ezt a 
terméket, továbbítják a biztonsági adatlapot 
a terméket vagy származékát átvevő 
feleknek. A nyilvánosság nem tekinthető 
átvevő félnek.

Indokolás

A termékek gyártóinak, a kiskereskedőknek és a nyilvánosságnak joga van megtudni, hogy 
előfordulnak-e bizonyos anyagok a végtermékben, és szükség esetén választhatnak 
biztonságosabb alternatívát. Hivatkozással a közösségi intézmények dokumentumaihoz való 
nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK rendeletben előírt válaszadási időre, 15 napos 
határidőt állapítanak meg.

Módosítás: 90
32. cikk cím

A munkavállalók hozzáférése a biztonsági 
adatlap információihoz

A munkavállalók hozzáférése az anyagokra 
és készítményekre vonatkozó 
információkhoz

Indokolás

A munkaadók biztonsági adatokra vonatkozó kötelezettségeit pontosabban és átfogóbban 
határozza meg a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett 
munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelv. Ezért itt 
ismét hangsúlyozni kell, hogy e kötelezettségek köre nem korlátozott. A módosítás címe 
egyértelművé teszi, hogy a biztosítandó információ nem csak biztonsági adatlapokat, hanem a 
30. cikk szerinti információkat is jelenti.

Módosítás: 91
32. cikk

A munkáltató biztosítja a munkavállalók és 
képviselőik hozzáférését a 29. és a 30. cikkel 
összhangban az olyan anyagokra 

A 98/24/EK irányelv sérelme nélkül a
munkáltató biztosítja a munkavállalók és 
képviselőik hozzáférését a 29. és a 30. cikkel 
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vonatkozóan biztosított információkhoz, 
amelyeket munkájuk során felhasználnak 
vagy amelyekkel érintkezhetnek.

összhangban az olyan anyagokra 
vonatkozóan biztosított információkhoz, 
amelyeket munkájuk során felhasználnak 
vagy amelyekkel érintkezhetnek. Ezt az 
információt automatikusan biztosítani kell. 
A munkavállalók képviselőinek jogukban 
áll megkövetelni, hogy a munkaadó 
számukra megfelelő oktatást biztosítson a 
REACH munkavállalókra vonatkozó 
hatásairól, illetve arról, hogy e jogszabály 
értelmében milyen jogok illetik meg őket. 

Indokolás

A munkavállalóknak kérés nélkül tájékoztatást kell nyújtani. A munkavállalók képviselőinek 
szerepük végrehajtása érdekében teljes mértékben tájékozottnak kell lenniük e jogszabály 
rendelkezéseit illetően. Ezenkívül a munkaadóknak fizetett szabadságot kell biztosítani e 
tájékoztatás céljából.

Módosítás: 92
32. cikk (1a) bekezdés (új)

A fogyasztók hozzáférése a biztonsági 
adatlap információihoz
Egy veszélyes anyag, készítmény vagy 
veszélyes anyagot tartalmazó termék 
értékesítője hozzáférést biztosít az említett 
anyagokra, készítményekre és termékekre 
vonatkozó, a 29. és 30. cikkben előírt 
információkhoz az ügyfelek, fogyasztói 
szervek és más érdekelt szervek számára.

Indokolás

A 32. cikk szabályokat állapít meg a munkavállalók biztonsági információkhoz való 
hozzáférésére vonatkozóan. A 32a. cikk azonos hozzáférést biztosít a fogyasztók és egyéb felek 
számára.

Módosítás: 93
34. cikk (2) bekezdés

(2) Minden későbbi felhasználó jogosult 
arra, hogy az anyagot szállító gyártóval, 
importőrrel vagy későbbi felhasználóval 
írásban ismertessen egy felhasználást annak 

(2) Minden későbbi felhasználó jogosult 
arra, hogy az anyagot szállító gyártóval, 
importőrrel, későbbi felhasználóval, 
kereskedővel vagy a felhasználói láncban 
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érdekében, hogy az azonosított felhasználás 
legyen. Ennek során megfelelő 
információkat bocsát rendelkezésre ahhoz, 
hogy a szállítója a vegyianyag-biztonsági 
értékelésében expozíciós leírást 
dolgozhasson ki az adott felhasználásra.

részt vevő bármely szereplővel írásban vagy 
elektronikus formában ismertessen egy 
felhasználást annak érdekében, hogy az 
azonosított felhasználás legyen. Ennek során 
megfelelő információkat bocsát 
rendelkezésre ahhoz, hogy a szállítója a 
vegyianyag-biztonsági értékelésében 
expozíciós leírást dolgozhasson ki az adott 
felhasználásra. Ez a bekezdés nem 
alkalmazható a szállító által nem javasolt 
felhasználás esetén.

Indokolás

A szállító nem kötelezhető arra, hogy a későbbi felhasználó által megjelölt összes használatot 
támogassa, és hogy olyan használatra adjon meg expozíciós kockázatértékelést, amelyet nem 
is támogat. A (2) bekezdés értelmezése nem lehet eltérő a biztonsági adatlap 16. címének 
értelmezésétől (amely a GHS biztonsági adatlapban is benne van).

Módosítás: 94
35. cikk (2) bekezdés f) pont

f) amennyiben a későbbi felhasználó a 
vegyianyag-biztonsági jelentés elkészítése 
szempontjából szükségesnek tartja, a 
gerinces állatokon végzett kiegészítő 
vizsgálatokra vonatkozó javaslat.

f) amennyiben a későbbi felhasználó a 
vegyianyag-biztonsági jelentés elkészítése 
szempontjából szükségesnek tartja, a 
gerinces állatokon végzett kiegészítő 
vizsgálatokra vonatkozó javaslat. Ha ilyen 
adatok nem állnak rendelkezésre, a 25. 
cikkben megállapított eljárást kell 
alkalmazni.

Indokolás

A módosítás a 9. cikk a) pont x) alpontjának, a 24. cikk (5) bekezdésének, a 25. cikk (1) 
bekezdésének és a 26. cikk (1) bekezdésének módosításával szorosan összefügg és azokból 
következik. A módosítás célja, hogy e rendelkezés eltörlésével megszüntessék a nem gerinces 
állatokra vonatkozó kísérleti adatok benyújtásának nem kötelező jellegét. Az adatok kötelező 
benyújtása KKV-k számára elsőrendű fontosságú.

Módosítás: 95
38. cikk (1) bekezdés

1. A 39–43. cikk alkalmazásában az illetékes 
hatóság annak a tagállamnak az illetékes 
hatósága, amelynek területén a gyártás 
történik, illetve ahol az importőr 

1. A 39- 51. cikk alkalmazásában az 
illetékes hatóság az Ügynökség.
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telephellyel rendelkezik.
(Az „illetékes hatóság” helyettesítése az 
„Ügynökség”-gel az egész VI. címben 
érvényes; a módosító indítvány elfogadása 
esetén a 38. cikk (2) bekezdése, a 42. cikk (1) 
és (4) bekezdése, a 43. cikk (1) bekezdése, a 
43aa. cikk (3), (4), (5) és (6) bekezdése, a 
45. cikk (2) bekezdése, valamint a 49. cikk 
(5), (6) és (7) bekezdése tárgytalanná válik.)

Indokolás

Az Ügynökségnek az értékelés valamennyi vonatkozásában illetékesnek kell lennie, és 
valamennyi értékelési szempont esetében kizárólagos döntési jogosultsággal kell rendelkeznie, 
hogy az egységesség és jogbiztonság biztosítva legyen.

Módosítás: 96
38. cikk (2a) bekezdés (új)

Az Ügynökség által egyedül elfogadandó 
határozatok és vélemények előkészítésébe
az Ügynökség bevonhatja annak a
tagállamnak az illetékes hatóságát, 
amelynek területén a gyártás történik, vagy 
ahol az importőr székhellyel rendelkezik, és 
műszaki segítséget kérhet. Ez az Ügynökség 
által megállapított egységes elvekkel 
összhangban történik.
Az Ügynökség és a bejegyeztetésre 
kötelezett közötti mindenféle 
kommunikáció a bejegyeztetésre kötelezett 
által választott nyelven történik.

Indokolás

A belső piac harmonizációjának előfeltétele, hogy az összes határozatot és véleményt 
központilag fogadják el, az Ügynökség által. E folyamat során azonban az Ügynökségnek 
képesnek kell lennie arra, hogy hasznosítsa a tagállamok illetékes hatóságainak szakértelmét, 
és műszaki segítséget kérjen tőlük határozatainak és véleményeinek előkészítése érdekében. Az 
Ügynökség és a bejegyeztetésre kötelezett közötti problémamentesebb kommunikációnak és 
információcserének különösen a KKV-k lesznek a haszonélvezői, és ezért az Ügynökséggel 
való kommunikációt lehetővé kell tenni annak az országnak a nyelvén, ahol a bejegyeztetésre 
kötelezett székhelye van, továbbá az összes tagállamban tevékenységet folytató 
multinacionális vállalatoknak is lehetővé kell tenni azt, hogy nyelvet válasszanak.
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Módosítás: 97
40. cikk (1) bekezdés bevezető rész

(1) Az illetékes hatóság megvizsgálhatja a 
bejegyzést, hogy megbizonyosodjon a 
következő követelmények egyikének vagy 
mindegyikének teljesüléséről:

(1) Az egyes illetékes hatóságok minden 
évben értékelik a bejegyzések legalább 5 %-
át, amelyet az Ügynökség választ ki 
véletlenszerűen, hogy megbizonyosodjanak
a következő követelmények egyikének vagy 
mindegyikének teljesüléséről:

Indokolás

Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy ne nyújtsanak be gyenge minőségű bejegyzési 
dokumentációkat, ezzel biztosítva a gyártóknak vagy importőröknek nyújtott információk 
minőségét.

Módosítás: 98
40. cikk (3) bekezdés

(3) A bejegyeztetésre kötelezett továbbítja a 
szükséges adatokat az Ügynökségnek.

(3) A bejegyeztetésre kötelezett az 
Ügynökség által meghatározott ésszerű 
határidőn belül továbbítja a szükséges 
adatokat az Ügynökségnek.

Indokolás

Előfordulhat, hogy a bejegyeztetésre kötelezett megfelel a 18. cikkben előírt teljességi 
ellenőrzésen úgy, hogy a tájékoztatási követelményeknek nem tett eleget. A tájékoztatási 
követelményeknek való meg nem felelésnek egyértelmű következményekkel kell járnia. A 
bejegyeztetésre kötelezetteknek egyetlen esélyt lehet csak biztosítani egy legfeljebb hat 
hónapos időszakon belül, hogy helyesbítsék a hibás bejegyzést. Ez biztosíthatja a jó 
minőséget, valamint a hatóságok és bejegyeztetésre kötelezettek közötti véget nem érő viták 
elkerülését. A megfogalmazás összhangban van a 18. cikkben a hiánytalansági ellenőrzésre 
vonatkozó rendelkezésekkel.

Módosítás: 99
41. cikk (2) bekezdés

(2) A dokumentáció értékelésének 
befejezését követően az illetékes hatóság a 
43aa. cikk (1) bekezdése, az 56. cikk (3) 
bekezdése és a 66. cikk (2) bekezdése 
céljából felhasználja az értékelés alapján 
szerzett adatokat, és a szerzett adatokat 
továbbítja a Bizottságnak, az 

(2) A dokumentáció értékelésének 
befejezését követően, vagy ha a vegyianyag-
biztonsági értékelést nem találják 
megfelelőnek a kockázatok ellenőrzésére, 
az Ügynökség tájékoztatja a Bizottságot, a 
bejegyeztetésre kötelezettet és a tagállamok
illetékes hatóságát az azzal kapcsolatos 
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Ügynökségnek és a többi tagállamnak. Az 
illetékes hatóság tájékoztatja a Bizottságot, 
az Ügynökséget, a bejegyeztetésre 
kötelezettet és a többi tagállam illetékes 
hatóságát az azzal kapcsolatos 
következtetéseiről, hogy a szerzett adatokat 
felhasználják-e, és ha igen, milyen módon.

következtetéseiről, hogy a szerzett adatokat 
felhasználják-e az 56. cikk (3) bekezdése és 
a 66. cikk (2) bekezdése alkalmazásában, és 
ha igen, milyen módon.

Indokolás

Biztosítani kell, hogy az illetékes hatóság akkor is jogosult legyen eljárni, ha a vegyianyag-
biztonsági értékelést nem találják megfelelőnek. Ez segítheti a vegyianyag-biztonsági 
értékelés jó minőségének biztosítását, és a hatóságok és bejegyeztetésre kötelezettek közötti 
véget nem érő viták elkerülését.

Módosítás: 100
42. cikk (3) bekezdés b) pont

b) e rendelet hatálybalépésétől számított 9 
éven belül az összes, a 21. cikk (2) 
bekezdésében említett határidőn belül átvett 
bejegyzéssel kapcsolatban, amelyek 
kizárólag a VII. melléklet tájékoztatási 
követelményeinek teljesítése érdekében 
javaslatokat tartalmaznak a vizsgálatra;

b) a kísérleti javaslat benyújtásától 
számított 9 éven belül az összes, a 21. cikk 
(2) bekezdésében említett határidőn belül 
átvett bejegyzéssel kapcsolatban;

Indokolás

Az Ügynökségnek az értékelés valamennyi vonatkozásában illetékesnek kell lennie, és 
valamennyi értékelési szempont esetében kizárólagos döntési jogosultsággal kell rendelkeznie, 
hogy az egységesség és jogbiztonság biztosítva legyen. 

Módosítás: 101
42. cikk (3) bekezdés c) pont

c) az a) és b) pontban meghatározott 
határidőt követően bármelyik, a 21. cikk (3) 
bekezdésében említett határidőn belül átvett, 
vizsgálati javaslatokat tartalmazó
bejegyzéssel kapcsolatban.

c) az a) és b) pontban meghatározott 
határidőt követően bármelyik, a 21. cikk (3) 
bekezdésében említett határidőn belül átvett 
bejegyzéssel kapcsolatban.

Indokolás

Az Ügynökségnek az értékelés valamennyi vonatkozásában illetékesnek kell lennie, és 
valamennyi értékelési szempont esetében kizárólagos döntési jogosultsággal kell rendelkeznie, 
hogy az egységesség és jogbiztonság biztosítva legyen. 
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Módosítás: 102
43 a. cikk (1a) bekezdés (új)

Az Ügynökség ezeket a kritériumokat arra 
használja, hogy összeállítsa az elsődlegesen 
értékelendő anyagok jegyzékét. Az 
Ügynökség ezt a jegyzéket a tagállamok 
bizottságának véleménye alapján fogadja 
el. Az anyagokat akkor veszik fel a 
jegyzékbe, ha ennek a tagállamnak oka van 
azt feltételezni, hogy az anyag az egészségre 
vagy a környezetre nézve kockázatot jelent,
különösen a következők miatt:

Indokolás

Az Ügynökségre hárul az a feladat, hogy az elsődlegesen értékelendő anyagok jegyzékét 
kidolgozza. Ezzel erősödik a hatásköre az anyagok értékelését érintő döntési eljárásban.

Módosítás: 103
43aa. cikk (2) bekezdés

2. Az (1) bekezdésben említett gördülő terv 
egy hároméves időszakra vonatkozik, azt 
évente frissítik, és meghatározza a 
tagállamok által minden évben értékelendő 
anyagokat. A tagállam minden évben február 
28-ig benyújtja a gördülő tervet az 
Ügynökségnek és a többi tagállamnak. Az 
Ügynökség ismertetheti megjegyzéseit a 
tervvel kapcsolatban, a tagállamok pedig 
minden évben március 31-ig továbbíthatják 
megjegyzéseiket az Ügynökségnek, illetve 
kinyilváníthatják az anyagok értékelése iránti 
érdeklődésüket.

2. Az Ügynökség minden év február 28-ig 
gördülő tervet nyújt 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 értesíti a bejegyeztetésre 
kötelezetteket, és közzéteszi honlapján a 
gördülő tervet.

Indokolás

Korábbi módosítások következménye, mivel az Ügynökség, és nem a tagállam hatósága az 
illetékes.

Módosítás: 104
44. cikk (1) bekezdés
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1. Amennyiben az illetékes hatóság úgy ítéli 
meg, hogy a 43aa. cikk (1) bekezdésében 
említett feltételezés tisztázása érdekében 
további információk szükségesek, adott 
esetben beleértve az V–VIII. mellékletben 
nem előírt információkat is, akkor egy 
indoklással ellátott határozattervezetet 
dolgoz ki, amely felszólítja a bejegyeztetésre 
kötelezetteket a további információk 
benyújtására. A határozatot a 48. és 49. 
cikkben megállapított eljárással összhangban 
kell meghozni.

(1) Amennyiben az Ügynökség úgy ítéli 
meg, hogy a 9. cikk (1) bekezdése szerinti 
kulcsinformációkon és bejegyeztetésre 
kötelezett kísérleti javaslatain kívül további 
információk szükségesek, akkor egy 
indoklással és kockázatigazolással ellátott 
határozattervezetet dolgoz ki, amely 
felszólítja a bejegyeztetésre kötelezetteket a 
további információk benyújtására. A 
határozatot a 48. és 49. cikkben 
megállapított eljárással összhangban kell 
meghozni.

Indokolás

Az Ügynökségnek az értékelés valamennyi vonatkozásában illetékesnek kell lennie, és 
valamennyi értékelési szempont esetében kizárólagos döntési jogosultsággal kell rendelkeznie, 
hogy az egységesség és jogbiztonság biztosítva legyen. A további információkérésnek 
kockázatfüggőnek kell lennie.

Módosítás: 105
44. cikk (4) bekezdés

(4) Amikor az illetékes hatóság befejezi az 
(1), (2) és (3) bekezdés szerinti értékelési 
tevékenységét, az anyag értékelésének 
megkezdésétől számított 12 hónapon belül 
értesíti erről az Ügynökséget. Amennyiben 
túllépik ezt a határidőt, az értékelést 
befejezettnek tekintik.

(4) Amikor az Ügynökség befejezi az (1), 
(2) és (3) bekezdés szerinti értékelési 
tevékenységét, az anyag értékelésének 
megkezdésétől számított 12 hónapon belül 
értesíti erről a bejegyeztetésre 
kötelezett(ek)et. Amennyiben túllépik ezt a 
határidőt, az értékelést befejezettnek 
tekintik.

Indokolás

E módosítás célja, hogy összhangot teremtsen azokkal a módosításokkal, amelyek a 
folyamatnak az Ügynökség kezében történő összpontosítására irányulnak. Ezt a módosítást a 
VI. cím (Az anyagok értékelése) cikkeinek többi módosításával együtt kell vizsgálni.

Módosítás: 106
46. cikk (2) bekezdés

2. Az anyag értékelésének befejezését 
követően az illetékes hatóság az 56. cikk (3) 
bekezdése és a 66. cikk (2) bekezdése 
céljából felhasználja az értékelés alapján 
szerzett adatokat, és a szerzett adatokat 

2. Az Ügynökség tájékoztatja a Bizottságot, 
a bejegyeztetésre kötelezettet és a többi 
tagállam illetékes hatóságát az azzal 
kapcsolatos következtetéseiről, hogy a 
szerzett adatokat felhasználják-e az 56. cikk 
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továbbítja a Bizottságnak, az 
Ügynökségnek és a többi tagállamnak. Az 
illetékes hatóság tájékoztatja a Bizottságot, 
az Ügynökséget, a bejegyeztetésre 
kötelezettet és a többi tagállam illetékes 
hatóságát az azzal kapcsolatos 
következtetéseiről, hogy a szerzett adatokat 
felhasználják-e, és ha igen, milyen módon.

(3) bekezdése és a 66. cikk (2) bekezdése
alkalmazásában, és ha igen, milyen módon.

Indokolás

Az értékelésből szerzett információkat lehetőség szerint az engedélyezési vagy korlátozási 
eljáráshoz kell felhasználni.

Ez a módosítás annak a határozatnak a következménye, hogy az értékelési folyamat 
lebonyolítása teljes egészében az Ügynökség kezében legyen. Az Anyagértékelés című VI. cím 
cikkeinek beterjesztett módosításaival  együtt kell értelmezni. 

Módosítás: 107
47. cikk (1) bekezdés

A telephelyen elkülönített köztes termékek 
esetében nem kell alkalmazni sem a 
dokumentáció, sem pedig az anyag 
értékelését. Amennyiben azonban 
bizonyítható, hogy a telephelyen elkülönített 
köztes termék felhasználása olyan 
kockázatot jelent, amely hasonlóképpen 
aggodalomra ad okot, mint azoknak az 
engedélyköteles anyagoknak a 
felhasználása, amelyeket az 54. cikk 
alapján kell felvenni a XIII. mellékletbe, 
akkor annak a tagállamnak az illetékes 
hatósága, amelynek területén a telephely 
található:

A telephelyen elkülönített köztes termékek 
esetében nem kell alkalmazni sem a 
dokumentáció, sem pedig az anyag 
értékelését. Amennyiben azonban az 
illetékes tagállam kormánya bizonyítékot 
szolgáltat arra vonatkozóan, hogy – a 
telephelyen elkülönített köztes termék 
felhasználása miatt – nem megfelelően 
kezelt kockázat merült fel, akkor annak a 
tagállamnak az illetékes hatósága, amelynek 
területén a telephely található:

Indokolás

A Bizottság által összeállított rendeletre irányuló tervezet a tagállamtól származó további 
bizonyítékot követel meg, mielőtt a köztes termékek biztonságára vonatkozó további 
információt igényelhetne. Ez a módosítás ezt a kötelezettséget mérsékli.

Módosítás: 108
47. cikk (1) bekezdés b) pont



AD\574976HU.doc 58/88 PE 357.617v03-00

HU

b) megvizsgálhatja a benyújtott információkat, 
és szükség esetén meghozza a megfelelő 
intézkedéseket a szóban forgó telephellyel 
kapcsolatban azonosított kockázatok
csökkentése érdekében.

b) megvizsgálhatja a benyújtott információkat, 
és szükség esetén meghozza a megfelelő 
intézkedéseket, különösen abban az esetben, 
ha biztonságosabb lehetőségek állnak 
rendelkezésre.

Indokolás

A különösen aggodalomra okot adó kritériumoknak megfelelő köztes termékek komoly 
kockázatot jelentenek a munkavállalókra vonatkozóan, és ezért az őket a munkavégzés során 
érői expozíciót minimalizálni kell. Ezért az ilyen köztes termékek biztonságosabb 
alternatívákkal való helyettesítése érdekében figyelembe kell venni a különösen aggodalomra 
okot adó kritériumoknak megfelelő köztes termékek helyettesítésének elérhetőségét. Ez 
hozzájárulna a munkavállalók biztonságáról szóló hatályos jogszabályok hatékonyabb 
végrehajtásához is.

Módosítás: 109
47. cikk (2) bekezdés

Az első bekezdésben említett eljárást 
kizárólag az abban említett illetékes 
hatóság hajthatja végre.

törölve

Indokolás

A különösen aggodalomra okot adó kritériumoknak megfelelő köztes termékek komoly 
kockázatot jelentenek a munkavállalókra vonatkozóan, és ezért az őket a munkavégzés során 
érői expozíciót minimalizálni kell. Ezért az ilyen köztes termékek biztonságosabb 
alternatívákkal való helyettesítése érdekében figyelembe kell venni a különösen aggodalomra 
okot adó kritériumoknak megfelelő köztes termékek helyettesítésének elérhetőségét. Ez 
hozzájárulna a munkavállalók biztonságáról szóló hatályos jogszabályok hatékonyabb 
végrehajtásához is.

Módosítás: 110
48. cikk (1) bekezdés

(1) Az illetékes hatóság közli az érintett 
bejegyeztetésre kötelezettekkel és későbbi 
felhasználókkal a 39., 40. vagy 44. cikk 
szerinti határozattervezeteket, és tájékozatja 
őket arról, hogy a kézhezvételtől számított 
30 napon belül állásfoglalást nyújthatnak be. 
Az illetékes hatóság figyelembe veszi a 
benyújtott állásfoglalásokat, s ennek 
megfelelően módosíthatja a 
határozattervezetet.

(1) Az Ügynökség közli az érintett 
bejegyeztetésre kötelezettekkel és későbbi 
felhasználókkal a 40., 43aa. vagy 44. cikk 
szerinti határozattervezeteket, és tájékozatja 
őket arról, hogy a kézhezvételtől számított 
30 napon belül állásfoglalást nyújthatnak be. 
Az Ügynökség figyelembe veszi a benyújtott 
állásfoglalásokat, s ennek megfelelően 
módosíthatja a határozattervezetet.
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Indokolás

Az ügyek egyszerűsítése és a folyamat koncentrálása érdekében az Ügynökségnek értékelési 
feladatokkal is foglalkoznia kell, és az értékelés valamennyi szempontjára vonatkozóan teljes 
döntéshozatali jogkörrel kell rendelkeznie. A 43a. cikk módosítása alapján csak abban az 
esetben tekinthető biztosnak a bejegyzés érvénytelensége, ha a gyártó ténylegesen megszünteti 
működését. Számos olyan eset van, amikor a gyártás csak ideiglenesen szünetel, például 
gazdasági problémák, vagy a létesítmények telepítésének problémái miatt, és a bejegyzésnek 
nem kell érvényét veszítenie. Ezt egyértelművé kell tenni a szövegben. Ezt a módosítást a VI. 
cím (Az anyagok értékelése) cikkeinek többi módosításával együtt kell vizsgálni.

Módosítás: 111
49. cikk (1) bekezdés

1. Egy tagállam illetékes hatósága a 39., 40. 
vagy 44. cikkel összhangban értesíti az 
Ügynökséget a határozattervezetéről, 
valamint a bejegyeztetésre kötelezett és a 
későbbi felhasználó által benyújtott 
állásfoglalásokról, továbbá meghatározza, 
hogy milyen mértékben vették figyelembe 
az említett állásfoglalásokat. Az Ügynökség 
továbbítja e határozattervezetet és az ahhoz 
mellékelt állásfoglalásokat a többi tagállam 
illetékes hatóságának.

(1) Az Ügynökség továbbítja
határozattervezetét és az ahhoz mellékelt, a 
39., 40., 41., 43., 43aa. és a 44. cikkek
szerinti állásfoglalásokat a többi tagállam 
illetékes hatóságának.

Indokolás

Korábbi módosítások következménye, mivel az Ügynökség, és nem a tagállam hatósága az 
illetékes.

Módosítás: 112
49. cikk (2) bekezdés

2. A továbbítástól számított 30 napon belül a 
többi tagállam illetékes hatósága 
módosításokat javasolhat az Ügynökségnek 
a határozattervezettel kapcsolatban, 
amelyről az illetékes hatóság egy másolatot 
kap. Ugyanezen a határidőn belül az 
Ügynökség módosításokat javasolhat a 
határozattervezettel kapcsolatban, amelyről 
az illetékes hatóság egy másolatot kap.

(2) A továbbítástól számított 30 napon belül 
a többi tagállam illetékes hatósága 
módosításokat javasolhat az Ügynökségnek 
a határozattervezettel kapcsolatban.
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Indokolás

Korábbi módosítások következménye, mivel az Ügynökség, és nem a tagállam hatósága az 
illetékes.

Módosítás: 113
49. cikk (4) bekezdés

4. Az Ügynökség módosíthatja a 
határozattervezetet, ha módosító javaslatot 
nyújtanak be. Az Ügynökség a (2) 
bekezdésben említett harmincnapos időszak 
végét követő 15 napon belül a tagállami 
bizottság elé terjeszti a határozattervezetet és a 
javasolt módosításokat. Az Ügynökség 
hasonlóképpen jár el saját, a (2) bekezdés 
alapján benyújtott módosító javaslataival 
kapcsolatban.

(4) Az Ügynökség módosíthatja a 
határozattervezetet, ha módosító javaslatot 
nyújtanak be. Az Ügynökség köteles 
megvizsgálni a javaslatot, és a (2) 
bekezdésben említett harmincnapos időszak 
végét követő 15 napon belül határozat hoz.

Indokolás

Korábbi módosítások következménye, mivel az Ügynökség, és nem a tagállam hatósága az 
illetékes.

Módosítás: 114
49. cikk (8) bekezdés

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

(8) Az Ügynökség határozatai ellen a 87., 
88. és 89. cikkel összhangban fellebbezést 
lehet benyújtani.

Indokolás

Korábbi módosítások következménye, mivel az Ügynökség, és nem a tagállam hatósága az 
illetékes.

Módosítás: 115
50. cikk (1) bekezdés

(1) Amennyiben a bejegyeztetésre kötelezett 
vagy a későbbi felhasználó a többiek 
nevében vizsgálatot végez, a tanulmány 
költségeit egyenlő mértékben meg kell 
osztaniuk.

(1) Amennyiben a bejegyeztetésre kötelezett 
vagy a későbbi felhasználó a többiek 
nevében vizsgálatot végez, a tanulmány 
költségeit meg kell osztaniuk. Az Ügynökség 
a költségmegosztás kritériumait az 
átláthatóság és az arányosság alapján 
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állapítja meg.

Indokolás

Az arányos költségek meghatározásához az Ügynökségnek tisztességes kritériumokat kell 
megállapítania. Ezt a módosítást a VI. cím (Az anyagok értékelése) cikkeinek többi 
módosításával együtt kell vizsgálni.

Módosítás: 116
51. cikk

Minden évben február 28-ig az egyes 
tagállamok jelentést készítenek az 
Ügynökségnek azokról az eredményekről, 
amelyeket az adott tagállam illetékes 
hatósága a vizsgálati javaslatok 
ellenőrzésével kapcsolatos kötelezettségei 
teljesítése során elért. Az Ügynökség 
haladéktalanul közzéteszi ezeket az 
információkat a honlapján.

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

Indokolás

Szükséges tisztázás, mivel az Ügynökség, és nem a tagállam hatósága az illetékes.

Módosítás: 117
52. cikk

E cím biztosítja a belső piac megfelelő 
működését, továbbá azt, hogy egyidejűleg a 
különösen aggodalomra okot adó 
anyagokból eredő kockázatokat 
megfelelően ellenőrizzék, illetve hogy 
ezeket az anyagokat megfelelő helyettesítő 
anyagokkal és technológiákkal pótolják.

E cím biztosítja azt, hogy a különösen 
aggodalomra okot adó anyagokat megfelelő 
helyettesítő anyagokkal és technológiákkal 
pótolják – amennyiben azok rendelkezésre 
állnak, vagy az ilyen helyettesítő anyagokat 
már kifejlesztették –, a belső piac megfelelő 
működésének biztosításával egyidejűleg.

Módosítás: 118
53. cikk (5) bekezdés

(5) Az (1) és (2) bekezdést nem kell 
alkalmazni az anyagok alábbi 
felhasználásaira:

Az (1) és (2) bekezdést nem kell alkalmazni 
az anyagok alábbi felhasználásaira, 
amennyiben a bennük foglalt intézkedések 
a VII. címben megállapított intézkedésekkel 
legalább egyenértékűek:
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Indokolás

Ez a módosítás az 53. cikk (3) bekezdésében felsorolt korlátozásokra vonatkozó szabályozás 
különböző szintjeivel foglalkozik, és az engedélyezési eljárást közös szabványként állapítja 
meg. A különleges aggodalomra okot adó anyagok kritériumainak eleget tevő köztes termékek 
jelentős káros hatást gyakorolhatnak, ezért az engedélyezésből nem zárhatóak ki.

Módosítás: 119
53. cikk (5) bekezdés ia) pont (új)

ia) fémek – ideértve az ötvözeteket is –
felhasználása a 67/548/EGK irányelv VI. 
mellékletének 8.3. és 9.3. pontja szerinti 
címkézés alól való mentességhez hasonlóan

Indokolás
A veszélyes anyagokról szóló jelenlegi jogszabály szerint a címkézés azokat a jellemzőket 
jelzi, amelyek rendes igénybevétel és felhasználás mellett kockázatot jelentenek. A tömb 
formájában lévő fémeket és ötvözeteket nem kell a 67/548/EGK irányelv VI. mellékletének 8.3. 
és 9.3. pontja szerint felcímkézni, ha nem jelentenek veszélyt az emberre vagy a környezetre 
nézve abban a formájukban, amelyben forgalomba hozzák őket. Ugyanebben a mellékletben 
hasonló mentességet kapnak a polimerek is. Az egyes veszélyes anyagok és készítmények 
forgalomba hozatalának és felhasználásának pl. a végfelhasználókra vonatkozó 
korlátozásairól szóló 76/769/EGK irányelv szintén utal a címkézésre.

Módosítás: 120
53. cikk (5) bekezdés ia) pont (új)

(ia) a 91/157/EGK irányelv hatálya alá 
tartozó szárazelemekben való felhasználás. 

Indokolás

Az anyagok szárazelemekben való felhasználását a 91/157/EK irányelv már szabályozza; 
ezért mentesíteni kell őket az engedélyezési eljárás alól.

Módosítás: 121
53. cikk (6) bekezdés

(6) Azoknak az anyagoknak az esetében, 
amelyek kizárólag azért engedélykötelesek, 
mert teljesítik az 54. cikk a), b) és c) 
pontjának kritériumait, vagy mert az 54. cikk 
f) pontjával összhangban kizárólag az 
emberi egészség veszélyeztetése alapján 

(6) Azoknak az anyagoknak az esetében, 
amelyek kizárólag azért engedélykötelesek, 
mert teljesítik az 54. cikk a), b) és c) 
pontjának kritériumait, (törölve) kizárólag az 
emberi egészség veszélyeztetése alapján az 
(1) és (2) bekezdést nem kell alkalmazni az 
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azonosították, az (1) és (2) bekezdést nem 
kell alkalmazni az alábbi felhasználásokra:

alábbi felhasználásokra:

Indokolás

Az endokrin rendszert károsító tulajdonságok meghatározására nincsenek kritériumok. Az 
önkényes meghatározások elkerülése érdekében az 54. cikk d) pontjában megállapított 
kritériumokat kiegészítő kritériumokat tudományos bizonyítékra kell alapozni. Továbbá a b) 
pontban feltüntetett anyagokat a 2. cikk módosítása már kizárta. Mindemellett a vonatkozó,
megfelelően integrált vertikális szabályozás által már szabályozott anyagokat ki kell zárni a 
REACH-irányelv hatálya alól. Ez a módosítás a VII. cím (Engedélyezés) többi módosításához 
kapcsolódik.

Módosítás: 122
53. cikk (7a) bekezdés (új)

(7a) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó, 
amennyiben olyan anyagot használnak 
önmagában, készítményben vagy 
termékben, amely megfelel a XVI. 
mellékletben vagy a XVII. mellékletben 
megállapított feltételeknek és 
korlátozásoknak.

Indokolás

Ez a módosítás egyértelművé teszi, hogy az EU Miniszterek Tanácsának és az Európai 
Parlamentnek a 76/769/EGK irányelv alapján korábban meghozott határozatai, vagy a 
Bizottság által a jövőben a 130. cikkben (A bizottsági eljárás) leírt eljárás alapján meghozott 
határozatok már nem képezhetik további megbeszélések tárgyát. Nem lehet a Bizottság
belátására bízni annak eldöntését, hogy a már szabályozott anyagokat és felhasználásokat 
mentesítsék-e, és ha igen, milyen mértékben. Ez a módosítás a VII. cím (Engedélyezés) többi 
módosításához kapcsolódik.

Módosítás: 123
54. cikk a) pont

a) anyagok, amelyek teljesítik a 67/548/EGK 
irányelvnek azt a kritériumát, amely alapján 
rákkeltő anyagként sorolják be az 1. vagy 2. 
kategóriába;

a) anyagok, amelyeket a 67/548/EGK 
irányelv alapján rákkeltő anyagként soroltak 
be az 1. vagy 2. kategóriába;

Indokolás

Valamely anyag engedélyezését megelőzően jogilag kötelező erejű döntést kell hozni 
besorolására vonatkozóan (a harmonizált besorolásról szóló szabályozás alapján, amely az 
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anyagot az 1. vagy a 2. CMR-kategóriába sorolja be). Egyébként az anyagoknak az 1. vagy 2. 
CMR-kategóriába való besorolásáért felelős tagállami bizottság(ok) határozatait 
érvénytelennek nyilvánítják. Jogbiztonságra van szükség, különös tekintettel a 
világkereskedelemre. Ez a módosítás a VII. cím (Engedélyezés) többi módosításához 
kapcsolódik.

Módosítás: 124
54. cikk b) pont

b) anyagok, amelyek teljesítik a 
67/548/EGK irányelvnek azt a kritériumát, 
amely alapján mutagén anyagként sorolják 
be az 1. vagy 2. kategóriába;

b) anyagok, amelyeket a 67/548/EGK 
irányelv alapján mutagén anyagként soroltak 
be az 1. vagy 2. kategóriába;

Indokolás

Valamely anyag engedélyezését megelőzően jogilag kötelező erejű döntést kell hozni 
besorolására vonatkozóan (a harmonizált besorolásról szóló szabályozás alapján, amely az 
anyagot az 1. vagy a 2. CMR-kategóriába sorolja be). Egyébként az anyagoknak az 1. vagy 2. 
CMR-kategóriába való besorolásáért felelős tagállami bizottság(ok) határozatait 
érvénytelennek nyilvánítják. Jogbiztonságra van szükség, különös tekintettel a 
világkereskedelemre. Ez a módosítás a VII. cím (Engedélyezés) többi módosításához 
kapcsolódik.

Módosítás: 125
54. cikk c) pont

c) anyagok, amelyek teljesítik a 67/548/EGK 
irányelvnek azt a kritériumát, amely alapján 
szaporodást károsító anyagként sorolják be 
az 1. vagy 2. kategóriába;

c) anyagok, amelyeket a 67/548/EGK 
irányelv alapján szaporodást károsító 
anyagként soroltak be az 1. vagy 2. 
kategóriába;

Indokolás

Valamely anyag engedélyezését megelőzően jogilag kötelező erejű döntést kell hozni 
besorolására vonatkozóan (a harmonizált besorolásról szóló szabályozás alapján, amely az 
anyagot az 1. vagy a 2. CMR-kategóriába sorolja be). Egyébként az anyagoknak az 1. vagy 2. 
CMR-kategóriába való besorolásáért felelős tagállami bizottság(ok) határozatait 
érvénytelennek nyilvánítják. Jogbiztonságra van szükség, különös tekintettel a 
világkereskedelemre. Ez a módosítás a VII. cím (Engedélyezés) többi módosításához 
kapcsolódik.

Módosítás: 126
54. cikk f) pont
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f) anyagok, mint például az endokrin 
rendszert károsító tulajdonságokkal 
rendelkező anyagok, a le nem bomló, 
bioakkumulatív és mérgező 
tulajdonságokkal rendelkező anyagok, 
illetve a tartósan le nem bomló és tartós 
bioakkumulatív tulajdonságokkal 
rendelkező anyagok, amelyek nem teljesítik 
a d) és e) pont kritériumait, és amelyekről 
az 56. cikkben meghatározott eljárással 
összhangban eseti alapon megállapítják, 
hogy olyan súlyos és maradandó káros 
hatást gyakorolnak az emberre és a 
környezetre, amely egyenértékű az a)–e) 
pontban felsorolt anyagok hatásával.

törölve

Indokolás

Az endokrin rendszert károsító tulajdonságok meghatározására nincsenek kritériumok. Az 
önkényes meghatározások elkerülése érdekében az 54. cikk d) pontjában megállapított 
kritériumokat kiegészítő kritériumokat tudományos bizonyítékra kell alapozni. Ez a módosítás 
a VII. cím (Engedélyezés) többi módosításához kapcsolódik.

Módosítás: 127
55. cikk (1) bekezdés c) pont ii) alpont

ii) azt a legalább 18 hónappal a lejárati idő 
előtti időpontot vagy időpontokat, ameddig 
be kell érkeznie a kérelmeknek, amennyiben 
a kérelmező a lejárati időt követően folytatni 
kívánja az anyag felhasználását, illetve 
bizonyos felhasználások céljából az anyag 
forgalmazását; ezek a további felhasználások 
a lejárati időt követően az engedélyezési 
kérelemről szóló határozat elfogadásáig 
megengedettek;

ii) azt a legalább 18 hónappal a lejárati idő 
előtti időpontot vagy időpontokat, ameddig 
be kell érkeznie a kérelmeknek, amennyiben 
a kérelmező a lejárati időt követően folytatni 
kívánja az anyag felhasználását, illetve 
bizonyos felhasználások céljából az anyag 
forgalmazását; ezek a további felhasználások 
(törölve) az engedélyezési kérelemről szóló 
határozat elfogadásáig megengedettek;

Módosítás: 128
55. cikk (2) bekezdés bevezető rész

2. A felhasználások és a felhasználási 
kategóriák mentesülhetnek az engedélyezési 
követelmények alól. E mentességek 
megállapításakor különösen a következőket 
veszik figyelembe:

(2) A felhasználások és a felhasználási illetve 
expozíciós kategóriák mentesülhetnek az 
engedélyezési követelmények alól, 
amennyiben az anyag használatának az 
emberi egészségre és a környezetre gyakorolt 
kockázati hatása megfelelően ellenőrzött. E 
mentességek megállapításakor különösen a 
következőket veszik figyelembe:
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Módosítás: 129
55. cikk (4) bekezdés a) pont

a) az 54. cikk d), e) és f) pontjában 
meghatározott kritériumok teljesítése;

a) az 54. cikk d) és e) pontjában meghatározott 
kritériumok teljesítése;

Indokolás

Az endokrin rendszert károsító tulajdonságok meghatározására nincsenek kritériumok. Az 
önkényes meghatározások elkerülése érdekében az 54. cikk d) pontjában megállapított 
kritériumokat kiegészítő kritériumokat tudományos bizonyítékra kell alapozni. Ez a módosítás 
a VII. cím (Engedélyezés) többi módosításához kapcsolódik.

Módosítás: 130
56. cikk (1) bekezdés

Az 54. cikk d), e) és f) pontjában említett 
anyagok azonosítása

Az 54. cikk d) és e) (törlés) pontjában 
említett anyagok azonosítása

1. Az 54. cikk d), e) és f) pontjában említett 
anyagok azonosítása érdekében az e cikk 
(2)–(7) bekezdésében meghatározott eljárást 
kell alkalmazni az 55. cikk (3) bekezdése 
szerinti minden ajánlást megelőzően. 

(1) Az 54. cikk d) és e) (törlés) pontjában 
említett anyagok azonosítása érdekében az e 
cikk (2)–(7) bekezdésében meghatározott 
eljárást kell alkalmazni az 55. cikk (3) 
bekezdése szerinti minden ajánlást 
megelőzően. 

Indokolás

Az endokrin rendszert károsító tulajdonságok meghatározására nincsenek kritériumok. Az 
önkényes meghatározások elkerülése érdekében az 54. cikk d) pontjában megállapított 
kritériumokat kiegészítő kritériumokat tudományos bizonyítékra kell alapozni. Ez a módosítás 
a VII. cím (Engedélyezés) többi módosításához kapcsolódik.

Módosítás: 131
56. cikk (2) és (3) bekezdés

2.  A Bizottság felkérheti az Ügynökséget, 
hogy a XIV. melléklettel összhangban 
készítsen elő egy dokumentációt azokra az 
anyagokra vonatkozóan, amelyek a 
véleménye szerint teljesítik az 54. cikk d), e) 
és f) pontjában meghatározott kritériumokat. 
Az Ügynökség továbbítja ezt a 
dokumentációt a tagállamoknak. 

(2) A Bizottság felkérheti az Ügynökséget, 
hogy a XIV. melléklettel összhangban 
készítsen elő egy dokumentációt azokra az 
anyagokra vonatkozóan, amelyek a 
véleménye szerint teljesítik az 54. cikk d) és 
e) (törlés) pontjában meghatározott 
kritériumokat. Az Ügynökség továbbítja ezt 
a dokumentációt a tagállamoknak. 

3. Bármelyik tagállam a XIV. melléklettel (3) Bármelyik tagállam a XIV. melléklettel 
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összhangban előkészíthet egy dokumentációt 
azokra az anyagokra vonatkozóan, amelyek 
a véleménye szerint teljesítik az 54. cikk d), 
e) és f) pontjában meghatározott 
kritériumokat, és továbbítja azt az 
Ügynökségnek. Az Ügynökség továbbítja 
ezt a dokumentációt a tagállamoknak. 

összhangban előkészíthet egy dokumentációt 
azokra az anyagokra vonatkozóan, amelyek 
a véleménye szerint teljesítik az 54. cikk d) 
és e) (törlés) pontjában meghatározott 
kritériumokat, és továbbítja azt az 
Ügynökségnek. Az Ügynökség továbbítja 
ezt a dokumentációt a tagállamoknak. 

Indokolás

Az endokrin rendszert károsító tulajdonságok meghatározására nincsenek kritériumok. Az 
önkényes meghatározások elkerülése érdekében az 54. cikk d) pontjában megállapított 
kritériumokat kiegészítő kritériumokat tudományos bizonyítékra kell alapozni. Ez a módosítás 
a VII. cím (Engedélyezés) többi módosításához kapcsolódik.

Módosítás: 132
57. cikk (6) bekezdés

Az engedélyeket feltételekhez köthetik, ezek 
közé tartoznak a felülvizsgálati időszakok 
és/vagy a megfigyelés. A (3) bekezdéssel 
összhangban megadott engedélyek 
általában határozott időre szólnak.

Az engedélyeket feltételekhez köthetik, ezek 
közé tartoznak a felülvizsgálati időszakok 
és/vagy a megfigyelés. 

Indokolás

Nincsen szükség határidőre, mivel az engedélyek kiadására vonatkozó határozatokat már 
bármikor felülvizsgálhatják és módosíthatják, vagy akár törölhetik is. A határidő egyszerűen 
csak további terhet jelentene a vállalkozások és a hatóságok számára. Ez a módosítás 
kapcsolódik a VII. cím: „Engedélyezés” alatti cikkek többi módosításához.

Módosítás: 133
58. cikk (2) bekezdés (1) albekezdés

Az engedélyeket bármikor 
felülvizsgálhatják, ha az eredeti engedéllyel 
kapcsolatos körülmények olyan mértékben 
megváltoznak, hogy az befolyásolja az 
emberi egészséget és a környezetet érintő 
kockázatokat, illetve a társadalmi-gazdasági 
következményeket. 

Az engedélyeket bármikor felülvizsgálják, 
ha az eredeti engedéllyel kapcsolatos 
körülmények olyan mértékben 
megváltoznak, hogy az befolyásolja az 
emberi egészséget és a környezetet érintő 
kockázatokat, illetve a társadalmi-gazdasági 
következményeket vagy ha az Ügynökség 
szavazásra jogosult tagjainak többsége 
felülvizsgálatot kér.
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Módosítás: 134
58. cikk (4) bekezdés

4. Amennyiben nem teljesülnek a 96/61/EK 
irányelvben említett környezetminőségi 
előírások, akkor az érintett anyag 
felhasználására kiadott engedélyeket 
felülvizsgálhatják.

(4) Amennyiben nem teljesülnek a 96/61/EK 
irányelvben említett környezetminőségi 
előírások, akkor az érintett anyag 
felhasználására kiadott engedélyeket felül 
kell vizsgálni.

Indokolás

Az 55. cikk módosításához kapcsolódik.

Módosítás: 135
59. cikk (4) és (5) bekezdés

4. Az engedélyezési kérelem a következő 
információkat tartalmazza:

(4) Az engedélyezési kérelem a következő 
információkat tartalmazza:

(a) az anyag(ok) azonosítását a IV. melléklet 
2. szakaszában említettek szerint;

a) az anyag(ok) azonosítását a IV. melléklet 
2. szakaszában említettek szerint;

(b) a kérelmet benyújtó személy vagy 
személyek nevét, és a kapcsolattartásra 
vonatkozó adatokat;

b) a kérelmet benyújtó személy vagy 
személyek nevét, és a kapcsolattartásra 
vonatkozó adatokat;

(c) az engedélykérelmet, amely 
meghatározza, hogy milyen felhasználásokra 
kérik az engedélyt, ezek közé tartozik 
indokolt esetben az anyag készítményekben 
való felhasználása és/vagy az anyag 
termékké történő feldolgozása;

c) az engedélykérelmet, amely 
meghatározza, hogy milyen felhasználásokra 
kérik az engedélyt, ezek közé tartozik 
indokolt esetben az anyag készítményekben 
való felhasználása és/vagy az anyag 
termékké történő feldolgozása;

(d) amennyiben a bejegyzési dokumentáció 
részeként még nem nyújtották be, az I. 
melléklet szerinti vegyi anyagbiztonsági jelentést, 
amely ismerteti a XIII. mellékletben 
meghatározott belső tulajdonságok alapján 
az anyag felhasználásából eredő, az emberi 
egészséget és a környezetet érintő 
kockázatokat.

d) amennyiben a bejegyzési dokumentáció 
részeként még nem nyújtották be, az I. 
melléklet szerinti vegyi anyagbiztonsági jelentést, 
amely ismerteti a XIII. mellékletben 
meghatározott belső tulajdonságok alapján 
az anyag felhasználásából eredő, az emberi 
egészséget és a környezetet érintő 
kockázatokat.

5. A kérelem tartalmazhatja az alábbiakat: törölve
(a) a XV. melléklettel összhangban elvégzett 
társadalmi-gazdasági elemzést;

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

(b) a helyettesítő alternatívák elemzését, 
amely mérlegeli ezek kockázatát és a 
helyettesítés műszaki és gazdasági 
megvalósíthatóságát, amelyhez indokolt 
esetben mellékelnek egy helyettesítési 

db) a helyettesítő alternatívák elemzését, 
amely mérlegeli ezek kockázatát és a 
helyettesítés műszaki és gazdasági 
megvalósíthatóságát, amelyhez indokolt 
esetben mellékelnek egy helyettesítési 



AD\574976HU.doc 69/88 PE 357.617v03-00

HU

tervet, amely tartalmazza a kutatást és 
fejlesztést, valamint a kérelmező által 
javasolt intézkedések ütemezését.

tervet, amely tartalmazza a kutatást és 
fejlesztést, valamint a kérelmező által 
javasolt intézkedések ütemezését.

Indokolás

Az engedélykérelemnek tartalmaznia kell a társadalmi-gazdasági elemzéseket és az 
alternatívák elemzését. 

Módosítás: 136
60. cikk (1) bekezdés

1. Amennyiben kérelmet nyújtottak be egy 
anyag felhasználásával kapcsolatban, a 
következő kérelmező, a korábbi kérelmező 
által kiállított hozzáférhetőségi igazolással, 
hivatkozhat az 59. cikk (4) bekezdésének d) 
pontjával és (5) bekezdésével összhangban 
benyújtott korábbi kérelem részeire. 

(1) Amennyiben kérelmet nyújtottak be egy 
anyag felhasználásával kapcsolatban, a 
következő kérelmező, a korábbi kérelmező 
által kiállított hozzáférhetőségi igazolással, 
hivatkozhat az 59. cikk (4) bekezdésének d), 
da) és db) pontjával összhangban benyújtott 
korábbi kérelem részeire.

Indokolás

Az 59. cikk módosításához kapcsolódik.

Módosítás: 137
61. cikk (3) bekezdés

3. A vélemény előkészítésekor az (1) 
bekezdésben említett bizottságok először azt 
ellenőrzik, hogy a kérelem tartalmazza-e az 
59. cikkben meghatározott információkat, 
amelyek a feladataik elvégzéséhez 
szükségesek. Szükség esetén a bizottság 
kiegészítő információk benyújtására kérheti 
fel a kérelmezőt annak érdekében, hogy a 
kérelmet összehangolják az 59. cikk 
követelményeivel. A bizottságok figyelembe 
veszik a harmadik felek által benyújtott 
információkat is.

(3) A vélemény előkészítésekor az (1) 
bekezdésben említett bizottságok először azt 
ellenőrzik, hogy a kérelem tartalmazza-e az 
59. cikkben meghatározott információkat, 
amelyek a feladataik elvégzéséhez 
szükségesek. Szükség esetén a bizottság 
kiegészítő információk benyújtására kérheti 
fel a kérelmezőt annak érdekében, hogy a 
kérelmet összehangolják az 59. cikk 
követelményeivel. A bizottságok figyelembe 
veszik a harmadik felek által benyújtott 
információkat is, és ha szükséges, további 
információkat kérhetnek a harmadik 
felektől.

Ha a bizottságok egyike vagy mindegyike 
úgy határoz, hogy az alternatív anyagokra 
vagy technológiákra vonatkozóan 
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kiegészítő információra van szükség, 
vizsgálatot rendelhetnek el a rendelkezésre 
álló alternatívák megvizsgálására. Ezt a 
vizsgálatot az Ügynökség által 
meghatározott engedélyezési díj fedezi.

Indokolás

Az ügynökségi bizottságok részéről több rugalmasságra van szükség az információk 
begyűjtését illetően, és a Bizottságnak képesnek kell lennie potenciális helyettesítő anyagokra 
vonatkozó független jelentések elkészíttetésére. Ez a kiegészítő információ azután a 
bizottságok rendelkezésére állna az engedélykérelmek érdemlegességének eldöntésekor. A 
jelenlegi jogszabályok szerint már a nemzeti szakértőknek határozni kell a biztonságosabb 
alternatívák rendelkezésre állásáról. Mivel az ügynökségi bizottságoknak 10 hónapjuk van 
határozatuk összeállítására, így ezen időszak alatt lehetővé kell tenni az alternatívákra 
vonatkozó vizsgálatok elvégzését.

Módosítás: 138
61. cikk (4) bekezdés a) pont

(a) kockázatértékelési bizottság: az 
egészséget és/vagy a környezetet érintő, az 
anyag kérelemben leírt felhasználásából 
eredő kockázatok értékelését; 

a) kockázatértékelési bizottság: az 
egészséget és/vagy a környezetet érintő, az 
anyag kérelemben leírt felhasználásából 
eredő kockázatok értékelésének (az 
engedélyt kérő általi) ellenőrzését;

Indokolás

Az 59. cikk módosításához kapcsolódik.

Módosítás: 139
61. cikk (4) bekezdés b) pont

(b) társadalmi-gazdasági értékeléssel 
foglalkozó bizottság: az anyag kérelemben 
leírt felhasználásával kapcsolatos 
társadalmi-gazdasági tényezők értékelését, 
amennyiben a kérelmet az 59. cikk (5) 
bekezdésével összhangban nyújtották be. 

b) társadalmi-gazdasági értékeléssel 
foglalkozó bizottság: az anyag kérelemben 
leírt felhasználásával kapcsolatos 
társadalmi-gazdasági tényezők értékelésének 
(az engedélyt kérő általi) ellenőrzését, 
amennyiben a kérelmet az 59. cikk (da) és 
(db) pontjaival összhangban nyújtották be. 

Indokolás

Az 59. cikk módosításához kapcsolódik
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Módosítás: 140
63. cikk (1) bekezdés

1. Azok a későbbi felhasználók, akik az 53. 
cikk (2) bekezdésével összhangban 
alkalmazzák az anyagot, az anyag első 
szállításától számított 3 hónapon belül 
értesítik erről az Ügynökséget. A 
kérelmezők e célból kizárólag az 
Ügynökség által a 108. cikkel összhangban 
meghatározott formátumot használhatják.

törölve

Indokolás

Az engedélyezett anyagot használó későbbi felhasználók bejelentési kötelezettség alá esnek. A 
bejegyeztetési eljáráshoz szükséges nagy terjedelmű információs és jelentési követelményekkel 
együtt ez további, leküzdhetetlen terhet jelent különösen a kis- és középvállalkozások számára.

Módosítás: 141
63. cikk (2) bekezdés

2. Az Ügynökség létrehoz egy folyamatos 
frissített jegyzéket azokról a későbbi 
felhasználókról, akik az (1) bekezdéssel 
összhangban benyújtották az értesítést. Az 
Ügynökség a tagállamok illetékes hatóságai 
rendelkezésére bocsátja ezt a jegyzéket.

törölve

Indokolás

Az engedélyezett anyagot használó későbbi felhasználók bejelentési kötelezettség alá esnek. A 
bejegyeztetési eljáráshoz szükséges nagy terjedelmű információs és jelentési követelményekkel 
együtt ez további, leküzdhetetlen terhet jelent különösen a kis- és középvállalkozások számára.

Módosítás: 142
65. cikk (2) bekezdés

2. Azokkal az anyagokkal kapcsolatban, 
amelyek teljesítik azokat a kritériumokat, 
amelyek alapján rákkeltő, mutagén vagy 
szaporodást károsító anyagként sorolják be
az 1. vagy 2. kategóriába, és amelyekkel 
kapcsolatban a Bizottság javasolta a 
fogyasztói felhasználás korlátozását, a XVI. 
melléklet a 130. cikk (3) bekezdésében 
említett eljárással összhangban módosul. A 

(2) Azokkal az anyagokkal kapcsolatban, 
amelyeket rákkeltő, mutagén vagy 
szaporodást károsító anyagként sorolnak be
az 1. vagy 2. kategóriába, és amelyekkel 
kapcsolatban a Bizottság javasolta a 
fogyasztói felhasználás korlátozását, a XVI. 
melléklet a 130. cikk (3) bekezdésében 
említett eljárással összhangban módosul. 
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66–70. cikket nem kell alkalmazni. 

Indokolás

Ez a módosítás a javasolt változásoknak az 54. cikk a), b) és c) pontjaival való 
harmonizálására törekszik. Ezt a módosítást a VIII. címben („Egyes veszélyes anyagok és 
készítmények gyártásával, forgalmazásával és felhasználásával kapcsolatos korlátozások”)
található cikkekre vonatkozóan előterjesztett többi módosítással összefüggésben kell 
értelmezni.

Módosítás: 143
65. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) Az Ügynökség 
haladéktalanul/késedelem nélkül közli/ 
közzé teszi honlapján, ha egy tagállam vagy 
a Bizottság korlátozási eljárást szándékozik 
bevezetni, és tájékoztatja mindazokat, akik 
bejegyeztetési kérelmet adtak be az érintett 
anyagra vonatkozóan. 

Indokolás

Korlátozások alkalmazhatók mennyiségi határ nélkül, pl. 1 t/év alatt. A megismerés joga 
nemcsak azokat a vállalatokat illeti meg, amelyek bejegyeztettek, hanem azokat is, amelyekre 
vagy nem vonatkozik a bejegyeztetési kötelezettség (1 t/év alatt), vagy a tonna mennyiségi 
szintjeire alkalmazott különböző határidők miatt még nem kötelezettek arra. Ezt a módosítást 
a VIII. címben: „Egyes veszélyes anyagok és készítmények gyártásával, forgalmazásával és 
felhasználásával kapcsolatos korlátozások” található cikkekre vonatkozóan előterjesztett 
többi módosítással összefüggésben kell értelmezni.

Módosítás: 144
66. cikk (3) bekezdés bevezető rész

3. Az Ügynökség haladéktalanul közzéteszi 
a honlapján a XIV. mellékletnek megfelelő 
dokumentációkat, beleértve az (1) és (2) 
bekezdés alapján javasolt korlátozásokat is, s 
egyértelműen megjelöli a közzététel 
időpontját. Az Ügynökség felkéri az összes 
érintett felet, hogy a közzétételtől számított 
3 hónapon belül egyénileg vagy közösen az 
alábbiakat:

(3) Az Ügynökség haladéktalanul közzéteszi 
a honlapján a megfelelő dokumentációk 
összefoglalásait, beleértve az (1) és (2) 
bekezdés alapján javasolt korlátozásokat is, s 
egyértelműen megjelöli a közzététel 
időpontját. Az Ügynökség felkéri az összes 
érintett felet, hogy a közzétételtől számított 
6 hónapon belül egyénileg vagy közösen az 
alábbiakat:
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Indokolás

A dokumentáció bizalmas gyártási és üzleti információkat, valamint szerzői jogvédelem alatt 
álló adatokat tartalmazhat. A három hónap az összetett tényállással kapcsolatos véleményhez 
túl rövid, különösen a kis- és középvállalkozások esetén.

Módosítás: 145
73. cikk (2) bekezdés ia) pont (új)

ia) létrehoz és fenntart egy kockázatközlési
kiválósági központot. Központosított és 
összehangolt erőforrást biztosít a vegyi 
anyagok és készítmények biztonságos 
felhasználására vonatkozó információk 
tekintetében. Elősegíti a legjobb 
gyakorlattal kapcsolatos ismeretátadást a 
kockázatra vonatkozó tájékoztatás 
területén. 

Indokolás

A kockázatra alapozott megfelelő és egységes tájékoztatási rendszer kifejlesztése ellátja a 
fogyasztókat a szükséges információkkal és tanáccsal ahhoz, hogy biztonságosan és 
hatékonyan tudják használni a vegyi anyagokat tartalmazó anyagokat és készítményeket.

A 41a. (új), 69. és 70. preambulumbekezdések módosításaihoz kapcsolódik.

Módosítás: 146
75. cikk (1) bekezdés

1. Az igazgatóság a Tanács által kinevezett 
hat tagállami képviselőből és a Bizottság 
által kinevezett hat képviselőből áll, továbbá 
az érdekelt felek közül a Bizottság által 
kinevezett három egyénből, akik nem 
rendelkeznek szavazati joggal.

(1) Az igazgatóság a Tanács által az 
Európai Parlamenttel való konzultáció 
után és a Bizottság által összeállított, a 
kinevezendő tagok számánál lényegesen 
több nevet tartalmazó lista alapján 
kinevezett tizenegy tagállami képviselőből 
és a Bizottság által kinevezett egy
képviselőből áll, továbbá az érdekelt felek 
(ipari és fogyasztói, munkavállalói és 
környezetvédelmi szervezetek) közül a 
Bizottság által kinevezett négy egyénből, 
akik nem rendelkeznek szavazati joggal. 

A Bizottság által összeállított listát a 
vonatkozó dokumentációval együtt 
továbbítják az Európai Parlamenthez. Az 
Európai Parlament a lehető leghamarabb, 
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de legkésőbb a tájékoztatás átvételétől 
számított három hónapon belül 
benyújthatja saját véleményét a Tanácshoz, 
amely kinevezi az igazgatóságot. 
Az igazgatóság tagjait oly módon kell 
kinevezni, hogy biztosítva legyen a 
legmagasabb szintű hozzáértés, a 
széleskörű vonatkozó szakismeret és (ezen
jellemzők sérelme nélkül) az Európai 
Unión belüli lehető legszélesebb földrajzi 
megoszlás. 

Módosítás: 147
85. cikk (3) bekezdés

3. Az elnököt, a két másik tagot és a 
póttagokat egy a Bizottság által elfogadott, a 
képzett jelölteket felsoroló listából az 
igazgatóság nevezi ki a kémiai biztonság, a 
természettudományok, illetve a szabályozás 
és peres eljárások terén szerzett 
tapasztalataik és szakértelmük alapján. 

(3) Az elnököt, a két másik tagot és a 
póttagokat az igazgatóság nevezi ki. Ez 
utóbbi szakmailag megfelelő jelölteket 
választ a Bizottság által az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában, a sajtóban és az 
interneten közzétett felhívást követő nyílt 
kiválasztási eljárás alapján javasolt listáról.
A fellebbezési tanács tagjait egy, a Bizottság 
által elfogadott, a képzett jelölteket felsoroló 
listából a kémiai biztonság, a 
természettudományok, illetve a szabályozás 
és peres eljárások terén szerzett 
tapasztalataik és szakértelmük alapján 
választják ki. A fellebbezési tanács legalább 
egy tagjának igazoltan rendelkezni kell 
bírósági eljárások területén szerzett 
tapasztalattal.

Indokolás

A fellebbezési tanács hatásköre indokolja, hogy legalább egy tagja igazoltan rendelkezzen 
bírósági eljárások területén szerzett tapasztalattal. Tekintettel a fellebbezési tanács 
feladatainak jellegére, átlátható folyamatot kell bevezetni a kérelmek beadására.

Módosítás: 148
109. cikk

109. cikk törölve
Hatály
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E cím az alábbiakra vonatkozik:

a) azokra az anyagokra, amelyeket a 
gyártónak vagy importőrnek be kell 
jegyeztetnie;
b) a 67/548/EGK irányelv 1. cikkének 
hatálya alá tartozó anyagok, amelyek az 
említett irányelv kritériumai alapján 
veszélyes anyagként osztályozandók, és 
amelyeket önmagukban, illetve az 
1999/45/EK irányelvben meghatározott 
határértéket meghaladó koncentrációban 
egy készítményben hozzák forgalomba, 
aminek következtében a készítmény 
veszélyes készítményként osztályozandó.

Indokolás

Felesleges egy külön osztályozási és címkézési jegyzék készítése, mivel az osztályozást és a
címkézést a bejegyzés során vagy a kulcsinformációk között rögzítik. Ezek az információk 
rendelkezésre állnak abban az adatbankban, amelyet az Ügynökség a 73. cikk (2) 
bekezdésének d) pontja értelmében létrehoz és kezel. Ha a jegyzék létrehozása további 
jelentési kötelezettséget kíván, ez szükségtelenül megterheli a gyártókat és az importőröket, 
anélkül, hogy további információkat lehetne nyerni általa.

Módosítás: 149
112. cikk (1) bekezdés

(1) E rendelet hatálybalépésétől a közösségi 
szintű harmonizált osztályozást és címkézést 
kizárólag akkor veszik fel a 67/548/EGK 
irányelv I. mellékletébe, ha az anyagot 
rákkeltő, mutagén vagy szaporodást 
károsító anyagként sorolják be az 1., 2. 
vagy 3. kategóriába, illetve légzőszervi 
érzékenyítő anyagként osztályozzák. E 
célból a tagállamok illetékes hatóságai a 
XIV. melléklettel összhangban javaslatokat 
terjeszthetnek az Ügynökség elé a 
harmonizált osztályozással és címkézéssel 
kapcsolatban.

(1) E rendelet hatálybalépésétől a közösségi 
szintű harmonizált osztályozást és címkézést 
felvehetik a 67/548/EGK irányelv I. 
mellékletébe is, valamint az 1999/45/EK 
irányelvbe is. E célból a tagállamok illetékes 
hatóságai a XIV. melléklettel összhangban 
javaslatokat terjeszthetnek az Ügynökség elé 
a harmonizált osztályozással és címkézéssel 
kapcsolatban.

Indokolás

A harmonizált osztályozás csak néhány káros hatásra való korlátozása nem fogadható el. 
Sokkal több, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt igen jelentős hatás létezik. Az 
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osztályozás nagyon ellentmondásosnak bizonyult, túl ellentmondásosnak ahhoz, hogy egyedül 
az iparra bízzák. A harmonizált osztályozás lehetővé teszi a konfliktusok megoldását a 
bíróságok bevonása nélkül és ezáltal erőforrásokat takarít meg. Továbbá a készítmények 
osztályozása meghatározza, hogy vegyi anyagbiztonsági értékelést kell-e végezni (29. cikk), 
így a bizonytalanságok és konfliktusok elkerülése érdekében a harmonizált osztályozást meg 
kell tartani.  

Módosítás: 150
114. cikk (3) bekezdés

3. A Bizottság minden tizedik évben egy 
általános jelentést tesz közzé az e rendelet 
alkalmazása során szerzett tapasztalatokról, 
amely tartalmazza az (1) és (2) bekezdésben 
említett információkat is.

(3) A Bizottság minden második évben egy 
általános jelentést tesz közzé az e rendelet 
alkalmazása során szerzett tapasztalatokról, 
amely tartalmazza az (1) és (2) bekezdésben 
említett információkat is.

Az első jelentést azonban a 131. cikk (2) 
bekezdésében előírt értesítés időpontját 
követő hatodik évben nyújtják be.

Az első jelentést azonban a 131. cikk (2) 
bekezdésében előírt értesítés időpontját 
követő második évben nyújtják be. 

Indokolás

Tekintettel a rendelet erősen innovatív jellegére, többek között annak biztosítása érdekében, 
hogy a végrehajtását megfelelően és átfogóan nyomon kövessék, nem szükséges a javasoltnál 
korábban benyújtani a működésére vonatkozó jelentéseket. Ezt a módosítást a XI. cím: 
„Információk” cikkeire vonatkozóan előterjesztett többi módosítással összefüggésben kell 
nézni.

Módosítás: 151
115. cikk (3) bekezdés

3. Azokhoz a nem bizalmas jellegű, e 
rendelet szerint benyújtott 
dokumentumokhoz, amelyeket a tagállamok 
illetékes hatóságai őrzik, a 2003/4/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel 
összhangban hozzáférést biztosítanak. A 
tagállamok biztosítják, hogy egy olyan 
rendszer jöjjön létre, amelynek alapján 
bármelyik fél felfüggesztő hatállyal 
fellebbezhet a dokumentumokhoz való 
hozzáféréssel kapcsolatos határozatokkal 
szemben.  

(3) Azokhoz a 116. cikkben fel nem sorolt, e 
rendelet szerint benyújtott 
dokumentumokhoz, amelyeket a tagállamok 
illetékes hatóságai őrzik, a 2003/4/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel 
összhangban hozzáférést biztosítanak. A 
tagállamok biztosítják, hogy egy olyan 
rendszer jöjjön létre, amelynek alapján 
bármelyik fél felfüggesztő hatállyal 
fellebbezhet a dokumentumokhoz való 
hozzáféréssel kapcsolatos határozatokkal 
szemben. A fellebbezésre vonatkozó 
határozatot 30 napon belül hozzák meg. 
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Indokolás

Tisztázni kell, hogy a 115. cikk csak a „szürke zóna” információra vonatkozik, arra az 
információra, amelyet a 116. cikk (mindig nem bizalmas vagy mindig bizalmas jellegű) nem 
sorol fel külön. A fellebbezésekről szóló határozatokra vonatkozóan határidőt kell 
megállapítani.

Módosítás: 152
115 a. cikk (új)

115a. cikk
A lakosságnak szóló információkra 
vonatkozó külön rendelkezések:
(1) A 67/548 illetve az 1999/45/EK 
irányelvekben előírt címkézési 
követelmények sérelme nélkül, az anyagok 
és készítmények biztonságos és fenntartható 
használata érdekében a gyártók a 
forgalomba hozott valamennyi egység 
csomagolásán megtalálható, a javasolt 
használathoz vagy az előre látható 
helytelen használatból adódó 
következményekhez kapcsolódó 
kockázatokat felsoroló címkén keresztül
hozzáférhetővé teszik a kockázaton alapuló 
információkat a fogyasztók tájékoztatása 
céljából. Az anyagra vagy készítményre 
vonatkozó részletesebb biztonsági és 
használati információk elérhetővé tétele 
érdekében a csomagoláson szereplő 
címkézést adott esetben ki kell egészíteni 
egyéb tájékoztatási csatornákkal, mint pl. a 
honlapok.
(2) Az 1999/45/EK és az 1967/548/EGK 
irányelveket megfelelőképpen kell 
módosítani. 

Indokolás

A kockázaton alapuló megfelelő és következetes tájékoztatási rendszer kifejlesztése ellátja 
majd a fogyasztókat az ahhoz szükséges információkkal és tanácsokkal, hogy biztonságosan 
és hatékonyan tudják használni a vegyi anyagokat tartalmazó anyagokat és készítményeket.

Módosítás: 153
116. cikk (1) bekezdés bevezetés
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1. Az alábbi információkat nem kell 
bizalmas jellegűnek tekinteni:

(1) Az alábbi információkat nem kell 
bizalmas jellegűnek tekinteni, kivéve, ha a 
gyártó vagy az importőr eseti alapon ennek 
ellenkezőjét megindokolja:

Indokolás

Rendelkezni kell a nem bizalmas jelleg szabálya alóli kivételek benyújtásának lehetőségéről 
az egyedi esetek és a gyártó/importőr indokainak elemzése alapján. Az elemzési módszerek 
bizalmas információt képeznek, és nincs jelentőségük a széleskörű nyilvánosság számára. Ezt 
a módosítást a XI. cím: „Információk” cikkeire vonatkozóan előterjesztett többi módosítással 
összefüggésben kell nézni.

Módosítás: 154
116. cikk (1) bekezdés i) pont

i) a biztonsági adatlapon szereplő adatok a 
vállalat/vállalkozás nevének, illetve a (2) 
bekezdés alkalmazásában bizalmasnak 
tekintett információk kivételével; 

i) a biztonsági adatlapon szereplő adatok a 
(2) bekezdés alkalmazásában bizalmasnak 
tekintett információk kivételével; 

Indokolás

A sosem bizalmas információk listája túl korlátozott. Nem indokolt a bejegyeztetésre 
kötelezettek neveit, a tonna mennyiségére vagy a felhasználási kategóriákra vonatkozó 
információkat bizalmasként kezelni. Ezek az információk kapcsolódnak a 
környezetvédelemhez és közzé kell tenni őket az Aarhusi Egyezménnyel összhangban.  A 
bejegyeztetésre kötelezettek neve szükséges az adatmegosztás és a végrehajtás bármely 
akadályának elhárításához és ahhoz, hogy egy bizonyos vegyi anyag gyártásáért vagy 
behozataláért való felelősség nyilvános legyen. Az átlátható, erőteljes és korrupciómentes 
rendszer fogalmával ellentétesnek tűnne egy bejegyeztetésre kötelezett nevének visszatartása.  

Módosítás: 155
116. cikk (1) bekezdés k) pont

k) az a tény, hogy gerinces állatokon 
végeztek vizsgálatokat. 

k) a vizsgálatok, amelyeket gerinces 
állatokon végeztek. 

Indokolás

A sosem bizalmas információk listája túl korlátozott. Nem indokolt a bejegyeztetésre 
kötelezettek neveit, a tonna mennyiségére vagy a felhasználási kategóriákra vonatkozó 
információkat bizalmasként kezelni. Ezek az információk kapcsolódnak a 
környezetvédelemhez és közzé kell tenni őket az Aarhusi Egyezménnyel összhangban.  A 
bejegyeztetésre kötelezettek neve szükséges az adatmegosztás és a végrehajtás bármely 
akadályának elhárításához és ahhoz, hogy egy bizonyos vegyi anyag gyártásáért vagy 
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behozataláért való felelősség nyilvános legyen. Az átlátható, erőteljes és korrupciómentes 
rendszer fogalmával ellentétesnek tűnne egy bejegyeztetésre kötelezett nevének visszatartása.  

Módosítás: 156
116. cikk (1) bekezdés ka) pont (új)

ka) a bejegyeztetésre kötelezett neve;

Indokolás

A sosem bizalmas információk listája túl korlátozott. Nem indokolt a bejegyeztetésre 
kötelezettek neveit, a tonna mennyiségére vagy a felhasználási kategóriákra vonatkozó 
információkat bizalmasként kezelni. Ezek az információk kapcsolódnak a 
környezetvédelemhez és közzé kell tenni őket az Aarhusi Egyezménnyel összhangban.  A 
bejegyeztetésre kötelezettek neve szükséges az adatmegosztás és a végrehajtás bármely 
akadályának elhárításához és ahhoz, hogy egy bizonyos vegyi anyag gyártásáért vagy 
behozataláért való felelősség nyilvános legyen. Az átlátható, erőteljes és korrupciómentes 
rendszer fogalmával ellentétesnek tűnne egy bejegyeztetésre kötelezett nevének visszatartása.  

Módosítás: 157
116. cikk (1) bekezdés kb) pont (új)

kb) az anyag kémiai szerkezete(i);

Indokolás

A sosem bizalmas információk listája túl korlátozott. Nem indokolt a bejegyeztetésre 
kötelezettek neveit, a tonna mennyiségére vagy a felhasználási kategóriákra vonatkozó 
információkat bizalmasként kezelni. Ezek az információk kapcsolódnak a 
környezetvédelemhez és közzé kell tenni őket az Aarhusi Egyezménnyel összhangban.  A 
bejegyeztetésre kötelezettek neve szükséges az adatmegosztás és a végrehajtás bármely 
akadályának elhárításához és ahhoz, hogy egy bizonyos vegyi anyag gyártásáért vagy 
behozataláért való felelősség nyilvános legyen. Az átlátható, erőteljes és korrupciómentes 
rendszer fogalmával ellentétesnek tűnne egy bejegyeztetésre kötelezett nevének visszatartása.  

Módosítás: 158
116. cikk (1) bekezdés kc) pont (új)

kc) az anyag tonna tartománya 

Indokolás

A sosem bizalmas információk listája túl korlátozott. Nem indokolt a bejegyeztetésre 
kötelezettek neveit, a tonna mennyiségére vagy a felhasználási kategóriákra vonatkozó 
információkat bizalmasként kezelni. Ezek az információk kapcsolódnak a 
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környezetvédelemhez és közzé kell tenni őket az Aarhusi Egyezménnyel összhangban.  A 
bejegyeztetésre kötelezettek neve szükséges az adatmegosztás és a végrehajtás bármely 
akadályának elhárításához és ahhoz, hogy egy bizonyos vegyi anyag gyártásáért vagy 
behozataláért való felelősség nyilvános legyen. Az átlátható, erőteljes és korrupciómentes 
rendszer fogalmával ellentétesnek tűnne egy bejegyeztetésre kötelezett nevének visszatartása.  

Módosítás: 159
116. cikk (1) bekezdés kd) pont (új)

kd) az anyag teljes mennyisége az EU 
piacán, mennyiségi osztályok szerint;

Indokolás

A sosem bizalmas információk listája túl korlátozott. Nem indokolt a bejegyeztetésre 
kötelezettek neveit, a tonna mennyiségére vagy a felhasználási kategóriákra vonatkozó 
információkat bizalmasként kezelni. Ezek az információk kapcsolódnak a 
környezetvédelemhez és közzé kell tenni őket az Aarhusi Egyezménnyel összhangban.  A 
bejegyeztetésre kötelezettek neve szükséges az adatmegosztás és a végrehajtás bármely 
akadályának elhárításához és ahhoz, hogy egy bizonyos vegyi anyag gyártásáért vagy 
behozataláért való felelősség nyilvános legyen. Az átlátható, erőteljes és korrupciómentes 
rendszer fogalmával ellentétesnek tűnne egy bejegyeztetésre kötelezett nevének visszatartása.  

Módosítás: 160
116. cikk (1) bekezdés ke) pont (új)

ke) felhasználási kategóriák;

Indokolás

A sosem bizalmas információk listája túl korlátozott. Nem indokolt a bejegyeztetésre 
kötelezettek neveit, a tonna mennyiségére vagy a felhasználási kategóriákra vonatkozó 
információkat bizalmasként kezelni. Ezek az információk kapcsolódnak a 
környezetvédelemhez és közzé kell tenni őket az Aarhusi Egyezménnyel összhangban.  A 
bejegyeztetésre kötelezettek neve szükséges az adatmegosztás és a végrehajtás bármely 
akadályának elhárításához és ahhoz, hogy egy bizonyos vegyi anyag gyártásáért vagy 
behozataláért való felelősség nyilvános legyen. Az átlátható, erőteljes és korrupciómentes 
rendszer fogalmával ellentétesnek tűnne egy bejegyeztetésre kötelezett nevének visszatartása.  

Módosítás: 161
116. cikk (1) bekezdés kf) pont (új)

kf) a készítményekben előforduló 
alapanyagok jegyzéke;
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Indokolás

A sosem bizalmas információk listája túl korlátozott. Nem indokolt a bejegyeztetésre 
kötelezettek neveit, a tonna mennyiségére vagy a felhasználási kategóriákra vonatkozó 
információkat bizalmasként kezelni. Ezek az információk kapcsolódnak a 
környezetvédelemhez és közzé kell tenni őket az Aarhusi Egyezménnyel összhangban.  A 
bejegyeztetésre kötelezettek neve szükséges az adatmegosztás és a végrehajtás bármely 
akadályának elhárításához és ahhoz, hogy egy bizonyos vegyi anyag gyártásáért vagy 
behozataláért való felelősség nyilvános legyen. Az átlátható, erőteljes és korrupciómentes 
rendszer fogalmával ellentétesnek tűnne egy bejegyeztetésre kötelezett nevének visszatartása.  

Módosítás: 162
116. cikk (1) bekezdés kg) pont (új)

kg) a vegyi anyagbiztonsági jelentés.

Indokolás

A sosem bizalmas információk listája túl korlátozott. Nem indokolt a bejegyeztetésre 
kötelezettek neveit, a tonna mennyiségére vagy a felhasználási kategóriákra vonatkozó 
információkat bizalmasként kezelni. Ezek az információk kapcsolódnak a 
környezetvédelemhez és közzé kell tenni őket az Aarhusi Egyezménnyel összhangban.  A 
bejegyeztetésre kötelezettek neve szükséges az adatmegosztás és a végrehajtás bármely 
akadályának elhárításához és ahhoz, hogy egy bizonyos vegyi anyag gyártásáért vagy 
behozataláért való felelősség nyilvános legyen. Az átlátható, erőteljes és korrupciómentes 
rendszer fogalmával ellentétesnek tűnne egy bejegyeztetésre kötelezett nevének visszatartása.  

Módosítás: 163
116. cikk (2) bekezdés a) pont

(a) a készítmény teljes összetételének 
részletes leírása; 

a) a készítmény teljes összetételének 
részletes mennyiségi leírása;

Indokolás

A készítmények teljes összetételére vonatkozó nyilvános információ már status quo a 
kozmetikumok és mosószerek esetében. A bizalmasságot emiatt a mennyiségi információkra 
kell korlátozni, máskülönben fennáll a status quo felborulásának veszélye a kapcsolódó jogi 
aktusokban.

Módosítás: 164
121. cikk

Az illetékes hatóságok, az Ügynökség által a 
73. cikk (2) bekezdésének f) pontja alapján 

Az illetékes hatóságok, az Ügynökség által a 
73. cikk (2) bekezdésének f) pontja alapján 
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biztosított műveleti iránymutatási 
dokumentáción túl, tanácsokkal látják el a 
gyártókat, importőröket, későbbi 
felhasználókat és az egyéb érintett feleket az 
e rendelet szerinti felelősségükkel és 
kötelezettségeikkel kapcsolatban.   

biztosított műveleti iránymutatási 
dokumentáción túl, tanácsokkal látják el a 
gyártókat, importőröket, későbbi 
felhasználókat és az egyéb érintett feleket az 
e rendelet szerinti felelősségükkel és 
kötelezettségeikkel kapcsolatban. 
Különösen a kis- és középvállalkozásokat 
(KKV-k) és a későbbi felhasználókat kell 
bevonni a tájékoztatásba, ami magában 
foglalja, de nem korlátozódik a kis- és 
középvállalkozásoknak nyújtott, az e 
rendelet előírásainak teljesítésében 
segítséget nyújtó tanácsadásra.

Indokolás

Különösen a KKV-knak és a későbbi felhasználóknak lesz valószínűleg szüksége segítségre a 
REACH végrehajtásához.

Módosítás: 165
122. cikk (1) bekezdés (új)

1. A tagállamoknak intézkedéseket kell 
tenni a vállalkozások, különösen a KKV-k 
és a későbbi felhasználók támogatására 
azért, hogy a REACH programot 
végrehajtsák. 

Indokolás

A REACH számos vállalatot fog érinteni, nem csak a vegyipari vállalatokat. Különösen a 
KKV-ket és a későbbi felhasználókat kell támogatni a REACH végrehajtásakor.

Módosítás: 166
125. cikk (1) bekezdés

A tagállamok nem tilthatják, nem 
korlátozhatják, illetve nem akadályozhatják 
meg annak az e rendelet hatálya alá tartozó 
anyagnak az önmagában, készítményben 
vagy termékben való gyártását, behozatalát, 
forgalmazását vagy felhasználását, amelyik 
megfelel ennek a rendeletnek, valamint az e 
rendelet végrehajtása keretében elfogadott 
közösségi jogi aktusoknak.

(1) A tagállamok nem tilthatják, nem 
korlátozhatják, illetve nem akadályozhatják
meg annak az e rendelet hatálya alá tartozó 
anyagnak az önmagában, készítményben 
vagy termékben való gyártását, behozatalát, 
forgalmazását vagy felhasználását, amelyik 
megfelel ennek a rendeletnek, valamint az e 
rendelet végrehajtása keretében elfogadott 
közösségi jogi aktusoknak. 
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Indokolás

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 137. cikke alapján elfogadott rendelkezések nem 
gátolhatják meg a tagállamokat szigorúbb védelmi intézkedések fenntartásában vagy 
bevezetésében. Ez magában foglalja a munkavállalók védelmére vonatkozó rendelkezéseket. 
Ha egy vegyi anyag vonatkozásában vegyi anyagbiztonsági értékelést végeztek, akkor 
feltételezhető, hogy a munkavállalók védelme megfelelően biztosított. Emiatt javasolt, hogy 
egyéb esetekben ne korlátozzák a tagállam jogát, hogy szigorúbb intézkedéseket fogadjon el.

Módosítás: 167
125. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) Az (1) bekezdés nem gátolhatja meg a 
tagállamokat szigorúbb védelmi 
intézkedések fenntartásában vagy 
bevezetésében a munkavállalók védelmére 
vonatkozó közösségi jogszabályok szerint, 
ha a vegyi anyagbiztonsági értékelést nem e 
rendelet szerint végezték egy anyag 
felhasználása tekintetében.

Indokolás

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 137. cikke alapján elfogadott rendelkezések nem 
gátolhatják meg a tagállamokat szigorúbb védelmi intézkedések fenntartásában vagy 
bevezetésében. Ez magában foglalja a munkavállalók védelmére vonatkozó rendelkezéseket. 
Ha egy vegyi anyag vonatkozásában vegyi anyagbiztonsági értékelést végeztek, akkor 
feltételezhető, hogy a munkavállalók védelme megfelelően biztosított. Emiatt javasolt, hogy 
egyéb esetekben ne korlátozzák a tagállam jogát, hogy szigorúbb intézkedéseket fogadjon el.

Módosítás: 168
133. cikk (1) bekezdés

1. E rendelet hatálybalépése után tizenkét 
évvel a Bizottság felülvizsgálja, hogy a 
vegyi anyagbiztonsági értékelés elvégzésére 
és annak a vegyi anyagbiztonsági 
jelentésben való dokumentálására vonatkozó 
kötelezettséget alkalmazták-e azokra az 
anyagokra is, amelyekre nem vonatkozik ez 
a kötelezettség, mert nem 
engedélykötelesek, illetve 
engedélykötelesek, viszont évi 10 tonnánál 
kisebb mennyiségben gyártják vagy 
importálják. A felülvizsgálat alapján a 
Bizottság a 130. cikk (3) bekezdésében 

(1) E rendelet hatálybalépése után tizenkét 
évvel a Bizottság felülvizsgálja, hogy a 
vegyi anyagbiztonsági értékelés elvégzésére 
és annak a vegyi anyagbiztonsági 
jelentésben való dokumentálására vonatkozó 
kötelezettséget alkalmazták-e azokra az 
anyagokra is, amelyekre nem vonatkozik ez 
a kötelezettség, mert nem 
engedélykötelesek. A felülvizsgálat alapján 
a Bizottság a 130. cikk (3) bekezdésében 
említett eljárással összhangban kiterjesztheti 
ezt a kötelezettséget.
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említett eljárással összhangban kiterjesztheti 
ezt a kötelezettséget. 

Indokolás

Az érdekelt feleket meg kell határozni; a munkavállalókat a többi főbb szereplőhöz hasonlóan 
képviselni kell az igazgatóságban.

Módosítás: 169
I. melléklet 6.5. pont második albekezdés

A PBT és vPvB kritériumoknak megfelelő 
anyagok esetében a gyártónak vagy az 
importőrnek az 5. szakasz 2. lépése szerint 
nyert információkat kell felhasználnia, 
amikor telephelyén bevezeti és a későbbi 
felhasználóknak javasolja az emberek és a 
környezet expozícióját minimálisra 
csökkentő kockázatkezelési intézkedéseket. 

A küszöbértéket el nem érő CMR anyagok 
és a PBT és vPvB kritériumoknak megfelelő 
anyagok esetében a gyártónak vagy az 
importőrnek az 5. szakasz 2. lépése szerint 
nyert információkat kell felhasználnia, 
amikor telephelyén bevezeti és a későbbi 
felhasználóknak javasolja az emberek és a 
környezet expozícióját minimálisra 
csökkentő kockázatkezelési intézkedéseket. 

Indokolás

Az I. melléklet 6.4 pontjában meghatározásra került az expozíciós leírásra vonatkozó 
„megfelelő ellenőrzés”. A küszöbérték vagy származtatott hatásmentes szint nélküli anyagok 
esetében minőségi felmérést kell végezni egy hatás valószínűségéről az adott expozíciós 
leírásban. A PBT és a vPvB anyagok esetében a kockázatcsökkentő intézkedésekre vonatkozó 
információkat, amelyeket az expozíciós felmérés során nyertek, fel kell használni az emberi 
egészségre és a környezetre vonatkozó expozíció minimalizálása érdekében.

Módosítás: 170
V. melléklet 6.4. pont 2. oszlop

6.4. Abban az esetben, ha az eredmény 
pozitív, további mutagenicitási vizsgálatokat 
kell megfontolni

6.4. Abban az esetben, ha ezeknek a 
mutagenicitási teszteknek bármelyikében az 
eredmény pozitív, további mutagenicitási 
vizsgálatokat kell megfontolni

Indokolás

Emlős sejteken végzett in vitro citogenicitási vizsgálatokat kell előírni az egy tonna feletti 
anyagokra, hogy ezeket az anyagokat megfelelőképpen osztályozni lehessen mutagenicitás 
vagy PBT vagy vPvB szerint.

Módosítás: 171
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V. melléklet 6. rész 1. & 2. oszlop 6.4.1.a. pont (új)

1. oszlop 2. oszlop
6.4.1.a In vitro emlős sejtekben történő 
citogenicitási vizsgálat

6.4.1.a A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha 
egy in vivo citogenicitási vizsgálatból 
megfelelő adat áll rendelkezésre

Indokolás

Emlős sejteken végzett in vitro citogenicitási vizsgálatokat kell előírni az egy tonna feletti 
anyagokra, hogy ezeket az anyagokat megfelelőképpen osztályozni lehessen mutagenicitás 
vagy PBT és vPvB szerint.

Módosítás: 172
V. melléklet 6. rész 1. & 2. oszlop 6.4.a. pont (új)

1. oszlop 2. oszlop
6.4.a Akut toxicitás 6.4.a A vizsgálat(ok)at nem kell elvégezni,

ha:
Gázok és illékony folyadékok esetében 
(gőznyomás 10-2 Pa felett, 20°C-on) az 
információkat a belégzési módra kell 
megadni (6.4.a.2.).

– pontos dózisú anyagot nem lehet 
bejuttatni az anyag kémiai vagy fizikai 
tulajdonságai miatt; vagy 

– az anyag maró hatású; vagy
– az anyag szobahőmérsékleten gyúlékony 
a levegőben

A gázoktól eltérő anyagok esetében a 
6.4.a.1.–6.4.a.3. pontokban említett 
információkat legalább két módra meg kell 
adni, melyek közül egyik a szájon 
keresztüli. A második mód kiválasztása az 
anyag jellegétől és az emberi expozíció 
valószínű módjától függ. Ha csak egy 
expozíciós mód van, csak arra a módra kell 
tájékoztatást adni.

A megfelelő második módot az alábbiak 
alapján kell kiválasztani:

6.4.a.1.  Szájon keresztüli mód
6.4.a.2. Belélegzéssel 6.4.a.2. A belélegzési tesztelési mód

indokolt, ha:
(1) valószínű a belélegzésen keresztüli 
emberi expozíció;
és
(2) az alábbi feltételek egyike teljesül:
- az anyag gőznyomása 10-2 Pa feletti 
20 °C-on; vagy 
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- az anyag por, amely w/w alapján 1%-nál 
több részecskét tartalmaz, a részecskeméret 
tömegmediáns aerodinamikai átmérője 
(MMAD) kisebb, mint 100 μm; vagy 
– az anyagot olyan módon fogják 
használni, amely aeroszolokat, részecskéket 
vagy cseppeket hoz létre belélegezhető 
mérettartományban (> 1% részecske w/w 
alapján, MMAD < 100 μm). 

6.4.a..3. Bőrön keresztüli mód 6.4.a..3. A bőrön keresztüli vizsgálati mód
indokolt, ha:
(1) a gyártás és/vagy használat során 
valószínű a bőrrel való érintkezés; és
(2) a fiziko-kémiai tulajdonságok alapján a 
bőrön keresztüli felszívódás jelentős 
mértéke valószínűsíthető;
és
(3) az alábbi feltételek egyike teljesül:
- toxicitást figyelnek meg alacsony 
dózisoknál a szájon keresztüli akut 
toxicitási tesztben; vagy
- szisztemikus hatásokat vagy a felszívódás 
más bizonyítékát figyelik meg bőr- és/vagy 
szemirritációs vizsgálatokban; vagy 
– in vitro tesztek jelentős bőrön keresztüli 
felszívódást jeleznek; vagy 
– jelentős bőrön keresztüli akut toxicitást 
vagy bőrbe történő behatolást figyelnek 
meg szerkezetileg kapcsolódó anyagoknál.
A bőrön keresztüli vizsgálati mód nem 
megfelelő, ha a molekulasúly alapján a 
bőrön keresztüli felszívódás nem valószínű 
(MW > 800 vagy molekula-átmérő > 15 Å) 
és alacsony a zsírban oldhatóság (log Kow -
1 alatt vagy 4 felett).

Indokolás

Akut toxicitásmérést kell előírni az egy tonna feletti anyagokra vonatkozóan a munkavállalók 
és a fogyasztók alapszintű védelmének és az akut toxicitás szerinti osztályozás lehetővé tétele 
érdekében. Ráadásul a nemzeti szintű (pl. Németország) vagy nemzetközi szintű (pl. BASF) 
önkéntes megállapodások eredményeképpen ezek az adatok már rendelkezésre állnak, és 
emiatt nem jelenthetnek további költséget.

Az akut toxicitás az adott anyag emberi egészségre való veszélyességének első mutatója. Így 
az anyag akut toxicitását illető tájékoztatás különösen fontos a munkavállalók és a fogyasztók 
védelme érdekében. Ezért azt a bejegyeztetési kötelezettség alá tartozó valamennyi anyag 
esetében jelezni kell, nem csak a 10 tonna vagy annál nagyobb tételekben gyártott vagy 
importált anyagok esetében.
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Módosítás: 173
V. melléklet 7. rész 1. & 2. oszlop 7.1.b. pont (új)

1. oszlop 2. oszlop
7.1.b Lebonthatóság
7.1.b.1 Biotikus
7.1.b.1.1 Könnyű biológiai lebonthatóság 7.1.b.1.1 A vizsgálatot nem kell elvégezni, 

ha az anyag szervetlen.

Indokolás

Könnyű biológiai lebonthatóságmérést kell előírni az egy tonna feletti anyagokra, hogy ezeket 
az anyagokat megfelelően osztályozni lehessen környezeti veszélyek tekintetében.  

Módosítás: 174
VI. melléklet 1. & 2. oszlop 6.5. pont

1. oszlop 2. oszlop
a 6.5. bekezdés törlése a 6.5. bekezdés törlése

Indokolás

Az „Akut toxicitás”-nak a VI. mellékletből a V. mellékletbe való áthelyezéséhez kapcsolódik.

Módosítás: 175
VI. melléklet 1. & 2. oszlop 7.2.1. pont

1. oszlop 2. oszlop
a 7.2.1. bekezdés törlése a 7.2.1. bekezdés törlése

Indokolás

A vizsgálatnak a VI. mellékletből a V. mellékletbe való áthelyezéséhez kapcsolódik.
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