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RÖVID INDOKOLÁS

Introduction

The European chemicals industry accounts for over €100 billion of EU exports while REACH 
will also affect the many firms that use imported chemicals as inputs. As a result, the Trade 
Committee’s interest in this proposal is clear: REACH will have a substantial impact on trade 
flows and raise issues of WTO compatibility. 

Impact of Commission proposal on EU trade in chemicals 

The EU has run a substantial trade surplus in the chemicals sector for many years. Although 
there is a tendency to think of large multinationals when speaking of “the chemicals industry”, 
it should be recognised that there are also many small and medium producers and distributors. 
Almost 1/3 of chemical industry patents are held by SMEs.

The proposed amendments seek to address four broad concerns:

the withdrawal from the EU market of substances and preparations whose registration and a)
other costs exceed their profit margins. This is likely to be of particular concern for smaller 
firms who will also struggle to find the required human resources. A stronger role for the 
Agency should be of particular assistance for smaller importers; 

the requirements on importers of preparations would be very difficult if not impossible to b)
fulfil (as tens or hundreds of component substances could need to be registered, some of 
which might be commercially confidential to firms other than the importer);

loss of competitiveness in 3rd markets when competing with firms producing in countries c)
with lower regulatory costs. Additional costs will be particularly damaging to producers of 
standard products where competition is primarily on cost;

reduced innovation affecting longer-term competitiveness, with resources being diverted d)
from research to testing. These last two points will encourage relocation of production to 
friendlier regulatory climates.

Impact of Commission proposal on EU trade in other products

Competitiveness: REACH’s impact would go well beyond the chemicals industry, affecting all 
firms using chemicals as inputs.  Imported articles could contain non-registered substances 
(provided they are not released) whereas EU produced articles could not, creating an incentive 
for production outside the EU.

The position of the metals industry is of particular concern as it relies on high volume imports 
of (typically) low risk raw materials. Additional costs could discourage recycling or redirect 
such materials to other markets. The coverage of REACH should therefore be substantially 
reduced by excluding materials such as metals, alloys, minerals and scrap.
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1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

A risk based approach

The proposed amendments seek to move from a quantity based to a risk based approach so as 
to reduce the likelihood of WTO challenges. Under such an approach each product will have a 
clear, transparent risk sheet which clearly outlines the chemicals’ exposure and hazard data. 

The need for a strong agency

The proposed amendments give the newly created European Chemicals Agency additional 
responsibilities for the assessment and evaluation of substances, as well as for the 
determination of the risk category for each substance. 

Seeking international consensus on a common approach to REACH

The risk of an extended period of uncertainty caused by WTO proceedings, possibly followed 
by the need for early revision of the Regulation could be greatly reduced by seeking an 
international consensus, at least with the EU’s main trading partners, such as the United States, 
Japan and Korea, involving a mutual recognition of testing procedures and uniform information 
requirements.  A common approach would cut the costs since test information could be shared, 
and assist firms operating in several markets. Initiatives such as the OECD Screening 
Information Data Set, the Rotterdam Agreement on the transport of dangerous chemicals and 
pesticides, as well as the US High Production Volume Chemicals Challenge Programme 
already provide a basis for such negotiations.

MÓDOSÍTÁSOK

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

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(4 a) preambulumbekezdés (új)
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(4a) A REACH-et úgy kell megalkotni és 
alkalmazni, hogy elkerüljék az európai 
kereskedelem és ipar versenyképességének 
gyengülését vagy a harmadik országokkal 
folytatott kereskedelem károsítását. Ennek 
fényében a kockázatok fontossági 
sorrendjének meghatározása a 
legfontosabb, mivel az az alapelv, hogy a 
rendelet nem szabhat olyan 
követelményeket kereskedelmi 
partnereinkre, amelyek nem egyeztethetők 
össze a WTO rendelkezései szerinti, 
hatályban lévő szabadkereskedelmi 
alapelvekkel.

Indokolás

Globalizált világunkban fontos, hogy a REACH ne károsítsa az európai ipar és kereskedelem 
versenyképességét. A REACH nem zavarhatja meg a kereskedelmi partnereinkkel folytatott 
kapcsolatokat sem.

Módosítás: 2
(15 a) preambulumbekezdés (új)

(15a) Az új rendszer következetes 
alkalmazásának biztosítása érdekében az 
Ügynökségnek meghatározó szerepet kell 
kapnia a bejegyzési, értékelési és 
engedélyezési eljárásban.

Indokolás

A következetes megközelítés a kisebb nemzetközi kereskedők számára bír nagy jelentőséggel, 
akiktől nem lehet elvárni, hogy egyformán ismerjék a számos nemzeti gyakorlatot.

Módosítás: 3
(15 b) preambulumbekezdés (új)
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(15b) A költségek további csökkentése és a 
nemzetközi kereskedelem ösztönzése 
érdekében az Ügynökség a lehető
legnagyobb mértékben figyelembe veszi a 
vegyi anyagok szabályozásával 
kapcsolatban már meglévő, illetve 
kialakulóban lévő nemzetközi előírásokat 
annak érdekében, hogy támogassa a lehető
legszélesebb körű nemzetközi konszenzus 
megteremtését.

Módosítás: 4
(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. 
Amennyiben az érintett anyag gyakorlati 
felhasználásán alapuló kockázatértékelést 
végeztek, ezt figyelembe kell venni. A cél 
annak biztosítása, hogy az előírt mennyiség
ű információ gyakorlati felhasználási 
tapasztalathoz kapcsolódjon. 

Indokolás

Fontos figyelembe venni azokat a tapasztalatokat, amelyeket néhány vegyi anyag több száz 
éves felhasználása során már megszereztek.

Módosítás: 5
(28 a) preambulumbekezdés (új)
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(28a) A végrehajthatóság miatt a 
hulladékot és a másodlagos 
nyersanyagként vagy energiaforrásként 
felhasznált anyagokat mentesítik. A 
hulladékból, és a hasznosítási műveletek 
során másodlagos nyersanyagként vagy 
energiaforrásként felhasznált anyagokból 
történő érték létrehozása („hasznosítás”) 
hozzájárul az EU fenntartható fejlődésre 
vonatkozó célkitűzéséhez, és e rendelet nem 
vezethet be olyan követelményeket, amelyek 
csökkentik ezen újrafeldolgozás vagy 
hasznosítás ösztönzését.

Indokolás

Az újrafeldolgozott nyersanyagok felvétele a REACH alkalmazási körébe komolyan 
akadályozná az újrafeldolgozást és hasznosítást, és így növelné a nem megújuló erőforrások 
alkalmazásának szükségességét. Egyértelművé kell tenni, hogy a) a kettős jogalkotás 
elkerülendő, b) az újrafeldolgozást egyáltalán nem utasítja el a REACH. Az újrafeldolgozásra 
tett erőfeszítéseket, működési engedélyeket és a „hulladékból származó másodlagos 
nyersanyagként” felhasznált újrafeldolgozott anyagokat már szabályozzák a meglévő
közösségi jogszabályok.

Módosítás: 6
(28 b) preambulumbekezdés (új)

(28b) A fémek kilencven százalékát 
fémötvözetek formájában használják fel, 
amelyek jellemzői úgy vannak kialakítva, 
hogy a jelenleg rendelkezésre álló
hagyományos módszerekkel nem lehet 
pontosan meghatározni tulajdonságaikat. 
Ezért egy különleges osztályozási eljárást 
kell kialakítani, amely figyelembe veszi 
ezen anyagok különleges kémiai 
tulajdonságait.

Indokolás

Az ötvözetek kockázati jellemzői eltérnek az őket alkotó fémek jellemzőitől. Az EU 
„készítményekre” vonatkozó érvényes osztályozási előírásai (a tagállamoknak a veszélyes 
készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló, 1999. május 31-i 1999/45/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv) nem tartalmaznak megfelelő iránymutatást arra vonatkozóan, 
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hogyan kell értékelni az ötvözetek tulajdonságait. Az említett irányelv egyik 
preambulumbekezdése (a (10) preambulumbekezdés) azonban utal arra, hogy az ötvözetek 
tekintetében ki kell alakítani egy ilyen különleges módszert.

Módosítás: 7
(29 a) preambulumbekezdés (új)

(29a) Annak érdekében, hogy segítsék a
vállalatokat és különösen a kis- és 
középvállalkozásokat abban, hogy 
megfeleljenek e rendelet követelményeinek,
a tagállamok az Európai Bizottsággal 
együttműködve támogató hálózatot hoznak 
létre. 

Indokolás

A REACH által érintett vállalatok között sok a kis- és középvállalkozás (KKV). Különös 
gondot kell fordítani arra, hogy a jogszabályok ne sújtsák őket túlzott igazgatási teherrel. 
Ugyanakkor a legjobb gyakorlati megoldás a fennálló egyedi intézményi kerettől függően 
tagállamonként változhat. Ezért a tagállamoknak kell viselniük a felelősséget a szükséges 
támogató intézkedések megfelelő hálózatának létrehozásáért.

Módosítás: 8
(82 a) preambulumbekezdés (új)
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(82a) A költségei csökkentése és nemzetközi 
elismertségének javítása érdekében az 
európai koncepciónak a lehető
legszorosabban követnie kell a nemzetközi 
kezdeményezéseket, beleértve az Egyesült 
Nemzetek Környezetvédelmi Programjának 
(UNEP) „Strategic Approach to 
International Chemicals Management“ (A 
vegyi anyagok nemzetközi kezelésének 
stratégiai megközelítése – SAICM) című
kezdeményezését, a Gazdasági Együttm
űködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 
„Council Act on High Production Volume 
(HPV) Chemicals” (az OECD Tanács jogi 
aktusa a nagy mennyiségben gyártott 
(HVP) vegyi anyagokról) című
intézkedését, az International Council of 
Chemical Associations (Vegyipari 
Szövetségek Nemzetközi Tanácsa – ICCA) 
HVP-kezdeményezését, valamint az 
Egyersült Államok környezetvédelmi 
ügynökségének HPV-Challenge 
kezdeményezését.

Indokolás

A szükségtelen költségek elkerülése érdekében a már meglévő és a nemzetközi együttm
űködések eredményeképpen nyert információkat a lehető legszélesebb körben alkalmazni kell. 
Ezenkívül a nemzetközi normák nagyobb mértékű használatával el lehet kerülni azt a 
kockázatot, hogy a rendeletet összeegyeztethetetlennek tartják a WTO-megállapodásokkal.

Módosítás: 9
(104 c) preambulumbekezdés (új)

(104c) Az Európai Bizottság erőfeszítéseket 
tesz annak garantálására, hogy az EU 
piacainak a világ minden részéről érkező
behozatal előtti fokozódó megnyílását a
kereskedelem „tisztességességével” (a WTO 
összefüggésében is) kapcsolatos szigorúbb 
követelmények bevezetése kíséri; ezekbe a 
lehető leghamarabb bele kell foglalni a 
REACH követelményeit. 

Indokolás
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Lényeges, hogy a nemzetközi kereskedelem megnyitását egyenlő versenyfeltételek létrehozása 
kísérje, amelyek környezetvédelmi és közegészségügyi követelményeket tartalmaznak. Mivel e 
tárgyra vonatkozik, a REACH e folyamat egyik fő eleme.

Módosítás: 10
(104 d) preambulumbekezdés (új)

(104d) Egy anyagot, készítményt vagy ilyen 
anyagot vagy készítményt tartalmazó
terméket előállító, felhasználó vagy 
importáló valamennyi gyártó, importőr 
vagy későbbi felhasználó, aki tud arról, 
vagy ésszerűen előre láthatta volna, hogy e 
műveletek káros hatást gyakorolnak az 
emberi egészségre vagy a környezetre, 
megteszi az e hatások megelőzése, 
korlátozása vagy orvoslása érdekében 
szükséges intézkedéseket. 

Indokolás

A termelés mennyiségétől függetlenül világossá kell tenni, hogy az iparnak felelősséget kell 
vállalnia a vegyi anyagok biztonságának biztosításához szükséges intézkedések 
meghozataláért.

Módosítás: 11
(104 e) preambulumbekezdés (új)

(104e) Minden gyártó, importőr vagy kés
őbbi felhasználó, aki egy anyagot vagy 
készítményt bocsát egy későbbi felhasználó
rendelkezésére, biztosítja a megfelelő
tájékoztatást és információcserét az emberi 
egészségre vagy a környezetre káros 
hatások megelőzése, korlátozása vagy 
orvoslása érdekében. 

Indokolás

A termelés mennyiségétől függetlenül világossá kell tenni, hogy az iparnak felelősséget kell 
vállalnia a vegyi anyagok biztonságának biztosításához szükséges intézkedések 
meghozataláért.
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Módosítás: 12
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 az 
Európai Unió és tagállamai által a 
nemzetközi kereskedelmi megállapodások, 
különösen a WTO keretében vállalt 
kötelezettségek kellő figyelembevételével 

Módosítás: 13
2. cikk (1) bekezdés c a) pont (új)

ca) bejegyeztetett anyagok, amelyeket 
kizárólag harmadik országokba irányuló
exportra szánnak, különleges 
felhasználásai;

Indokolás

E módosítás célja egyenlő versenyfeltételek biztosítása az Európán kívüli piacon folyó
versenyben, valamint a WTO-szabályoknak való megfelelés biztosítása. 

Módosítás: 14
2. cikk (1) bekezdés c b) pont (új)

cb) újrafeldolgozási és újrahasznosítási m
űveletek;

Indokolás

A hulladéknak, másodlagos nyersanyagoknak vagy hulladékból energiahasznosítás céljából 
kivont anyagoknak a REACH alkalmazási körébe történő bevonása aránytalan 
követelményeket róna ki az újrafeldolgozásra és hasznosításra anélkül, hogy további hasznot 
jelentene az emberi egészség vagy környezet számára, így elriasztaná az ipart az EU-n belüli 
növekvő volumenű hulladék-újrafeldolgozási és -hasznosítási gyakorlattól.
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Módosítás: 15
2. cikk (1) bekezdés c c) pont (új)

cc) a 2309/93/EGK tanácsi rendelet1, a 
2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv2, valamint a 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv3 szerinti 
emberi, illetve állatgyógyászati 
felhasználásra szánt gyógyszerekben lévő
anyagok;
_____________
1 Hl L 214., 1993.8.24., 1. o.
2 HL L 311., 2001.11.28., 1. o.
3 HL L 311., 2001.11.28., 67. o.

Indokolás

Alapvetően el kell kerülni a kettős jogszabályokat.

Módosítás: 16
2. cikk (1) bekezdés c d) pont (új)

cd) a 178/2002/EK rendelet1 szerinti 
élelmiszerekben lévő anyagok, beleértve a 
89/107/EGK tanácsi irányelv2 szerinti 
élelmiszer-adalékanyagokat, valamint a 
2232/96/EK rendelet3 és a 2000/489/EK 
bizottsági határozat4

fogalommeghatározása szerinti 
aromaanyagokat is;

_________________
1 HL L 31., 2002.2.1., 1. o. Az 
1642/2003/EK rendelettel (HL L 245., 
2003.9.29., 4. o.) módosított rendelet.
2 HL L 40., 1989.2.11., 27. o.
3 HL L 299., 1996.11.23., 1. o.
4 HL L 197., 2001.8.3., 3. o.
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Módosítás: 17
2. cikk (1) bekezdés c e) pont (új)

ce) takarmányokban lévő anyagok, 
beleértve a takarmányozási célra 
felhasznált adalékanyagokról 
szóló1831/2003/EK rendelet1 alkalmazási 
körébe tartozó takarmány-adalékanyagokat 
és a 84/471/EGK irányelv2 alkalmazási 
körébe tartozó takarmányokat is;

______________
1 HL L 192., 2004.5.29., 34. o.
2 HL L 266., 1984.10.6., 18. o.

Módosítás: 18
2. cikk (1) bekezdés c f) pont (új)

cf) a 90/385/EGK tanácsi irányelv1, a 
93/42/EGK tanácsi irányelv2 és a 98/79/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv3

alkalmazási körébe tartozó orvostechnikai 
eszközökben lévő anyagok;
_________________
1 HL L 189., 1990.7.20., 17. o.
2 HL L 169., 1993.7.12., 1. o.
3 HL L 331., 1998.12.7., 1. o.

Módosítás: 19
2. cikk (1) bekezdés c g) pont (új)

cg) a 89/109/EGK tanácsi irányelv1

értelmében élelmiszerekkel érintkezésbe 
kerülő anyagokban lévő anyagok;

___________________
1 HL L 40., 1989.2.11., 38. o.

Módosítás: 20
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2. cikk (1) bekezdés c h) pont (új)

ch) a 91/414/EGK irányelv1 szerinti 
növényvédő szerekben lévő anyagok;

_______________
1 HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

Módosítás: 21
2. cikk (1) bekezdés c i) pont (új)

ci) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv1 szerinti biocid termékekben lévő
anyagok; 

________________
1 HL L 123., 1998.4.24., 1. o.

Módosítás: 22
2. cikk (1) bekezdés c j) pont (új)

cj) a 76/768/EGK tanácsi irányelv1

alkalmazási körébe tartozó kozmetikai 
termékekben lévő anyagok;
1 HL L 262., 1976.9.27., 169. o.

Módosítás: 23
2. cikk (1) bekezdés c k) pont (új)

ck) természetben előforduló nyersanyagok, 
amelyeket nem hoznak nyilvános 
forgalomba, és kizárólag a 96/61/EK 
tanácsi irányelv1 alá tartozó
berendezésekben hasznosítják;
1 HL L 257., 1996.10.10., 26. o.

Indokolás

Számos elsődleges nyersanyag nagyon komplex tulajdonságokkal rendelkezik, és összetételük 
is rendkívül változó, ami szükségszerűen többszörös bejegyzéssel és engedélyezéssel jár 
együtt. Ezért nem elegendő a nyersanyagokat csupán a bejegyzésből (3. fejezet) kizárni.



AD\576536HU.doc 15/120 PE 357.691v03-00

HU

A fémgyártó üzemekre az IPPC és az EU egyéb, a munkavállalók és a környezet védelmére 
alkalmazandó megfelelő előírásai vonatkoznak. Így az adott esetben aggodalomra okot adó
tényezők, amelyek a munkahelyi egészségvédelem és a környezetvédelem szempontjából az els
ődleges természetes nyersanyagok felhasználásából származnak, kellően szabályozva vannak.

Módosítás: 24
2. cikk (1) bekezdés c l) pont (új)

cl) A minőségromlást vagy a termelés 
leállását okozó előre nem látható
problémákra válaszul felhasznált anyagok, 
amennyiben az összes alábbi feltétel
teljesül:

i. a sürgősség miatt nem lehetséges előzetes
bejegyeztetés, és 
ii. későbbi bejegyeztetésre kerül sor, 
amennyiben valószínű az anyag ismételt 
felhasználása, és 

iii. az előre nem látható felhasználás 
betartja a munkahelyi biztonságra 
vonatkozó létező jogszabályokat.

Indokolás

A vegyi folyamatok során létrejövő, előre nem látható problémák azonnali választ 
igényelhetnek, annak érdekében, hogy elkerüljék az optimálisnál alacsonyabb termelést vagy 
akár a termelés leállását („hibaelhárítás”). Az anyagok felhasználást megelőző
bejegyeztetésének elve csak azzal a feltételezéssel tartható tiszteletben, hogy az összes 
lehetséges probléma és a szükséges válaszok előre láthatók. Itt nem erről van szó. Ezért 
mentességet kell adni a „hibaelhárítás” céljából, amelyet ugyanakkor szigorú határok között 
kell tartani, annak érdekében, hogy az ne váljon a REACH-rendszer alóli kibúvóvá. A 
meghatározott három összevont feltétel biztosítja ezt.

Módosítás: 25
2 a. cikk cím (új)

2a. cikk

Korlátozott alkalmazás

Módosítás: 26
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2 a. cikk bevezető rész (új)

E rendelet rendelkezései a következő
anyagkategóriákra vonatkoznak az itt 
meghatározott korlátozásokkal: 

Módosítás: 27
2 a. cikk (1) bekezdés (új)

(1) A természetes és a természetazonos 
anyagokat csak akkor kell bejegyezni, ha 
azokat felhasználásuk vagy a nekik való
kitettség tekintetében az Ügynökség alapvet
ően veszélyesnek minősítette, és más el
őírások nem vonatkoznak már ezekre az 
anyagokra.

Módosítás: 28
2 a. cikk (2) bekezdés (új)

(2) Amennyiben az anyagokat kizárólag 
tudományos kutatási és fejlesztési 
tevékenységek keretében, zárt 
rendszerekben vagy köztes termékként 
használják fel úgy, hogy közvetlenül sem a 
fogyasztókat, sem a környezetet nem teszik 
ki a hatásuknak, akkor az anyagok 
felhasználása nem teszi szükségessé az e 
rendeletben rögzített kötelezettségeknek 
való megfelelést.

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

(3) A fémötvözeteket mint a készítmények 
különleges formáját az Ügynökség sajátos 
tulajdonságaik alapján külön értékeli, és 
egyedi bejegyzési követelményeik alapján 
osztályozza.
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Módosítás: 30
3. cikk (1 a) bekezdés (új)

(1a) A növényi származékanyag összetett 
anyag, amelyet fizikai kezelés – mint 
például extrakció, desztilláció, sajtolás, 
szakaszos lepárlás, tisztítás, koncentráció
vagy fermentáció – alá vetett növényből 
vagy annak részéből nyernek. Összetételük 
nemtől, fajtól, forrásuk termesztési 
feltételeitől és a kezelésükre használt 
eljárástól függően változik. 

Indokolás

A növényi természetes anyagok számára a REACH szerint egyedi fogalommeghatározás 
bevezetése szükséges, hogy a természetes anyagok tekintetében a III. mellékletben előírt 
mentességek alkalmazási körét (a megfelelő módosítás érdekében) pontosítsák, és a REACH 
rendelkezéseinek végrehajtása során jogbiztonságot teremtsenek.

Módosítás: 31
3. cikk (4 a) bekezdés (új)

(4a) A fémötvözet makroszkopikus 
méretben homogén fémes anyag, amely 
kettő vagy több kémiai elemből áll, amelyek 
összekapcsolódása olyan, hogy mechanikus 
eszközökkel nem lehet szétválasztani őket;

Indokolás

Ez a fogalommeghatározás megfelel az ENSZ vegyi anyagok osztályozására és címkézésére 
vonatkozó globális harmonizációs rendszerének (GHS), valamint a készítményekről szóló
1999/45/EK irányelvnek. A szervetlen fémösszetevők és fémek a 3. cikk értelmében 
„anyagok”, azonban az ötvözetek fogalommeghatározása hiányzik.

Módosítás: 32
3. cikk (4 b) bekezdés (új)
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(4b) A természetben előforduló
nyersanyagok közé tartozik a kőolaj, a 
földgáz és a szén,az ásványi anyagok,az
ércek, a természetben koncentrált 
formában előforduló anyagok és az ezekből 
ásványtani eljárással vagy fizikai 
átalakítási eljárással nyert anyagok;

Indokolás

A 2. cikk (1) bekezdésének új cj) pontjához szükség van a fogalommeghatározásra.

Módosítás: 33
3. cikk (12 a) bekezdés (új)

(12a) A felhasználási kategóriák a következ
ő megkülönböztetés szerinti felhasználások 
Ic. melléklet szerinti osztályozását jelentik: 
ipari felhasználás, szakmai felhasználás és 
fogyasztói felhasználás;

Indokolás
A felhasználási és kitettségi kategóriák koncepciója rendszeresebbé és összefogottabbá fogja 
tenni az adatokra vonatkozó követelményeket, és ki fogja alakítani az Ügynökség 
kockázatértékeléséhez szükséges alapot.

Módosítás: 34
3. cikk (12 b) bekezdés (új)

(12b) A expozíciós (kitettségi) kategóriák az 
expozíció (kitettség) kategorizálását jelentik  
az ember általi felvétel vonatkozó típusai 
szerint (szájon át, belélegezve és bőrön át), 
a környezetbe történő kijutás útja szerint 
(levegő, víz, talaj), valamint az expozíció id
őtartama szerint (egyszeri/ rövid idejű, 
alkalomszerű, ismétlődő/ hosszú távú);

Indokolás
A felhasználási és kitettségi kategóriák koncepciója rendszeresebbé és összefogottabbá fogja 
tenni az adatokra vonatkozó követelményeket, és ki fogja alakítani az Ügynökség 
kockázatértékeléséhez szükséges alapot.
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Módosítás: 35
3. cikk (12 c) bekezdés (új)

(12c) A expozíciós leírás az emberi egészség 
és a környezet védelmére szolgáló konkrét 
intézkedések, valamint egy anyag teljes 
életciklusa alatt annak gyártására és 
felhasználására vonatkozó különleges 
feltételek leírását jelenti;

Indokolás

Az expozíciós leírás a felhasználási és expozíciós kategóriákkal ellentétben egy anyag 
felhasználásának különleges egyedi feltételeit írja le, különösen a gyakorlati
védintézkedéseket. Ezzel megteremti az Ügynökség kockázatértékeléséhez szükséges alapot.

Módosítás: 36
3. cikk (14) bekezdés

(14) A köztes termék olyan anyag, amelyet 
kizárólag a kémiai feldolgozás céljából 
gyártanak, annak során fogyasztanak el vagy 
használnak fel, hogy másik anyaggá alakítsák 
át (a továbbiakban: szintézis): 

(14) A köztes termék olyan anyag vagy 
készítmény, amelyet a kémiai feldolgozás 
céljából gyártanak, annak során fogyasztanak 
el vagy használnak fel, hogy másik 
anyaggá/készítménnyé alakítsák át (a 
továbbiakban: szintézis): 

Indokolás

Azokra az anyagokra is alkalmazni kell az eltérést, amelyeket nem csak köztes termékként 
használnak fel.

Módosítás: 37
3. cikk (14 a) bekezdés (új)

(14a) A kémiailag nem módosított anyag
olyan anyag, amelynek kémiai szerkezete 
nem módosult, még akkor sem, ha kémiai 
folyamatoknak vetették alá, például ha a 
szennyeződések megszüntetése érdekében 
vegyileg kezelték;

Indokolás
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A javasolt rendelet kivonja a bejegyzési kötelezettség alól azokat az anyagokat, amelyek 
természetesek, amennyiben a gyártásuk során kémiailag nem módosították őket. Azonban még 
ha kémiai eljárással állítanak is elő cellulózrostokat, azok szerkezete nem módosul. 
Következésképpen a cellulózrostok előállításának valamennyi formájára és  eljárására 
vonatkozik ez az eltérés. 

Módosítás: 38
3. cikk (22) bekezdés

(22) A termék- és folyamatorientált kutatás
és fejlesztés a termékfejlesztéssel és egy 
anyag továbbfejlesztésével kapcsolatos 
tudományos tevékenység, amelynek során a 
termelési folyamat fejlesztésére és az anyag 
alkalmazási területeinek a kipróbálására 
kísérleti és termelőlétesítményekben 
vizsgálatokat folytatnak;

(22) A termék- és folyamatorientált kutatás
és fejlesztés a termékfejlesztéssel és egy 
anyag önmagában, egy készítményben vagy 
árucikkekben történő továbbfejlesztésével 
kapcsolatos tudományos tevékenység, 
amelynek során a termelési folyamat 
fejlesztésére és az anyag alkalmazási 
területeinek a kipróbálására kísérleti és 
termelőlétesítményekben vizsgálatokat 
folytatnak;

Indokolás

Világossá kell tenni, hogy a termékfejlesztési folyamat a gyártási folyamat összes aspektusát 
érintheti, és hogy a vállalatok a termék- és folyamatorientált kutatás és fejlesztés részeként 
vizsgálhatják a termékek prototípusait.

Módosítás: 39
3. cikk (23) bekezdés

(23) A tudományos kutatás és fejlesztés ellen
őrzött feltételek mellett, évi 1 tonnánál 
kisebb mennyiségben végzett tudományos 
kísérletezés, elemzés vagy kémiai kutatás;

(23) A tudományos kutatás és fejlesztés ellen
őrzött feltételek mellett végzett tudományos 
kísérletezés, elemzés vagy kémiai kutatás, a 
későbbi felhasználókat érintő, fokozatos 
megközelítést (próba és tévedés módszere)
alkalmazó kutatásokat is beleértve;

Indokolás

Az 1 tonna túlzottan korlátozó. A fokozatos megközelítést alkalmazó kutatás a vegyipari 
termelők és fogyasztóik (későbbi felhasználóik) között az új felhasználások, funkciók és 
alkalmazások tekintetében történő innováció legfőbb hajtóereje. Az innováció megőrzése 
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érdekében ennek a fogalommeghatározás részét kell képeznie.

Módosítás: 40
3. cikk (26) bekezdés

(26) A nemkívánatos felhasználás a későbbi 
felhasználók általi olyan felhasználás, amelyet 
a bejegyeztetésre kötelezett nem tanácsol;

(26) A nem támogatott felhasználás a kés
őbbi felhasználók általi olyan felhasználás, 
amelyet a bejegyeztetésre kötelezett 
biztonsági okból nem tanácsol;

Indokolás

A „nemkívánatos felhasználás” kifejezésnek inkább érzelmi, mint tudományos vagy jogi 
mellékjelentése van, amely nem megfelelő a jogalkotásban. A bejegyeztetésre kötelezettnek 
jogában kell állnia, hogy az általa nem biztonságosnak tartott felhasználással szemben 
érveljen, de nem azokkal szemben, amelyeket például gazdasági okból nem kíván 
bejegyeztetni. 

Módosítás: 41
3. cikk (28) bekezdés

(28) Az évi kifejezés, ellenkező rendelkezés 
hiányában naptári évet jelent;

(28) Az évi kifejezés naptári évet jelent.. Az
új anyagok kivételével a megelőző három 
naptári év átlaga alapján kell kiszámítani 
az éves mennyiséget ellenkező rendelkezés 
hiányában;

Indokolás

Ez lehetővé teszi a rugalmasságot a REACH rendszeren belül, azáltal, hogy figyelembe veszi 
a termelés mennyiségének ingadozását. Ezenfelül megszünteti azt a kockázatot, hogy a 
vállalatnak a kereslet ilyen jellegű ingadozása miatt hirtelen több vagy kevesebb 
adatszolgáltatási kötelezettségnek kell megfelelnie. A korábban nem termelt anyagok esetében 
csak a tárgyévet kell figyelembe venni.

Módosítás: 42
3. cikk (29 a) bekezdés (új)
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(29a) A felhasználási és expozíciós 
kategóriák (UEC) összefoglalják az olyan 
expozíciós leírásokat, amelyeket a 3.cikk 
12. és 25. pontjában említett hasonló
felhasználások jellemeznek. Leírják az 
összes, az expozíciót (kitettséget)
meghatározó feltételt. A felhasználási és 
expozíciós kategóriák alkotóelemei 
függetlenek az ágazattól: 

- Alapvető alkalmazási területek 

- ipari felhasználás 
- szakmai felhasználás

- fogyasztói felhasználás 

- Expozíciós utak 

- Fő emberi felvételi expozíciós utak
(szájon át, belélegezve, bőrön 

keresztül)

- A környezetbe kerülés útjai

(levegő, víz, talaj, flóra és fauna)
- Az expozíció időtartama 

- egyszeri/rövid időtartamú

- alkalmi
- folyamatos/hosszú távú

E felhasználási és expozíciós kategóriák 
összehasonlítható ajánlott kockázatkezelési 
intézkedésekhez fognak vezetni. 

Indokolás

A felhasználási és expozíciós kategóriák célja a REACH által létrehozott eljárások – mint
például a bejegyeztetési eljárás, valamint a kommunikáció és a kémiai biztonság értékelése a 
szállítói láncban – lényeges megkönnyítése, anélkül, hogy érintené a REACH célkitűzéseit. 

Módosítás: 43
3. cikk (29 b) bekezdés (új)
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(29b) Az alapvető információk az anyagok 
fontossági sorrendjének megállapításához 
szükséges alapinformációk, amelyek az 
anyagok lényegi tulajdonságain, az 
anyagoknak való kitettségen (expozíción)
és az anyagok felhasználásán alapulnak;

Indokolás

Az anyagjegyzék elkészítése keretében (lásd a 3. cikk (20) bekezdését) a vállalatok egy 
második lépésben az alapvető információkat is jelenteni fogják (lásd a 22c. cikket). Ezek 
tartalmazni fogják az anyag lényegi tulajdonságaira, az anyagoknak való kitettségre
(expozícióra) és az anyagok felhasználására vonatkozó legfontosabb információkat.

Módosítás: 44
3. cikk (29 c) bekezdés (új)

(29c) A kockázati kategóriák a lehetséges 
kockázatoknak az Ügynökség által 
megállapított kategóriái az előzetes 
bejegyzés adatai alapján, különösen a 
felhasználási kategóriára, expozíciós 
kategóriára és az expozíciós leírásra
vonatkozó adatok alapján;

Indokolás

A REACH-rendelet és a WTO közötti összeegyeztethetőség biztosítása érdekében 
következetesen egy kockázatértékelésen alapuló megközelítést kell követni. Ebben a kérdésben 
az Ügynökségnek kell hatáskörrel rendelkeznie.

Módosítás: 45
3. cikk (29 d) bekezdés (új)

(29d) Az anyagjegyzék az Ügynökség által 
vezetendő jegyzék, amely információkat 
tartalmaz az előzetes bejegyzés alatt
bejelentett anyagokkal kapcsolatban;

Indokolás

A módosítás a 3. cikk (20) bekezdéséből következik. A fogalommeghatározás a 22c. cikk 
alapjául szolgál.
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Módosítás: 46
4. cikk (1) bekezdés

(1) E cím rendelkezései nem 
alkalmazandók, amennyiben az anyagot a 
következő módon használják fel:

törölve

a) a 2309/93/EGK rendelet, a 2001/82/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 
2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv hatályán belül az ember- és 
állatgyógyászatban alkalmazott 
gyógyszertermékekben;

b) a 89/107/EGK irányelv hatályán belül 
élelmiszerek adalékanyagaként;

c) a 1999/217/EK bizottsági határozat 
hatályán belül élelmiszerek ízesítőjeként;

d) 70/524/EGK tanácsi irányelv hatályán 
belül élelmiszerek adalékanyagaként;

e) a 82/471/EGK tanácsi irányelv hatályán 
belül a takarmányozásban.

Indokolás

Az átláthatóság érdekében a 2. cikkbe helyezték át az összes eltérést.

Módosítás: 47
4. cikk (2) bekezdés c a) pont (új)

ca) a tudományos kutatás és fejlesztés, 
illetve termék- és folyamatorientált kutatás 
és fejlesztés céljából gyártott, importált és 
felhasznált anyagok.

Indokolás

A K+F tevékenységekhez használt anyagokat az innovációs kapacitás erősítése érdekében 
alapvetően mentesíteni kell a bejegyzési kötelezettség alól, hogy ezzel elkerülhető legyen a 
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kutatási és fejlesztési tevékenységeknek az EU-n kívüli országokba való áthelyezése. Ezeket az 
anyagokat ellenőrzött körülmények között szakképzett személyzet használja fel.

Módosítás: 48
6. cikk (1) bekezdés

(1) A termékek minden előállítója vagy 
importőre bejegyzési dokumentációt nyújt 
be az Ügynökségnek a termékekben 
található anyag tekintetében, ha az alábbi 
feltételek mindegyike teljesül:

(1) Az Ügynökség dönthet úgy, hogy a 
termékek előállítói vagy importőrei e 
címmel összhangban bejegyeztetik a 
termékben található anyagot, ha az anyag el
őállítónként vagy importőrönként, minden 
terméktípust külön figyelembe véve 
összesen évi 1 tonnát meghaladó
mennyiségben van jelen ezekben a
termékekben, és ha az alábbi feltételek 
egyike teljesül: :

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

a) az 54. cikk a)–e) pontjában említett 
kritériumok teljesülnek; vagy

b) az anyag a 67/548/EGK irányelvvel 
összhangban megfelel a veszélyes 
anyagként való besorolás kritériumainak;

b) az 54. cikk f) pontjával megegyezés 
állapítható meg; vagy

c) az anyag kibocsátása a szokásos és ésszer
űen előrelátható felhasználási feltételek 
mellett rendeltetésszerű.

c) az Ügynökség az anyagot az előzetes 
bejegyeztetési adatok alapján 
bejegyeztetésre köteles anyagként sorolja 
be.

Módosítás: 49
6. cikk (2) bekezdés

(2) A termékek minden előállítója vagy 
importőre a (3) bekezdéssel összhangban 
értesíti az Ügynökséget a termékekben 
található anyagról, ha az alábbi feltételek 
mindegyike teljesül:

törölve

a) az anyag előállítónként vagy import
őrönként összesen évi 1 tonnát meghaladó
mennyiségben van jelen a termékekben;

b) az anyag a 67/548/EGK irányelvvel 
összhangban megfelel a veszélyes 
anyagként való besorolás kritériumainak;
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c) az előállító vagy az importőr tisztában 
van azzal, vagy az előállítóval vagy az 
importőrrel tudatják, hogy az anyag a 
szokásos és ésszerűen előrelátható
felhasználási feltételek mellett valószínűleg 
kibocsátódik, noha ez a kibocsátás nem a 
termék rendeltetésszerű funkciója;
d) az anyag kibocsátott mennyisége káros 
lehet az emberi egészségre vagy a 
környezetre.

Indokolás

A REACH-rendelet és a WTO közötti összeegyeztethetőség biztosítása érdekében 
következetesen egy kockázatértékelésen alapuló megközelítést kell követni.

Módosítás: 50
6. cikk (3) bekezdés

Ha teljesülnek a (2) bekezdésben található
feltételek, a bejelentésnek az Ügynökség 
által a 108. cikkel összhangban 
meghatározott formában a következőkre 
kell kiterjednie:

törölve

a) az előállító vagy importőr azonosítása és 
kapcsolattartási adatai;
b) a 18. cikk (1) bekezdésében említett 
bejegyzési szám(ok), ha rendelkezésre 
áll(nak);

c) az anyag(ok) azonosítása a IV. melléklet 
2. szakaszának megfelelően;

d) az anyag besorolása;

e) a termék felhasználásának 
(felhasználásainak) rövid leírása;
f) az anyag mennyiségi tartománya, 
úgymint 1–10 tonna, 10–100 tonna és így 
tovább.

Indokolás

A 6. cikk (2) bekezdésének módosításához kapcsolódik, amelyet ugyanaz a szerző javasolt. 
Mivel a veszélyes anyagoknak termékekben való felhasználására a 6. cikk (1) bekezdésében 
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megadottak szerinti bejegyeztetési követelmények vonatkoznak, nincsen szükség többé
értesítésre. 

Módosítás: 51
6. cikk (4) bekezdés

Az Ügynökség hozhat olyan határozatot, 
amely előírja a termékek előállítóinak vagy 
importőreinek, hogy e címmel összhangban 
jegyeztessék be a szóban forgó termékekben 
található és a (3) bekezdéssel összhangban 
bejelentett anyagot.

törölve

Indokolás

A 6. cikk (2) bekezdésének módosításához kapcsolódik, amelyet ugyanaz a szerző javasolt. 
Mivel a veszélyes anyagoknak termékekben való felhasználására a 6. cikk (1) bekezdésében 
megadottak szerinti bejegyeztetési követelmények vonatkoznak, nincsen szükség többé e 
rendelkezésre.

Módosítás: 52
6. cikk (5) bekezdés

(5) Az (1)–(4) bekezdés nem alkalmazandó
azokra az anyagokra, amelyeket a szállítói 
lánc korábbi szereplője az adott felhasználás 
tekintetében már bejegyeztetett.

(5) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó
azokra az anyagokra, amelyeket egy másik
szereplő az adott felhasználás, felhasználási
kategória vagy expozíciós kategória 
tekintetében már bejegyeztetett.

Módosítás: 53
6. cikk (6) bekezdés

(6) Az (1)–(4) bekezdést a 21. cikk (3)
bekezdésében meghatározott határidő után 3 
hónappal kell alkalmazni.

(6) Az (1) bekezdést a 21. cikk (2)
bekezdésében meghatározott határidő után 3 
hónappal kell alkalmazni.

Módosítás: 54
6. cikk (7) bekezdés
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(7) Az (1)–(6) bekezdés végrehajtására 
irányuló intézkedéseket a 130. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárással összhangban 
kell elfogadni.

(7) Az (1) bekezdés végrehajtására irányuló
intézkedéseket a 130. cikk (3) bekezdésében 
említett eljárással összhangban kell elfogadni.

Módosítás: 55
6 a. cikk (új)

6a. cikk 

Európai minőséget igazoló jel
….-ig * az Európai Bizottság jelentést 
terjeszt elő az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak, és adott esetben jogalkotási 
javaslatot nyújt be az európai minőséget 
igazoló jelről, amelynek célja azon 
termékek azonosítása és előmozdítása, 
amelyeket a gyártási eljárás minden egyes 
szakaszában az e rendelet szerinti 
követelményeknek megfelelően állítanak el
ő. 
* Két évvel e rendelet hatálybalépése után.

Indokolás

Egy, a termékekre pecsételendő jel lehetővé tenné azoknak a gyártási folyamatban részt vevő
termékek az azonosítását és előmozdítását, amelyek megfelelnek az e rendelet szerinti 
követelményeknek.

Módosítás: 56
7. cikk (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a 
gyártó vagy az importőr az Ügynökség által 
a 108. cikkel összhangban meghatározott 
formában bejelenti az Ügynökségnek a 
következő információkat:

(2) Ha a kutatási és fejlesztési célra szánt 
vagy alkalmazott anyagok különösen 
veszélyesnek vagy mérgezőnek számítanak, 
a gyártó vagy az importőr bejelenti őket az 
Ügynökségnek és ellátja az Ügynökséget a 
szükséges adatlappal.

(a) a gyártó vagy az importőr megnevezése;
(b) az anyag megnevezése;

(c) az anyag esetleges besorolása;

(d) a becsült mennyiség;
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(e) az (1) bekezdésben említett vevőjegyzék; 
és
(f) elegendő tájékoztatás a kutatási és 
fejlesztési programra vonatkozóan, amely 
lehetővé teszi az Ügynökség számára, hogy 
a (4) és (7) bekezdés alapján megalapozott 
döntést hozzon.
Az (1) bekezdésben megszabott időtartam a 
bejelentés Ügynökséghez való beérkezésével 
kezdődik meg.

Módosítás: 57
7. cikk (3) bekezdés

(3) Az Ügynökség számmal és bejelentési 
dátummal látja el a bejelentést, amely a 
bejelentés Ügynökséghez való
beérkezésének a dátuma, és ezt a számot és 
dátumot haladéktalanul közli az érintett 
gyártóval vagy importőrrel.

törölve

Módosítás: 58
7. cikk (4) bekezdés

(4) Az Ügynökség ellenőrzi a bejelentő által 
nyújtott tájékoztatás teljességét. Az 
Ügynökség határozhat úgy, hogy 
feltételeket szab annak biztosítása 
érdekében, hogy az anyagot vagy azt a 
készítményt vagy terméket, amelybe az 
anyagot beépítették, csak a (2) bekezdés e) 
pontjában említett jegyzékbe vett vevők 
személyzete, ésszerűen ellenőrzött feltételek 
mellett kezelhesse, és sem önmagában, sem 
készítményben vagy termékben ne 
bocsáthassák a széles nyilvánosság 
rendelkezésére, és a megmaradó
mennyiségeket a mentességi időszakot 
követően ártalmatlanítás céljából gyűjtsék 
újra össze.

törölve
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Módosítás: 59
7. cikk (5) bekezdés

(5) Ellentétes értesítés hiányában az anyag 
gyártója vagy importőre legkorábban a 
bejelentés után négy héttel gyárthatja vagy 
importálhatja az anyagot. 

törölve

Módosítás: 60
7. cikk (6) bekezdés

(6) A gyártó vagy importőr betartja az 
Ügynökség által a (4) bekezdéssel 
összhangban megszabott feltételeket.

törölve

Módosítás: 61
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

Módosítás: 62
7. cikk (8) bekezdés

(8) Az Ügynökség haladéktalanul közli a 
határozattervezeteket az egyes tagállamok 
illetékes hatóságaival, amelyekben a 
gyártásra, behozatalra vagy a termék- és 
folyamatorientált kutatásra sor kerül. 

törölve
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Az Ügynökség a (4) és a (7) bekezdésben 
meghatározott határozatok meghozásakor 
figyelembe veszi az illetékes hatóságok 
észrevételeit.

Módosítás: 63
7. cikk (9) bekezdés

(9) Az Ügynökség és az érintett tagállamok 
illetékes hatóságai az (1)–(8) bekezdéssel 
összhangban benyújtott információkat 
mindenkor bizalmasan kezelik.

törölve

Módosítás: 64
7. cikk (10) bekezdés

(10) A (4) és a (7) bekezdés szerinti 
ügynökségi határozatok ellen a 87., 88. és 
89. cikkel összhangban lehet fellebbezni.

törölve

Módosítás: 65
8. cikk cím

Növényvédő szerekben és biocid 
termékekben előforduló anyagok

törölve

Módosítás: 66
8. cikk (1) bekezdés
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(1) A kizárólag növényvédő szerekben való
felhasználásra gyártott vagy behozott aktív 
anyagok, amelyek a 91/414/EGK tanácsi 
irányelv I. mellékletében vagy a 
3600/92/EGK bizottsági rendeletben, a 
703/2001/EGK bizottsági rendeletben, a 
1490/2002/EK bizottsági rendeletben, a 
2003/565/EK bizottsági határozatban 
szerepelnek, és az olyan anyagok, amelyek 
tekintetében a 91/414/EGK irányelv 6. 
cikke alapján határozatot hoztak a 
dokumentáció hiánytalanságáról, a fenti 
joganyagok hatálya alá tartozó
felhasználásokra való gyártás és behozatal 
tekintetében bejegyzettnek, és ezzel e fejezet 
és a 20. cikk követelményeinek megfelel
őnek minősülnek.

törölve

Módosítás: 67
8. cikk (2) bekezdés

(2) A kizárólag biocid termékekben való
felhasználásra gyártott vagy behozott aktív 
anyagok, amelyek a 98/8/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv I., IA. vagy 
IB. mellékletében vagy a …/…/EK 
bizottsági rendeletben {rendelet a második 
felülvizsgálat után} szerepelnek, a 98/8/EK 
irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében 
említett határozat napjáig a fenti 
joganyagok hatálya alá tartozó
felhasználásokra való gyártás és behozatal 
tekintetében bejegyzettnek, és ezzel e fejezet 
és a 20. cikk követelményeinek megfelel
őnek minősülnek.

törölve

Módosítás: 68
9. cikk a) pont iii. pont
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iii. információk az anyag gyártásáról és 
felhasználásáról (felhasználásairól) a IV. 
melléklet 3. szakaszának megfelelően; ezek 
az információk magukban foglalják a 
bejegyeztetésre kötelezett általi valamennyi 
felhasználás megnevezését;

iii. információk az anyag gyártásáról és 
felhasználásáról (felhasználásairól); ezek az 
információk magukban foglalják legalább:

- a bejegyeztetésre kötelezett által 
megnevezett valamennyi felhasználási 
kategóriát;

- az expozíciós kategóriákat;

- az Ügynökség által az előzetes bejegyzés 
adatai alapján megállapított kockázati 
kategóriát;

- a gyártó és importőr számára ismert 
további, a kockázatok szempontjából 
lényeges adatokat.

Indokolás

A kockázatokon alapuló értékelés és engedélyezés (beleértve az adatszolgáltatási 
követelményeket), valamint a termelési láncon belüli kommunikáció egyszerűsítésének 
feltételeként a felhasználási és expozíciós kategóriák megadásának követelménye a 
bejegyeztetés részeként.

Módosítás: 69
9. cikk a) pont vi. pont.

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

vi az V., VI. és IX. melléklet alkalmazásából 
származó információk összefoglalásai;

Indokolás

Az új V. melléklet tartalmazza az alapvető információkat (lásd a 3. cikk (30) bekezdésé (új)), a 
VI. melléklet (az eredeti VI–VIII. melléklet összevont változata) pedig a további vizsgálatok 
választékát tartalmazza. Ezek elégségesek a kockázatértékeléshez.

Módosítás: 70
9. cikk a) pont vii. pont.
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vii. az V–IX. melléklet alkalmazásából 
származó alapvető vizsgálatok 
összefoglalása, ha ezeket az I. melléklet el
őírja;

törölve

Indokolás

Az átfogó alapvető vizsgálatok összefoglalásának benyújtása különösen a KKV-któl nem 
várható el. Elégséges a 9. cikk a) pontjának vi. alpontja szerinti összefoglalások benyújtása.

Módosítás: 71
9. cikk a) pont x. pont.

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

x. nyilatkozat arról, hogy a bejegyeztetésre 
kötelezett hozzájárul-e ahhoz, hogy az V. és 
VI. melléklet alkalmazásából származó
információk összegzése a gerinces állatokat 
nem érintő kísérletek tekintetében fizetés 
ellenében megoszthatók a későbbi 
bejegyeztetésre kötelezettekkel;

Indokolás

A 9. cikk a) pontja vii. alpontjának módosításából következik.

Módosítás: 72
9. cikk b) pont

b) vegyi anyagbiztonsági jelentés, ha a 13. 
cikk előírja.

b) vegyi anyagbiztonsági jelentés, ha a 13. 
cikk előírja, belefoglalható a biztonsági 
adatlapba, és általános expozíciós 
kategóriák használhatók az expozíciós 
feltételekről szóló jelentéshez.

Indokolás

Az ellenőrzés megkönnyítése és az EU egész iparára háruló terhelés egyszerűsítése céljából 
egy kibővített  biztonsági adatlap elegendő lenne vegyi anyagbiztonsági jelentésként. 
Ezenfelül az expozíciós feltételekkel kapcsolatban egyszerű expozíciós kategóriákat kellene 
meghatározni a későbbi felhasználók lehetséges felhasználásai számára. 
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Módosítás: 73
9. cikk b a) pont (új)

ba) Az e cikk által előírt olyan 
információkat, amelyeket egyéb EU-
jogszabályok szerint vagy a nemzetközi 
egyezményeknek megfelelően már 
létrehoztak, eredeti formájukban kell 
benyújtani, hogy lehetővé tegyék a 
korábban létező eljárások és adatok teljes 
felhasználását.

Indokolás

A szükségtelen igazgatási feladatok csökkentése és a REACH végrehajthatóbbá tétele céljából 
azokat az adatokat, amelyeket az egyéb EU- vagy nemzetközi programok illetve jogszabályok 
alapján bizonyos számú anyagról már korábban összegyűjtöttek, az eredeti formájukban 
lehetne benyújtani, és nem kellene előírni a dokumentáció REACH-formátumnak megfelelő
módosítását.

Módosítás: 74
9. cikk b b) pont (új)

bb) Az a) pontnak való megfelelés céljából 
abból indulnak ki, hogy egy adott vegyi 
anyagra vagy a vegyi anyagok egy 
csoportjára vonatkozó teljes vegyi
dokumentációk, amelyeket a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
(OECD) „Council Act on High Production 
Volume (HPV) Chemicals” (az OECD 
Tanács jogi aktusa a nagy mennyiségben
gyártott (HVP) vegyi anyagokról) elnevezés
ű intézkedése, az International Council of 
Chemical Associations (Vegyipari 
Szövetségek Nemzetközi Tanácsa – ICCA) 
HVP-kezdeményezése, valamint az USA 
környezetvédelmi hatóságainak HPV-
Challenge kezdeményezése szerint 
nyújtanak be, teljesítik az a) pont vi–x. 
alpontjának követelményeit.

Indokolás
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Az OECD Screening Information Data Set (Nagy mennyiségben gyártott vegyi anyagok 
információs adatelemeinek átvilágítása – SIDS) intézkedései elismert tudományos alapelveket 
alkalmaznak annak érdekében, hogy a HPV vegyi anyagok kockázatértékeléséhez elégséges 
információt nyújtsanak. A EU és az USA létező HPV vegyi anyagokra irányuló
kezdeményezései ezeken a követelményeken alapulnak. A nemzetközileg elismert jegyz
őkönyvek keretében meghatározott adatok felhasználása egyszerűsíteni fogja az anyagok 
hatására és biztonságos felhasználására vonatkozó információk benyújtását, meg fogja 
akadályozni a szükségtelen és költséges kettős adatgyűjtést, különösen akkor, amikor ehhez 
gerinces állatokon végzendő kísérletekre lenne szükség, és a nyilvánosság gyorsabb 
tájékoztatását fogja eredményezni.

Módosítás: 75
10. cikk (1) bekezdés első albekezdés

(1) 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.

(1) 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 vagy harmadik fél
nevében azok beleegyezésével eljár.

Indokolás

Egy anyag gyártói egy csoportjának kötelezése arra, hogy megosszák az információkat, 
sértheti a titoktartást, és veszélyeztetheti az adatok közös benyújtását. Ez a probléma 
elkerülhető egy külön szervezet vagy a gyártók csoportjának érdekeit képviselő konzorcium 
nevében szerződtetett harmadik fél segítségével. 

Módosítás: 76
10. cikk (1) bekezdés harmadik albekezdés

A konzorcium többi tagja nevében eljáró
gyártó vagy importőr nyújtja be a 9. cikk a) 
pontjának iv., vi., vii. és ix. alpontjában 
meghatározott információkat.

A konzorcium többi tagja nevében eljáró
gyártó vagy importőr vagy harmadik fél
nyújtja be a 9. cikk a) pontjának iv., vi., vii. 
és ix. alpontjában meghatározott 
információkat.

Indokolás
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Egy anyag gyártói egy csoportjának kötelezése arra, hogy megosszák az információkat, 
sértheti a titoktartást, és veszélyeztetheti az adatok közös benyújtását. Ez a probléma 
elkerülhető egy külön szervezet vagy a gyártók csoportjának érdekeit képviselő konzorcium 
nevében szerződtetett harmadik fél segítségével.

Módosítás: 77
10. cikk (1) bekezdés negyedik albekezdés

A konzorcium tagjai maguk döntik el, hogy a 
9. cikk a) pontjának v. alpontjában és b) 
pontjában meghatározott információkat 
külön nyújtják be, vagy ezeket az 
információkat a többiek nevében eljáró
gyártó vagy importőr nyújtja be.

A konzorcium tagjai maguk döntik el, hogy a 
9. cikk a) pontjának v. alpontjában és b) 
pontjában meghatározott információkat 
külön nyújtják be, vagy ezeket az 
információkat a többiek nevében eljáró
gyártó vagy importőr vagy harmadik fél
nyújtja be.

Indokolás

Egy anyag gyártói egy csoportjának kötelezése arra, hogy megosszák az információkat, 
sértheti a titoktartást, és veszélyeztetheti az adatok közös benyújtását. Ez a probléma 
elkerülhető egy külön szervezet vagy a gyártók csoportjának érdekeit képviselő konzorcium 
nevében szerződtetett harmadik fél segítségével.

Módosítás: 78
10. cikk (2) bekezdés

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

(2) Minden konzorcium belső eljárással 
dönt a bejegyeztetési díj megosztásáról. 
Azon bejegyeztetésre kötelezetteknek vagy 
konzorciumoknak, amelyek megfizették a 
bejegyeztetési díjat, joguk van mérlegelésük 
szerint bármely általuk meghatározott 
mértékű díjat megszabni mások számára, 
akik részt kívánnak venni az anyag 
bejegyeztetésében. Ezért lehetséges a 
vállalkozások vagy konzorciumok számára, 
hogy ők maguk határozzák meg a 
bejegyeztetési költség megosztását.

Indokolás

Az önkéntesen megalakított konzorciumokon belül maguknak a tagoknak a hatáskörébe kell 
utalni a költségek megosztását. 
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Módosítás: 79
11. cikk

A mennyiségtől függően benyújtandó
információk

törölve

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

(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.

Indokolás

Már nincs szükség semmilyen, mennyiségtől függően benyújtandó információra, mivel a 
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követelményeket az expozíciótól (kitettségtől) függően (IXa. melléklet) állapítják meg.

Figyelembe véve mindenekelőtt a WTO keretében kötött TBT-megállapodásból (megállapodás 
a kereskedelem technikai akadályairól) adódó követelményeket, egyértelmű, hogy önmagában 
az anyagmennyiség alkalmatlan szabályozási megközelítés ahhoz, hogy ennek alapján 
általános követelményeket lehessen megfogalmazni az adatokkal kapcsolatban.

Módosítás: 80
13. cikk (3) bekezdés d) pont

d) a le nem bomló, bioakkumulatív és 
mérgező, valamint a tartósan le nem bomló
és tartós bioakkumulatív tulajdonságok 
értékelése.

törölve

Indokolás

Nincs szükség a le nem bomló, bioakkumulatív és mérgező (PBT), valamint a tartósan le nem 
bomló és tartós bioakkumulatív (vPvB) anyagok külön értékelésére. E tulajdonságok 
értékelését már a (3) bekezdés a) és c) pontja szerinti veszélyértékelés részeként el kell 
végezni.

Módosítás: 81
13. cikk (4) bekezdés második albekezdés

Az expozíció értékelése és a kockázat 
jellemzése a gyártó vagy importőr összes 
azonosított felhasználására kitér.

Az expozíció értékelése és a kockázat 
jellemzése a gyártó vagy importőr összes 
azonosított felhasználására vagy 
felhasználási/expozíciós kategóriájára kitér.

Módosítás: 82
13. cikk (4 a) bekezdés (új)

(4a) Az expozíciós értékelésnek nem kell 
tartalmaznia a következőket:

a) emberi expozíció, amennyiben a 
veszélyértékelés arra a következtetésre jut, 
hogy az anyag csak a környezetre való
veszélyesség osztályozási kritériumainak 
felel meg.
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b) környezeti expozíció, amennyiben a 
veszélyértékelés arra a következtetésre jut, 
hogy az anyag csak az emberi egészségre 
való veszélyesség osztályozási 
kritériumainak felel meg.

Indokolás

A kért információkat az expozíciók szerint kell rendszerezni. Amennyiben nincs veszély, nincs 
kockázat, és ha nincs környezeti vagy az egészségügyi kockázat, a kért információt a kérdés
megfelelő részére kell korlátozni (vagy a környezet, vagy az egészség, nem pedig mindkettő). 
Így hatékonyan rangsorolható lenne az információ, és megszüntethető a szükségtelen 
adminisztratív teher.

Módosítás: 83
13. cikk (5) bekezdés

(5) A vegyi anyagbiztonsági jelentésnek 
nem kell kitérnie azokra a kockázatokra, 
amelyek az emberi egészség tekintetében a 
következő végfelhasználásokból adódnak:

törölve

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

(b) a 76/768/EGK tanácsi irányelv hatálya 
alá tartozó kozmetikai termékekben.

Indokolás

Lásd a 2. cikk (1) bekezdése cf) pontjának (új) és a 2. cikk (1) bekezdése ci) pontjának (új) 
módosítását.

Módosítás: 84
13. cikk (7 a) bekezdés (új)
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(7a) Minden gyártó vagy importőr, aki egy 
anyagot vagy készítményt bocsát egy kés
őbbi felhasználó rendelkezésére, a későbbi 
felhasználó kérésére, amennyiben ez 
indokoltan kérhető, átadja az anyag vagy 
készítmény a kérésben feltüntetett m
űveletekkel és felhasználásokkal 
kapcsolatban az emberi egészségre és a 
környezetre gyakorolt hatásainak 
értékeléséhez szükséges információkat. 

Indokolás

A REACH megvalósíthatósága érdekében az információkat a szállítói láncon keresztül kell 
továbbítani (felfelé és lefelé), hogy a vállalatok megfelelő lépéseket tehessenek, illetve 
tájékozott döntéseket hozhassanak. A fogyasztók bizalmának helyreállítása és vállalati 
hírnevük visszaszerzése szempontjából alapvető fontosságú, hogy a későbbi felhasználók 
információkhoz jussanak.

Módosítás: 85
13. cikk (7 b) bekezdés (új)

(7b) Minden későbbi felhasználó, 
szállítójának kérésére, amennyiben ez 
indokoltan kérhető, átadja az anyag vagy 
készítmény – a későbbi felhasználó m
űveleteinek és felhasználásainak 
eredményeképpen az emberi egészségre és a 
környezetre gyakorolt – hatásainak szállító
általi értékeléséhez szükséges 
információkat. 

Indokolás

A REACH megvalósíthatósága érdekében az információkat a szállítói láncon keresztül kell 
továbbítani (felfelé és lefelé), hogy a vállalatok megfelelő lépéseket tehessenek, illetve 
tájékozott döntéseket hozhassanak. A fogyasztók bizalmának helyreállítása és a vállalati 
hírnevük visszaszerzése szempontjából alapvető fontosságú, hogy a későbbi felhasználók 
információkhoz jussanak. 

Módosítás: 86
15. cikk
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A telephelyen elkülönített köztes termékek 
bejegyzése

törölve

(1) Minden olyan gyártó, aki legalább évi 1 
tonna mennyiségben gyárt valamely 
telephelyen elkülönített köztes terméket, a 
telephelyen elkülönített köztes termék 
tekintetében bejegyzési dokumentációt 
nyújt be az Ügynökségnek.

(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:

a) a gyártó azonosítása a IV. melléklet 1. 
szakaszának megfelelően;

b) a köztes termék azonosítása a IV. 
melléklet 2. szakaszának megfelelően;

c) a köztes termék besorolása;
d) a köztes termék fizikai-kémiai, emberi 
egészséggel és környezettel kapcsolatos 
tulajdonságaira vonatkozóan rendelkezésre 
álló információk.

Indokolás

Egyesítették a 16. cikkel.

Módosítás: 87
16. cikk (1) bekezdés

(1) Minden olyan gyártó vagy importőr, aki 
vagy amely legalább évi 1 tonna 
mennyiségben gyárt vagy hoz be valamely
szállított elkülönített köztes terméket, 
bejegyzési dokumentációt nyújt be az 
Ügynökségnek.

(1) Minden olyan gyártó vagy importőr, aki 
vagy amely legalább évi 1 tonna 
mennyiségben gyárt vagy hoz be valamely 
telephelyen elkülönített vagy szállított 
elkülönített köztes terméket, bejegyzési 
dokumentációt nyújt be az Ügynökségnek.
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Módosítás: 88
16. cikk (2) bekezdés b) pont

b) a köztes termék azonosítása a IV. 
melléklet 2. szakaszának megfelelően;

b) a köztes termék neve, beleértve a CAS-
számot is, amennyiben rendelkezésre áll;

Indokolás

A pontos meghatározáshoz költséges analitikai vizsgálatokra van szükség. Ezeket csak egyedi
esetekben, pl. a konzorciumok esetében kellene előírni.

Módosítás: 89
16. cikk (2) bekezdés c) pont

c) a köztes termék besorolása; c) a köztes termék besorolása, amennyiben 
rendelkezésre áll;

Indokolás

Rendszerint csak forgalomba hozott köztes termékeknél szükséges a besorolás.

Módosítás: 90
16. cikk (3) bekezdés

(3) Az évi 1000 tonna feletti mennyiségű
szállított elkülönített köztes termék 
bejegyzési dokumentációja a (2) bekezdés 
alapján előírt információkon túlmenően 
tartalmazza az V. mellékletben 
meghatározott információkat.

törölve

Ezeknek az információknak a 
megszerzésére a 12. cikket kell alkalmazni.

Indokolás

Alapvetően el kell hagyni a mennyiségi megközelítést.

Módosítás: 91
16. cikk, (4) bekezdés, a), b), c), d), e), f), g) és h) pont 
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a) az anyagot technikai eszközökkel teljes 
életciklusa alatt szigorúan zárt rendszerben 
tartják, amely magában foglalja a gyártást, 
szállítmányozást (vasúti, közúti belvízi, 
tengeri és légi valamint csővezetéken történ
ő szállítás), a tisztítást, a takarítást és 
karbantartást, a mintavételt, az elemzést, a 
berendezések és tartóedények berakodását 
és kirakodását, a hulladékkezelést vagy -
tisztítást és -tárolást;

törölve

b) amennyiben fennáll az expozíció lehet
ősége, olyan eljárási és vezérlési 
technológiák állnak rendelkezésre, amelyek 
minimalizálják a kibocsátást és az abból 
következő expozíciót;

c) az anyagot csak megfelelően képzett és 
jogosult személyzet kezeli;
d) a takarítási és karbantartási munkák 
esetében a rendszer megnyitása és a 
rendszerbe való belépés előtt különleges 
eljárásokat alkalmaznak, mint például 
öblítés és átmosás;

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

f) baleset esetén, és amennyiben hulladék 
keletkezik, eljárási, illetőleg vezérlési 
technológiákat alkalmaznak tisztítási, 
valamint takarítási és karbantartási 
eljárások alatt a kibocsátás és az ebből 
következő expozíció minimalizálása 
érdekében;
g) az anyagkezelési eljárások jól 
dokumentáltak, és ezeket a telephely 
üzemeltetője szigorúan felügyeli;

h) a bejegyeztetésre kötelezett 
termékgondozási rendszert működtet, és 
figyelemmel kíséri a felhasználókat, hogy 
biztosítsa az a)–g) pontban felsorolt 
feltételek betartását.

Ha nem teljesülnek az első albekezdésben 
felsorolt feltételek, a bejegyzési 
dokumentációnak a 9. cikkben 
meghatározott adatokat tartalmaznia kell.
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Indokolás

Az ellenőrzött feltételekre vonatkozó követelményeket külön iránymutatásokban kell rögzíteni. 
A javaslatban meghatározott feltételek túlságosan rugalmatlanok, és nem kapcsolódnak 
megfelelően a gyakorlati körülményekhez.

Módosítás: 92
17. cikk

Adatok közös benyújtása a konzorciumi 
tagok részéről

törölve

(1) Ha egy telephelyen elkülönített köztes 
terméket vagy szállított elkülönített köztes 
terméket 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, illetve amely a második és harmadik 
albekezdéssel összhangban a többi gyártó, 
illetőleg importőr nevében azok 
beleegyezésével eljár.
A konzorcium minden egyes tagja külön 
nyújtja be a 15. cikk (2) bekezdésének a) és 
b) pontjában, valamint a 16. cikk (2) 
bekezdésének a) és b) pontjában 
meghatározott információkat.
A konzorcium többi tagja nevében eljáró
gyártó vagy importőr nyújtja be a 15. cikk 
(2) bekezdésének c) és d) pontjában, 
valamint a 16. cikk (2) bekezdésének c) és 
d) pontjában és (3) bekezdésében 
meghatározott információkat, amennyiben 
szükségesek.

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

Indokolás

A köztes termékek bejegyzése már nem lesz kötelező. Amennyiben előzetes bejegyzésre vagy 
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adatmegosztásra van szükség, akkor a 10. cikket kell majd alkalmazni.

Módosítás: 93
19. cikk (1) bekezdés második albekezdés

A 25. cikk (4) bekezdése negyedik 
albekezdésének a sérelme nélkül, a 
bejegyeztetésre kötelezett megkezdheti az 
anyag gyártását vagy behozatalát, ha az 
Ügynökség nem küld a bejegyzési dátumot 
követően három héten belül a 18. cikk (2) 
bekezdésével összhangban ezzel ellentétes
értesítést.

A 25. cikk (4) bekezdése negyedik 
albekezdésének a sérelme nélkül, a 
bejegyeztetésre kötelezett megkezdheti 
és/vagy folytathatja az anyag gyártását vagy 
behozatalát, ha az Ügynökség nem küld a 
bejegyzési dátumot követően három héten 
belül a 18. cikk (2) bekezdésével 
összhangban ettől eltérő értesítést.

Indokolás

A (2) bekezdés azt jelzi, hogy további értesítésig az egész termelést le kell állítani. Ez zavarni 
fogja a piacot és a vállalatok üzleti politikáját. Az árutermelésnek az Ügynökség eltérő
értesítéséig folytatódnia kell. A piacról és az egyedi felhasználásokból való kizárás számos 
készítményt és gyártási előírást érintene, és hosszadalmas átdolgozási és értékelési munkát 
igényelne. Következtetésképpen idő kell a későbbi felhasználóknak, hogy a termelés folytatása 
közben átdolgozzák és értékeljék az új előírásokat. Ez csak akkor végezhető el, ha a 
szállítóknak türelmi időt biztosítanak, addig a határidőig, amíg kivonják az anyagot a 
forgalomból.

Módosítás: 94
19. cikk (1) bekezdés utolsó albekezdés (új)

A be nem jegyeztetett bevezetett anyagok 
esetében, beleértve az egyedi 
felhasználásokat is, az érintett gyártónak 
vagy importőrnek 36 hónap áll 
rendelkezésre az anyagnak a piacról történ
ő kivonására, beleértve a 21. cikkben 
említett határidő utáni egyedi felhasználást 
is.

Indokolás

A 19. cikk (1) bekezdése második albekezdésének módosításához kapcsolódik. 

Módosítás: 95
20. cikk (1) bekezdés c) pont
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c) az általa gyártott vagy behozott éves vagy 
összmennyiség jelentős megváltozása;

törölve

Indokolás

Valamennyi mennyiségi követelményt következetesen el kell hagyni.

Módosítás: 96
20. cikk (1) bekezdés d) pont

d) új felhasználások, amelyre az anyagot 
gyártják vagy behozzák, és amelyekről ésszer
űen elvárható, hogy tudomást szerezzen;

d) új felhasználások vagy 
felhasználási/expozíciós kategóriák, 
amelyre az anyagot gyártják vagy behozzák, 
és amelyekről tudomása van, és amelyeket 
támogat;

Indokolás

Az „ésszerűen elvárható” megfogalmazás a gyakorlatban nem használható. A gyártót/import
őrt nem lehet arra kötelezni, hogy bejelentse a nem támogatott alkalmazásokat.

Módosítás: 97
20. cikk (2) bekezdés

(2) A 10. vagy a 17. cikk hatálya alá tartozó
esetekben az (1) bekezdés c) pontjában 
meghatározott információkat minden egyes 
bejegyeztetésre kötelezett külön nyújtja be.

törölve

Indokolás

Valamennyi mennyiségi követelményt következetesen el kell hagyni.

Módosítás: 98
6. fejezet cím

A bevezetett anyagokra és bejelentett 
anyagokra alkalmazandó átmeneti 

rendelkezések

törölve
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Módosítás: 99
II a. cím (új)

AZ ANYAGOK BEJEGYZÉSÉRE 
ALKALMAZANDÓ ÁTMENETI 

RENDELKEZÉSEK

Indokolás

Az új IIa. cím azt jelenti, hogy egy adott időpontra lehetővé válik valamennyi anyag egységes 
előzetes bejegyzése. Ez nagyobb tervezési biztonságot tesz lehetővé a gyártók, feldolgozók, 
felhasználók és a hatóságok számára. A korai együttműködésnek és a könnyebb 
konzorciumalakításnak köszönhetően kevesebb anyag fog eltűnni a piacról. Ezzel különösen a 
KKV-kat és a későbbi felhasználókat tehermentesítik. Már öt év múlva rendelkezésre állnak 
majd az anyagok tulajdonságaira és expozíciójára vonatkozó legfontosabb információk.

Módosítás: 100
1. fejezet (új)

ALAPELVEK

Módosítás: 101
20 a. cikk (új)

20a. cikk

Az átmeneti rendelkezések alkalmazási köre

E cím átmeneti rendelkezéseit csak olyan 
bevezetett anyagokra lehet alkalmazni, 
amelyekre a gyártó vagy importőr 
megkapta az előzetes bejegyzési számot.

Módosítás: 102
21. cikk (1) bekezdés

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

(1) A 19. cikk e rendelet hatálybalépését 
követően öt éven át nem alkalmazandó az 1. 
feldolgozási lista bevezetett anyagaira (22e. 
cikk).
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a) rákkeltő, mutagén vagy szaporodásra 
toxikus anyagként a 67/548/EGK 
irányelvvel összhangban az 1. és 2. 
kategóriába besorolt bevezetett anyagok, 
amelyeket e rendelet hatálybalépését követ
ően legalább egyszer gyártónként vagy 
importőrönként legalább évi 1 tonna 
mennyiségben a Közösségben gyártanak 
vagy oda behoznak;

b) olyan bevezetett anyagok, amelyeket e 
rendelet hatálybalépését követően legalább 
egyszer, gyártónként vagy importőrönként 
legalább évi 1000 tonna mennyiségben a 
Közösségben gyártanak vagy oda behoznak.

Módosítás: 103
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 hét éven át nem alkalmazandó 2. 
feldolgozási lista bevezetett anyagaira (22 f. 
cikk (1) bekezdés).

Módosítás: 104
21. cikk (2 a) bekezdés (új)

(2a) A 19. cikk e rendelet hatálybalépését 
követően kilenc éven át nem alkalmazandó
3. feldolgozási lista bevezetett anyagaira 
(22f. cikk (2) bekezdés).

Módosítás: 105
21. cikk (3) bekezdés
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(3) A 19. cikk e rendelet hatálybalépését 
követően 11 éven át nem alkalmazandó az 
olyan bevezetett anyagokra, amelyeket e 
rendelet hatálybalépését követően legalább 
egyszer, gyártónként vagy importőrönként 
legalább évi 1 tonna mennyiségben a 
Közösségben gyártanak vagy oda behoznak.

(3) A 19. cikk e rendelet hatálybalépését 
követően 11 éven át nem alkalmazandó a 4. 
feldolgozási lista bevezetett anyagaira (22f. 
cikk (3) bekezdése).

Módosítás: 106
21. cikk (3 a) bekezdés (új)

(3a) Az (1)–(3) bekezdésben előírt átmeneti 
rendelkezések alkalmazásának az a 
feltétele, hogy egy bevezetett anyag 
lehetséges bejegyeztetésre kötelezettje ezt az 
anyagot a 22a. cikk szerint az ott előírt 
adatokkal és az ott rögzített határidőn belül 
bejelentette az anyagjegyzékbe, és erről egy 
előzetes bejegyzési számot kapott.

Módosítás: 107
21. cikk (3 b) bekezdés (új)

(3b) Az (1)–(3) bekezdésben előírt átmeneti 
rendelkezések alkalmazásának joga megsz
űnik, ha a bejegyeztetésre kötelezett az 
anyagjegyzékbe bejelentett anyag 
tekintetében a 22c. cikkben kitűzött határid
őn belül nem nyújtja be az ott említett 
alapvető információkat; az (1)–(4) 
bekezdésben említett átmeneti 
rendelkezések alkalmazási jogának megsz
űntével a 22a. cikk (4) bekezdése szerint 
kiadott előzetes bejegyzési szám is érvényét 
veszti. Az 1. feldolgozási lista anyagaira 
(22e. cikk) az előző mondat nem 
alkalmazandó.

Módosítás: 108
21. cikk (3 c) bekezdés (új)
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(3c) A (3b) cikk a telephelyen elkülönített 
köztes termékekre és a szállított elkülönített 
köztes termékekre nem alkalmazandó.

Módosítás: 109
21. cikk (3 d) bekezdés (új)

(3d) A termékekben lévő vegyi anyagok 
igazgatási rendszerének 6. cikk szerinti és 
az 54. cikk a)–f) pontjával együtt történő
bevezetése céljából önkéntes eszközként 
ágazatspecifikus iránymutatást kell 
bevezetni hat évvel a rendelet 
hatálybalépését követően. 

Indokolás

Egy, a szállítói láncban szereplő engedélyezett vegyi anyagok felhasználásának igazgatását m
űködtető rendszer létrehozása érdekében. Ez biztosítani fogja a zökkenőmentes átmenetet, 
beleértve a KKV-kat is. 

Módosítás: 110
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 a II. és VI. cím
szempontjából bejegyeztetésnek és 
értékelésnek minősül, és az Ügynökség e 
rendelet hatálybalépést követően egy éven 
belül bejegyzési számot ad ki.
A 793/93/EGK rendelet1, illetve más ezzel 
egyenértékű, nemzetközileg elismert eljárás 
szerint e rendelet hatálybalépése előtt 
elvégzett értékelés e cím alkalmazásában 
bejegyeztetésnek és értékelésnek minősül. 
Az Ügynökség e rendelet hatálybalépését 
követően egy éven belül bejegyzési számot 
ad ki.

______________________
1 HL L 84., 1993.4.5., 1. o.

Indokolás



PE 357.691v03-00 52/120 AD\576536HU.doc

HU

Az ilyen anyagokat az új anyagok bejelentési eljárása, illetve a meglévő anyagokra vonatkozó
rendelet keretében már értékelték. Ezeket az értékeléseket el kell ismerni. A dokumentációk 
ismételt benyújtása szükségtelen lenne.

Módosítás: 111
22. cikk (2) bekezdés

(2) Ha a törzskönyvezett anyag gyártónként 
vagy importőrönként gyártott vagy behozott 
mennyisége eléri a 11. cikkben megadott 
következő mennyiségi küszöböt, a 9. és a 
11. cikkel összhangban be kell nyújtani az 
adott mennyiségi küszöbnek megfelelő
pótlólagosan előírt információkat, valamint 
az összes alacsonyabb mennyiségi 
küszöbnek megfelelő információt, kivéve 
akkor, ha ezeket a fenti cikkekkel 
összhangban már benyújtották.

(2) Az (1) bekezdés szerint bejegyeztetettnek 
minősülő anyagokra a 20. cikk 
alkalmazandó.

Indokolás

A mennyiségi küszöbértékekre való hivatkozás szükségtelen (lásd a 11. cikk indokolását). 
Csupán a 20. cikk szerinti bejelentési kötelezettséget kell szem előtt tartani.

Módosítás: 112
1 a. fejezet cím (új)

ELŐZETES BEJEGYZÉS

Módosítás: 113
22 a. cikk cím (új)

22a. cikk
Az anyagjegyzékbe való kötelező bejelentés

Indokolás

Az új IIa. cím biztosítani fogja, hogy az anyagjegyzék elkészítésével (lásd a 3. cikk 20. 
pontját) a vállalatok az alapvető információkat is bejelentsék (lásd a 22c. cikket). Ezek az 
anyag tulajdonságaira, az expozícióra és a felhasználásra vonatkozó legfontosabb 
információkat tartalmazzák. Ennek alapján a további bejegyzések céljából lépcsőzetes
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feldolgozási listákkal rangsorolást lehet kialakítani.

Módosítás: 114
22 a. cikk (1) bekezdés (új)

(1) Amennyiben e rendelet nem rendelkezik 
másképp, az a gyártó vagy importőr, amely 
egy anyagot önmagában vagy 
készítményben gyárt vagy importál, legkés
őbb e rendelet hatálybalépését követő 18
hónapot követően az anyagjegyzékbe való
felvétel céljából jelenti az Ügynökségnek a 
(2) bekezdésben említett információkat.

Indokolás

A kérelembenyújtási jog elsősorban a későbbi felhasználók számára fontos, akik a bejelentési 
határidő lejártát követően megállapítják, hogy a beszállítójuk nem jelentett be egy fontos 
anyagot. Az utólagos bejelentési időszak alatt lehetőségük nyílik arra, hogy egy új beszállítót 
találjanak, és bejelentessék, vagy saját maguk bejelentsék az anyagot.

Módosítás: 115
22 a. cikk (2) bekezdés (új)

(2) A következő információkat kell 
bejelenteni az Ügynökség által a 108. cikkel 
összhangban meghatározott formában:

a) a gyártó vagy importőr neve és címe, 
valamint a kapcsolattartó személy neve;

b) nyilatkozat arról, hogy jóváhagyták-e a 
gyártó vagy importőr nevének és címének a 
22b. cikk (2) bekezdése szerinti közzétételét;
c) az anyag és adott esetben az 
anyagcsoport neve, beleértve a CAS-számot 
is, amennyiben rendelkezésre áll;

d) utalás azokra a toxikológiai vagy 
ökotoxikológiai végpontokra, amelyekre 
vonatkozó tanulmányokkal rendelkezik a 
gyártó vagy importőr a gerinces állatokon 
saját maga által végzett kísérletek alapján;
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e) nyilatkozat arról, hogy az anyagot 
kizárólag a telephelyen elkülönített köztes 
termékekként vagy szállított elkülönített 
köztes termékekként használják-e fel;

f) nyilatkozat arról, hogy a gyártó vagy 
importőr hajlandó-e a 10. cikk szerint 
együttműködni egy konzorciumban.

Módosítás: 116
22 a. cikk (3) bekezdés (új)

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben 
meghatározott határidő lejár, akkor az 
Ügynökség egy további 6 hónapos utólagos 
bejelentési határidőn belül benyújtott 
kérelem alapján, indokolt esetben 
engedélyezi az utólagos bejelentést az 
anyagjegyzékbe a (2) bekezdésben rögzített 
feltételek mellett. Az alapvető információk 
benyújtására az utólagos bejelentés esetén 
is a 22c. cikkben meghatározott határidő
alkalmazandó. Amennyiben az Ügynökség 
elutasítja az utólagos bejelentést, úgy e 
határozat ellen a 87., 88. és 89. cikk 
rendelkezéseivel összhangban lehet 
fellebbezni.

Módosítás: 117
22 a. cikk (4) bekezdés (új)

(4) Az Ügynökség a 22a. cikk szerinti 
anyagjegyzékbe való bejelentést egy 
számmal látja el (előzetes bejegyzési szám), 
továbbá rögzíti a bejelentés Ügynökséghez 
való beérkezésének időpontját. Az 
Ügynökség haladéktalanul értesíti az 
érintett gyártót vagy importőrt az előzetes 
bejegyzési számról és a beérkezés id
őpontjáról. Ennek során az Ügynökség 
felhívja a gyártó vagy importőr figyelmét a 
22c. cikk szerinti bejelentési kötelezettségre, 
továbbá e kötelezettségek nem teljesítésének 
vagy elmulasztásának következményeire.
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Az előzetes bejegyzési szám az anyag 
ideiglenes gyártására és behozatalára 
vonatkozó jogosultság igazolására szolgál a 
21. cikk értelmében.

Indokolás

A kialakítandó prioritások szempontjából az anyag toxikus tulajdonságai, az expozíció
mértéke és a gyártási mennyiség a mérvadó. Mindegyik anyagot ez alapján veszik fel az 
feldolgozási listák egyikébe, majd egy meghatározott időpontban a bejegyzés céljából lehívják 
ezeket. Ezzel gyorsabban, magasabb fokú biztonságot érnek el, és megkönnyítik a 
konzorciumok alakítását.

Módosítás: 118
22 a. cikk (5) bekezdés (új)

(5) A (4) bekezdés megfelelően
alkalmazandó a telephelyen elkülönített 
köztes termékekre és a szállított elkülönített 
köztes termékekre, amennyiben az 
Ügynökség az anyagjegyzékbe való
bejelentést egy, a 18. cikk (1) bekezdése 
szerinti bejegyzési számmal látja el.

Módosítás: 119
22 a. cikk (6) bekezdés (új)

(6) A későbbi felhasználók az 
anyagjegyzéknek a 22b. cikk (2) bekezdése 
szerinti közzétételét követő egy éven belül 
közlik az Ügynökséggel, hogy rendelkeznek-
e toxikológiai vagy ökotoxikológiai 
végpontokra vonatkozóan gerinces 
állatokon végzett saját kísérletek alapján 
készített tanulmányokkal. Az Ügynökség 
kiegészíti az anyagjegyzéket, és az (5) 
bekezdés első mondatában említett határidő
lejártát követő 30 napon belül közzéteszi ezt 
a kiegészítést.



PE 357.691v03-00 56/120 AD\576536HU.doc

HU

Módosítás: 120
22 b. cikk (új)

22b. cikk

Anyagjegyzék

Indokolás

Már korán nagy fokú átláthatóságot tesz lehetővé, ha az Ügynökség közzéteszi az 
anyagjegyzéket.

Módosítás: 121
22 b. cikk (1) bekezdés (új)

(1) Az ügynökség a 22a. cikkben 
meghatározott információkat vezeti az 
anyagjegyzékben.

Módosítás: 122
22 b. cikk (2) bekezdés (új)

(2) Az Ügynökség egy hónappal a 22a. cikk 
(1) bekezdésében említett bejelentési 
határidő után közzéteszi az anyagjegyzékbe
bejelentett valamennyi anyagot, és 
feltünteti mellettük a következőket:

Módosítás: 123
22 b. cikk (2) bekezdés a) pont (új)

a) az anyag és adott esetben az 
anyagcsoport neve, beleértve a CAS-
számot, amennyiben rendelkezésre áll;

Módosítás: 124
22 b. cikk (2) bekezdés b) pont (új)
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b) adott esetben a gyártó vagy az importőr 
neve és címe, amennyiben rendelkezésre áll 
a 22a. cikk (2) bekezdésének b) pontja 
szerinti jóváhagyás;

Módosítás: 125
22 b. cikk (2) bekezdés c) pont (új)

c) utalás arra, hogy mely toxikológiai és 
ökotoxikológiai végpontok tekintetében 
állnak rendelkezésre gerinces állatokon 
végzett kísérletek alapján készített 
tanulmányok;

Módosítás: 126
22 b. cikk (3) bekezdés (új)

(3) Az Ügynökség a 22a. cikk (3) bekezdése 
szerint engedélyezett utólagos bejelentések 
alapján az utólagos bejelentési határidő
lejártát követő egy hónapon belül közzéteszi 
a (2) bekezdés szerinti információkat.

Módosítás: 127
22 c. cikk cím (új)

22c. cikk

Alapvető információk

Módosítás: 128
22 c. cikk (1) bekezdés (új)
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(1) Az anyagjegyzékbe felvett anyag 
minden gyártójának és importőrének az 
anyagjegyzéknek a 22b. cikk (2) bekezdése 
szerinti közzétételét követő 3 év és 6 
hónapon belül minden anyag tekintetében 
be kell jelentie az Ügynökségnek a (2) 
bekezdésben meghatározott alapvető
információkat. Az előző mondat az 1. 
feldolgozási lista (22e. cikk) anyagai 
tekintetében nem alkalmazandó.

Módosítás: 129
22 c. cikk (2) bekezdés (új)

(2) A következő információkat kell 
bejelenteni az Ügynökség által a 108. cikkel 
összhangban meghatározott formában:

Módosítás: 130
22 c. cikk (2) bekezdés a) pont (új)

a) az anyagtulajdonságokra vonatkozó
információk az V. mellékletnek megfelel
ően;

Módosítás: 131
22 c. cikk (2) bekezdés b) pont (új)

b) osztályozás és jelölés, amennyiben 
rendelkezésre áll;

Módosítás: 132
22 c. cikk (2) bekezdés c) pont (új)

c) a felhasználási kategóriára vonatkozó
információk;

Módosítás: 133
22 c. cikk (2) bekezdés d) pont (új)
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d) az expozícióra vonatkozó információk;

Módosítás: 134
22 c. cikk (2) bekezdés e) pont (új)

e) szükség esetén a 2. feldolgozási listára
való felvétel a 22f. cikk (1b) bekezdése 
szerint.

Módosítás: 135
22 c. cikk (3) bekezdés (új)

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben említett
határidő lejár, akkor az Ügynökség egy 
további 6 hónapos utólagos bejelentési 
határidőn belül benyújtott kérelem alapján 
indokolt esetben engedélyezi az alapvető
információk és a 22a. cikk (2) bekezdése 
szerinti információk (2) bekezdésnek 
megfelelő utólagos bejelentését az 
anyagjegyzékben szereplő anyagok 
tekintetében. Ebben az esetben az 
Ügynökség előzetes bejegyzési számot ad ki 
a fent említett információkat benyújtó
gyártónak/importőrnek.

Módosítás: 136
22 c. cikk (4) bekezdés (új)
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(4) A telephelyen elkülönített köztes 
termékként vagy szállított elkülönített 
köztes termékként felhasznált monomerek 
kivételével az (1)–(5) bekezdés nem 
alkalmazandó a telephelyen elkülönített 
köztes termékekre és a szállított elkülönített 
köztes termékekre. Ezen anyagok 
gyártóinak és importőreinek azonban – a 
szenzibilizációra vonatkozó adatok 
kivételével – ki kell dolgozniuk a (2a) 
bekezdésben említett információkat, 
amelyek az V. mellékletnek megfelelően az 
anyagtulajdonságokra vonatkoznak; ezeket 
az információkat a hivatalos ellenőrzések 
kapcsán (122. cikk) kérésre az illetékes 
hatóságok és az Ügynökség rendelkezésére 
kell bocsátani.

Módosítás: 137
22 c. cikk (5) bekezdés (új)

(5) A 10. cikk és a 18. cikk (2) 
bekezdésének első, harmadik és azt követő
mondatai, továbbá (3) és (4) bekezdése 
megfelelően alkalmazandó.

Módosítás: 138
3. fejezet cím (új)

A BEJEGYZÉSSEL KAPCSOLATOS 
PRIORITÁSOK KIALAKÍTÁSA AZ 

ÁTMENETI IDŐSZAKBAN

Módosítás: 139
22 e. cikk (új)

22e. cikk 
Az első feldolgozási lista anyagai

(1) Az 1. feldolgozási lista anyagait a 
rendelet hatálybalépését követő 5 éven belül 
kell bejegyeztetni. 



AD\576536HU.doc 61/120 PE 357.691v03-00

HU

(2) Az 1. feldolgozási lista és annak 
esetleges kiegészítései vagy módosításai
közzétételére a 22b. cikk (2) bekezdésének 
d) pontjával összhangban, az anyagjegyzék 
közzétételével együtt kerül sor.

Módosítás: 140
22 f. cikk (új)

22f. cikk 
A második, harmadik és negyedik

feldolgozási lista anyagai

(1) A második feldolgozási lista anyagait a 
rendelet hatálybalépését követő 7 éven belül 
kell bejegyeztetni.
(2) A harmadik feldolgozási lista anyagait 
a rendelet hatálybalépését követő 9 éven 
belül kell bejegyeztetni.

(3) A negyedik feldolgozási lista anyagait a 
rendelet hatálybalépését követő 11 éven 
belül kell bejegyeztetni.

(4) Az Ügynökség a 22c. cikk (1) 
bekezdésében az alapvető információk 
bejelentésére megadott határidő lejártát 
követő egy hónapon belül közzéteszi a 
második, harmadik és negyedik 
feldolgozási listát. Amennyiben az alapvető
információk engedélyezett utólagos 
bejelentése következtében (22c. cikk (3) 
bekezdése) a 22d. cikk (2) bekezdésének 
második mondata és a 22d. cikk (3) 
bekezdése szerint ki kell egészíteni, vagy 
módosítani kell az feldolgozási listát, akkor 
az Ügynökség a 22c. cikk (3) bekezdésében 
említett utólagos bejelentési határidő
lejártát követő egy hónapon belül közzéteszi 
ezeket a kiegészítéseket vagy módosításokat.

Módosítás: 141
25. cikk (5) bekezdés
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(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 a 
költségek (8a) bekezdés szerint kiszámított 
hányadát.

Módosítás: 142
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 (8a) 
bekezdés szerint kiszámított hányadára, 
amelyet a nemzeti bíróságokon 
érvényesíthetnek. 

Módosítás: 143
25. cikk (8 a) bekezdés (új)
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(8a) Az Ügynökség folyószámlát nyit 
minden bejegyeztetésre kötelezettnek. Az els
ő bejegyeztetés költségét az Ügynökség ellen
őrzi. Minden további, az eredeti bejegyzésb
ől részesedő vagy abból haszonra szert tevő
bejegyeztetésre kötelezett az eredeti költség 
részesedésének megfelelő hányadát fogja 
fizetni, vagyis minden belépő
bejegyeztetésre kötelezett csökkenteni fogja 
saját belépési költségét, és egyidejűleg a 
már bejegyeztetésre kötelezettekét is. A már 
bejegyeztetésre kötelezetteknek visszafizetik 
(meghitelezik) az új bejegyeztetésre 
kötelezett által okozott költségcsökkenés rá
eső hányadát. 

Indokolás

A cél az, hogy minden bejegyeztetésre kötelezett érdekelt lesz a bejegyeztetésnek a lehető
leghamarabb, a lehető legtöbb emberrel történő megosztásában pénzügyi terheinek 
csökkentése érdekében.

Módosítás: 144
26. cikk

A bevezetett anyagok előzetes bejegyzésére 
vonatkozó kötelesség

törölve

(1) A 21. cikkben meghatározott átmeneti 
szabályok kihasználása érdekében a 
bevezetett anyagok minden potenciális 
bejegyeztetésre kötelezettje benyújtja az 
Ügynökség által a 108. cikkel összhangban 
meghatározott formában az Ügynökségnek 
a következő információkat:

a) az egyes anyagok és adott esetben az 
anyagcsoport neve, ha rendelkezésre áll az 
EINECS- és a CAS-számmal együtt;

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

c) a bejegyzés tervezett 
határideje/mennyiségi tartomány;
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d) utalás azokra a fizikai-kémiai, 
toxikológiai és ökotoxikológiai 
végpontokra/tulajdonságokra, amelyek 
tekintetében esetlegesen idevágó vizsgálatok 
vagy információk állnak a rendelkezésére a 
bejegyzési információs követelmények 
céljából;
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.

A potenciális bejegyeztetésre kötelezett az 
első albekezdés alapján benyújtandó
információkat azokra a 
végpontokra/tulajdonságokra korlátozhatja, 
amelyekhez kísérletekre volt szükség.

(2) Az (2) bekezdésben említett 
információkat legkésőbb 18 hónappal a 
következők előtt be kell nyújtani:
a) a 21. cikk (1) bekezdésében a legalább 
évi 1000 tonna mennyiségben gyártott vagy 
behozott bevezetett anyagok tekintetében 
megállapított határidő;

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

(3) Azok a bejegyeztetésre kötelezettek, akik 
nem nyújtják be a 21. cikk alapján előírt 
információkat, nem támaszkodhatnak a 21. 
cikk előírásaira. 4. Az évi 1 tonnánál kisebb 
mennyiségű bevezetett anyagok gyártói és 
importőrei valamint a későbbi felhasználók 
benyújthatják az Ügynökségnek az 
Ügynökség által a 108. cikkel összhangban 
meghatározott formában az (1) 
bekezdésben említett információkat
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(4) Az évi 1 tonnánál kisebb mennyiségű
bevezetett anyagok gyártói és importőrei, 
valamint a későbbi felhasználók 
benyújthatják az Ügynökségnek az 
Ügynökség által a 108. cikkel összhangban 
meghatározott formában az (1) 
bekezdésben említett információkat.
(5) Az Ügynökség az (1)–(4) bekezdéssel 
összhangban benyújtott információkat egy 
adatbázisban rögzíti. Azoknak a gyártóknak 
és importőröknek, akik az adott anyagra 
vonatkozóan az (1)–(4) bekezdéssel 
összhangban információkat nyújtottak be, 
biztosítja az ezekhez az egyes anyagokra 
vonatkozóan tárolt adatokhoz való
hozzáférést. A tagállam illetékes hatóságai 
úgyszintén hozzáférhetnek az adatokhoz.

Indokolás

Az említett rendelkezéseket törölni kell a III. címből, mivel az előzetes bejegyzést magától 
értetődően a bejegyzésről szóló IIa. címben kell szabályozni (lásd különösen ez utóbbi 20a. és 
22. cikkét). Az állatkísérletek számának csökkenése szempontjából nincs szükség előzetes 
bejegyzésre.

Módosítás: 145
27. cikk (1) bekezdés

(1) Az összes gyártó és importőr, aki a 26. 
cikkel összhangban egyazon bevezetett 
anyagra vonatkozóan információt nyújtott be 
az Ügynökségnek, egy anyaginformációs 
cserefórum (SIEF) résztvevőjévé válik.

(1) Az összes gyártó, importőr és későbbi 
felhasználó, aki a 22a. cikkel összhangban 
egyazon bevezetett anyagra vonatkozóan 
információt nyújtott be az Ügynökségnek, 
egy anyaginformációs cserefórum (SIEF) 
résztvevőjévé válik.

Indokolás

A veszélyességi és expozíciós adatok megosztása érdekében a későbbi felhasználók számára 
elérhetővé kell tenni a SIEF-et. A módosítás az előző módosításokból következik, mivel a 26. 
cikket törölni kell. Az információkat most a 22a. cikk alapján kell bejelenteni az 
anyagjegyzékbe. 

Módosítás: 146
28. cikk (1) bekezdés
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(1) Mielőtt a bejegyzés céljából az 
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.

(1) Mielőtt a bejegyzés céljából az 
információs követelmények teljesítése 
érdekében gerinces állatokon hajtana végre 
kísérletet, a SIEF résztvevő a 22b. cikkben 
említett anyagjegyzék 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, elkéri ezt a 
tanulmányt.

Indokolás

A módosítás az előző módosításokból következik, mivel a 26. cikket törölni kell. Az 
információkat ehelyett a 22b. cikk szerinti anyagjegyzék fogja tartalmazni.

Az állatokra vonatkozó létező tanulmányokra irányuló kéréseket nem kellene határidőhöz 
kötni, mivel a tanulmányokra vagy már a 22c. cikk szerinti alapvető információk 
összeállításakor, vagy pedig a bejegyeztetés időpontjában szükség van. Ezenkívül meg kell 
hagyni azt a lehetőséget, hogy a tanulmányokat már korábban is elkérjék, például ha egy 
korábbi időpontban kívánják elvégezni a bejegyeztetést. 

Módosítás: 147
28. cikk (2) bekezdés

(2) Ha a SIEF-en belül nem áll rendelkezésre 
idevágó, gerinces állatokon végzett 
kísérleteket magában foglaló vizsgálat, a 
résztvevő felveszi a kapcsolatot az adott 
SIEF más résztvevőivel, akik az anyagnak 
ugyanarra vagy hasonló felhasználására 
vonatkozóan nyújtottak be információkat, és 
akiknek szüksége lehet e vizsgálat 
végrehajtására. Minden ésszerű lépést 
megtesznek annak érdekében, hogy 
megállapodásra jussanak a tekintetben, hogy 
a többi résztvevő nevében ki hajtja végre a 
vizsgálatot.

(2) Ha a SIEF-en belül nem áll rendelkezésre 
idevágó, gerinces állatokon végzett 
kísérleteket magában foglaló vizsgálat, a 
résztvevő felveszi a kapcsolatot az adott 
SIEF más résztvevőivel, akik az anyagnak 
ugyanarra vagy hasonló felhasználására, vagy
felhasználási és expozíciós kategóriájára
vonatkozóan nyújtottak be információkat, és 
akiknek szüksége lehet e vizsgálat 
végrehajtására. Minden ésszerű lépést 
megtesznek annak érdekében, hogy 
megállapodásra jussanak a tekintetben, hogy 
a többi résztvevő nevében ki hajtja végre a 
vizsgálatot.

Módosítás: 148
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28 a. cikk (új)

28a. cikk
Illetékesség és jogvédelem

(1) Eltérő rendelkezés hiányában az e cím 
szerinti határozatok meghozatalára az 
Ügynökség illetékes.
(2) Az Ügynökség e cím szerinti határozatai 
ellen a 87., 88. és 89. cikk rendelkezéseivel 
összhangban lehet fellebbezni.

Indokolás

Az egyértelműség érdekében kifejezetten ki kell emelni az Ügynökség illetékességét az egész 
III. cím alkalmazásában. Az ügyek és azok eredetének felsorolása helyett egy helyen kell
rögzíteni a fellebbezési jogot.

Módosítás: 149
29. cikk (1 a) bekezdés (új)

(1a) Ez nem alkalmazandó azokra az 
anyagokra és készítményekre, amelyeket évi 
1 kg alatti mennyiségben, illetve egyszeri 
szállítás keretében tudományos kutatási és 
fejlesztési célból hoznak forgalomba.

Indokolás

Aránytalan követelmény lenne, ha a nagyon kis mennyiségekre és egyszeri szállításokra
(például egyetemi oktatók számára) biztonsági adatlapokat kellene készíteni.

Módosítás: 150
29. cikk (6) bekezdés második albekezdés

Amennyiben vegyi anyagbiztonsági értékelést 
végeznek, a vonatkozó expozíciós leírásokat 
a biztonsági adatlap mellékletében helyezik 
el.

Amennyiben vegyi anyagbiztonsági értékelést 
végeznek, a vonatkozó felhasználási és 
expozíciós kategóriákat, beleértve az 
expozíciós leírások megjelölését is, a 
biztonsági adatlap mellékletében helyezik el, 
és/vagy konzultációs célból elektronikus 
formában elérhetővé teszik.
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Indokolás

A felhasználási és expozíciós kategóriák (UEC) a kockázatkezelési intézkedésekre, az 
expozíciós célértékekre (pl. DNEL, PNEC) és a szállító láncban történő alkalmazás 
feltételeire vonatkozó információk rendszerezett átadásának legfőbb eszközei. Segítik 
gazdaságnak a szállítói láncban lévő szereplőit saját kockázatértékelésük során, valamint a 
szállítói lánc következő gazdasági szereplőire vonatkozó biztonsági adatlap összeállítását. 

Módosítás: 151
29. cikk (7) bekezdés

(7) Az azonosított felhasználások
tekintetében a későbbi felhasználó a neki 
átadott biztonsági adatlap megfelelő
információit használja fel.

(7) Az azonosított expozíciós kategóriák
tekintetében a későbbi felhasználó a neki 
átadott biztonsági adatlap megfelelő
információit használja fel.

Indokolás

Szükségtelen követelmény, hogy mindössze a rendelet hatálybalépése miatt még egyszer el kell 
küldeni a biztonsági adatlapokat, még akkor is, ha ezek már az átvevő fél rendelkezésére 
állnak.

Módosítás: 152
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) Ha a 29. cikk (6) bekezdésében 
megállapított követelményeknek megfelelő
biztonsági adatlapot e rendelet 
hatálybalépése előtt nem adtak át, 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:

Indokolás

Lásd a 29. cikk (7) bekezdésére vonatkozó módosítás indokolását.

Módosítás: 153
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30. cikk (1) bekezdés a) pont

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

törölve

Indokolás

Ha a készítményekben nem veszélyesként besorolt anyagokat használnak fel, akkor ezen 
anyagok bejegyzési számait nem kell feltüntetni a biztonsági adatlapon, amennyiben a 
biztonsági adatlap kötelező adatai a veszélyes készítmények tekintetében csak a veszélyes 
alkotóanyagok bejegyzési számára korlátozódnak, a veszélytelenekére nem.

Módosítás: 154
30 a. cikk (új)

30a. cikk

A termékekben lévő anyagokra vonatkozó
tájékoztatási kötelezettség 

(1) A szállító lánc szereplője, aki 
önmagában vagy egy készítményben 
belevegyít egy termékbe egy olyan anyagot, 
amely megfelel az 54. cikk a)–f) pontja 
szerinti engedélyeztetési kritériumoknak, 
és/vagy a 67/548/EGK irányelv szerint 
veszélyesként sorolták be, kérelemre 
tájékoztatja a szállítói lánc következő
szereplőjét arról, hogy a termékben jelen 
van az anyag. 

(2) Az Európai Bizottság a 130. cikk (3) 
bekezdésében említett eljáérásnak megfelel
ően határoz az e cikkben említett 
tájékoztatás formáiról. 

(3) Egy termék gyártója vagy importőre a 
következő információt adja a fogyasztónak, 
amennyiben a fogyasztó azt kéri: 

a) van-e a termékben az 54. cikk szerinti 
engedélyeztetési kritériumoknak megfelelő
anyag. 
b) amennyiben igen, azon anyagok közül 
melyiket tartalmazza a termék. 

Indokolás
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A REACH információátadást követel meg a szállítói láncban, mégpedig a vegyi anyag 
gyártójától egészen a vegyi anyagok későbbi felhasználóiig. Ugyanakkor az 
információáramlás megszakad, ha a vegyi anyag bekerül egy termékbe. E módosítás 
biztosítja, hogy a termékek szállítói láncának további szereplői információt kapjanak, ami 
lehetővé teszi, hogy ezáltal hozzájáruljanak a termékekben lévő anyagok felhasználásának 
jobb kockázatkezeléséhez. Ez az információ szükséges továbbá a termékek 
gyártói/felhasználói számára is, annak érdekében, hogy megfeleljenek az egyéb EK-
jogszabályoknak (pl. a termékbiztonságról szóló irányelv, játékokról szóló irányelv), és 
információt adjanak a fogyasztóknak. 

Módosítás: 155
34. cikk (2) bekezdés

(2) Minden későbbi felhasználó jogosult arra, 
hogy az anyagot szállító gyártóval, import
őrrel vagy későbbi felhasználóval írásban 
ismertessen egy felhasználást annak 
érdekében, hogy az azonosított felhasználás 
legyen. Ennek során megfelelő információkat 
bocsát rendelkezésre ahhoz, hogy a szállítója 
a vegyi anyagbiztonsági értékelésében 
expozíciós leírást dolgozhasson ki az adott 
felhasználásra.

(2) Minden későbbi felhasználó jogosult arra, 
hogy az anyagot szállító gyártóval, import
őrrel vagy későbbi felhasználóval írásban 
ismertessen egy felhasználást, illetve 
felhasználási és expozíciós kategóriákat 
annak érdekében, hogy az a 3. cikk (25) 
bekezdésében és a 3. cikk (30) 
bekezdésében említett azonosított 
felhasználás legyen. Ennek során megfelelő
információkat bocsát rendelkezésre ahhoz, 
hogy a szállítója a vegyi anyagbiztonsági 
értékelésében ezeket figyelembe vehesse.

Indokolás

Az egyes felhasználások feltüntetése helyett elegendő megadni a felhasználási és expozíciós 
kategóriákat, biztosítva ezáltal, hogy az átvevő félnek ne kelljen felfednie üzleti vagy 
kereskedelmi titkait a beszállítói előtt.

A későbbi felhasználónak képesnek kell lennie egy vagy több további felhasználást vagy 
expozíciós kategóriát jelezni a szállítójának. A felhasználási és expozíciós kategóriáknak kell 
a szállítói lánc során az információ alapját képezniük. A felhasználási és expozíciós 
kategóriák a kockázatkezelési intézkedésekkel, az expozíciós célértékekkel (pl. DNEL, PNEC) 
és a szállítói lánc során történő felhasználás feltételeivel kapcsolatos strukturált 
információátadás fő eszközei. Támogatják a szállítói lánc szereplőit saját kockázatértékelésük 
és a biztonsági adatlapnak a szállítói lánc következő szereplője számára történő elkészítése 
során.
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Módosítás: 156
34. cikk (3) bekezdés

(3) A bejegyzett anyagok esetében a gyártó
vagy importőr teljesíti a 13. cikkben 
megállapított kötelezettségeket, mielőtt a
kérést benyújtó későbbi felhasználónak 
teljesíti az anyag következő szállítását,
feltéve, ha a kérést a szállítás előtt legalább 
egy hónappal nyújtották be, illetve – ha ez 
következik be később – a kérelem után egy 
hónappal. A bevezetett anyagok esetében a 
gyártó vagy importőr a 21. cikkben erre 
meghatározott határidő előtt teljesíti ezt a 
kérelmet, valamint a 13. cikkben 
megállapított kötelezettségeket, feltéve, hogy 
a későbbi felhasználó a szóban forgó határidő
előtt legalább 12 hónappal benyújtja a 
kérését.

(3) A bejegyzett anyagok esetében a gyártó
vagy importőr teljesíti a 13. cikkben 
megállapított kötelezettségeket, mielőtt az
egy felhasználásra, illetve felhasználási és 
expozíciós kategóriákra vonatkozó kérést 
benyújtó későbbi felhasználónak teljesíti az 
anyag következő szállítását, feltéve, ha a 
kérést a szállítás előtt legalább egy hónappal 
nyújtották be, illetve – ha ez következik be 
később – a kérelem után egy hónappal. A 
bevezetett anyagok esetében a gyártó vagy 
importőr a 21. cikkben erre meghatározott 
határidő előtt teljesíti ezt a kérelmet, 
valamint a 13. cikkben megállapított 
kötelezettségeket, feltéve, hogy a későbbi 
felhasználó a szóban forgó határidő előtt 
legalább 12 hónappal benyújtja a kérését.

Módosítás: 157
34. cikk (4) bekezdés

(4) Magának az anyagnak, illetve egy
készítményben lévő anyagnak a későbbi 
felhasználója a XI. melléklettel összhangban 
vegyi anyagbiztonsági jelentést dolgoz ki 
azokra a felhasználásokra, amelyek eltérnek a 
kapott biztonsági adatlap expozíciós 
leírásában feltüntetett feltételektől.

(4) Magának az anyagnak, illetve egy 
készítményben lévő anyagnak a későbbi 
felhasználója a XI. melléklettel összhangban 
vegyi anyagbiztonsági jelentést dolgoz ki 
azokra a felhasználásokra, illetve 
felhasználási és expozíciós kategóriákra, 
amelyek eltérnek a kapott biztonsági adatlap 
expozíciós leírásában, illetve a 
meghatározott felhasználási és expozíciós 
kategóriákban feltüntetett feltételektől.

Indokolás

A későbbi felhasználóknak, különösen a KKV-knak nem kell vegyi anyagbiztonsági jelentést 
készíteniük minden olyan egyedi felhasználásra vonatkozóan, amely nincs összhangban a 
beszállítóik által feltüntetettekkel. Ehelyett csak akkor kellene alkalmazniuk ezt a 
követelményt, ha eltérnek a felhasználási és expozíciós kategóriáktól.
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Módosítás: 158
35. cikk (1) bekezdés

(1) Azon anyag felhasználásának kezdete el
őtt, amelyet az 5. vagy 16. cikkel 
összhangban a szállítói lánc egy korábbi 
szereplője jegyzett be, a későbbi felhasználó
közli az Ügynökséggel az e cikk (2) 
bekezdésében meghatározott információkat, 
ha a kapott biztonsági adatlapon feltüntetett 
expozíciós leírástól eltérő feltételek mellett 
használja az anyagot.

(1) Azon anyag – egy felhasználási vagy 
expozíciós kategóriának megfelelő –
felhasználásának kezdete előtt, amelyet az 5. 
vagy 16. cikkel összhangban a szállítói lánc 
egy korábbi szereplője jegyzett be, a későbbi 
felhasználó közli az Ügynökséggel az e cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
információkat, ha a kapott biztonsági 
adatlapon feltüntetett expozíciós leírástól,
felhasználási kategóriától vagy expozíciós 
kategóriától eltérő feltételek mellett 
használja az anyagokat.

Módosítás: 159
35. cikk (2) bekezdés e) pont

e) a felhasználás(ok) rövid általános leírása; e) a felhasználás(ok), illetve a felhasználási 
és expozíciós kategóriák rövid általános 
leírása;

Módosítás: 160
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 
telephellyel rendelkezik.

(1) A 39-46 cikk alkalmazásában az illetékes 
hatóság az Ügynökség. Ugyanakkor jegyz
őkönyvvel számos eljárás átruházható a 
tagállamok illetékes hatóságaira.

Indokolás

Az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében az Ügynökségnek szélesebb körű
megbízatást és hatáskört kell adni. Így az Ügynökségnek, amelynek a tagállamok és a 
tagállami bizottság – a REACH rendszer szerinti műszaki tanácsadó bizottság – segít és ad 
tanácsot, kell felelnie közösségi szinten az értékelésért. Fontos a tagállami hatóságok közötti 
egyenlő feltételek kialakítása.

Módosítás: 161
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38. cikk (1 a) bekezdés (új)

(1a) A 39–43. cikk alkalmazásában adott 
esetben véleményt kell kérni a 72. cikk e) 
pontjában említett tagállami bizottságtól.

Indokolás

Az Ügynökség a tagállami hatóságok tanácsai szerint és azokkal együttműködve dolgozik, 
azonban teljes körű felelősséggel tartozik minden meghozott döntéséért. 

Módosítás: 162
38. cikk (2) bekezdés

(2) Amennyiben több gyártó vagy importőr 
a 10. vagy 17. cikkel összhangban 
konzorciumot alkotott, akkor az illetékes 
hatóság annak az egy gyártónak vagy 
importőrnek az illetékes hatósága, amely a 
10. vagy 17. cikkel összhangban a többiek 
nevében benyújtja az adatokat az 
Ügynökségnek.

törölve

Módosítás: 163
39. cikk 

A vizsgálati javaslatok ellenőrzése törölve

(1) Az illetékes hatóság ellenőrzi a 
bejegyzésben vagy a későbbi felhasználó
jelentésében felsorolt összes olyan vizsgálati 
javaslatot, amely egy adott anyaggal 
kapcsolatban a VII. és VIII. mellékletben 
meghatározott információk megszerzésére 
vonatkozik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálat 
alapján az illetékes hatóság kidolgozza a 
következő határozatok egyikét, s ezt a 
határozatot a 48. és 49. cikkben 
megállapított eljárásnak megfelelően 
fogadják el:
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a) olyan határozat, amely előírja, hogy az 
érintett bejegyeztetésre kötelezettnek vagy a 
későbbi felhasználónak el kell végeznie a 
javasolt vizsgálatot, és megállapítja a 
vizsgálati eredmények összefoglalásának, 
illetve az alapvető vizsgálati 
összefoglalásnak a benyújtására vonatkozó
határidőt, ha az I. melléklet ezt előírja;

b) az a) pontnak megfelelő határozat, 
amely módosítja a vizsgálat elvégzésével 
kapcsolatos feltételeket;

c) a vizsgálati javaslatot elutasító határozat.
(3) A bejegyeztetésre kötelezett továbbítja a 
szükséges adatokat az Ügynökségnek.

Indokolás

A vizsgálati javaslatokat nem kell majd benyújtani, mivel a bejegyeztetéskor már benyújtották 
a biztonságos felhasználás szempontjából jelentőséggel bíró összes információt. Így az 
illetékes hatóságnak/az Ügynökségnek nem lesz feladata a vizsgálati javaslatok értékelése.

Módosítás: 164
40. cikk (1) bekezdés bevezető rész

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

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

Módosítás: 165
40. cikk (1) bekezdés a) pont

a) a 9. cikk alapján benyújtott műszaki 
dokumentáció(k) adatai megfelelnek a 9., 11. 
és 12. cikk, valamint a IV–VIII. melléklet 
követelményeinek;

a) a 9., 12. és 13. cikk alapján benyújtott m
űszaki dokumentáció(k) adatai megfelelnek e
cikkek, valamint az ezekhez kapcsolódó
mellékletek követelményeinek;

Módosítás: 166
40. cikk (1) bekezdés b) pont
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b) a műszaki dokumentációban benyújtott 
előírt alapadatok eltérései és az azokkal 
kapcsolatos indoklások megfelelnek az 
V–VIII. mellékletben meghatározott, ezeket 
a eltéréseket szabályozó előírásoknak és a 
IX. mellékletben megállapított általános 
szabályoknak.

törölve

Indokolás

Az Ügynökség számára lehetővé kell tenni, hogy valamennyi benyújtott dokumentumot
megvizsgálhassa.

Módosítás: 167
40. cikk (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdés szerint elvégzett 
vizsgálat alapján az illetékes hatóság egy 
határozattervezetet készíthet elő, amely 
szerint a bejegyeztetésre kötelezettnek be 
kell nyújtaniuk a szükséges adatokat annak 
érdekében, hogy a bejegyzések megfeleljenek 
az előírt tájékoztatási követelményeknek; e 
határozatot a 48. és 49. cikkben 
megállapított eljárásnak megfelelően 
fogadják el.

(2) Az (1) bekezdés szerint elvégzett 
vizsgálat alapján az Ügynökség egy 
határozattervezetet készíthet elő, amely 
szerint a bejegyeztetésre kötelezettnek be 
kell nyújtaniuk a szükséges adatokat annak 
érdekében, hogy a bejegyzések megfeleljenek 
az előírt tájékoztatási követelményeknek; e 
határozatot a 48. és 49. cikkben 
megállapított eljárásnak megfelelően 
fogadják el.

Módosítás: 168
41. cikk (1) bekezdés

(1) Az illetékes hatóság megvizsgálja a 39. 
vagy 40. cikk alapján elfogadott határozat 
eredményeként benyújtott adatokat, és 
szükség esetén a 39. vagy 40. cikkel 
összhangban kidolgozza a megfelelő
határozatokat.

(1) Az Ügynökség megvizsgálja a 40. cikk
alapján elfogadott határozat eredményeként 
benyújtott adatokat, és szükség esetén a 40. 
cikkel összhangban kidolgozza a megfelelő
határozatokat.

Módosítás: 169
41. cikk (2) bekezdés
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(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 
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.

(2) A dokumentáció értékelésének 
befejezését követően az Ügynökség 
tájékoztatja a Bizottságot, a bejegyeztetésre 
kötelezettet és a tagállamok illetékes 
hatóságait az azzal kapcsolatos 
következtetéseiről, hogy a szerzett adatokat 
az 56. cikk (3) bekezdésének és a 66. cikk 
(2) bekezdésének alkalmazásában
felhasználják-e, és ha igen, milyen módon.

Indokolás

Az értékelés alapján szerzett információk hasznosak lehetnek az engedélyezési és korlátozási 
eljárások során.

Módosítás: 170
42. cikk

A vizsgálati javaslatok ellenőrzésével 
kapcsolatos eljárás és határidők

törölve

(1) A vizsgálati javaslat 39. cikk szerinti 
értékelését megkezdő illetékes hatóság 
tájékoztatja az Ügynökséget az értékelés 
megkezdéséről.

(2) Az illetékes hatóság a 39. cikk (2) 
bekezdésével összhangban egy 
határozattervezetet készít elő, attól az id
őponttól számított 120 napon belül, amikor 
az Ügynökségtől megkapta a vizsgálati 
javaslatot tartalmazó bejegyzést vagy a kés
őbbi felhasználó jelentését.
(3) A bevezetett anyagok esetében az 
illetékes hatóság a 39. cikkel összhangban 
határozattervezetet készít elő:
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a) e rendelet hatálybalépésétől számított 5 
éven belül az összes, a 21. cikk (1) 
bekezdésében említett határidőn belül átvett 
bejegyzéssel kapcsolatban, amelyek a VII. 
és VIII. melléklet tájékoztatási 
követelményeinek teljesítése érdekében 
javaslatokat tartalmaznak a vizsgálatra;
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;

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

(4) Amikor egy tagállam illetékes hatósága 
egy bevezetett anyag tekintetében befejezi a 
39. cikk szerinti értékelési tevékenységét, 
erről értesíti az Ügynökséget.

Indokolás

A bejegyeztetéskor már benyújtották a biztonságos felhasználás szempontjából jelentőséggel 
bíró összes információt. A vizsgálati javaslatokat ezért nem kell majd benyújtani, és az 
Ügynökség értesítésére sincs szükség.

Módosítás: 171
43. cikk (1) bekezdés

(1) A bejegyzés megfelelőségének 40. cikk 
szerinti értékelését megkezdő illetékes 
hatóság tájékoztatja az Ügynökséget az 
értékelés megkezdéséről.

törölve

Indokolás

A vizsgálati javaslatokat nem kell benyújtani, mivel a bejegyeztetéskor már benyújtották a 
biztonságos felhasználás szempontjából jelentőséggel bíró összes információt.
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Módosítás: 172
43. cikk (2) bekezdés

(2) Az illetékes hatóság a 40. cikk (2) 
bekezdésével összhangban egy 
határozattervezetet készít elő az anyag 
értékelésének megkezdésétől számított 12 
hónapon belül.

(2) Az Ügynökség a 40. cikk (2) 
bekezdésével összhangban egy 
határozattervezetet készít elő az anyag 
értékelésének megkezdésétől számított 12 
hónapon belül.

Módosítás: 173
43. cikk (3) bekezdés

(3) Amikor egy bevezetett anyag 
tekintetében egy tagállam illetékes 
hatósága befejezi a 40. cikk szerinti 
értékelési tevékenységet, akkor tájékoztatja 
erről az Ügynökséget.

törölve

Módosítás: 174
43 a. cikk

A harmonizált megközelítés biztosítása 
érdekében az Ügynökség a további értékelés 
céljából kidolgozza anyagok elsőbbségének 
kritériumait. Az anyagok elsőbbségét a 
kockázatokon alapuló megközelítés alapján 
állapítják meg. Az értékelési kritériumok 
magukban foglalják a veszélyességi és 
expozíciós adatok, valamint a mennyiségi 
besorolások mérlegelését. Az Ügynökség a 
további értékelés érdekében határozatot hoz 
az anyagok elsőbbségének kritériumairól. A 
tagállamok gördülő terveik kidolgozásához 
használják fel ezeket a kritériumokat.

A következetes és átlátható megközelítés 
biztosítása érdekében az Ügynökség 
kockázatokon alapuló kritériumokat dolgoz 
ki az anyagok anyagértékelés céljából 
történő kiválasztására. Az értékelési 
kritériumok magukban foglalják a 
veszélyességi és expozíciós adatok, valamint
a javasolt kockázatkezelési intézkedések 
mérlegelését. E kritériumok között 
felsorolják azokat a körülményeket, 
amelyek esetén a II. cím szerint benyújtott 
információk és a VI. cím szerinti 
dokumentációértékelés egy anyag, és annak
megadott felhasználása(i) 
kockázatértékelése és kockázatkezelése, 
szempontjából nem elégségesek.

Indokolás

Az Ügynökségnek megfelelő kritériumokkal kell rendelkeznie a további értékelésekről szóló
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határozatainak indokolása érdekében, és az ilyen indokolásoknak átlátható megfontolásokon 
kell alapulniuk.

Módosítás: 175
43 aa. cikk (1) bekezdés

(1) Egy tagállam felvesz egy anyagot a 
gördülő tervbe, hogy ezáltal a 44., 45. és 46. 
cikk alkalmazásában átvegye az illetékes 
hatóság szerepét, ha az említett tagállam a 
dokumentációnak a 38. cikk szerinti 
illetékes hatóság által elvégzett értékelése, 
illetve egyéb információforrás alapján 
(beleértve bejegyzési dokumentáció
információit is) indokoltan feltételezheti, 
hogy az említett anyag – különösen a 
következők alapján – környezeti vagy 
egészségi kockázatot jelent:

(1) Amennyiben az Ügynökség 
szükségesnek tartja az anyagértékelést, a 
43a., 48. és 49. cikkel összhangban 
határozatot hoz.

Ha az Ügynökség úgy határoz, hogy 
értékelést végez, a 44–46. cikk 
alkalmazásában felveszi a szóban forgó
anyagot a gördülő tervbe. E tervnek a 
fennálló kockázatot figyelembe véve 
prioritást kell adni.

a) szerkezeti hasonlóság az aggodalomra 
okot adó ismert anyagokkal, illetve a le 
nem bomló és a bioakkumulatív 
anyagokkal, amely alapján feltételezhető, 
hogy az anyag, illetve valamelyik átalakult 
termékének tulajdonságai aggodalomra 
adnak okot, illetve az anyag nem bomlik le 
és bioakkumulatív lehet;

b) a több bejegyeztetésre kötelezett által 
benyújtott bejegyzés alapján megállapított 
összmennyiség.

Indokolás

Az anyagértékelés csak akkor kezdődhet meg, ha teljesülnek a 43. cikk kritériumai.

Módosítás: 176
43 aa. cikk (2) bekezdés
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(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 (1) bekezdésben említett közösségi
gördülő terv egy hároméves időszakra 
vonatkozik, azt évente frissítik, és 
meghatározza azokat az anyagokat, amelyek 
értékelésére minden évben felkérnek 
minden tagállamot. Az Ügynökség minden 
évben február 28-ig benyújtja a közösségi
gördülő tervet a tagállamok illetékes 
hatóságainak. A tagállamok minden évben 
március 31-ig továbbíthatják 
megjegyzéseiket az Ügynökségnek, illetve 
kinyilváníthatják az anyagok értékelése iránti 
érdeklődésüket.

Indokolás

Az Ügynökségnek kell felelősséget vállalnia az anyagértékelésre vonatkozó közösségi gördülő
terv kidolgozásáért. A tényleges értékelést a know-how alapján kell kiosztani a nemzeti 
hatóságok között. Ez biztosítani fogja a közösségi szinten rendelkezésre álló források legjobb 
felhasználását.

Módosítás: 177
43 aa. cikk (3) bekezdés

(3) Abban az esetben, ha a gördülő tervvel 
kapcsolatban nem érkezett megjegyzés, 
illetve a tagállamok nem nyilvánítottak 
érdeklődést, akkor a tagállam elfogadja ezt 
a gördülő tervet. Az illetékes hatóság annak 
a tagállamnak az illetékes hatósága, amely 
felvette az anyagot a végleges gördülő
tervébe.

(3) Abban az esetben, ha a közösségi gördülő
tervvel kapcsolatban nem érkezett 
megjegyzés, ez a gördülő terv elfogadottnak
tekintendő. Az illetékes hatóság annak a 
tagállamnak az illetékes hatósága, amelyet az 
Ügynökség kijelölt az anyagértékelés 
elvégzésére a végleges közösségi gördülő
tervben. 

Indokolás

Az anyagértékelésre vonatkozó közösségi gördülő terv létrehozása után az Ügynökség a know-
how alapján kiosztja az anyagértékeléseket a tagállami hatóságoknak.

Módosítás: 178
43 aa. cikk (4) bekezdés
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(4) Abban az esetben, ha két vagy több 
tagállam ugyanazt az anyagot vette fel 
gördülő tervének tervezetébe, illetve a 
gördülő terv benyújtását követően
ugyanazon anyag értékelésével kapcsolatban 
nyilvánították ki érdeklődésüket, akkor a 44., 
45. és 46. cikk alkalmazásában az illetékes 
hatóságot a második, harmadik és negyedik 
albekezdésben megállapított eljárással 
összhangban határozzák meg.

(4) Abban az esetben, ha két vagy több 
tagállam ugyanazon anyag értékelésével 
kapcsolatban nyilvánították ki érdekl
ődésüket, akkor a 44., 45. és 46. cikk 
alkalmazásában az illetékes hatóságot a 
második, harmadik és negyedik 
albekezdésben megállapított eljárással 
összhangban határozzák meg.

Az illetékes hatóság megállapítása érdekében 
az Ügynökség a 72. cikk (1) bekezdésének e) 
pontjában előírt tagállami bizottság (a 
továbbiakban: tagállami bizottság) elé
terjeszti az ügyet, amely figyelembe veszi azt 
az elvet, hogy az anyagok tagállamok közötti 
elosztásának tükröznie kell azok részesedését 
a Közösség bruttó hazai termékéből. Lehet
őség szerint elsőbbséget élveznek azok a 
tagállamok, amelyek 39–43. cikk alapján 
már elvégezték a szóban forgó anyaggal 
kapcsolatos dokumentáció értékelését.

Az illetékes hatóság megállapítása érdekében 
az Ügynökség a 72. cikk (1) bekezdésének e) 
pontjában előírt tagállami bizottság (a 
továbbiakban: tagállami bizottság) elé
terjeszti az ügyet, amely figyelembe veszi azt 
az elvet, hogy az anyagok tagállamok közötti 
elosztásának tükröznie kell azok műszaki 
kapacitását a közösségi gördülő terv 
fejlesztésére és a REACH-irányelvből 
származó műszaki kapacitásépítés 
utóhatásainak az EU tagállamai közötti 
kiegyensúlyozott megosztását. 

Amennyiben a tagállami bizottság a 
beterjesztéstől számított 60 napon belül 
egyhangú megállapodást ér el, az érintett 
tagállamok ennek megfelelően elfogadják a 
végleges gördülő terveiket. Az illetékes 
hatóság annak a tagállamnak az illetékes 
hatósága, amely felvette az anyagot a 
végleges gördülő tervébe.

Amennyiben a tagállami bizottság a 
beterjesztéstől számított 60 napon belül 
egyhangú megállapodást ér el, az Ügynökség
ennek megfelelően elfogadja a végleges 
közösségi gördülő tervet. 

Amennyiben a tagállami bizottság nem ér el 
egyhangú megállapodást, az Ügynökség a 
Bizottság elé terjeszti az ellentétes 
véleményeket, amely a 130. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárással összhangban 
határoz arról, hogy melyik hatóság vegye át 
az illetékes hatóság szerepét, a tagállamok
pedig ennek megfelelően elfogadják a 
végleges gördülő terveiket.

Amennyiben a tagállami bizottság nem ér el 
egyhangú megállapodást, az Ügynökség a 
Bizottság elé terjeszti az ellentétes 
véleményeket, amely a 130. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárással összhangban 
határoz arról, hogy melyik hatóság vegye át 
az illetékes hatóság szerepét, az Ügynökség
pedig ennek megfelelően elfogadja a 
végleges közösségi gördülő tervet.

Indokolás

Magától értetődő, ha az Ügynökségre hárul a közösségi gördülő terv létrehozásáért való felel
ősség. 
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Módosítás: 179
43 aa. cikk (5) bekezdés

(5) Amint meghatározták az illetékes 
hatóságot, az Ügynökség közzéteszi a 
végleges gördülő terveket a honlapján.

törölve

Módosítás: 180
43 aa. cikk (6) bekezdés

(6) Az (1)–(4) bekezdés szerint kijelölt 
illetékes hatóság e fejezettel összhangban 
értékeli az összes anyagot gördülő tervében.

(6) Az (3) és (4) bekezdés szerint kijelölt 
illetékes hatóság e fejezettel összhangban 
értékeli az összes számára kijelölt anyagot.

Módosítás: 181
44. cikk (1) bekezdés

(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., 12, és 13. cikk szerinti 
követelményeken túlmenően további 
információk szükségesek, 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.

Indokolás

Az ügynökség indokolt egyedi esetekben dönthet szélesebb körű információs követelmények 
bevezetéséről.

Módosítás: 182
44. cikk (4) bekezdés
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(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 bejegyzésre kötelezette(ke)t. 
Amennyiben túllépik ezt a határidőt, az 
értékelést befejezettnek tekintik.

Módosítás: 183
45. cikk (1) bekezdés

(1) Az illetékes hatóság az e cím szerinti 
korábbi értékelések alapján végzi el egy 
anyag értékelését. A bejegyeztetésre 
kötelezettet a 44. cikk alapján további 
információk benyújtására felszólító
mindennemű határozattervezet kizárólag a 
körülmények megváltozásával vagy újonnan 
megszerzett ismeretekkel indokolható.

(1) Az Ügynökség az e cím szerinti korábbi 
értékelések alapján végzi el egy anyag 
értékelését. A bejegyeztetésre kötelezettet a 
44. cikk alapján további információk 
benyújtására felszólító mindennemű
határozattervezet kizárólag a körülmények 
megváltozásával vagy újonnan megszerzett 
ismeretekkel indokolható.

Módosítás: 184
45. cikk (2) bekezdés

(2) Annak érdekében, hogy a további 
információk kérésével kapcsolatban 
biztosítsák az egységes eljárást, az 
Ügynökség felügyeli a 44. cikk szerinti 
határozattervezeteket, és kialakítja a 
kritériumokat és prioritásokat. Adott 
esetben a 130. cikk (3) bekezdésében 
említett eljárással összhangban 
végrehajtási intézkedéseket fogadnak el.

törölve

Indokolás

A módosítás a fentiekből következik, mivel az Ügynökség és nem a tagállam hatósága az 
illetékes. 

Módosítás: 185
46. cikk (1) bekezdés



PE 357.691v03-00 84/120 AD\576536HU.doc

HU

(1) Az illetékes hatóság megvizsgálja a 44. 
cikk alapján elfogadott határozat 
eredményeként benyújtott adatokat, és 
szükség esetén a 44. cikkel összhangban 
kidolgozza a megfelelő határozatokat.

(1) Az Ügynökség megvizsgálja a 44. cikk 
alapján elfogadott határozat eredményeként 
benyújtott adatokat, és szükség esetén a 44. 
cikkel összhangban kidolgozza a megfelelő
határozatokat.

Módosítás: 186
46. cikk (2) bekezdés

(2) Az anyag értékelésének befejezését követ
ően 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 
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.

(2) Az Ügynökség tájékoztatja a Bizottságot, 
a bejegyeztetésre kötelezettet és a többi 
tagállam illetékes hatóságát az azzal 
kapcsolatos következtetéseiről, hogy az 56. 
cikk (3) bekezdésének és a 66. cikk (2) 
bekezdésének alkalmazásában szerzett 
adatokat felhasználják-e, és ha igen, milyen 
módon.

Indokolás

Az értékelések alapján szerzett információkat fel lehet használni az engedélyezési és 
korlátozási eljárás keretében.

Módosítás: 187
47. cikk

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 
az 54. cikk alapján engedélyköteles 
anyagoknak a felhasználása, akkor annak 
a tagállamnak az illetékes hatósága, 
amelynek területén a telephely található:

Az Ügynökség azon tagállam illetékes 
hatóságának kérelmére, amelynek területén 
a telephely található, információkat kérhet 
a köztes termékekről, amelyek a vállalatnál 
a 16. cikk szerint rendelkezésre állnak. Az 
Ügynökség a 40. cikknek megfelelően 
értékelheti ezeket az információkat.
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a) felkérheti a bejegyeztetésre kötelezettet, 
hogy nyújtsa be az azonosított kockázathoz 
közvetlenül kapcsolódó információkat. 
Ehhez a felszólításhoz írásos indoklást kell 
mellékelni;

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

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

Indokolás

Az Ügynökség a  saját hatáskörében eljárva és az érintett tagállam illetékes hatóságának 
indokolt kérelmére a köztes termékeket is ellenőrizheti.

Módosítás: 188
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 megfelel
ően 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.

Módosítás: 189
48. cikk (2) bekezdés
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(2) Amennyiben a bejegyeztetésre kötelezett 
megszünteti az anyag gyártását vagy 
behozatalát, akkor tájékoztatja erről az 
illetékes hatóságot; ennek következtében a 
bejegyzés elveszti érvényességét, ezzel az 
anyaggal kapcsolatban pedig nem kérhető
további információ, kivéve, ha a 
bejegyeztetésre kötelezett új bejegyzési 
dokumentációt nyújt be.

(2) Amennyiben a bejegyeztetésre kötelezett 
megszünteti az anyag gyártását vagy 
behozatalát, akkor tájékoztatja erről az 
Ügynökséget; ennek következtében a 
bejegyeztetésből származó kötelezettségek 
felfüggesztettnek tekintendők, és ezen id
őszak alatt ezzel az anyaggal kapcsolatban 
nem kérhető további információ. 
Amennyiben a bejegyeztetésre kötelezett 
véglegesen megszünteti az anyag gyártását 
vagy behozatalát, akkor a bejegyzés három 
év elteltével elveszti érvényességét, kivéve, 
ha a bejegyeztetésre kötelezett az említett 
határidő lejárta előtt átruházza a 
bejegyzésből származó jogait egy harmadik
félre.

Indokolás

Gyakran előfordul, hogy a gyártást vagy behozatalt csak átmenetileg szüntetik meg. Ezért a 
bejegyzés érvényességének automatikus megszüntetése indokolatlan lenne. A második mondat 
szerint a bejegyzésnek egy hároméves átmeneti időszakra kellene szólnia, hogy a 
bejegyeztetésre kötelezettnek lehetősége nyíljon átruházni jogi helyzetét egy harmadik félre 
(vö. a 6b. cikk (1) bekezdésével).

Módosítás: 190
48. cikk (3) bekezdés

(3) A határozattervezet kézhezvételét követ
ően a bejegyeztetésre kötelezett 
megszüntetheti az anyag gyártását vagy 
behozatalát. Ebben az esetben tájékozatja 
erről az illetékes hatóságot; ennek 
következtében a bejegyzés elveszti 
érvényességét, ezzel az anyaggal 
kapcsolatban pedig nem kérhető további 
információ, kivéve, ha a bejegyeztetésre 
kötelezett új bejegyzési dokumentációt nyújt 
be.

(3) Az (1) bekezdés akkor is alkalmazandó, 
ha a bejegyeztetésre kötelezett azt követően 
szünteti meg a gyártást vagy behozatalt, 
hogy megkapta a határozattervezet. 

Indokolás

A javasolt szabályozás azokban az esetekben is alkalmazandó, amikor a bejegyeztetésre 
kötelezett azt követően kívánja megszüntetni az anyag gyártását vagy behozatalát, hogy 
megkapta a határozattervezetet.
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Módosítás: 191
48. cikk (4) bekezdés a) pont

a) ha az illetékes hatóság a XIV. melléklettel 
összhangban egy dokumentációt készít elő, 
és azt a következtetést vonja le, hogy az 
anyag hosszú távú kockázatot jelenthet az 
emberre vagy a környezetre, ami indokolja a 
további információk szükségességét;

a) ha az Ügynökség a XIV. melléklettel 
összhangban egy dokumentációt készít elő, 
és azt a következtetést vonja le, hogy az 
anyag hosszú távú kockázatot jelenthet az 
emberre vagy a környezetre, ami indokolja a 
további információk szükségességét;

Módosítás: 192
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 a 40., 41., 43., 43aa. és 
44. cikk alkalmazásában továbbítja 
határozattervezeteit és az ahhoz mellékelt 
állásfoglalásokat a tagállamok illetékes 
hatóságainak.

Indokolás

Összeegyeztethetőség a 43aa. cikk (1) bekezdésével.

Módosítás: 193
49. cikk (2) bekezdés

(2) A továbbítástól számított 30 napon belül 
a többi tagállam illetékes hatósága
módosításokat javasolhat az Ügynökségnek 
a határozattervezettel kapcsolatban, amelyr
ől 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 tagállamok illetékes hatóságai
módosításokat javasolhatnak az 
Ügynökségnek a határozattervezettel 
kapcsolatban.
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Indokolás

A módosítás a korábbi módosításokból következik, mivel az Ügynökség és nem a nemzeti
hatóságok az illetékesek.

Módosítás: 194
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 megvizsgálja a 
javaslatot és a (2) bekezdésben említett 
harmincnapos időszak végét követő 15 
napon belül határozatot hoz.

Indokolás

A módosítás a korábbi módosításokból következik, mivel az Ügynökség és nem a nemzeti 
hatóságok az illetékesek.

Módosítás: 195
49. cikk (5) bekezdés

(5) Az Ügynökség haladéktalanul közli a 
módosító javaslatokat az érintett 
bejegyeztetésre kötelezettekkel és későbbi 
felhasználókkal, és egy 30 napos határidőn 
belül lehetőséget biztosít az állásfoglalásra. 
A tagállami bizottság figyelembe veszi 
valamennyi benyújtott állásfoglalást.

törölve

Módosítás: 196
49. cikk (6) bekezdés
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(6) Amennyiben a tagállami bizottság a 
beterjesztésétől számított 60 napon belül 
egyhangú megállapodást ér el a 
határozattervezettel kapcsolatban, az 
ügynökség e megállapodásnak megfelelően 
elfogadja a határozatot.

törölve

Amennyiben a tagállami bizottság nem ér 
el egyhangú megállapodást, a beterjesztést
ől számított 60 napon belül egy véleményt 
fogad el a 81. cikk (8) bekezdésével 
összhangban. Az Ügynökség továbbítja ezt 
a véleményt a Bizottságnak.

Módosítás: 197
49. cikk (7) bekezdés

(7) A vélemény kézhezvételét követő 60 
napon belül a Bizottság határozattervezetet 
készít elő, amelyet a 130. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban fogad el.

törölve

Módosítás: 198
50. cikk

A gerinces állatokon végzett vizsgálatok 
költségmegosztása a bejegyeztetésre 

kötelezettek közötti megállapodás nélkül

A gerinces állatokon végzett vizsgálatok 
költségmegosztása a bejegyeztetésre 

kötelezettek közötti megállapodás nélkül

(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 
egyenlő mértékben meg kell osztaniuk.

(2) Ebben az esetben a vizsgálatot végző
bejegyeztetésre kötelezett vagy későbbi 
felhasználó a többi résztvevő rendelkezésére 
bocsátja a vizsgálat másolatát.
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(3) A vizsgálatot végző és benyújtó
személyeknek ennek megfelelően igényt 
támaszthat a többi résztvevővel szemben. A 
többi résztvevő jogosult a tanulmány 
másolatára. Az érintett személyek keresetet 
indíthatnak annak megtiltása céljából, 
hogy egy másik személy gyártsa, importálja 
vagy forgalomba hozza az anyagot, ha ez a 
személy elmulasztotta befizetni a rá eső
költséghányadot, nem nyújtott biztosítékot 
az említett összegre, illetve elmulasztotta 
átadni az elvégzett tanulmány másolatát. 
Az igény a nemzeti bíróságok előtt 
érvényesíthető. Bárki határozhat úgy, hogy 
a kifizetés iránti igényét egy 
választottbíróság előtt érvényesíti, és a 
választottbíróság ítéletét elfogadja.

Módosítás: 199
51. cikk (1) bekezdés

A tagállamok jelentési kötelezettsége az 
Ügynökséggel szemben

Jelentési kötelezettség

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

(1) Minden évben február 28-ig az 
Ügynökség jelentést készít a vizsgálati 
javaslatok ellenőrzésével kapcsolatos 
kötelezettségei teljesítése során elért 
eredményekről. Az Ügynökség 
haladéktalanul közzéteszi ezeket az 
információkat a honlapján.

Indokolás

A módosítás a korábbi módosításokból következik, mivel az Ügynökség és nem a nemzeti 
hatóságok az illetékesek.

Módosítás: 200
53. cikk (1) bekezdés a) pont
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a) az anyag azon felhasználását, önmagában, 
egy készítményben vagy termékké
feldolgozva, amelynek céljából az anyagot 
forgalomba hozta, illetve az anyagot saját 
maga felhasználja, az 57–61. cikkel 
összhangban engedélyezték; vagy

a) az anyag azon felhasználását, illetve a 
felhasználási és expozíciós kategóriáját, 
önmagában, egy készítményben vagy 
termékké feldolgozva, amelynek céljából az 
anyagot forgalomba hozta, illetve az anyagot 
saját maga felhasználja, az 57–61. cikkel 
összhangban engedélyezték; vagy

Módosítás: 201
53. cikk (1) bekezdés b) pont

b) az anyag azon felhasználása, önmagában, 
egy készítményben vagy termékké
feldolgozva, amelynek céljából az anyagot 
forgalomba hozta, illetve az anyagot saját 
maga felhasználja, az 55. cikk (2) 
bekezdésével összhangban mentesült a XIII. 
melléklet engedélyezési követelményei alól; 
vagy

b) az anyag azon felhasználása, illetve a 
felhasználási és expozíciós kategóriája,
önmagában, egy készítményben vagy 
termékké feldolgozva, amelynek céljából az 
anyagot forgalomba hozta, illetve az anyagot 
saját maga felhasználja, az 55. cikk (2) 
bekezdésével összhangban mentesült a XIII. 
melléklet engedélyezési követelményei alól; 
vagy

Módosítás: 202
53. cikk (1) bekezdés e) pont

e) az anyag forgalomba hozatala esetén az 
anyag közvetlen későbbi felhasználójának 
engedélyezték az említett felhasználást.

e) az anyag forgalomba hozatala esetén az 
anyag közvetlen későbbi felhasználójának 
engedélyezték az említett felhasználást,
illetve felhasználási és expozíciós 
kategóriát.

Módosítás: 203
53. cikk (4) bekezdés

(4) Az (1) és (2) bekezdést nem kell 
alkalmazni az anyagoknak a tudományos 
kutatás és fejlesztés keretében, illetve évi 1 
tonnát meg nem haladó mennyiségben a 
termék- és folyamatorientált kutatás és 
fejlesztés keretében történő felhasználására.

(4) Az (1) és (2) bekezdést nem kell 
alkalmazni az anyagoknak a tudományos 
kutatás és fejlesztés keretében, illetve a 
termék- és folyamatorientált kutatás és 
fejlesztés keretében történő felhasználására.

Indokolás
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A tudományos kutatás és fejlesztés, illetve a termék- és folyamatorientált kutatás és fejlesztés 
keretében felhasznált anyagokat nem szabad 1 tonnára korlátozni. Ez akadályozná az 
innovációt.

Módosítás: 204
53. cikk (5) bekezdés a), b), c), d), e) és f) pont 

a) a 91/414/EGK irányelv hatálya alá
tartozó növényvédő szerekben történő
felhasználások;

törölve

b) a 98/8/EK irányelv hatálya alá tartozó
biocid termékekben történő felhasználások;

c) a 2309/93/EGK rendelet, valamint 
2001/82/EK és a 2001/83/EK irányelv 
hatálya alá tartozó emberi, illetve 
állatgyógyászati felhasználásra szánt 
gyógyszerként történő felhasználások;

d) a 89/107/EGK irányelv hatálya alá
tartozó élelmiszer-adalékanyagként való
felhasználások;

e) a 70/524/EGK irányelv hatálya alá
tartozó takarmány-adalékanyagokként való
felhasználások;

f) az 1999/217/EK határozat hatálya alá
tartozó, élelmiszerekben használt 
aromaanyagként való felhasználások;

Indokolás

Lásd a 2. cikket. Ezek az anyagoknak nem kellene a REACH-rendelet alkalmazási körébe
tartozniuk.

Módosítás: 205
53. cikk (5) bekezdés i a) pont (új)

ia) nem bejegyzésköteles anyagok.

Indokolás

Az engedélyezési eljárást csak a bejegyzett anyagokra kell alkalmazni. A bejegyzési 
kötelezettség alól mentesített anyagokat így az engedélyezési kötelezettség alól is mentesíteni 
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kell.

Módosítás: 206
53. cikk (5) bekezdés i b) pont (új)

ib) fémek felhasználása, beleértve az 
ötvözetként felhasznált fémeket is, a 
67/548/EGK1 irányelv VI. mellékletének 
8.3. és 9.3. pontja szerinti, címkézés alóli 
mentességnek megfelelően.

_________________
1 HL L 196., 1967.8.16., 1. o. 

Indokolás

A felhasznált fémek nagy száma, különösen ötvözetek formájában (körülbelül 30 000 iparilag 
előállított ötvözet létezik), egy egyszerűsített rendszer bevezetése nélkül az engedélyezési 
eljárások túlterheléséhez vezethet. A polimerekhez hasonlóan a legtöbb fém és ötvözet tömör
formában a sajátosságaitól függően „korlátozott kockázatot jelent”. Ezért szokásos 
körülmények között egy egyszerűsített eljárás keretében kell értékelni őket, kivéve, ha 
lehetséges kockázatokra utaló jelek tapasztalhatók, amelyek indokolttá teszik a különleges 
expozíciós leírások részletesebb értékelését.

Módosítás: 207
53. cikk (7 a) bekezdés (új)

(7a) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó
azon anyagok felhasználására, 
önmagukban, készítményekben vagy 
termékekben, amelyekre kiterjednek a XVI. 
vagy XVII. melléklet feltételei vagy 
korlátozásai.

Indokolás

Az 53. cikk javasolt kiegészítő (7a) bekezdése egyértelművé teszi, hogy nem szükséges ismét 
részletezni a Tanács és a Parlament által a 76/769/EGK irányelvben, illetve a jövőben a 
Bizottság által a Szerződés 130. cikkében meghatározott eljárás (komitológia) szerint
meghozott határozatokat.
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Módosítás: 208
55. cikk (1) bekezdés

(1) Az 54. cikkben említett, az anyagoknak a 
XIII. mellékletbe való felvételéről szóló
határozatokat a 130. cikk (3) bekezdésében 
eljárással összhangban fogadják el. A 
határozatnak minden anyaggal kapcsolatban 
meg kell határoznia az alábbiakat:

(1) Az 54. cikkben említett, a korábban a II. 
címnek megfelelően bejegyeztetett
anyagoknak a XIII. mellékletbe való
felvételéről szóló határozatokat a 130. cikk 
(3) bekezdésében eljárással összhangban 
fogadják el. A határozatnak minden anyaggal 
kapcsolatban:

Indokolás

Csak a bejegyzett anyagok képezhetik engedélyezési eljárás tárgyát. Nem bejegyzett 
anyagokat egyébként sem lehet gyártani vagy importálni. Ez a kiegészítés pontosításként 
szolgál.

Módosítás: 209
55. cikk (1) bekezdés c) pont i. pont

i. azt az időpontot, amelytől kezdődően tilos 
forgalomba hozni és felhasználni az anyagot, 
amennyiben az anyagot nem engedélyezték (a 
továbbiakban: lejárati idő);

i. azt az időpontot, amelytől kezdődően tilos 
forgalomba hozni és felhasználni az anyagot, 
amennyiben az anyagot nem engedélyezték (a 
továbbiakban: lejárati idő), figyelembe véve 
az alkalmazás-specifikus átfutási időket és 
termékciklusokat .

Indokolás

A korlátozások/engedélyezések időzítésének figyelembe kell venni alkalmazás-specifikus 
átfutási időket és termékciklusokat. Néhány felhasználás esetében az anyagok 
felhasználásának jogi korlátozása talán korábban is lehetséges, míg mások esetében több idő
szükséges, figyelembe véve a gyártási átfutási időket és a termékciklusokat. A költségek 
korlátozása és a hasznok maximalizálása érdekében a döntéseknek figyelembe kell venniük
ezeket a tényezőket.

Módosítás: 210
55. cikk (1) bekezdés e) pont
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e) azokat a felhasználásokat vagy 
felhasználási kategóriákat, amelyek 
mentesülnek az engedélyezési követelmények 
alól, és indokolt esetben a mentesség 
feltételeit.

e) azokat a felhasználásokat vagy 
felhasználási és expozíciós kategóriákat, 
amelyek mentesülnek az engedélyezési 
követelmények alól, és indokolt esetben a 
mentesség feltételeit.

Módosítás: 211
55. cikk (2) bekezdés

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

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

Módosítás: 212
55. cikk (4) bekezdés b) pont

b) az engedélyezési követelmények alól 
mentesítendő felhasználások.

b) az engedélyezési követelmények alól 
mentesítendő felhasználások vagy 
felhasználási és expozíciós kategóriák.

Módosítás: 213
57. cikk (3) bekezdés c) pont

c) a kérelmező által az 59. cikk (5) 
bekezdése alapján és a harmadik felek által a 
61. cikk (2) bekezdése alapján benyújtott 
helyettesítő anyagok és technológiák 
elemzése;

c) a kérelmező által az 59. cikk (5) 
bekezdése alapján és a harmadik felek által a 
61. cikk (2) bekezdése alapján benyújtott, a 
tudományos előírásoknak megfelelő
helyettesítő anyagok és technológiák 
elemzése;

Indokolás

A költség-haszon elemzés eredményét figyelembe „kellene” venni. Nincs értelme ilyen elemzés 
készítésének, ha utána nem veszik figyelembe az eredményeket. A „kellene” szóhasználat 
mégis szabadságot ad a hatóságoknak, hogy a költség-haszon értékeléssel ellentétes 
döntéseket hozzanak. A harmadik felek hozzájárulása hasznos lehet, amennyiben megfelel a 
tudományos előírásoknak. A korlátozások/engedélyezések időzítésének figyelembe kell vennie 
az alkalmazás-specifikus átfutási időket és termékciklusokat.
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Módosítás: 214
57. cikk (6) bekezdés

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

(6) Az engedélyeket feltételekhez köthetik, 
ezek közé tartoznak a felülvizsgálati id
őszakok és/vagy a megfigyelés. A (3) 
bekezdéssel összhangban megadott 
engedélyeket általában jövőbeni 
felülvizsgálatnak vetik alá, amely 
figyelembe veszi az alkalmazás-specifikus 
átfutási időket és termékciklusokat.

Indokolás

Az 57. cikk (3) bekezdése c) pontjának módosításához kapcsolódik. Néhány felhasználás 
esetében az anyagok felhasználásának jogi korlátozása talán korábban is lehetséges, míg 
mások esetében több idő szükséges, figyelembe véve az átfutási időket és a termékciklusokat. 
A költségek korlátozása és a hasznok maximalizálása érdekében a döntéseknek figyelembe 
kell venniük ezeket a tényezőket. A költségmegfontolásoknak szerepet kell játszaniuk annak 
eldöntésekor, hogy milyen mértékben kell csökkenteni az expozíciót .

Módosítás: 215
57. cikk (7) bekezdés c) pont

c) az(ok) a felhasználás(ok), amely(ek)re az 
engedélyt kiállítják;

c) az(ok) a felhasználás(ok) vagy 
felhasználási és expozíciós kategóriák, 
amely(ek)re az engedélyt kiállítják;

Módosítás: 216
57. cikk (8) bekezdés

(8) Az engedélyezés feltételeitől függetlenül 
az engedély jogosultja biztosítja, hogy az 
expozíció mértékét a műszakilag kivitelezhet
ő legalacsonyabb szintre csökkenti.

(8) Az engedélyezés feltételeitől függetlenül 
az engedély jogosultja biztosítja, hogy az 
expozíció mértékét ésszerű költséggel a m
űszakilag kivitelezhető legalacsonyabb 
szintre csökkenti.

Indokolás

Az 57. cikk (3) bekezdése c) pontjának és (6) bekezdésének módosításához kapcsolódik.
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Módosítás: 217
59. cikk (3) bekezdés

(3) A kérelmet egy vagy több anyagra, 
valamint egy vagy több felhasználásra lehet 
benyújtani. Kérelmet lehet benyújtani a 
kérelmező saját felhasználására és/vagy olyan 
felhasználásokra, amelyek céljából a 
kérelmező forgalmazni kívánja az anyagot.

(3) A kérelmet egy vagy több anyagra, 
valamint egy vagy több felhasználásra, illetve 
felhasználási és expozíciós kategóriára 
lehet benyújtani. Kérelmet lehet benyújtani a 
kérelmező saját felhasználására, illetve 
felhasználási és expozíciós kategóriájára 
és/vagy olyan felhasználásokra, illetve 
felhasználási és expozíciós kategóriákra, 
amelyek céljából a kérelmező forgalmazni 
kívánja az anyagot.

Módosítás: 218
59. cikk (4) bekezdés c) pont

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, illetve 
felhasználási vagy expozíciós kategóriákra
kérik az engedélyt, ezek közé tartozik 
indokolt esetben az anyag készítményekben 
való felhasználása és/vagy az anyag termékké
történő feldolgozása;

Módosítás: 219
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, illetve felhasználási 
vagy expozíciós kategóriájával
kapcsolatban, a következő kérelmező, a 
korábbi kérelmező által kiállított hozzáférhet
őségi igazolással, hivatkozhat az 59. cikk (4) 
bekezdésének d) pontjával és (5) 
bekezdésével összhangban benyújtott korábbi 
kérelem részeire.

Módosítás: 220
60. cikk (2) bekezdés
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(2) Amennyiben engedélyezték egy anyag 
felhasználását, a következő kérelmező, az 
engedély jogosultja által kiállított hozzáférhet
őségi igazolással, hivatkozhat a jogosultnak 
az 59. cikk (4) bekezdésének d) pontjával és 
(5) bekezdésével összhangban benyújtott 
korábbi kérelmének részeire.

(2) Amennyiben engedélyezték egy anyag 
felhasználását, illetve felhasználási vagy
expozíciós kategóriáját, a következő
kérelmező, az engedély jogosultja által 
kiállított hozzáférhetőségi igazolással, 
hivatkozhat a jogosultnak az 59. cikk (4) 
bekezdésének d) pontjával és (5) 
bekezdésével összhangban benyújtott korábbi 
kérelmének részeire.

Módosítás: 221
61. cikk (4) bekezdés a) pont

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

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

Módosítás: 222
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, illetve felhasználási 
vagy expozíciós kategóriáival kapcsolatos 
társadalmi-gazdasági tényezők értékelését, 
amennyiben a kérelmet az 59. cikk (5) 
bekezdésével összhangban nyújtották be.

Módosítás: 223
62. cikk

Az engedélyek jogosultjai feltüntetik az 
engedélyszámot a címkén, mielőtt az 
engedélyezett felhasználás céljából 
forgalomba hozzák az anyagot.

Az engedélyek jogosultjai feltüntetik az 
engedélyszámot a címkén, mielőtt az 
engedélyezett felhasználás, illetve 
felhasználási vagy expozíciós kategóriák
céljából forgalomba hozzák az anyagot.

Módosítás: 224
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68. cikk (1) bekezdés

(1) A 66. cikk (3) bekezdésében említett 
közzététel időpontjától számított 12 hónapon 
belül a társadalmi-gazdasági elemzéssel 
foglalkozó bizottság a dokumentáció
lényeges részeinek és a társadalmi-gazdasági 
hatások értékelése alapján kialakítja 
véleményét a javasolt korlátozásokkal 
kapcsolatban. A bizottság egy 
véleménytervezetet készít elő a javasolt 
korlátozásokról és az azokkal kapcsolatos 
társadalmi-gazdasági hatásokról, amelynek 
során adott esetben figyelembe veszi a 66. 
cikk (3) bekezdésének b) pontja szerinti 
elemzéseket vagy információkat. Az 
Ügynökség haladéktalanul közzéteszi a 
véleménytervezetet a honlapján. Az 
Ügynökség felkéri az érintett feleket, hogy az 
általa megállapított határidőn belül nyújtsák 
be állásfoglalásukat a véleménytervezettel 
kapcsolatban.

(1) A 66. cikk (3) bekezdésében említett 
közzététel időpontjától számított 12 hónapon 
belül a társadalmi-gazdasági elemzéssel 
foglalkozó bizottság a dokumentáció
lényeges részeinek és a társadalmi-gazdasági 
hatások értékelése alapján kialakítja 
véleményét a javasolt korlátozásokkal 
kapcsolatban. A bizottság egy 
véleménytervezetet készít elő a javasolt 
korlátozásokról és az azokkal kapcsolatos 
társadalmi-gazdasági hatásokról, amelynek 
során adott esetben figyelembe veszi a 66. 
cikk (3) bekezdésének b) pontja szerinti 
elemzéseket vagy információkat. Az 
Ügynökség haladéktalanul közzéteszi a 
véleménytervezetet a honlapján, figyelembe 
véve az alkalmazás-specifikus átfutási id
őket és termékciklusokat. Az Ügynökség 
felkéri az érintett feleket, hogy az általa 
megállapított határidőn belül nyújtsák be 
állásfoglalásukat a véleménytervezettel 
kapcsolatban.

Indokolás

A korlátozások/engedélyezések időzítésének figyelembe kell vennie az alkalmazás-specifikus 
átfutási időket és termékciklusokat. Néhány felhasználás esetében az anyagok 
felhasználásának jogi korlátozása talán korábban is lehetséges, míg mások esetében több idő
szükséges, figyelembe véve az átfutási időket és a termékciklusokat. A költségek korlátozása és 
a hasznok maximalizálása érdekében a döntéseknek figyelembe kell venniük ezeket a tényez
őket.

Módosítás: 225
69. cikk (2) bekezdés

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

(2) Az információk 116. cikkben előírt 
bizalmasságának tiszteletben tartása mellett 
az Ügynökség haladéktalanul közzéteszi a 
két bizottság véleményét a honlapján.

Indokolás

A 116. cikk ebben az esetben is alkalmazandó. 
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Módosítás: 226
70. cikk (2) bekezdés

(2) A végső határozatot a 130. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárással összhangban 
hozzák meg.

(2) A végső határozatot a 130. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárással összhangban 
hozzák meg, figyelembe véve az alkalmazás-
specifikus átfutási időket és 
termékciklusokat.

Indokolás

A korlátozások/engedélyezések időzítésének figyelembe kell vennie az alkalmazás-specifikus 
átfutási időket és termékciklusokat. Néhány felhasználás esetében az anyagok 
felhasználásának jogi korlátozása talán korábban is lehetséges, míg mások esetében több idő
szükséges, figyelembe véve az átfutási időket és a termékciklusokat. A költségek korlátozása és 
a hasznok maximalizálása érdekében a döntéseknek figyelembe kell venniük ezeket a tényez
őket.

Módosítás: 227
71 a. cikk (új)

71a. cikk

Az Ügynökség feladata
Az Ügynökség feladata a REACH-eljárás 
átfogó igazgatása. 

Indokolás

Az Ügynökség megbízása a REACH-eljárás egész igazgatásával biztosítja a REACH jobb 
megvalósíthatóságát, és megkönnyíti a független, átlátható eljárás keretében történő
harmonizált végrehajtást. 

Módosítás: 228
71 b. cikk (új)

71b. cikk 

Nemzetközi felelősség
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Az Ügynökség megteszi az összes lehetséges 
erőfeszítést annak érdekében, hogy el
őmozdítsa a REACH-előírások nemzetközi 
elfogadhatóságát, és szintén teljes 
mértékben figyelembe veszi a más 
nemzetközi intézmények által bevezetett el
őírásokat, amennyiben meggyőződött arról, 
hogy ezek az előírások alkalmasak a 
környezet és az egészség védelmére.

Indokolás

Fontos, hogy azoknak a termelőknek és importőröknek, akik már más nemzetközi szervezetek 
előírásai szerint bejegyeztették anyagaikat, a lehető legkisebb bürokratikus terhet és pénzügyi 
többletköltséget kelljen viselniük ahhoz, hogy a REACH-nek megfeleljenek. Létfontosságú, 
hogy az EU gyártói ne legyenek érzékenyek a „RECH-mentes” térségekből származó
tisztességtelen versenyre.

Módosítás: 229
72. cikk (1) bekezdés e) pont

e) a tagállami bizottság, amely a tagállamok
által a VI. cím alapján javasolt 
határozattervezetekkel kapcsolatos 
véleménykülönbségek tisztázásáért, valamint 
a X. cím szerinti besorolásra és címkézésre,
továbbá azoknak a különös aggodalomra 
okot adó anyagoknak az azonosítására 
vonatkozó javaslatokkal kapcsolatos 
ügynökségi vélemények előkészítéséért felel
ős, amelyeket a VII. cím alapján 
engedélyezési eljárásnak kell alávetni;

e) a tagállami bizottság, amely az Ügynökség 
által a VI. cím alapján javasolt 
határozattervezetekkel kapcsolatos 
véleménykülönbségek tisztázásáért, továbbá
azoknak a különös aggodalomra okot adó
anyagoknak az azonosítására vonatkozó
javaslatokkal kapcsolatos ügynökségi 
vélemények előkészítéséért felelős, 
amelyeket a VII. cím alapján engedélyezési 
eljárásnak kell alávetni;

Indokolás

Kiigazítás a VI. cím módosításai szerint.

Módosítás: 230
73. cikk (1) bekezdés
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(1) Az Ügynökség feladata, hogy azokkal a 
vegyi anyagokkal kapcsolatos kérdésekben, 
amelyek a feladatai közé tartoznak, és 
amelyeket e rendelet rendelkezéseivel 
összhangban elé terjesztenek, a lehető
legjobb tudományos és műszaki 
tanácsadással lássa el a tagállamokat és a 
Közösség intézményeit.

(1) Az Ügynökség feladata, hogy azokkal a 
vegyi anyagokkal kapcsolatos kérdésekben, 
amelyek a feladatai közé tartoznak, és 
amelyeket e rendelet rendelkezéseivel 
összhangban elé terjesztenek, a lehető
legjobb tudományos és műszaki 
tanácsadással lássa el a tagállamokat és a 
Közösség intézményeit. A rendeletben előírt 
esetekben az Ügynökség jogilag kötelező
erejű határozatokat hoz.

Indokolás

A kiegészítés pontosítja az Ügynökség mint határozathozatali joggal felruházott szerv 
szerepét.

Módosítás: 231
73. cikk (1 a) bekezdés (új)

(1a) A bejegyeztetést megelőző időszakban 
az Ügynökség köteles:
a) A hasonló anyagok összes gyártóját 
egymással megismertetni, és a 
bejegyeztetést megszervezni.

b) Általánosan elérhetővé tenni minden 
létező, nem bizalmas információt az 
anyagokról (az Ügynökség által a fennálló
intézményekkel, a tagállamokkal és az ipari 
szövetségekkel együttműködve elvégzendő
feladat). Ezen információknak le kell 
egyszerűsíteniük a bejegyeztetésre 
kötelezettek (különösen a KKV-k) 
bejegyeztetési eljárását. 
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c) Az expozíció és a kockázat szintjének 
összesítésével ütemtervet megállapítani az 
anyagok bejegyeztetésére/értékelésére; az 
anyagokat gyártóiknak/importőreiknek 
három nagy csoportba (nagy, közepes és 
alacsony kockázat) kell besorolni, és els
őbbséget kell adni a legveszélyesebb 
anyagoknak (nevezetesen az 1000 tonnát 
meghaladó, 1. és 2. kategóriájú rákkeltő, 
mutagén és mérgező anyagoknak). A 
gyártó/importőr által javasolt besorolást az 
Ügynökség elutasíthatja. 
d) Az Ügynökségnek e szakasz végén közzé
kell tennie a REACH alól mentesített 
anyagok végső jegyzékét. Minden, jelenleg 
az egészségre és a környezetre kockázatot 
nem jelentőként ismert anyaggal –
nevezetesen a papírgyártásban használt 
pépekkel, újrafeldolgozott anyagokkal, 
bizonyos ércekkel stb. – ki kell egészíteni a 
mentesített anyagok jegyzékét. A 
mentesített anyagok listáját az 
ismeretanyag növekedésének megfelelően 
új anyagokkal kell frissíteni.

Indokolás

Fontos a haszontalan bürokrácia csökkentése, a vállalatok/bejegyeztető ügynökök közötti 
megállapodások elősegítése, a bejegyeztetés költségeinek csökkentése, a KKV-k érdekeinek 
védelme. (Az OSOR (egy anyag, egy bejegyzés) pozitív fejleménynek tűnik, azonban a javaslat 
részletei és titoktartással kapcsolatos problémáinak megoldásai még nem ismertek.)

Módosítás: 232
73. cikk (2) bekezdés f) pont

f) amennyiben e rendelet alkalmazása 
érdekében szükséges, műszaki és 
tudományos iránymutatásokat és eszközöket 
bocsát rendelkezésre, különös tekintettel az 
ipar és elsősorban a kis- és 
középvállalkozások (KKV) támogatására a 
vegyi anyagbiztonsági jelentés kidolgozása 
során;

f) amennyiben e rendelet alkalmazása
érdekében szükséges, műszaki és 
tudományos iránymutatásokat és eszközöket 
bocsát rendelkezésre, különös tekintettel az 
ipar és elsősorban a kis- és 
középvállalkozások (KKV) támogatására a 
vegyi anyagbiztonsági jelentés kidolgozása 
során, és információs szolgálat szerepét tölti 
be a gazdasági szereplők, és különösen a 
KKV-k számára;
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Indokolás

Az Ügynökségnek létre kell hoznia egy információs szolgálatot is, különösen a KKV-k 
számára.

Módosítás: 233
73. cikk (2) bekezdés i a) pont (új)

ia) a termékkategóriákon alapuló
iránymutatások kidolgozása a 6. cikkben 
említett kötelezettségek bevezetésére. 

Indokolás

Az Ügynökségnek kell elvállalnia a termékspecifikus iránymutatások kialakítását. A szabad
piacgazdaságban számos bevált gyakorlat létezik, amely az ágazatspecifikus iránymutatások 
alapjául modellként szolgálhat. Az iránymutatásoknak meg kell határozniuk, hogy hogyan kell 
felhasználni az engedélyezett anyagokat a különféle termékkategóriákban. A szállítói lánc 
igazgatása legjobb gyakorlatai mintáinak áttekintését is meg kell adni, és jelezni kell, hogy 
hogyan kell bejelenteni az engedélyezett vegyi anyagokat.

Módosítás: 234
73. cikk (2) bekezdés i b) pont (új)

ib) kezdeményező megközelítés elfogadása 
abból a célból, hogy kiderítsék, mely fejlőd
ő országok exportálnak olyan termékeket az 
Európai Unióba, amelyekben a 
veszélyesként meghatározott első csoportba 
tartozó anyagokat használnak fel. Ezen 
exportáló fejlődő országokat 
haladéktalanul meg kell keresni, és 
mindenekelőtt garantálni kell számukra 
ugyanazt a támogatást, mint az európai 
országoknak. A fejlődő országok esetében is 
alternatívákat kell keresni, technikai
támogatást kell felajánlani számukra, és 
meg kell osztani velük az Európai Unióban 
rendelkezésre álló ismereteket.

Indokolás

Az EU-nak és tagállamainak kezdeményező intézkedések keretében meg kell keresniük azokat 
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a fejlődő országokat, amelyek nehézségekkel állnak szemben, és garantálni kell számukra 
ugyanazt a támogatást, mint amit az európai országok megkapnak. 

Módosítás: 235
73. cikk (2) bekezdés i c) pont (új)

ic) Az ipari ágazatokkal és egyéb érdekelt 
felekkel azon dolgozik, hogy azonosítsák
azokat a termékkategóriákat és a vegyi 
anyagok azon felhasználásait, amelyek 
megfelelnek a REACH 54. cikke a)-e) 
pontjában említett kritériumoknak, vagy 
amelyeket az 54. cikk f) pontjával 
összhangban azonosítottak, és 
termékkategórián alapuló iránymutató
megjegyzéseket dolgoz ki a 6. cikk szerinti 
kötelezettségek bevezetésére. 

Indokolás

Szükséges, hogy az Ügynökség vezető szerepet játsszon a termékspecifikus iránymutatások 
kidolgozásában, és hogy ez a munka az érdekelt felek megközelítésén alapuljon. Jelenleg 
számos jó iparági és egyedi vállalati megközelítés létezik, amely alapul szolgálhat az 
ágazatspecifikus iránymutatások vitájához és kidolgozásához. Az iránymutató
megjegyzéseknek pontosan meg kell határozniuk, hogy hogyan használják fel az 
engedélyezett vegyi anyagokat a termékkategóriákban, áttekintést kell adniuk a szállítói lánc 
igazgatásának legjobb gyakorlatáról, ismertetniük kell, hogyan kell értesítést adni az 
engedélyezett vegyi anyagokról, és meg kell vizsgálniuk a fogyasztói felhasználás és 
értékesítés jellemzőit. 

Módosítás: 236
73. cikk (2) bekezdés i d) pont (új)

id) létrehozza és fenntartja a fogyasztók 
kockázatokról történő tájékoztatásának
magas színvonalú központját;
központosított és koordinált forrást biztosít 
a vegyi anyagok és készítmények 
biztonságos felhasználásáról szóló
információk tekintetében; megkönnyíti a 
legjobb gyakorlattal kapcsolatos ismeretek 
megosztását a veszély, a kockázat és a 
biztonságos felhasználás 
kommunikációjának területén. 
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Indokolás

A kockázaton alapuló megfelelő és következetes tájékoztatási rendszer kifejlesztése el fogja 
látni a fogyasztókat a szükséges információkkal és tanácsokkal annak érdekében, hogy 
képesek legyenek kockázataik biztonságos és hatékony kezelésére a vegyi anyagokat 
tartalmazó termékek felhasználása során. 

Módosítás: 237
85. cikk (1) bekezdés

(1) A fellebbezési tanács az elnökből és két 
másik tagból áll.

(1) A fellebbezési tanács az elnökből, aki 
valamely tagállamban képesítéssel 
rendelkezik bírói tisztség betöltésére, és két 
másik tagból áll.

Indokolás

A fellebbezési tanács feladatkörét figyelembe véve az elnökséget egy bírónak kell ellátnia.

Módosítás: 238
95. cikk

A 93. cikk (1) bekezdésének b) pontjában 
említett díjak összetételét és összegét az 
igazgatóság határozza meg, s azt 
közzéteszik.

A 93. cikk (1) bekezdésének b) pontjában 
említett díjak összetételét és összegét az 
igazgatóság határozza meg, s azt 
közzéteszik. A díj csak a bejegyeztetés 
tényleges költségét fedezi.

Indokolás

A díjaknak ésszerűeknek kell lenniük, és meg kell felelniük a bejegyeztetés tényleges 
költségének. Nem használhatók a hatósági jogkörök gyakorlása finanszírozásának 
eszközeként. 

Módosítás: 239
109. cikk

Hatály törölve
E cím az alábbiakra vonatkozik:
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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

Fölösleges elkészíteni egy külön osztályozási és címkézési jegyzéket, mivel az osztályozás és 
címkézés a bejegyeztetési eljárásnak, illetve az alapvető információk benyújtási eljárásának
része lesz. Ezek az információk egy adatbankban lesznek elérhetők, amelyet az Ügynökség a 
73. cikk (2) bekezdésének d) pontja szerint hoz létre és kezel majd. Az ezzel a jegyzékkel
kapcsolatos kiegészítő adatszolgáltatási kötelezettség szükségtelen terheket ró a gyártókra és 
importőrökre, és újabb információkat sem biztosít.

Módosítás: 240
110. cikk

Az Ügynökség felé történő bejelentési 
kötelezettség

törölve

(1) Azok az importőrök vagy gyártók, illetve 
az importőrök és gyártók azon csoportja, 
akik forgalomba hozzák a 109. cikk hatálya 
alá tartozó anyagokat, átadják az 
Ügynökségnek a következő információkat, 
amennyiben a bejegyzési dokumentáció
részeként még nem nyújtották be, hogy 
felvegyék ezeket a 111. cikk szerinti 
jegyzékbe:

a) az anyag(ok) forgalomba hozataláért 
felelős gyártónak vagy importőrnek az 
azonosítása;
b) az anyag(ok) azonossága a IV. melléklet 
2. szakaszában meghatározottak szerint;
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c) a 67/548/EGK irányelv 4. és 6. cikkének 
alkalmazása eredményeképpen az anyag 
veszélyesség szerinti osztályozása;

d) a 67/548/EGK irányelv 23., 24. és 25. 
cikkének alkalmazása eredményeképpen az 
osztályozásnak megfelelő
veszélyszimbólumok és jelek;
e) adott esetben a 67/548/EGK irányelv 4.
cikke (4) bekezdésének és az 1999/45/EK 
irányelv 4–7. cikkének alkalmazása 
eredményeképpen a különleges 
koncentrációs határértékek.
(2) Az említett információk benyújtásakor a 
gyártó vagy importőr a 108. cikkben 
meghatározott formátumot használja.

(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti 
kötelezettség következtében ugyanarra az 
anyagra több tétel vonatkozik a jegyzékben, 
a bejelentők és a bejegyeztetésre 
kötelezettek arra törekednek, hogy 
megállapodjanak egy tételben, amelyet 
felvesznek a jegyzékbe.

(4) A bejelentő(k) frissíti(k) az (1) 
bekezdésben felsorolt információkat, ha:

a) új tudományos és műszaki ismeretekre 
tettek szert, amelyek következtében 
módosítani kell az anyag osztályozását és 
címkézését;

b) azok a bejelentők és bejegyeztetésre 
kötelezettek, akik egyetlen anyag 
tekintetében eltérő tételeket állapítottak 
meg, a (3) bekezdéssel összhangban 
megállapodtak egy tételben.

Módosítás: 241
111. cikk

Az osztályozási és címkézési jegyzék törölve
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(1) Az Ügynökség egy adatbázis 
formájában létrehozza és vezeti az 
osztályozási és címkézési jegyzéket, amely 
felsorolja a 110. cikk (1) bekezdésében 
említett információkat mind a 110. cikk (1) 
bekezdésében bejelentett adatok, mind 
pedig a bejegyzési dokumentáció részeként 
benyújtott adatok tekintetében. Az 
adatbázisnak a 116. cikk (1) bekezdésében 
említett, nem bizalmas jellegű információi 
nyilvánosan hozzáférhetőek. Az Ügynökség 
minden egyes anyag egyéb adataival 
kapcsolatban betekintést biztosít azoknak a 
bejelentőknek és bejegyeztetésre 
kötelezetteknek, akik benyújtották az 
anyagra vonatkozó információkat.

Az Ügynökség frissíti a jegyzéket, ha a 110. 
cikk (4) bekezdésével összhangban frissített 
információkat kap.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
információkon túl az Ügynökség minden 
egyes tétellel kapcsolatban feljegyzi a 
következő információkat:

a) az adott tétel tekintetében létezik-e egy 
közösségi szintű harmonizált osztályozás és 
címkézés azáltal, hogy felveszik a 
67/548/EGK irányelv I. mellékletébe;

b) az adott tétel esetében két vagy több 
bejelentő vagy bejegyeztetésre kötelezett 
által közösen megállapított tételről van-e 
szó;
c) amennyiben rendelkezésre áll, a megfelel
ő bejegyzési szám(ok).

Módosítás: 242
112. cikk

Az osztályozás és címkézés harmonizációja törölve
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(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.
(2) A tagállami bizottság kialakítja 
véleményét a javaslattal kapcsolatban, és 
lehetőséget biztosít az érintett feleknek arra, 
hogy ismertessék álláspontjukat. Az 
Ügynökség továbbítja ezt a véleményt és az 
ahhoz kapcsolódó állásfoglalásokat a 
Bizottságnak, amely a 67/548/EGK irányelv 
4. cikkének (3) bekezdésével összhangban 
határozatot hoz.

Módosítás: 243
113. cikk

Átmeneti intézkedések törölve

A 110. cikkben meghatározott 
kötelezettségeket a 21. cikk (1) bekezdése 
alapján megállapított határidőtől kell 
alkalmazni.

Módosítás: 244
114. cikk (1) bekezdés
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(1) A tagállamok minden tizedik évben egy 
jelentést nyújtanak be a Bizottságnak az e 
rendeletnek a területükön való
alkalmazásáról, amely a 108. cikkben 
meghatározott formátumban tartalmazza az 
értékelésről és a végrehajtásról szóló
szakaszokat.

(1) A tagállamok minden harmadik évben 
egy jelentést nyújtanak be a Bizottságnak az 
e rendeletnek a területükön való
alkalmazásáról, amely a 108. cikkben 
meghatározott formátumban tartalmazza az 
értékelésről és a végrehajtásról szóló
szakaszokat. A jelentéseknek tartalmazniuk 
kell az alkalmazott ellenőrző és felügyeleti 
intézkedésekre, a megállapított 
jogsértésekre, a kiszabott büntetésekre, 
valamint a rendelet végrehajtása során 
felmerülő problémákra vonatkozó
információkat.

Az első jelentést azonban az e rendelet 
hatálybalépését követő ötödik évben nyújtják 
be.

Az első jelentést azonban az e rendelet 
hatálybalépését követő második évben 
nyújtják be.

Indokolás

A rendelet egységes végrehajtása szempontjából szükséges, hogy a tagállamok sokkal 
rövidebb időközönként tegyenek jelentést. Csak így lehetséges a hiányosságok korai 
szakaszban történő korrigálása. A jelentések megfelelő minőségének biztosítása érdekében 
minimális követelményeket kell támasztani a jelentések tartalmával szemben.

Módosítás: 245
114. cikk (2) bekezdés

(2) Az Ügynökség minden tizedik évben egy 
jelentést nyújt be a Bizottságnak e rendelet 
alkalmazásáról.

(2) Az Ügynökség minden harmadik évben 
egy jelentést nyújt be a Bizottságnak e 
rendelet alkalmazásáról.

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

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

Indokolás

A rendelet egységes végrehajtása szempontjából szükséges, hogy a tagállamok sokkal 
rövidebb időközönként tegyenek jelentést. Csak így lehetséges a hiányosságok korai
szakaszban történő korrigálása.

Módosítás: 246
114. cikk (3) bekezdés



PE 357.691v03-00 112/120 AD\576536HU.doc

HU

(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 harmadik 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

Mivel a rendeletnek hozzá kell járulnia az egységesítéshez, a tízéves jelentéstételi időszak túl 
hosszú.

Módosítás: 247
115 a. cikk (új)

115a. cikk 

A közvélemény információhoz való
hozzáférése

. Hersteller von Zubereitungen für die 
Öffentlichkeit oder die für die Vermarktung 
zuständigen Personen stellen Informationen 
bereit, die Hinweise auf die Risiken in 
Verbindung mit normalen oder 
vernünftigerweise absehbaren 
Verwendungsbedingungen enthalten, 
insbesondere durch 
Verpackungsbeschriftungen, die 
gegebenenfalls durch Nutzung anderer 
Kommunikationskanäle, wie etwa 
Internetseiten, ergänzt werden. So können 
nähere Auskünfte zur Sicherheit und 
Verwendung chemischer Stoffe und 
Zubereitungen erteilt werden.

(1) A nagyközönség számára készített 
készítmények gyártói vagy a forgalomba 
hozatalukért felelős személyek 
rendelkezésére bocsátják azokat az 
információkat, amelyek meghatározzák az 
általános vagy ésszerűen előrelátható
felhasználási körülményekkel kapcsolatos 
kockázatokat, különösen a csomagolás 
címkézésén, továbbá adott esetben más 
kommunikációs csatornák, például 
weblapok felhasználásával kiegészítve. Ez 
lehetővé fogja tenni a vegyi anyagokkal és 
készítményekkel kapcsolatos részletesebb 
biztonsági és felhasználási információk 
rendelkezésre bocsátását. 
(2) Az 1999/45/EK1 és az 1967/548/EGK 
irányelv megfelelően módosul.



AD\576536HU.doc 113/120 PE 357.691v03-00

HU

(3) A fogyasztók választáshoz való jogának 
biztosítása érdekében létre kell hozni a 
„REACH-nek megfelelő” védjegyet. Ezt a 
védjegyet azok az EU-ban gyártott és 
importált áruk kapják meg, amelyek 
megfelelnek a REACH összes 
követelményének. 
________________________________
1 HL L 6., 1999.1.12., 3. o.

Indokolás

A kockázaton alapuló megfelelő és következetes tájékoztatási rendszer kifejlesztése el fogja 
látni a fogyasztókat a szükséges információkkal és tanáccsal annak érdekében, hogy képesek 
legyenek kockázataik biztonságos és hatékony kezelésére a vegyi anyagokat tartalmazó
termékek felhasználása során. A tájékoztatást átfogó, fogyasztóbarát módon kell végezni. 

Módosítás: 248
116. cikk (1) bekezdés

(1) Az alábbi információkat nem kell 
bizalmas jellegűnek tekinteni:

(1) Az alábbi információkat nem kell 
bizalmas jellegűnek tekinteni, amennyiben a 
gyártó vagy importőr az adott esetben nem 
igazolja ennek ellenkezőjét:

Indokolás

Egyes esetekben lehetővé kell tenni kivételeket azon szabály alól, amely szerint az információk 
nem tekintendők bizalmasnak. Ezekben a kivételes esetekben a gyártónak vagy importőrnek 
meg kell, hogy legyen a lehetősége azon okok ismertetésére, amelyek még  a 116. cikk (1) 
bekezdésében említett információk bizalmas kezelését is indokolják.

Módosítás: 249
116. cikk (1) bekezdés a) pont

a) az anyag kereskedelmi neve(i); törölve

Indokolás

Az anyag kereskedelmi neve a többi piaci szereplővel szemben kényes információnak min
ősülhet, mivel ezáltal következtetéseket lehet levonni a gyártók és a fogyasztók közötti piaci 
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kapcsolatokról. Ezeket az információkat a (2) bekezdés értelmében bizalmasnak kell tekinteni.

Módosítás: 250
116. cikk (1) bekezdés b) pont

b) a 67/548/EGK irányelv értelmében a 
veszélyes anyagokra vonatkozó, IUPAC 
nómenklatúra szerinti megnevezés;

b) a 67/548/EGK irányelv értelmében a 
veszélyes anyagokra vonatkozó, IUPAC 
nómenklatúra szerinti megnevezés, kivéve, 
ha az e rendelet Ia. melléklete, illetve az 
1999/45/EK1 irányelv 15. cikke szerinti eltér
ő rendelkezések alkalmazandók;
________________
1 HL L 200., 1999.7.30., 1. o.

Indokolás

Az összhang megteremtése a biztonsági adatlapok követelményeivel, valamint az 
osztályozással és címkézéssel kapcsolatos meglévő szabályokkal.

Módosítás: 251
116. cikk (1) bekezdés c) pont

c) indokolt esetben az anyag EINECS-ben 
szereplő megnevezése;

c) indokolt esetben az anyag EINECS-ben 
szereplő megnevezése, amennyiben az 
anyag a 67/548/EGK1 irányelv értelmében 
veszélyes anyagnak minősül, kivéve, ha az e 
rendelet Ia. melléklete, illetve az 
1999/45/EK2 irányelv 15. cikke szerinti eltér
ő rendelkezések alkalmazandók;

___________________
1 HL L 196., 1967.8.16., 1. o.
2 HL L 200., 1999.7.30., 1. o.

Módosítás: 252
116. cikk (1) bekezdés f) pont

f) az I. melléklettel összhangban 
megállapított DNEL-érték (származtatott 
hatásmentes szint) és becsült hatásmentes 
koncentráció (Pnec);

törölve
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Indokolás

A DNEL-értékek közzétételét a hatályos jog nem írja elő. Ezeknek az értékeknek a levezetése 
nagy költségekkel jár, és kellő mérlegelés nélkül (115. cikk) nem kellene hozzáférhetővé tenni 
a versenytársak részére .

Módosítás: 253
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;

törölve

Indokolás

A biztonsági adatlapok gyakran tartalmaznak olyan információkat, amelyek kizárólag a 
közvetlen fogyasztónak szólnak, mint például a felhasználásra vonatkozó részletes 
információk. Ezeket a felhasználásra vonatkozó információkat a 116. cikk szerint teljesen
bizalmas adatként kell kezelni.

Módosítás: 254
116. cikk (2) bekezdés -a) pont (új)

-a) a bejegyeztetésre kötelezett és valamely
másik bejelentő neve és címe;

Indokolás
A gyártók, importőrök és későbbi felhasználók szinte mindig nyilatkozatot tennének a 115. 
cikk (2) bekezdése szerint. A javasolt szabályozással elkerülhetővé válik ez a ráfordítás.

Módosítás: 255
116. cikk (2) bekezdés d) pont

d) a gyártó vagy importőr és azok későbbi 
felhasználói közötti kapcsolat.

d) a gyártó vagy importőr és azok későbbi 
felhasználói közötti kapcsolat, valamint az 
információs láncon belüli kapcsolat 
mindkét irányban, és a lánc valamennyi 
szereplője közötti kapcsolat.

Indokolás

A javaslat nem teljesen egyértelmű az információs lánc valamennyi szereplője közötti 
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titoktartási kötelezettséget illetően.

Módosítás: 256
120. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok illetékes hatóságai 
tájékoztatják a nyilvánosságot a vegyi 
anyagok kockázatáról, amennyiben azt az 
emberi egészség és a környezet védelme 
szempontjából szükségesnek tartják.

(1) A tagállamok illetékes hatóságai az 
Ügynökség által kidolgozandó
iránymutatásokkal összhangban
tájékoztatják a nyilvánosságot a vegyi 
anyagok kockázatáról, amennyiben azt az 
emberi egészség és a környezet védelme 
szempontjából szükségesnek tartják.

Indokolás

Iránymutatásokat kell kidolgozni annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok nemzeti 
hatóságai egységesen tájékoztassák a nyilvánosságot.

Módosítás: 257
121. cikk

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

Az illetékes hatóságok, az Ügynökség által a 
73. cikk (2) bekezdésének f) pontja alapján 
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. Ez 
tartalmazza különösen, bár nem 
kizárólagosan, a KKV-knek adott 
tanácsokat azzal kapcsolatban, hogy 
hogyan feleljenek meg az e rendelet szerinti 
kötelezettségeiknek.

Indokolás

Különösen a KKV-k igényelhetnek különleges segítséget annak érdekében, hogy megfeleljenek 
kötelezettségeiknek.

Módosítás: 258
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128. cikk (2 a) bekezdés (új)

Legkésőbb az e rendelet hatályba lépését 
követő 24 hónapon belül a II. melléklet 
elejét egy szakasszal egészítik ki, amely az 
objektív kritériumokat és a mentesített 
anyagok jegyzékét – amely jegyzékben 
szereplő anyagok és/vagy anyagcsoportok
felsorolását időszakonként frissítik –
határozza meg.

Indokolás

A jelenlegi II. melléklet „korábbi  precedenseken” alapul. Ennek következtében nem 
következetes, és nem egyértelmű kritériumokra épül, amely abszurditásokhoz vezet olyan 
esetekben, ahol a két hasonló anyag közül az egyiket kizárják, míg a másikat nem (pl. 
szacharóz és fruktóz). A Bizottságnak határidőt kell szabni, amelyen belül egyértelmű, 
objektív kritériumokat kell kidolgoznia a II. melléklet szerinti mentességek odaítélésére annak 
érdekében, hogy egy logikus és átfogó listát lehessen összeállítani a mentességben részesülő
anyagokról.

Módosítás: 259
128. cikk (2 b) bekezdés (új)

A II. melléklet felülvizsgálata

i) Az előzetes bejegyeztetés során az 
Ügynökség kiegészíti a II. mellékletet azon 
anyagokkal, amelyek a 
fogalommeghatározás alá tartoznak. 

ii) Az értékelést követően az Ügynökség 
kiegészíti a II. mellékletet azon anyagokkal, 
amelyekről úgy ítéli meg, hogy nincs vagy 
alacsony a kockázata annak, hogy 
betegséget vagy negatív környezeti 
hatásokat okoznak. 
iii) A vállalkozások mentességet kérhetnek 
a bejegyeztetés alól hivatkozással egy 
hagyományos felhasználásra és a 
természetben előforduló anyagokra és azok 
keverékeire vagy vegyületeire.

Indokolás

Jelenleg nincs fogalommeghatározás a II. mellékletben felsorolt anyagokra, pl. a vízre és az 
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aszkorbinsavra. A mellékletnek egy fogalommeghatározással való kiegészítése egyértelművé
teszi a szöveget, és lehetővé teszi a felülvizsgálatot. Noha a jogalkotási eljárás során 
anyagokkal egészítjük ki a II. mellékletet, meg vagyunk győződve arról, hogy az nem lesz 
kimerítő. Ezért szeretnénk egy felülvizsgálatot a korai szakaszban, továbbá az eljárás során az 
újabb ismeretek megszerzésével gördülő tervek alapján is. Módosításaink nélkül a jövőben
számos anyag bejegyeztetése sokáig tartana annak ellenére, hogy az Ügynökség tudja, hogy 
ezek az anyagok nem jelentenek kockázatot.

Módosítás: 260
134. cikk (1) bekezdés

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

A 76/769/EGK, a 91/155/EGK1, a
91/157/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EGK, 
a 2000/21/EK, a 2002/95/EK2 és a 
2004/37/EK3 irányelv, valamint a 
793/93/EGK és a 1488/94/EK rendelet 
hatályát veszti.
_________________
1 HL L 76., 1991.3.22., 35. o.
2 HL L 37., 2003.2.13., 19. o.
3 HL L 158., 2004.4.30., 50. o.

Indokolás

A kettős szabályozást el kell kerülni. A korábbi cikkek módosításai lehetővé teszik, hogy a 
fenti irányelveket és rendeleteket nélkülözhessük.

Módosítás: 261
135 a. cikk (új)

135a. cikk
Az 1998/24/EK irányelv módosítása

A 98/24/EK1 irányelv 1. cikkének (2) 
bekezdése a következő szöveggel egészül ki: 
„Az ezen irányelv szerinti követelmények
nem alkalmazandók, ha a [REACH] 
…/…/EK rendelet szerinti kötelezettségek 
fennállnak.”
_____________________
1 HL L 131., 1998.5.5., 11. o.
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Indokolás

Egyértelművé teszi a REACH-rendelet elsőbbségi alkalmazását és a kettős szabályozás 
elkerülését.

Módosítás: 262
135 b. cikk (új)

135b. cikk

A 2004/37/ EK irányelv módosítása
A 2004/37/EK1 irányelv 1. cikke a következ
ő (5) bekezdéssel egészül ki:

„Az ezen irányelv szerinti követelmények 
nem alkalmazandók, ha a [REACH] 
…/…/EK rendelet szerinti kötelezettségek 
fennállnak.”

___________________
1 HL L 158., 2004.4.30., 50. o.

Indokolás

Egyértelművé teszi a REACH-rendelet elsőbbségi alkalmazását és a kettős szabályozás 
elkerülését.

Módosítás: 263
135 c. cikk (új)

135c. cikk
A 89/106/EGK irányelv módosítása

A 89/106/EGK1 irányelv 1. cikkének (1) 
bekezdése a következő szöveggel 
egészül ki: 
„Az építési termékekre ezen irányelv 
alapvető higiéniai, egészségügyi és
környezetvédelmi követelményei nem
alkalmazandók, amennyiben a [REACH] 
…/…/EK rendelet szerint kötelezettségek 
állnak fenn ezekben a kérdésekben.”

_________________
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1 HL L 40., 1989.2.11., 12. o.

Indokolás

Egyértelművé teszi a REACH-rendelet elsőbbségi alkalmazását és a kettős szabályozás 
elkerülését.

Módosítás: 264
135 d. cikk (új)

135d. cikk 
A 2000/53/EK irányelv módosítása

A 2000/53/EK irányelv1 4. cikkének (2) 
bekezdését és II. mellékletét el kell hagyni.

______________________
1 HL L 269., 2000.10.21., 34. o.

Indokolás

A REACH-rendelet XVI. melléklete felsorolja az egységes korlátozási szabályokat. El kell 
kerülni a különböző szövegekben szereplő különböző korlátozásokat.

Módosítás: 265
I. melléklet 5. pont
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5.1.1. Az expozíciós leírásokat ki kell 
dolgozni a Közösség területén történő
gyártásra, a gyártó és az importőr saját 
használatára, valamint minden azonosított 
használatra. Az expozíciós leírások azoknak 
a feltételeknek a gyűjteményei, melyek 
leírják, hogy egy anyagot miként gyártanak 
vagy használnak az élettartama során, és a 
gyártó vagy az importőr hogyan ellenőrzi az 
emberek és a környezet expozícióját, vagy 
javasolja a későbbi felhasználónak az ellen
őrzést. Ezek az expozíciós leírások olyan 
széles skálájúak vagy olyan specifikusak, 
amennyire az szükséges. Az expozíciós 
leírásokat a vegyi anyagbiztonsági jelentés 
megfelelő címsora alatt kell ismertetni, és a 
biztonsági adatlap mellékletében összegezni 
kell azt, egy megfelelő rövid címet használva, 
amely a használatról rövid általános leírást 
ad. Az expozíciós leírások indokolt esetben 
különösen magukban foglalják az alábbiak 
leírását:

5.1.1. Az expozíciós leírásokat ki kell 
dolgozni a Közösség területén történő
gyártásra, a gyártó és az importőr saját 
használatára, valamint minden, a 3. cikk 25. 
pontjában említett azonosított használatra. 
Az expozíciós leírások azoknak a 
feltételeknek a gyűjteményei, melyek leírják, 
hogy egy anyagot miként gyártanak vagy 
használnak az élettartama során, és a gyártó
vagy az importőr hogyan ellenőrzi az 
emberek és a környezet expozícióját, vagy 
javasolja a későbbi felhasználónak az ellen
őrzést. Ezek az expozíciós leírások olyan 
széles skálájúak vagy olyan specifikusak, 
amennyire az szükséges. Az expozíciós 
leírásokat a 3. cikk 29a. pontjában 
megállapított fogalommeghatározással 
összhangban lehet osztályba sorolni és a 
vegyi anyagbiztonsági jelentés megfelelő
címsora alatt kell ismertetni, és a biztonsági 
adatlap mellékletében összegezni kell azt, 
egy megfelelő rövid címet használva, amely a 
használatról rövid általános leírást ad. Az 
expozíciós leírások indokolt esetben 
különösen magukban foglalják az alábbiak 
leírását:

Indokolás

A felhasználási és expozíciós kategóriák olyan módon épülnek fel, hogy a vonatkozó
alkotóelemek kombinációja segítségével lehetővé tegyék az összes azonosított 
felhasználástípus leírását. Kombinálják az egyedi expozíciós helyzeteket, és leírják az összes 
olyan feltételt, amely meghatározza az expozíciót. 

Módosítás: 266
I. melléklet 5.1.1. pont harmadik francia bekezdés

– a gyártó vagy az importőr által bevezetett 
kockázatkezelési intézkedések, annak 
érdekében, hogy csökkentsék vagy elkerüljék 
az emberek (beleértve az alkalmazottakat és 
a fogyasztókat is) és a környezet anyagnak 
történő expozícióját; 

– a gyártó, az importőr és/vagy a későbbi 
felhasználó által bevezetett kockázatkezelési 
intézkedések, annak érdekében, hogy 
csökkentsék vagy elkerüljék az emberek 
(beleértve az alkalmazottakat és a 
fogyasztókat is) és a környezet anyagnak 
történő expozícióját; 

Indokolás
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A későbbi felhasználók már alkalmaznak kockázatkezelési intézkedéseket. Ezt adott esetben 
figyelembe kell venni az expozíciós leírások kidolgozásánál és az anyag gyártója és importőre 
által ajánlott átfogó kockázatkezelési intézkedéseknél. 

Módosítás: 267
I. melléklet 5.2.5a. pont (új)

5.2.5a. Az expozíciós szintek érvényesített
becsléseit meg lehet könnyíteni speciális 
informatikai eszközök alkalmazásával, 
beleértve az ágazatspecifikus informatikai 
eszközöket, ha rendelkezésre állnak.

Indokolás

A KKV-knak a kötelezettségeik teljesítése érdekében nyújtott segítség céljából léteznek vagy 
kifejleszthetők az expozíció értékelésére szolgáló specifikus vagy specializált informatikai
eszközök, beleértve az ágazatspecifikus eszközöket is.

Módosítás: 268
I. melléklet 7. pont A rész (-1) bekezdés

-1. AZ ÉRINTETT FELHASZNÁLÁSI ÉS 
EPOZÍCIÓS KATEGÓRIÁK (UEC) 
ISMERTETÉSE

Indokolás

A felhasználási és expozíciós kategóriák (UEC) a kockázatkezelési intézkedésekre, az 
expozíciós célértékekre (pl. DNEL, PNEC) és a szállító láncban történő alkalmazás 
feltételeire vonatkozó információk rendszerezett átadásának legfőbb eszközei. Segítik 
gazdaságnak a szállítói láncban lévő szereplőit saját kockázatéretékelésük, valamint a 
szállítói lánc következő gazdasági szereplőire vonatkozó biztonsági adatlap összeállítása 
során. 

Módosítás: 269
Ia. melléklet 3.3a. pont (új)
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3.3a. Az olyan készítmények esetében, 
amelyek nem felelnek meg a 3.2. és 3.3. 
pont követelményeinek, és amelyekben a 
felhasznált anyag PNEC-értéke 
alacsonyabb 500 µg/liternél, a 
mennyiséget, a biológiai lebomlást 
(kiküszöbölhetőséget) és a logPOW-t a 34. 
és 35. cikk követelményeivel összhangban 
közlik a későbbi felhasználóval.

Indokolás
Az anyag felhasználása kritikus lehet, ha a szállítói lánc későbbi felhasználójának „gyenge”
a recipiense, és az anyag PNEC-értéke alacsonyabb mint 500 µg/l. Ezek az anyagok lényeges 
tulajdonságai, amelyeket közölni kell a szállítói lánc későbbi felhasználóival, ha expozíciós 
felmérést kell végezniük, és vegyi anyagbiztonsági jelentést kell készíteniük a 34. és 35. cikkel 
összhangban.

Módosítás: 270
Ia. melléklet 12.1. pont új bekezdés az első bekezdést követően

A készítmények esetében ezt az információt 
a készítményben lévő minden anyagra és 
magára a készítményre is megadják. 
Amennyiben magára a készítményre nem 
tudnak pontos értéket megadni, hanem 
csak egy adatsort, e melléklet 2. és 3. 
pontjával összhangban a készítményben lév
ő anyagok megfelelő ökotoxikológiai 
információit adják meg. 

Indokolás

Néhány esetben a kért információ nem készítményspecifikus, hanem anyagspecifikus, és ez 
fordítva is előfordulhat. Ezért ezt meg kell adni, amikor a biztonsági adatlap – az 1a. 
melléklet 2. és 3. pontjával összhangban – előírja ezt az anyagokra és készítményekre.

Módosítás: 271
II. melléklet új bevezető bekezdés

Fogalommeghatározás
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Ez a melléklet a bejegyeztetés alól 
mentesített anyagokat tartalmazza. A
melléklet az olyan természetben előforduló
anyagokra és keverékekre vagy főként 
azokból álló vegyületekre vonatkozik, 
amelyek tekintetében hosszú gyakorlat 
egyértelműen jelzi, hogy nincs, vagy 
alacsony a kockázata annak, hogy 
betegséget vagy negatív környezeti 
hatásokat okoznak.

Indokolás
Jelenleg nincs fogalommeghatározás a II. mellékletben felsorolt anyagokra, pl. a vízre és az 
aszkorbinsavra. A mellékletnek egy fogalommeghatározással való kiegészítése egyértelművé
teszi a szöveget, és lehetővé teszi a felülvizsgálatot. 

Noha a jogalkotási eljárás során anyagokkal egészítjük ki a II. mellékletet, meg vagyunk győz
ődve arról, hogy az nem lesz kimerítő. Ezért szeretnénk egy felülvizsgálatot a korai 
szakaszban, továbbá az eljárás során az újabb ismeretek megszerzésével gördülő tervek 
alapján is. Módosításaink nélkül a jövőben számos anyag bejegyeztetése sokáig tartana annak 
ellenére, hogy az Ügynökség tudja, hogy ezek az anyagok nem jelentenek kockázatot.

Módosítás: 272
II. melléklet

EINECS-szám    Név/Csoport      CAS-szám EINECS-szám    Név/Csoport      CAS-szám

231-096-4       Vas 7439-89-6

Indokolás

A vasat több ezer éve használják, és semmilyen bizonyíték nem utal arra, hogy veszélyt 
jelentene az emberi egészségre vagy a környezetre. Mivel a vas nagy tonnatartalmú anyag, 
ezért valószínűleg jelentős vizsgálat tárgya lenne a REACH keretében, és sok állatkísérlethez 
vezetne. A vas vizsgálatának és bejegyzésének költsége messze elmaradna a lehetséges 
hasznoktól.

Módosítás: 273
III. melléklet (8) bekezdés
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(8) Természetben előforduló ásványok, ércek 
vagy anyagok, ha a gyártás során nem 
módosulnak kémiailag, kivéve, ha a 67/548 
irányelv értelmében megfelelnek a 
veszélyesként való osztályozás 
kritériumának;

(8) Természetben előforduló ásványok, 
ércek, anyagok és ásványtani folyamatok (a 
2003/96/EK tanácsi irányelv 
fogalommeghatározása szerint) 1 vagy 
fizikai átalakítási folyamatok révén azokból 
származó anyagok; 

_______________________________
1 HL L 283., 2003.10.31., 51. o.

Indokolás

A 67/548/EGK irányelv veszélyességi besorolását figyelembe véve a bejegyeztetési 
követelmény aránytalan a természetben előforduló ásványok, ércek és anyagok tekintetében. 
Az ásványokkal és ércekkel kapcsolatos kockázatokat az IPPC-irányelv és az EU munkahelyi 
biztonsággal kapcsolatos jogszabályai már megfelelően kezelik. Az ásványi anyagok és ércek 
ásványi és fizikai átalakulási folyamatai nem változtatják meg a kémiai összetételt. Az ilyen 
eljárásokkal nyert anyagok más ásványi anyagokon alapuló anyagok, ezért mentesíteni kell 
őket a bejegyeztetés alól.

Módosítás: 274
III. melléklet (8a) bekezdés (új)

(8a) A papírgyártásban felhasznált 
rostpépek.

Indokolás

A papírgyártás során felhasznált rostpépek kémiailag inaktívak, és mint ilyenek, az ember 
egészségére és a környezetre teljesen ártalmatlanok. A REACH keretében nem kellene
bejegyezni őket. 

Módosítás: 275
III. melléklet (9) bekezdés

Földgáz, nyersolaj, szén. Földgáz, kokszolókemence gáz, 
nagyolvasztó torokgáz, oxigén acélgyártási 
konverter gáz, nyersolaj, szén és koksz. 

Indokolás

A folyamatok során keletkező gázok zárt rendszeren belül jönnek létre és kerülnek 
felhasználásra. A szállítás csővezetékben folyik, és a lakosság sosem érintkezik a gázokkal. A 
koksz olyan termék, amely a szén gázmentesítésének eredménye. A folyamat során benzol, 
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toluol, xilol, kátrány és egyéb anyagok kerülnek kivonásra a szénből, és így a koksznak 
kevesebb lényeges veszélyes tulajdonsága van, ezért mentesíteni kellene a bejegyeztetés alól. 
A felsorolt gázok melléktermékként keletkeznek a kokszkemencékben és az integrált acélm
űvekben. A földgázhoz, olajhoz és szénhez hasonlóan energia és hő előállítására használják 
őket. Ezért más természetes energiaforrásokkal egyenlő módon kellene kezelni őket, és így 
mentesíteni kell őket a bejegyeztetés alól. 

Módosítás: 276
V. melléklet 6. pont - Toxikológiai Információ 1. oszlop 6. pont -1. alpont (új)

-1. Akut toxicitás

- szájon át
- belélegzés útján

- bőrön át

Indokolás

Az akut toxicitással kapcsolatos adatok alkotják a toxikológiai információk alapját, ezért ezt 
még az kis mennyiségben előállított anyagok esetében is meg kellene adni. Központi szerepet 
játszik a munkavállalókat érintő biztonsági követelmények értékelésében, továbbá viszonylag 
olcsó, mivel anyagonként csak kb. 1800 euróba kerül.

Módosítás: 277
V. melléklet 7. pont - Toxikológiai Információ 1. oszlop 1.1a. alpont (új)

7.1.1a. Növekedésgátlási vizsgálat algákon

Indokolás

Az előterjesztés csak a vízibolhán (daphnia) végzett toxicitási vizsgálatokat teszi kötelezővé. 
Azonban ez a vizsgálat még egy alapvető környezeti értékelést sem tesz lehetővé, mivel az 
anyag csak állati eredetű organizmusokra gyakorolt hatásának vizsgálatáról rendelkezik. A 
növényi eredetű organizmusokra gyakorolt hatás vizsgálata érdekében az algákon végzett 
növekedésgátlási vizsgálatoknak a szövegbe való felvétele nélkülözhetetlen. A vizsgálat 
költsége kb. 5000 euró anyagonként.

Módosítás: 278
V. melléklet 7 a. pont (új) - Biológiai lebonthatóság 

7 a. Biológiai lebonthatóság 

7.1 Gyors biológiai lebonthatóság
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Indokolás

A biológiai lebonthatóság nélkülözhetetlen az ökotoxikológiai vizsgálat szempontjából. 
Nélküle az anyagnak a környezetre gyakorolt hatását nem lehet lemérni, még ha rengeteg 
egyéb információ áll is rendelkezésre. Különösen fontos annak megállapítása, hogy az anyag 
megfelel-e a XII. mellékletben rögzített kritériumoknak, azaz elmondható-e róla, hogy a 
PBT/vPvB csoportba tartozik. Ennek a vizsgálatnak a költsége (a német kormány szerint 
anyagonként 4840 euró) nem korlátozhatja az alapvető adatszolgáltatási követelmények közé
való felvételét.
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