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RÖVID INDOKOLÁS

A mesterséges vegyi anyagok a modern élet részei, amelyek az Európai Unióban élő nők és 
családjaik számára magas szintű kényelmet tesznek lehetővé.

A tudományos bizonyítékok azonban növekvő mértékben azt mutatják, hogy sok vegyi anyag 
veszélyt jelent az emberi egészségre és a környezetre, mivel gyakran leginkább a nőket, 
gyermekeket érintő légúti betegségekkel, allergiákkal és rákkal kapcsolatosak. Ráadásul a 
szintetikus vegyi anyagok tartósan szennyezhetik a környezetet, tönkretehetik édesvizeinket, 
használhatatlanná tehetik a talajt és felhalmozódhatnak az állat- és növényvilágban. A nőket 
nagyon aggasztják a mérgező vegyi anyagoknak az egészségükre, a családjaikra és a 
környezetre gyakorolt lehetséges hatásai. A bizonyítékok a megelőző lépések és a veszélyes 
vegyi anyagok fokozatos helyettesítésének szükségességét jelzik, különösen amennyiben 
alternatívák állnak rendelkezésre.

Az EU-ban potenciálisan több mint 100.000 vegyi anyagot forgalmaznak. Ezek közül 30.000-
et egy tonna feletti mennyiségben állítanak elő, és a REACH alapján szabályozzák. Ezen 
anyagok negyvenöt százaléka kevés biztonsági adattal vagy anélkül van forgalomban, és ezek 
közül számos komoly aggodalmakra ad okot. Ugyan egyre több vegyi anyagnak vagyunk 
kitéve, még mindig csak nagyon keveset tudunk azok hatásairól. Ez különösen a szülőképes 
korú nőket érintheti – még a nagy mennyiségben előállított vegyi anyagok esetében is csak 
32%-uknál tudjuk, hogy károsítják-e a magzat méhen belüli fejlődését vagy nem. 

A nőkre és családjukra gyakorolt hatások 
A szintetikus vegyi anyagok a nőkre és családjaikra - a különböző fiziológiának köszönhetően 
- eltérő hatást gyakorolnak. A nők több zsírszövettel rendelkeznek, mint a férfiak, ezáltal a 
bioakkumulációs vegyi anyagokat könnyebben tárolják. A női test nagyobb változásokon is 
megy keresztül az élet során, mivel a nők olyan biológiai szakaszokat élnek meg, mint a 
terhesség vagy a menopauza. A hormonrendszer szabályozza e változásokat, amelyek a nőket 
még érzékenyebbé teszik az endokrin rendszert károsító tényezőkként viselkedő anyagokkal 
szemben.
Egyes tudósokat növekvő mértékben nyugtalanít a vegyi anyagok hatása és a rák kifejlődése 
közötti kapcsolat. A tudósok azt feltételezik, hogy a rákbetegségek 75%-a a környezeti 
tényezők által előidézett mutációk eredménye.

A másik aggasztó tendencia a vegyi anyagokkal kapcsolatban a férfi termékenység 
csökkenése. Az elmúlt évtizedek folyamán a spermaszám 50%-kal csökkent a férfiaknál 
Európában, az Egyesült Államokban és Ausztráliában, amely csökkenés az endokrin rendszert 
károsító tényezőként viselkedő vegyi anyagoknak köszönhető.

A legérzékenyebb népességcsoportot, a gyermekeket tekintve, a test kémiai szennyeződése 
már a gyermek fejlődésének legkorábbi szakaszaiban bekövetkezik. A női testben raktározott 
vegyi anyagok a méhmagzatnak a méhlepény útján vagy a születés után az anyatejjel együtt 
továbbadódnak. Ezek zavarhatják a gyermekek fejlődését, visszafordíthatatlan károsodást 
eredményezve. A vegyi anyagok a gyerekeknél jóval kisebb mértékben okoznak káros 
egészségügyi hatást, mint a felnőtteknél, ideértve azt is, hogy a vegyi anyagok károsítják a 
gyermek központi idegrendszerének, immunrendszerének és szaporító rendszerének születés 
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előtti fejlődését is. Ezek a hatások csak akkor válnak láthatóvá, amikor a gyermek eléri a 
pubertáskort vagy a felnőttkort: tanulási nehézségeket, allergiát, asztmát és még gyermekkori 
rákot is eredményezhetnek.

A vegyi anyagokat biztonságossá kell tenni
A helyzet miatt aggódva egy csoport elismert tudós 2004. májusában megszervezte a Kémiai 
szennyezés által okozott betegségekre vonatkozó párizsi felhívást (The Paris Appeal on 
diseases due to chemical pollution). Ez a vitafórum arra sürgette a törvényhozókat, hogy 
vegyék komolyan a vegyi anyagok problémáját, és kötelezzék el magukat olyan megelőző 
fellépés mellett, mint például vegyi anyagokra vonatkozó jelenlegi információhiányt 
megszüntető jogszabályok hatályba léptetése. A felhívás a legveszélyesebb vegyi anyagok 
kivonását javasolja, melyek közül néhányról tudott, hogy rákot okoz, felhalmozódik az 
emberi szövetben és természetes úton nem bomlik le, akadályozza a gyermek születés körüli 
fejlődését vagy megváltoztathatja a DNS-t.

Az Európai Bizottság REACH javaslata a magas szintű védelem biztosítására nyújt 
különleges lehetőséget az európai nők, a családjuk és a környezet számára. A REACH 
lehetővé teszi, hogy Európa vezérszerepet vállaljon a szintetikus vegyi anyagokkal történő 
világszerte ellenőrizetlen kísérletezés megszüntetésében. Biztosíthatja, hogy az emberi 
egészség és a környezet védelmére irányuló óvintézkedés legyen az alapvető elv. Ezért a 
REACH-et támogatni kell.

A jelenlegi jogszabálytervezet azonban jelentős hiányosságokat mutat. Ez akár a nők, a 
családjuk és a környezet nem kielégítő védelméhez vezethet. A jogszabálytervezet következő 
módosításait javasolom: 

- A komoly aggodalmat keltő vegyi anyagok helyett mást kell használni, amennyiben 
biztonságosabb alternatívák állnak rendelkezésre 

- A kis mennyiségű vegyi anyagokra vonatkozó kötelező adatokat növelni kell

- A behozott árucikkeknek az EU-ban előállított árucikkekkel azonos biztonsági 
előírások alá kell tartozniuk

- A fogyasztóknak, kiskereskedőknek és a továbbfelhasználóknak a vegyi anyagokra 
vonatkozó biztonsági információkhoz teljes mértékben hozzá kell férniük

- Újra be kell vezetni az általános érvényű, gondossággal kapcsolatos kötelezettséget
- Az engedélyköteles anyagokat tartalmazó fogyasztói cikkek érthető címkézése 

szükséges.

Ezekre a változásokra szükség van, ha az EU el kívánja érni a 2002. évi Fenntartható Fejlődés 
Csúcstalálkozón elfogadott célkitűzést, miszerint “2020-ra a vegyi anyagokat oly módon 
fogják felhasználni és előállítani, amely az emberi egészségre és környezetre gyakorolt 
jelentős káros hatásoknak a lehető legkisebbre való csökkentéséhez fog vezetni”. Ezek a 
változások hozzájárulhatnak a nők veszélyes vegyi anyagok negatív hatásaival szembeni 
védelméhez, biztosítva a gyermekeik számára, hogy az életet mérgező anyagoktól mentesen 
kezdhessék el.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszerbiztonsági Bizottságot mint felelős bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1

Jogalap

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

Tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre, és különösen annak 95. cikkére, 
valamint annak 175. cikke (1) bekezdésére 
az engedélyezésről szóló VII. cím és a 
korlátozásról szóló VIII. cím 
vonatkozásában,

Indokolás
The Regulation is based on Article 95 which concerns the internal market. The primary 
objective of the titles on authorisation and restriction of the Regulation is to protect the 
environment, therefore the appropriate legal base for them is Article 175(1) of the Treaty.

Módosítás: 2
(2a) preambulumbekezdés (új)

(2a) Mindazonáltal a rendelet bizonyos 
részeinek fő célkitűzése a magas szintű 
környezetvédelem biztosítása, és jogalapja a 
175. cikk (1) bekezdése.

Indokolás
Article 175 (1) which concerns environmental protection is added as a legal base and this 
needs to be reflected also in the recitals.

  
1 A hivatalos lapban még nem tették közé.
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Módosítás: 3
(2b) preambulumbekezdés (új)

(2b) A nők, csakúgy, mint a férfiak, életük 
során szintetikus vegyi anyagokat 
halmoznak fel szervezetükben, így teherbe 
esésük idejére nemkívánatos vegyi anyagok 
elegyét raktározták már el, amelynek a 
magzat akaratlanul is ki van téve.

Módosítás: 4
(4) preambulumbekezdés

(4) A belső piac sértetlenségének a 
megőrzése és az emberi egészség, különösen 
a munkavállalók egészségének valamint a 
környezetnek a magas szintű védelme 
érdekében gondoskodni kell arról, hogy a 
Közösségben gyártott anyagok akkor is 
megfeleljenek a közösségi jognak, ha azokat 
exportálják.

(4) A belső piac sértetlenségének a 
megőrzése és az emberi egészség, különösen 
a munkavállalók és egyéb sérülékeny 
lakossági csoportok egészségének, valamint 
a környezetnek a magas szintű védelme 
érdekében gondoskodni kell arról, hogy a 
Közösségben gyártott anyagok akkor is 
megfeleljenek a közösségi jognak, ha azokat 
exportálják. 

Indokolás

The European Parliament considered that ´protecting the health of children against 
environment-related diseases is an essential investment with a view to ensuring adequate 
human and economic development´ (Paulsen Report on European Environment and Health 
Strategy) and asked for specific restrictions on chemicals for high-risk sections of the 
population (Ries report on European Environment and Health Action Plan) . REACH should 
not just be seen as a special opportunity to protect the health of workers, but also those that 
are most vulnerable to chemical exposure. 

Módosítás: 5
(5) preambulumbekezdés

(5) A Közösségben a vegyi anyagokat 
szabályozó négy legfontosabb joganyag 
működésének az értékelése során (a 
veszélyes anyagok osztályozására, 
csomagolására és címkézésére vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 

(5) A Közösségben a vegyi anyagokat 
szabályozó négy legfontosabb joganyag 
működésének az értékelése során (a veszélyes 
anyagok osztályozására, csomagolására és 
címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 
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rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. 
június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelv, a 
veszélyes készítmények osztályozására, 
csomagolására és címkézésére vonatkozó 
tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 
szóló, 1988. június 7-i 88/379/EGK tanácsi 
irányelv (időközben felváltotta 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), a létező 
anyagok kockázatainak értékeléséről és 
ellenőrzéséről szóló, 1993. március 23-i 
793/93/EGK tanácsi rendelet és az egyes 
veszélyes anyagok és készítmények 
forgalomba hozatalának és felhasználásának 
korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezések 
közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 
76/769/EGK tanácsi irányelv) számos 
problémára derült fény a vegyi anyagokra 
vonatkozó közösségi jogszabályok 
működésében, ami a tagállamok törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezései 
közötti eltérésekhez vezet, és így 
közvetlenül érinti a belső piac működését e 
területen.

szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi 
irányelv, a veszélyes készítmények 
osztályozására, csomagolására és címkézésére 
vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 
szóló, 1988. június 7-i 88/379/EGK tanácsi 
irányelv (időközben felváltotta 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), a létező anyagok 
kockázatainak értékeléséről és ellenőrzéséről 
szóló, 1993. március 23-i 793/93/EGK tanácsi 
rendelet és az egyes veszélyes anyagok és 
készítmények forgalomba hozatalának és 
felhasználásának korlátozásaira vonatkozó 
tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések közelítéséről szóló, 1976. július 
27-i 76/769/EGK tanácsi irányelv) számos 
problémára derült fény a vegyi anyagokra 
vonatkozó közösségi jogszabályok 
működésében, ami a tagállamok törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezései 
közötti eltérésekhez vezet, és így közvetlenül 
érinti a belső piac működését e területen, 
valamint a közegészség és a környezet 
megfelelő védelmének elmulasztását 
okozza.

Indokolás

The problems found in current legislation are not just such that they result in disparities 
between the national laws, but in particular that current legislation has failed to adequately 
protect public health and the environment against hazardous chemicals.

Módosítás: 6
(20) preambulumbekezdés

(20) Mivel a termékek előállítóinak és 
importőreinek felelősséget kell viselniük 
termékeikért, helyénvaló bejegyzési 
követelményt megszabni az olyan 
anyagoknál, amelyeket ezek a termékek 
rendeltetésszerűen kibocsátanak. Olyan 
anyagok esetében, amelyeket a termékek 
valószínűsíthetően az emberi egészségre 
vagy a környezetre káros módon vagy 

(20) Mivel az árucikkek előállítóinak és 
importőreinek felelősséget kell viselniük 
árucikkeikért, helyénvaló bejegyzési 
követelményt megszabni az árucikkekben
található veszélyes anyagokra vonatkozóan.
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mértékben bocsátanak ki, az Ügynökséget 
értesíteni kell, és fel kell hatalmazni arra, 
hogy előírhassa bejegyzési dokumentáció 
benyújtását.

Indokolás

Articles represent a primary source of exposure to chemicals. The use of hazardous 
substances in articles should be subject to the registration requirements.

Módosítás: 7
(31) preambulumbekezdés

(31) Az összehangolt, egyszerű rendszer 
biztosítása érdekében minden bejegyzési 
dokumentációt az Ügynökségnek kell 
benyújtani. A következetes megközelítés és az 
erőforrások hatékony felhasználásának a 
biztosítása érdekében az Ügynökségnek 
ellenőriznie kell minden bejegyzési 
dokumentáció teljességét, és felelősséget kell 
vállalnia a bejegyzések esetleges végleges 
elutasításáért.

(31) Az összehangolt, egyszerű rendszer 
biztosítása érdekében minden bejegyzési 
dokumentációt az Ügynökségnek kell 
benyújtani. A következetes, teljes és jó 
minőségű beadványok biztosítása érdekében 
független ellenőrzést kell végezni az 
Ügynökséghez történő benyújtást 
megelőzően. Az Ügynökségnek felelősséget 
kell vállalnia a bejegyzések esetleges végleges 
elutasításáért.

Indokolás

There is currently no mandatory evaluation of the quality and content of the registration 
dossiers, as the Agency will only check for completeness (Article 18(2)). Given that a recent 
evaluation by Competent Authorities of Member States found that only 31% of safety data 
sheets were fully accurate, it is vital that an independent audit is performed prior to the 
submission to ease the task of the Agency.

Módosítás: 8
(34a) preambulumbekezdés (új)

(34a) Az erőforrások közösségi szinten 
végzett jobb koordinálása hozzá fog járulni 
a tudományos ismeretek növeléséhez, amely 
nélkülözhetetlen a gerinceseken végzett 
kísérletek mellett alternatív módszerek 
kifejlesztéséhez. E célból alapvető, hogy a 
Közösség folytassa és növelje erőfeszítéseit, 
és tegye meg a szükséges intézkedéseket a 
kutatás előmozdítására és állatokat nem 
igénylő új alternatív módszerek 
kifejlesztésére, különösen a hetedik kutatási 
és technológiai fejlesztési keretprogramon 
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belül.

Indokolás
This recalls the Community’s duty to promote alternative methods to that of animal 
experimentation, already introduced in Directive 2003/15/EC on cosmetics.

Módosítás: 9
(41a) preambulumbekezdés (új)

(41a) Megfelelő és koherens 
kommunikációs rendszer kifejlesztése el 
fogja látni a fogyasztókat a szükséges 
információkkal és tanácsokkal, hogy 
képesek legyenek a vegyi anyagok, a 
belőlük nyert készítmények vagy termékek 
felhasználásával járó kockázatokat 
biztonságosan és hatásosan kezelni. A 
kiegészítő információk weboldalakon 
keresztüli biztosításának a lehetőségét is 
mérlegelni kell annak érdekében, hogy a 
fogyasztók érvényesíthessék az általuk 
használt termékekről való tájékozódási 
jogukat.

Indokolás

In order to ensure a correct information

Módosítás: 10
(52) preambulumbekezdés

(52) Az emberi egészség és a környezet 
kellően magas szintű védelmének biztosítása 
érdekében a különösen nagy kockázatú 
tulajdonságokkal rendelkező anyagokat 
elővigyázatosan kell kezelni, ami 
megköveteli az ezeket felhasználó 
vállalkozásoktól, hogy az engedélyező 

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

veszélyt az emberi egészségre és a 
környezetre. Ha nem ez a helyzet, a 
különösen nagy kockázatú 
tulajdonságokkal rendelkező anyagok 
felhasználását csak akkor lehet 
engedélyezni korlátozott időtartamra, 
amennyiben a vállalkozások bizonyítják, 
hogy az anyag felhasználásából eredő 
társadalmi haszon meghaladja a 
felhasználással járó kockázatot, és nem 
állnak rendelkezésre alkalmas alternatív 
anyagok vagy technológiák. Az engedélyező 
hatóságnak a vállalkozások kérvényei 
alapján, az engedélyezési eljárás keretében 
kell meggyőződnie e követelmények 
teljesüléséről. Mivel az engedélyeknek az 
egész belső piacon magas szintű védelmet 
kell biztosítaniuk, célszerű, hogy az 
engedélyező hatóság a Bizottság legyen.

Indokolás

In order to encourage substitution rules should be clear to companies and users.

Módosítás: 11
(79) preambulumbekezdés

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

(79) Az Ügynökségen belül az Ügynökség 
által hozott határozatok által érintett bármely 
fél fellebbezési jogának szavatolása 
érdekében fellebbviteli bizottságot kell 
felállítani.

Indokolás

The term 'any party' is broader than 'economic operators'. 
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Módosítás: 12
(90a) preambulumbekezdés (új) 

(90a) A REACH-nek lehetővé kell tenni a 
polgárok, a munkavállalók és a fogyasztók 
számára, hogy bízzanak abban, hogy a 
Közösségben forgalomba hozott bármely 
termék biztonságos, és nem áll fenn a 
veszélye annak, hogy olyan mennyiségű 
vagy kombinációjú kémiai anyagoknak 
lennének – különösen a sérülékeny 
népességi csoportok – kitéve, amelyek 
veszélyt jelentenek az egészségükre vagy a 
környezetre.

Indokolás

Products on sale should be safe for consumers. That is the guarantee REACH has to give.

Módosítás: 13
(91a) preambulumbekezdés (új) 

(91a) A Bizottságnak fontolóra kell venni
egy európai minőségjel kialakításának 
szükségességét, amely azoknak az 
árucikkeknek az azonosítására és 
támogatására szolgálna, amelyeket a 
gyártási folyamat minden szakaszában az e 
rendeletből származó követelményekkel 
összhangban állítottak elő.

Indokolás

A mark to be stamped on articles would make it possible to identify and promote those 
involved in the production procedure who have complied with the requirements stemming 
from this Regulation.
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Módosítás: 14
(101a) preambulumbekezdés (új) 

(101a) Ez a rendelet a terhes, a 
gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók 
munkahelyi biztonságának és 
egészségvédelmének javítását ösztönző 
intézkedések bevezetéséről szóló általános, 
1992. október 19-i 92/85/EGK tanácsi 
irányelv (a tizedik egyedi irányelv a 
98/391/EGK irányelv 16. cikke (1) 
bekezdésének értelmében)1 és a munkájuk 
során vegyi anyagokkal kapcsolatos 
kockázatoknak kitett munkavállalók 
egészségének és biztonságának védelméről 
szóló, 1998. április 7-i 98/24/EK egyedi 
tanácsi irányelv (a tizennegyedik egyedi 
irányelv a 98/391/EGK irányelv 16. 
cikkének (1) bekezdése értelmében)2

sérelme nélkül alkalmazandó. A 98/24/EK 
irányelv továbbra is a fő jogi eszköz a 
munkavállalók egészségének és 
biztonságának a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos munkahelyi kockázatok elleni 
védelme tekintetében. A tagállamokat és a 
társadalmi partnereket arra ösztönzik, hogy 
biztosítsák a 98/24/EK irányelv 
leghatékonyabb végrehajtását és 
betartatását.
_________________

1. HL L 348., 1992.11.28., 1. o.

2. HL L 131., 1998.5.5., 11. o.

Indokolás

This Regulation should also take account of the general Directive on the safety and health at 
work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding.

Módosítás: 15
1. cikk 3. pont

Ez a rendelet azon az elven nyugszik, hogy Ez a rendelet az elővigyázatosság elvén 
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a gyártók, importőrök és a későbbi 
felhasználók felelőssége, hogy olyan 
anyagokat gyártsanak, hozzanak 
forgalomba, hozzanak be és használjanak 
fel, amelyek nincsenek káros hatással az 
emberi egészségre és a környezetre. A 
rendeletben foglaltak az elővigyázatosság 
elvén alapulnak.

alapul.

Indokolás

Linked to the introduction of a new article on the "Duty of Care" (to be voted as a block). 

Since up to 70,000 chemicals are potentially excluded from REACH it is important for the 
protection of human health and the environment to place a general Duty of Care on chemical 
manufacturers and downstream users to document safe use. This had been suggested in the 
draft legislative proposal submitted to the internet consultation, but has been downgraded in 
the legislative text from a legal obligation to an unenforceable principle. This amendment 
seeks to delete the mere principle, as the provision is to be reintroduced as a legally binding 
provision.

Módosítás: 16
3a. cikk (új)

3a. cikk 
A gondossággal kapcsolatos kötelezettség

(1.) A gyártóknak, importőröknek és a 
továbbfelhasználóknak ki kell dolgozniuk a 
szükséges információkat és meg kell 
hozniuk a szükséges intézkedéseket az 
anyagok gyártásából, behozatalából, 
forgalomba hozatalából, vagy önállóan, 
készítményekben vagy árucikkekben 
történő felhasználásából származó emberi 
egészség- vagy környezetkárosodás 
elkerülése érdekében, ésszerűen 
előrelátható felhasználási feltételek mellett.

(2.) Ahhoz, hogy a gyártók, importőrök és 
továbbfelhasználók megfeleljenek az (1) 
bekezdésnek, nyilvántartásokat kell 
vezetniük. A nyilvántartásokat az illetékes 
hatóságok és az Ügynökség kérésére azok 
rendelkezésére kell bocsátani.
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Indokolás

Linked to the introduction of a new article on the "Duty of Care" (to be voted as a block). 

Since up to 70,000 chemicals are potentially excluded from REACH it is important for the 
protection of human health and the environment to place a general Duty of Care on chemical 
manufacturers and downstream users to document safe use. This had been suggested in the 
draft legislative proposal submitted to the internet consultation, but has been downgraded in 
the legislative text from a legal obligation to an unenforceable principle. This amendment 
seeks to delete the mere principle, as the provision is to be reintroduced as a legally binding 
provision..

Módosítás: 17
1. cikk (3a) bekezdés (új) 

(3a) Ez a rendelet magas szintű védelmet 
kíván elérni, és azokon az elveken alapul, 
melyek szerint megelőző lépéseket kell 
tenni, a környezeti károsodást prioritásként 
kezelve a forrásánál kell helyrehozni és a 
szennyezőnek kell fizetni.

Indokolás
This text is similar to that found in the Treaty establishing the European Community, Article 
174.2 which lays down the basic principles of environmental legislation. REACH is an 
important part of this legislation.

Módosítás: 18
2. cikk (2) bekezdés da) pont (új)

da) a környezetre vonatkozó közösségi 
jogszabályok

Indokolás

REACH does not aim to harmonise the provisions concerning the protection of workers (see 
points (a), (b) and (c)) and community legislation on the transportation of dangerous 
substances. REACH provides information on substances that will support the operation of 
worker protection and transport legislation, which operate unchanged. The same is true for 
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environmental legislation which should therefore be added.

Módosítás: 19
2. cikk (2a) bekezdés (új) 

(2a) Ez a rendelet egyaránt vonatkozik 
minden anyagra, készítményre és 
árucikkre, amelyet az Európai Unió 
területére behoznak.
A rendelet semmilyen módon nem járulhat 
hozzá az Európai Unióban előállított 
anyagok, készítmények és árucikkek,
valamint a harmadik országokban 
előállított, de az Európai Unió területére 
behozott anyagok, árucikkek és 
készítmények kezelése közötti 
különbségtételhez.

Indokolás

The REACH system as proposed by the Commission offers a low level of protection for 
European production against unfair competition from countries outside Europe. The existing 
EU rules lay down much more strict parameters for European producers of chemical 
substances. Importers of articles into the European Union should be subject to the same rules 
as European producers. The proposed amendment calls for the establishment of a balanced 
legislative framework for both European and non-European producers.

Módosítás: 20
3. cikk (29a) bekezdés (új) 

(29a) A sérülékeny népességi csoport a
nagy érzékenységű embereket jelenti, 
beleértve az újszülötteket, a csecsemőket, a 
gyermekeket, a terhes nőket, a szoptató 
anyákat, a betegeket és az 
immungyengéket, az idős embereket, az 
egyedi genetikai fogékonysággal élőket és 
más beazonosított veszélyeztetett 
csoportokat. 
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Indokolás

A definition of vulnerable population is essential to ensure that susceptible populations are 
identified and that measures can be taken accordingly to reduce the risks and exposures to 
these populations.

Módosítás: 21
3. cikk 29a) pont (új)

29a) A kis- és középvállalkozásokra a 2003. 
május 6-i 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban1 található 
fogalommeghatározást kell alkalmazni.
_______________
1 HL L 124., 2003.5.20., 36. o.

Indokolás

In the interests of correct application of the legislation it is considered necessary to insert the 
definition of ‘small and medium-sized enterprise’, since they are particularly affected by the 
procedure. This amendment is linked to the other amendments tabled to the articles contained 
in Title I: General Issues.

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

(4a) Minden bejegyzésre irányuló 
beadványt az Ügynökséghez való 
benyújtásukat megelőzően független 
ellenőrzésnek kell alávetni, és az ellenőrzési 
jelentést az Ügynökséghez bejegyzésre 
irányuló beadvánnyal együtt kell 
benyújtani. Az ellenőrzésnek biztosítania 
kell a bejegyzés teljességét és jó minőségét. 
Az ellenőrzést a bejegyeztetésre kötelezettől 
független szervezetnek kell lefolytatnia, bár 
a költségeket az előbbinek kell viselnie. Az 
Ügynökségnek útmutatást kell készítenie az 
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ilyen minőségi ellenőrzésekre vonatkozóan.

Indokolás

There is currently no mandatory evaluation of the quality and content of the registration 
dossiers, as the Agency will only check for completeness (Article 18(2)). Given that a recent 
evaluation by Competent Authorities of Member States found that only 31% of safety data 
sheets were fully accurate, we consider it vital that an independent audit is required prior to 
submission of the documents in order to ensure the accuracy of registration dossiers.

Módosítás: 23
5a. cikk (új)

5a. cikk
A kis mennyiségű anyagok bejelentése
(1.) Az évi 10 kg és 1 tonna közötti 
mennyiségű anyag gyártójának vagy 
importőrének bejelentést kell küldenie az 
Ügynökségnek az adott anyagra 
vonatkozóan.
(2.) Az évi 10 kg és 1 tonna közötti 
mennyiségű anyagra vonatkozó 
bejelentésnek a következő információkat 
kell tartalmaznia, a 108. cikknek 
megfelelően az Ügynökség által 
meghatározott formában, olyan mértékben, 
hogy a gyártó képes legyen azokat 
bármilyen kiegészítő vizsgálat nélkül 
benyújtani:
a) a gyártó azonossága a IV. melléklet 1. 
szakaszában meghatározottak szerint;
b) az anyag azonossága a IV. melléklet 2.1 
szakaszában meghatározottak szerint;
c) az anyag besorolása;
d) bármely rendelkezésre álló meglévő 
információ az anyag fizikokémiai, 
humánegészségügyi vagy környezeti 
tulajdonságairól.

Indokolás

A simple notification requirement for substances between 10 kg and 1 tonne per year should 
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be added to REACH so as to finally have an understanding about the total of existing 
substances that are actually being produced and the knowledge available on them. Under 
REACH in its current form, we would only know about ca. 30,000 substances that are 
produced in quantities above 1 tonne. However, EINECS lists more than 100,000 existing 
substances.

Módosítás: 24
6. cikk (1) bekezdés

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

Az árucikkek minden előállítója vagy 
importőre bejegyzési dokumentációt nyújt 
be az Ügynökségnek az árucikkekben
található anyag tekintetében, ha az alábbi 
feltételek mindegyike teljesül:

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

● az anyag előállítónként vagy 
importőrönként összesen évi 1 tonnát 
meghaladó mennyiségben van jelen az
árucikkekben;

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

• az anyag a 67/548/EGK irányelvvel 
összhangban megfelel a veszélyes 
anyagként való besorolás kritériumainak

az anyag kibocsátása a szokásos és 
ésszerűen előrelátható felhasználási 
feltételek mellett rendeltetésszerű.

az anyag 0,1%-os koncentrációt 
meghaladó mértékben van jelen az 
árucikkekben vagy az árucikkek
homogén anyagaiban.

Indokolás

Articles represent a primary source of exposure to chemicals. The reference to 'article type' is 
not acceptable, as it is completely unclear (e.g. chair with arms versus chair without arms - is 
it one article type or two?). The total mass of imported articles represents the only clear 
reference, a basis also chosen for substances and preparations. To require only registration 
of hazardous substances in articles intended to be released is far too limited, as hardly any 
articles qualify for this. All hazardous substances present in articles above a certain 
concentration should be subject to registration.

Módosítás: 25
6. cikk (2) bekezdés
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A termékek minden előállítója vagy 
importőre a (3) bekezdéssel összhangban 
értesíti az Ügynökséget a termékekben 
található anyagról, ha az alábbi feltételek 
mindegyike teljesül:
(a) az anyag előállítónként vagy 
importőrönként 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;
(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.

törölve

Indokolás

Many articles are likely to release hazardous chemicals. However, the current REACH 
provisions on such articles are very weak - they are tantamount to saying: "if there are strong 
reasons for a restriction, then please notify us". This does not ensure adequate protection of 
human health or the environment. The condition of potential adverse affect is far too 
subjective and controversial to be useful. Articles represent a primary source of exposure to 
chemicals. The use of hazardous substances in articles should be subject to the registration 
requirements as given in the amendment to Article 6(1).

Módosítás: 26
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:
(a) előállító vagy importőr azonosítása és 
kapcsolattartási adatai;

törölve
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(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

As the use of hazardous substances in articles should be subject to the registration 
requirements as given in the amendment to Article 6(1), there is no more need for a 
notification.

Módosítás: 27
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

As the use of hazardous substances in articles should be subject to the registration 
requirements as given in the amendment to Article 6(1), there is no more need for this 
provision.

Módosítás: 28
6. cikk (5) bekezdés

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

Az (1) bekezdés nem alkalmazandó azokra 
az anyagokra, amelyeket a szállítói lánc 
későbbi szereplője az adott felhasználás 
tekintetében már bejegyeztetett.
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Indokolás

This ensures consistency with the amendments suggesting to delete paragraphs 2, 3, and 4.

Módosítás: 29
6. cikk (6) bekezdés

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

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

Indokolás

This ensures consistency with the amendments suggesting to delete paragraphs 2, 3, and 4.

Módosítás: 30
6. cikk (7) bekezdés

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

Az (1)–(3) bekezdések végrehajtására 
irányuló intézkedéseket a 103. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Indokolás

This ensures consistency with the amendments suggesting to delete paragraphs 2, 3, and 4.

Módosítás: 31
6b. cikk (új) 

6b. cikk
Az európai minőségjel

….-ig* a Bizottság jelentést és adott esetben 
jogszabálytervezetet nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak az európai 
minőségjel megalkotásáról, amely azoknak 
az árucikkeknek az azonosítására és 
támogatására szolgál, amelyeket a gyártási 
folyamat minden szakaszában az e 
rendeletből származó követelményekkel 
összhangban állítottak elő. 
______________
* Két évvel e rendelet hatálybalépése után.
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Indokolás

A mark to be stamped on articles would make it possible to identify and promote those 
involved in the production procedure who have complied with the requirements stemming 
from this Regulation.

Módosítás: 32
10. cikk (1) bekezdés (1.) albekezdés

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

Ha egy anyagot a Közösségben két vagy 
több gyártó szándékozik gyártani, illetőleg 
két vagy több importőr szándékozik behozni, 
a bejegyzés céljából konzorciumot 
alakíthatnak. Az adatok összegyűjtése 
kötelező nemcsak a gerinces állatokon 
végzett vizsgálatokból származó adatok
esetében, hanem a bejegyzés céljából 
szükséges összes vizsgálat esetében.

Indokolás

This amendment is justified by the need to simplify the registration process, especially in 
order to reduce and rationalise the costs incurred by SMEs, and aims to ensure access to 
consortia for them and their associations, not least in order to prevent the abuse of dominant 
positions.

Módosítás: 33
10. cikk (2) bekezdés

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

(2.) Azok a bejegyeztetésre kötelezettek, 
akik konzorcium tagjai, csak a bejegyzési díj 
arányos részét fizetik az Ügynökség által 
meghatározott feltételek alapján.
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Indokolás

The Agency should establish the criteria of proportionality for the registration fee, not least in 
order to make things easier for SMEs hard hit by the impact of the new legislation, and the 
amount of the registration fee should also be based on the size of the registrants and the 
quantities produced/imported.

Módosítás: 34
17. cikk (2) bekezdés

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

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

A fizetendő díj arányos és az Ügynökség 
által meghatározott feltételeken alapul, 
amelyek a előállított vagy behozott 
mennyiséget is figyelembe veszik.

Indokolás

In order to make things easier for SMEs the Agency should also take account of the size of the 
registrants and the quantities produced/imported when setting the amount of the registration 
fee.

Módosítás: 35
21. cikk (1) bekezdés a) pont

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 
követően legalább egyszer gyártónként vagy 
importőrönként legalább évi 1 tonna 
mennyiségben a Közösségben gyártanak 
vagy oda behoznak;

a) rákkeltő, mutagén vagy szaporodásra 
toxikus anyagként a 67/548/EGK 
irányelvvel összhangban az 1. és 2. 
kategóriába besorolt bevezetett, vagy az 54. 
cikk d), e) és f) pontjában említett 
engedélyezési feltételt teljesítő anyagok, 
amelyeket e rendelet hatálybalépését 
követően legalább egyszer gyártónként vagy 
importőrönként legalább évi 1 tonna 
mennyiségben a Közösségben gyártanak 
vagy oda behoznak; 
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Indokolás

The first deadline for registration of phase-in substances as suggested under REACH applies 
to chemicals produced in quantities over 1000 tonnes and CMR substances in categories 1 
and 2. This first stage should also cover substances that are PBT or vPvB, as they are 
particularly dangerous (they are passed on to the developing embryo and can cause adverse 
health effects). As substances that are PBT or vPvB are given priority under authorisation 
(see Article 55(3), they also need to be phased into REACH early on to ensure coherence with 
authorisation.

Módosítás: 36
31a. cikk (új)

31a. cikk 
Az árucikkekben levő anyagokra 
vonatkozó információ közlésének 
kötelezettsége:
A továbbfelhasználóknak, akik egy 
árucikkhez olyan anyagot vagy 
készítményt adnak, amely biztonsági 
adatlappal rendelkezik, és azoknak, akik 
ezt az árucikket a későbbiekben kezelik 
vagy tovább feldolgozzák, a biztonsági 
adatlapot tovább kell adniuk annak, aki 
az árucikket vagy az abból származó 
terméket átveszi. A nyilvánosság nem 
minősül átvevőnek. 
A nyilvánosság jogosult arra, hogy a 
gyártótól vagy az importőrtől az általa 
előállított vagy behozott árucikkben levő 
anyagokról tájékoztatást kérjen. A gyártó 
vagy importőr 15 munkanapon belül 
köteles válaszolni.

Indokolás

Producers of articles, retailers and the public should be able to find out whether specific 
substances are present in the final article and look for safer alternatives if necessary. A time 
limit of fifteen days is set by reference to the standard response time in Regulation 1049/2001, 
which provides for access to documents of the Community institutions.

Módosítás: 37
53. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A XIII. mellékletbe foglalt anyagokat 
tartalmazó árucikk forgalomba hozatala és 



AD\577715HU.doc 25/41 PE 357.536v03-00

HU

behozatala ezen anyagok felhasználásának 
minősül.

Indokolás

The REACH proposal does not specify provisions for imported articles containing substances, 
which require authorisation. Importers of articles must have the same obligations as other 
EU producers in order to effectively protect human health and especially that of women and 
their families. A failure to rectify this would present a serious threat to health and 
environment protection and to the competitiveness of specific industry sectors.

Módosítás: 38
55. cikk (1) bekezdés e) pont

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

Törölve

Indokolás

There should be no blanket exemptions to ensure full implementation of the substitution 
principle.

Módosítás: 39
55. cikk (2) bekezdés

A felhasználások és a felhasználási 
kategóriák mentesülhetnek az 
engedélyezési követelmények alól. E 
mentességek megállapításakor különösen a 
következőket veszik figyelembe:
a) az anyag felhasználása tekintetében 
az egészség- és környezetvédelemmel 
kapcsolatos minimumkövetelmények 
bevezetéséről szóló meglévő különleges 
közösségi jogszabályokat, mint például a 
kötelező munkahelyi expozíciós 
határértékeket, kibocsátási határértékeket, 
stb.;
b) a meglévő jogi kötelezettségeket, 
amelyek arra szolgálnak, hogy az anyag 
felhasználására vonatkozó egészségügyi, 
biztonsági és környezeti szabványok 

törölve
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betartásának biztosítása érdekében 
meghozzák a megfelelő műszaki és vezetői 
intézkedéseket.
A mentességeket feltételekhez lehet kötni. 

Indokolás

There should be no blanket exemptions to ensure full implementation of the substitution 
principle.

Módosítás: 40
55. cikk (4) bekezdés b) pont

b) az engedélyezési követelmények alól 
mentesítendő felhasználások.

törölve

Indokolás

There should be no blanket exemptions to ensure full implementation of the substitution 
principle.

Módosítás: 41
57. cikk (2) bekezdés

Az engedélyt ki kell adni, ha a XIII. 
mellékletben meghatározott belső 
tulajdonságok alapján az anyag 
felhasználásából eredő, az emberi 
egészséget és a környezetet érintő 
kockázatokat az I. melléklet 6. pontjával 
összhangban hatékonyan ellenőrzik, amit 
dokumentálnak a kérelmező vegyi 
anyagbiztonsági jelentésében.

A Bizottság nem veszi figyelembe a 
következőket:

a) a 96/61/EK tanácsi irányelvvel 
összhangban engedélyezett berendezésekből 
kibocsátott anyagoknak az emberi 
egészséget és a környezetet érintő 
kockázatait;

törölve
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b) a vízi környezetet érintő, valamint 
azon keresztül fellépő kockázatokat, 
amelyek az olyan pontforrásból kibocsátott 
anyagokból erednek, amelyre a 11. cikk (3) 
bekezdésében említett korábbi szabályozás, 
valamint a 2000/60/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv 16. cikke alapján 
elfogadott jogszabályok vonatkoznak;
c) a 90/385/EGK tanácsi irányelvben, 
a 93/42/EGK tanácsi irányelvben és a 
98/79/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben szabályozott orvostechnikai 
eszközökben felhasznált anyagoknak az 
emberi egészséget érintő kockázatát.

Indokolás

The authorisation requirement can only provide the high level of protection by replacing 
substances of very high concern with suitable alternative substances or technologies wherever 
possible. The alternative aim of “adequate control” of risks would allow continued use and 
release of substances of very high concern, although safer alternatives might be available. 
This would significantly compromise the effectiveness of REACH regarding health and 
environmental protection.

Regulation by emission limit values is not a suitable means for dealing with chemicals of very 
high concern and cannot ensure a high degree of protection.

Módosítás: 42
57. cikk (3) bekezdés bevezető rész

Amennyiben (2) bekezdés szerint nem 
adható ki engedély, akkor ennek ellenére
kiadható az engedély, ha igazolják, hogy az 
anyag felhasználásából származó társadalmi-
gazdasági előnyök jelentősebbek, mint 
annak az emberi egészséget és a környezetet 
érintő kockázatai, továbbá, hogy nem állnak 
rendelkezésre megfelelő helyettesítő 
anyagok és technológiák. Ezt a határozatot a 
következő tényezők mérlegelését követően 
hozzák meg:

Ki kell adni az engedélyt, ha igazolják, hogy 
az anyag felhasználásából származó 
társadalmi-gazdasági előnyök jelentősebbek, 
mint annak az emberi egészséget, ideértve a 
munkavállalók és a sérülékeny lakossági 
csoportok egészségét, és a környezetet érintő 
kockázatai, továbbá, hogy nem állnak 
rendelkezésre megfelelő helyettesítő 
anyagok és technológiák, valamint ha az 
expozíció, a kibocsátások, emissziók és 
környezeti veszteségek minimalizálására 
irányuló intézkedéseket vezetnek be. Ezt a 
határozatot a következő tényezők 
mérlegelését követően hozzák meg:
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Indokolás

Linked to the deletion of Article 57(2). Once it is clear that authorisations always consider the 
socio-economic justification and the availability of safer alternatives, the granting of such 
authorisations can become mandatory. Authorisations should only be granted when there is 
no safer alternative, a clear societal need for the use of the substance, and when measures to 
minimise exposure and losses to the environment are in place. The consideration of the risks 
should include the risk to workers and vulnerable populations.

Módosítás: 43
57. cikk (6) bekezdés

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

Az engedélyeket felülvizsgálati 
időszakokhoz és helyettesítési tervre 
vonatkozó követelményekhez kötik és egyéb 
feltételekhez - az ellenőrzési kötelezettséget 
is ideértve - is köthetik. Az engedélyeket 
legfeljebb 5 éves időszakra szóló 
határidőkhöz kötik.

Indokolás  

All authorisations should be time-limited, because periodic review will allow (and encourage) 
adaptation to technical progress (e.g. consideration of new information on hazards, exposure, 
socio-economic benefits and availability of alternatives). This is in line with current 
legislation on biocides and pesticides. Without regular review periods, the momentum for the 
innovation of safer alternatives will be lost. A substitution plan should be part of every 
authorisation.

Módosítás: 44
57. cikk (7) bekezdés

Az engedély az alábbiakat határozza meg:
a) a személy(ek), aki(k)nek kiállítják az 
engedélyt;
b) az anyag(ok) azonosítása;

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

Az engedély az alábbiakat határozza meg:
a) a személy(ek), aki(k)nek kiállítják az 
engedélyt;
b) az anyag(ok) azonosítása;

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

(ca) az időtartam, amelyre az engedélyt 
kiállítják;

d) minden olyan feltétel, amely alapján az 
engedélyt kiadják;

d) minden olyan feltétel, amely alapján az 
engedélyt kiadják;
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e) minden felülvizsgálati időszak; e) a felülvizsgálati időszak;
f) minden megfigyelési intézkedés. f) minden megfigyelési intézkedés.

g) a helyettesítési terv.

Indokolás

All authorisations should be time-limited, because periodic review will allow (and encourage) 
adaptation to technical progress (e.g. consideration of new information on hazards, exposure, 
socio-economic benefits and availability of alternatives). Without regular review periods, the 
momentum for the innovation of safer alternatives will be lost. A substitution plan should be 
part of every authorisation.

Módosítás: 45
58. cikk (1) bekezdés

Az 57. cikk (3) bekezdése alapján megadott, 
határozott időre szóló engedélyek addig 
tekinthetők érvényesnek, amíg a Bizottság 
határoz egy új kérelemről, feltéve, hogy az 
engedély jogosultja a határidő lejárta előtt 
legalább 18 hónappal egy új kérelmet nyújt 
be. Az aktuális engedély iránti eredeti 
kérelem összes elemének újbóli benyújtása 
helyett a kérelmező a második, harmadik és 
negyedik albekezdésre figyelemmel 
megadhatja csupán az aktuális engedély 
számát is. Amennyiben a kérelmező nem 
tudja bizonyítani, hogy a kockázatokat 
megfelelően ellenőrzik, akkor be kell 
nyújtania a társadalmi-gazdasági elemzés 
frissített változatát, továbbá az eredeti 
kérelemben szereplő helyettesítő 
alternatívák és a helyettesítési terv 
elemzését.

Az engedélyek addig tekinthetők 
érvényesnek, amíg a Bizottság határoz egy 
új kérelemről, feltéve, hogy az engedély 
jogosultja a határidő lejárta előtt legalább 18 
hónappal egy új kérelmet nyújt be. Az 
aktuális engedély iránti eredeti kérelem 
összes elemének újbóli benyújtása helyett a 
kérelmező a második, harmadik és negyedik 
albekezdésre figyelemmel megadhatja 
csupán az aktuális engedély számát is. Be 
kell nyújtania a társadalmi-gazdasági 
elemzés frissített változatát, továbbá az 
eredeti kérelemben szereplő helyettesítő 
alternatívák és a helyettesítési terv 
elemzését.

Amennyiben ezt követően a kérelmező 
bizonyítani tudja a kockázatok megfelelő 
ellenőrzését, be kell nyújtania a vegyi 
anyagbiztonsági jelentés frissített 
változatát.
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Indokolás

To achieve consistency with the objective to make the authorisations time-limited and to 
implement the substitution principle.

Módosítás: 46
58. cikk (3) bekezdés (2.) albekezdés

Abban az esetben, ha az anyag komoly és 
közvetlen kockázatot jelent az emberi 
egészségre vagy a környezetre, a Bizottság, 
az arányosság elvének figyelembevételével, 
a felülvizsgálat idejére felfüggesztheti az 
engedélyt.

Abban az esetben, ha az anyag kockázatot 
jelent az emberi egészségre vagy a 
környezetre, a Bizottság, az arányosság 
elvének figyelembevételével, a felülvizsgálat 
idejére felfüggesztheti az engedélyt.

Indokolás

There are no criteria for determining a serious and immediate risk and it is therefore 
appropriate that it should be the Commission that establishes, on the basis of criteria 
commensurate with the actual circumstances, when to suspend, modify or revoke 
authorisation during the review.

Módosítás: 47
59. cikk (4) bekezdés

(4) Az engedélyezési kérelem a következő 
információkat tartalmazza:

(4) Az engedélyezési kérelem a következő 
információkat tartalmazza:

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

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

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

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

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

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



AD\577715HU.doc 31/41 PE 357.536v03-00

HU

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

d) amennyiben a bejegyzési dokumentáció 
részeként még nem nyújtották be, az I. 
melléklet szerinti vegyi anyagbiztonsági 
jelentést, amely ismerteti a XIII. 
mellékletben meghatározott belső
tulajdonságok alapján az anyag 
felhasználásából eredő, az emberi egészséget 
és a környezetet érintő kockázatokat, 
valamint a kockázatkezelési intézkedéseket;
da) a XV. melléklettel összhangban 
elvégzett társadalmi-gazdasági elemzést,
db) helyettesítő alternatívák elemzését, 
amely mérlegeli ezek kockázatát és a 
helyettesítés műszaki és gazdasági 
megvalósíthatóságát, amelyhez indokolt 
esetben mellékelnek egy helyettesítési 
tervet, amely tartalmazza a kutatást és 
fejlesztést, valamint a kérelmező által 
javasolt intézkedések ütemezését.

Indokolás

To achieve consistency with the objective to make the authorisations subject to a socio-
economic analysis and the availability of alternatives. A substitution plan should be part of 
every authorisation. An application for authorisation should explicitly include the risk 
management measures.

Módosítás: 48
59. cikk (5) bekezdés

A kérelem tartalmazhatja az alábbiakat:
a) a XV. melléklettel összhangban elvégzett 
társadalmi-gazdasági elemzést;
b) helyettesítő alternatívák elemzését, amely 
mérlegeli ezek kockázatát és a helyettesítés 
műszaki és gazdasági megvalósíthatóságát, 
amelyhez indokolt esetben mellékelnek egy 
helyettesítési tervet, amely tartalmazza a 
kutatást és fejlesztést, valamint a kérelmező 
által javasolt intézkedések ütemezését.

törölve

Indokolás

Linked to the amendment to Article 59(4) which makes these provisions compulsory.
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Módosítás: 49
59. cikk (6) bekezdés

A kérelem nem tartalmazhatja az alábbiak 
egyikét sem:
a) a 96/61/EK irányelvvel összhangban 
engedélyezett berendezésekből kibocsátott 
anyagoknak az emberi egészséget és a 
környezetet érintő kockázatait;
b) a vízi környezetet érintő, valamint 
azon keresztül fellépő kockázatokat, 
amelyek az olyan pontforrásból kibocsátott 
anyagokból erednek, amelyre a 11. cikk (3) 
bekezdésében említett korábbi szabályozás, 
valamint a 2000/60/EK irányelv 16. cikke 
szerinti jogszabályok vonatkoznak;
c) a 90/385/EGK irányelvben, a 
93/42/EGK irányelvben és a 98/79/EK 
irányelvben szabályozott orvostechnikai 
eszközökben felhasznált anyagoknak az 
emberi egészséget érintő kockázatát.

törölve

Indokolás

It is important to consider a wide range of uses of the chemicals concerned, in particular 
covering those pieces of legislation that do not examine the environmental impacts of 
substances, but also covering other possible sources of release and exposure. Regulation by 
emission limit values is not a suitable means for dealing with chemicals of very high concern 
and cannot ensure a high degree of protection for human health and the environment, 
particularly PBT and vPvB substances. It is important that authorisation applications do 
consider the risks in full to human health and the environment, even where emission limits 
exist

Módosítás:50
62. cikk

Az engedélyek jogosultjainak 
kötelezettségei

Az engedélyköteles anyagok 
felhasználására vonatkozó tájékoztatási 
kötelezettségek

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 céljából 
forgalomba hozzák az anyagot.

Címkével kell ellátni minden anyagot, 
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melynek felhasználására engedélyt adtak 
ki, és minden olyan anyagot tartalmazó 
készítményt és árucikket, amelynek 
ezekben a készítményekben és
árucikkekben való felhasználására 
engedélyt adtak ki. A címkének a 
következőket kell tartalmaznia:
a) az anyag neve, 
b) az anyag osztályozása, valamint a 
megfelelő vegyjel és a veszély jelzése a 
67/548/EGK irányelvben meghatározottak 
szerint, 
c) annak ténye, hogy az anyag 
engedélyköteles,
d) az adott felhasználás, amelyre az 
anyagot engedélyezték.

Indokolás

The proposed obligations of holders of authorisations are not sufficient to raise the necessary 
awareness. It is essential that the many users of chemicals in the manufacturing and the 
supply chain, the general public and the waste management sector is able to obtain 
information on the use of chemicals of very high concern that are subject to authorisation.

Módosítás: 51
65. cikk 1. pont

Amennyiben az anyag gyártása, 
felhasználása és forgalmazása olyan 
elfogadhatatlan kockázatot jelent az emberi 
egészségre vagy a környezetre, amelyet 
közösségi szinten kell kezelni, akkor a XVI. 
mellékletet a 130. cikk (3) bekezdésében 
említett eljárással összhangban úgy 
módosítják, hogy a 66–70. cikkben 
meghatározott eljárás alapján új 
korlátozásokat fogadnak el magának az 
anyagnak, az anyagot tartalmazó 
készítményeknek és termékeknek a 
gyártásával, felhasználásával és 
forgalmazásával kapcsolatban, illetve 
módosítják a XVI. melléklet erre vonatkozó 
korlátozásait.

Amennyiben az anyag gyártása, 
felhasználása és forgalmazása olyan 
elfogadhatatlan kockázatot jelent a 
környezetre vagy az emberi egészségre, így 
a sérülékeny lakossági csoportokra is, 
amelyet közösségi szinten kell kezelni, 
akkor a XVI. mellékletet a 130. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban úgy módosítják, hogy a 66–70. 
cikkben meghatározott eljárás alapján új 
korlátozásokat fogadnak el magának az 
anyagnak, az anyagot tartalmazó 
készítményeknek és termékeknek a 
gyártásával, felhasználásával és 
forgalmazásával kapcsolatban, illetve 
módosítják a XVI. melléklet erre vonatkozó 
korlátozásait.
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Indokolás

The adoption of restrictions under REACH should explicitly include consideration of the risk 
to vulnerable populations

Módosítás: 52
70. cikk (3) bekezdés (új)

(3.) A XVI. mellékletben már szabályozott 
anyag esetében, és amennyiben a 65. 
cikkben megállapított feltételek teljesülnek, 
a Bizottság elkészíti a XVI. melléklet 
módosításának tervezetét a társadalmi-
gazdasági elemzést végző bizottság 
véleményének kézhezvételét követő 3 
hónapon belül, vagy az említett bizottság 
véleményének hiányában a 68. cikkben 
megállapított határidő végén, amennyiben 
ez korábbi időpont. 

Amennyiben a módosítástervezet nincs 
összhangban az Ügynökség valamelyik 
véleményével, a Bizottság részletes 
indokolást csatol a tervezethez az eltérések 
okairól. 

A XVI. mellékletben még nem szabályozott 
anyag esetében a Bizottság a fentiek helyett 
a meghatározott időkorláton belül
javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz a XVI. 
melléklet módosítására.

Indokolás

In the current Directive 76/769/EEC the European Parliament and the Council have a role in 
decisions on certain restrictions of chemicals such as prohibiting the use of phthalates in 
certain toys. This amendment aims to keep this procedure and not further increase the role of 
the Commission.

Módosítás: 53
72. cikk (1) bekezdés c) pont
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c) a kockázatértékelési bizottság, amely az 
Ügynökség engedélyezési kérelmekre, a 
korlátozási javaslatokra, valamint egyéb 
olyan kérdésekre vonatkozó véleményének 
előkészítéséért felelős, amelyek e 
rendeletnek az emberi egészséget és a 
környezetet érintő kockázataival kapcsolatos 
alkalmazásából adódnak;

c) a kockázatokat és az alternatívákat
értékelő bizottság, amely az Ügynökség 
engedélyezési kérelmekre, korlátozási 
javaslatokra, a rendelkezésre álló 
alternatívák felmérésére valamint egyéb 
olyan kérdésekre vonatkozó véleményének 
előkészítéséért felelős, amelyek e 
rendeletnek az emberi egészséget és a 
környezetet érintő kockázataival kapcsolatos 
alkalmazásából adódnak;

Indokolás

Horizontal amendment - if the name and scope of the committee is changed, this needs to be 
changed throughout the whole text. This amendment reinforces the intention that decision-
making under the authorisation provisions shall always take into account the availability of 
safer alternatives. 

Módosítás: 54
75. cikk (1) bekezdés

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

(1.) Az igazgatóság a Bizottság által 
kinevezett négy képviselőből és az Európai 
Parlamenttel konzultálva a Tanács által 
kinevezett tíz képviselőből áll, ez utóbbiak 
közül négy főt a fogyasztókat, a lakosság 
sérülékeny csoportjait, az ipart és a KKV-
kat képviselő szervezetekben szerzett 
tapasztalataikat azonos mértékben 
figyelembe véve kell kiválasztani.

Indokolás

The composition of the Management Board should be carefully balanced. Involvement of all 
the institutions should be guaranteed, including consultation of the European Parliament, and 
there should also definitely be members chosen on a basis of equality from among consumer 
organisations, those representing the interests of vulnerable sections of the population, 
industry (large-scale industry) and SMEs: in other words all the entities concerned by the 
impact of the legislation. The reference to vulnerable sections of the population takes its lead 
from the amendments tabled by Hiltrud Breyer, and identifies groups particularly exposed, 
such as: babies, small children, pregnant women, nursing mothers and the elderly. 

Módosítás: 55
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115. cikk (1) bekezdés

Az Ügynökség által őrzött nem bizalmas 
jellegű információkat, amelyeket e 
rendelettel összhangban nyújtották be, az 
1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet alapján hozzáférhetővé teszik. Az 
Ügynökség a 73. cikk (2) bekezdésének d) 
pontja szerint kérésre rendelkezésre bocsátja 
ezeket az információkat.

Az Ügynökség által őrzött, a 116. cikkben 
fel nem sorolt információkat, amelyeket e 
rendelettel összhangban nyújtották be, az 
1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet alapján hozzáférhetővé teszik. Az 
Ügynökség a 73. cikk (2) bekezdésének d) 
pontja szerint kérésre a nyilvánosság 
számára az interneten keresztül
rendelkezésre bocsátja ezeket az 
információkat.

Indokolás

It needs to be clarified that Article 115 is only relevant for the "grey zone" information, the 
information which is not specifically listed in Article 116 (always non-confidential or always 
confidential). Once access is granted, this should be made publicly available in the same way 
as information that is always non-confidential.

Módosítás: 56
122. cikk (1a.) albekezdés (új)

A tagállamok felhatalmazzák az 
Ügynökséget, hogy ellenőrzéseket és 
tevékenységeket kezdeményezzen, és 
útmutatást határozzon meg az ellenőrzési 
rendszerek harmonizálásához és 
hatékonyabbá tételéhez.

Indokolás

Management of the REACH system depends on harmonised implementation of its provisions 
throughout the common market and on an efficient system of controls. For this reason the 
Agency should be in a position to ask Member States to carry out controls or other activities. 

Módosítás: 57
123. cikk (1) bekezdés

(1.) A tagállamok megállapítják az e 
rendelet rendelkezéseinek megsértésekor 
alkalmazandó szankciókkal kapcsolatos 
rendelkezéseket, és meghozzák a szankciók

(1.) Az Ügynökség által összeállított 
útmutatások alapján a tagállamok 
megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek 
megsértésekor alkalmazandó szankciókkal 
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végrehajtása érdekében szükséges 
intézkedéseket. Az előírt szankcióknak 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lenniük. A tagállamok az e 
rendelet hatálybalépésétől számított 
tizennyolc hónapon belül értesítik a 
Bizottságot ezekről a rendelkezésekről, s 
haladéktalanul értesítik a rendelkezések őket 
érintő, későbbi módosításairól.

kapcsolatos rendelkezéseket, és meghozzák 
a szankciók végrehajtása érdekében 
szükséges intézkedéseket. Az előírt 
szankcióknak hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
tagállamok az e rendelet hatálybalépésétől 
számított tizennyolc hónapon belül értesítik 
a Bizottságot és az Ügynökséget ezekről a 
rendelkezésekről, és haladéktalanul értesítik 
a rendelkezések őket érintő, későbbi 
módosításairól. 

Indokolás

Leaving the system of sanctions to the discretion of the Member States would lead to a series 
of differing sanction systems within the EU. Only harmonised sanction systems and their 
implementation will help to attain the objectives of REACH and guarantee that the sanctions 
are effective.

Módosítás: 58
I. melléklet 0.5. pont (4) bekezdés

Amennyiben az 1-4. lépések eredményeként 
a gyártó vagy az importőr arra a 
következtetésre jut, hogy az anyag vagy a 
készítmény megfelel a veszélyesként való 
osztályozás feltételének a 67/548/EGK 
irányelvnek vagy az 1999/45/EK 
irányelvnek megfelelően vagy PBT-ként 
vagy vPvB-ként értékelt, a vegyi 
anyagbiztonsági értékelésnek a következő 
lépésekre is tekintettel kell lennie:

Amennyiben az 1-4 lépések eredményeként 
a gyártó vagy az importőr arra a 
következtetésre jut, hogy az anyag vagy a 
készítmény megfelel a veszélyesként való 
osztályozás feltételének a 67/548/EGK 
irányelvnek vagy az 1999/45/EK 
irányelvnek megfelelően, vagy PBT-ként 
vagy vPvB-ként értékelt, vagy egyéb 
megalapozott érvek adnak okot az 
aggodalomra, a vegyi anyagbiztonsági 
értékelésnek a következő lépésekre is 
tekintettel kell lennie:

Indokolás

It is not reasonable to automatically eliminate exposure assessment and risk characterisation 
for substances, which are not classified as dangerous or which are not PBT/vPvB. For 
example exposure to high volume substances that are used locally in larger quantities may 
lead to effects in the local environment even though the substance does not meet the 
requirements for environmental classification
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Módosítás: 59
I. melléklet 1.4.1. pont

1.4.1. Az 1-3. lépések kimenetelei alapján, 
származtatott hatásmentes szinteket kell 
bevezetni az anyagokra, az expozíció 
valószínű módjaira, időtartamára vagy 
gyakoriságára vonatkozóan. Az expozíciós 
leírás(ok) által igazoltan egy külön DNEL 
elegendő lehet. Azonban a vegyi 
anyagbiztonsági jelentés 5. szakaszában 
rendelkezésre álló adatokat és az expozíciós 
leírás(oka)t figyelembe véve szükséges a 
különböző DNEL-eknek a mindegyik 
lényeges emberi csoportra (pl. a közvetett 
módon a környezetbe való expozícióért 
felelős munkavállalók, fogyasztók és 
emberek) és esetleg az egyes alcsoportokra 
(pl. gyerekek, terhes nők) valamint a 
különböző expozíciós módokra vonatkozó 
meghatározása. Teljes indokolást kell tenni 
többek között a felhasznált adatok 
kiválasztását, az expozíciós módot (orális, 
bőrön át, inhalálás útján történő) és az 
expozíció időtartamát és gyakoriságát 
illetően annak az anyagnak az esetében, 
amelyre a DNEL érvényes. Amennyiben 
valószínű, hogy egynél több expozíciós 
módra kerül sor, akkor minden egyes 
expozíciós módra és az összes módból 
összeállított expozícióra egy DNEL-t kell 
bevezetni. A DNEL bevezetésekor a 
következő tényezőket kell többek között 
figyelembe venni:

1.4.1. Az 1-3 lépések kimenetelei alapján, 
származtatott hatásmentes szinteket kell 
bevezetni az anyagokra, az expozíció 
valószínű módjaira, időtartamára vagy 
gyakoriságára vonatkozóan. Az expozíciós 
leírás(ok) által igazoltan egy külön DNEL 
elegendő lehet. Azonban a vegyi 
anyagbiztonsági jelentés 5. szakaszában 
rendelkezésre álló adatokat és az expozíciós 
leírás(oka)t figyelembe véve szükséges a 
különböző DNEL-eknek a mindegyik 
lényeges emberi csoportra (pl. a közvetett 
módon a környezetbe való expozícióért 
felelős munkavállalók, fogyasztók és 
emberek) és a sérülékeny lakossági 
csoportokra valamint a különböző 
expozíciós módokra vonatkozó 
meghatározása. Teljes indokolást kell tenni 
többek között a felhasznált adatok 
kiválasztását, az expozíciós módot (orális, 
bőrön át, inhalálás útján történő) és az 
expozíció időtartamát és gyakoriságát 
illetően annak az anyagnak az esetében, 
amelyre a DNEL érvényes. Amennyiben 
valószínű, hogy egynél több expozíciós 
módra kerül sor, akkor minden egyes 
expozíciós módra és az összes módból 
összeállított expozícióra egy DNEL-t kell 
bevezetni. A DNEL bevezetésekor a 
következő tényezőket kell többek között 
figyelembe venni:

i. az egyéb tényezők mellett a kísérleti 
adatok variációiból és a fajtákban levő és 
azok közötti variációkból származó 
bizonytalanság;

i. az egyéb tényezők mellett a kísérleti 
adatok variációiból és a fajtákban levő és 
azok közötti variációkból származó 
bizonytalanság;

ii. a hatás természete és súlyossága; ii. a hatás természete és súlyossága;

iii. az emberi csoport, amelyre az 
expozícióra vonatkozó mennyiségi és/vagy 
minőségi információ vonatkozik.

iii. az emberi csoport, amelyre az 
expozícióra vonatkozó mennyiségi és/vagy 
minőségi információ vonatkozik;

iv. a sérülékeny lakossági csoportok 
különös érzékenysége;
v. a nem szokásos hatások jelzése, 
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különösen amennyiben a működés módja 
még nem ismert vagy nem elegendően 
jellemzett; 
vi. egyéb vegyi anyagok lehetséges 
együttes hatása;

Indokolás

The European Parliament considered that ´protecting the health of children against 
environment-related diseases is an essential investment with a view to ensuring adequate 
human and economic development´ (Paulsen Report on European Environment and Health 
Strategy) and asked for specific restrictions on chemicals for high-risk sections of the 
population (Ries report on European Environment and Health Action Plan) . REACH should 
always consider vulnerable populations.

Módosítás: 60
V. melléklet 7.1.1.a. pont (új) 

1. OSZLOP
7.1.a. Lebomlás
7.1.a.1. Biotikus
7.1.a.1.1. Gyors biológiai lebonthatóság

2. OSZLOP
7.1.a. A szimulációs vizsgálatokat (VII. 
melléklet, 7.2.1.2. – 7.2.1.4. pont) a 
bejegyeztetésre kötelezett javasolja vagy az 
értékelő tagállam illetékes hatósága 
követelheti a 39., 40. vagy 44. cikkel 
összhangban, amennyiben az I. melléklet 
szerint elvégzett vegyi anyagbiztonsági 
értékelés jelzi az anyag lebomlása további 
vizsgálatának szükségességét. A megfelelő 
vizsgálat(ok) kiválasztása a biztonsági 
értékelés eredményeitől függ.
7.1.a.1.1. Szervetlen anyag esetén a 
vizsgálatot nem kell elvégezni.

Indokolás

Reintroduction of a test on biodegradability for substances between 1-10 tonnes per year in 
line with what the Commission had foreseen in its draft proposal. If this test is not 
reintroduced, a key property of very high concern would not be assessed for two thirds of the 
substances under REACH. The wording is taken directly from Annex VI. If this amendment is 
adopted, the corresponding part in Annex VI needs to be deleted.
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