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RÖVID INDOKLÁS

The REACH proposal is an important step towards creating a healthier and more 
environmentally friendly society in Europe while ensuring the competitiveness of the chemical 
industry and improving the level playing field for chemicals on the internal market.

REACH gives opportunity for a more environmental driven technological development. Today 
the market for environmental technology is growing at a rate of 5 to 20 percent per year. 
REACH will increase the knowledge about all substances and give way to new technologies, 
new substances as well as new companies. In this respect, REACH is important for reaching 
the goals of the Lisbon Agenda.

However, industry always needs to improve its performance, not least on the international 
market. A workable regulatory framework is one of the many factors which influence industry's 
competitiveness and companies´ decisions on how to develop. The simplification of merging 
numerous directives into one and to have Community rules on chemicals is benefitial to 
industry and consumers alike.

In order to simplify and strengthen the proposal, to increase its workability and to alleviate the 
costs on SMEs, your draftswoman suggests the following:

Scope 
For workability reasons the scope should be defined more narrowly:

Exemptions shall be granted for recycled materials, as these are indispensable to sustainable •
development and their use should not be restricted under REACH.
Minerals, ores and other chemically unmodified substances occurring in nature should be •
exempted, in so far as they can not classified as CMRs. Ore and concentrates are 
transported in bulk to authorised facilities already under Community rules, and thus do not 
constitute a danger to human health or the environment. 
Pulps used in paper manufacturing should be exempted, as there is no added value in •
demanding expensive testing and registration of such harmless materials.

Duty of care and information in the supply chain
A very important aspect of REACH is the dissemination of information throughout the supply 
chain to enable companies to take the best actions in order to protect human health and the 
environment.

The right for downstream users and consumers to receive relevant information about chemicals 
should be strengthened. Your draftswoman therefore suggests to introduce a general "duty of 
care" principle into REACH. Further, the consumer should always have the right to know what 
hazardous chemicals are contained in articles.

Registration
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The requirements for registration should be simplified while strengthening the degree of 
environmental protection:

For companies that already have registered a substance for some uses, the procedure for •
registering more uses for the same substance must be simplified.
The amount of required information should be based on the average of the preceding 3 •
years of production instead of on the current calendar year. This will allow the system to 
take fluctuations in production volumes into account.
The mandatory information requirements for product and process oriented R&D (PPORD) •
should be limited. During a PPORD programme, there will be no need for information 
exchange in the supply chain.
Information on acute toxicity, biodegradability and algea growth inhibition should be•
mandatory for all substances.

Substances in articles
Article 6 covers the registration of substances which are intentionally and/or unintentionally 
released from articles. As the provisions in Article 6 cover imported articles also, the phrasing 
has huge implications for trade, and nearly all trade partners have expressed concern over the 
current wording. Here indeed, the Commission proposal is ambiguous as regards awareness of 
release, reasonably foreseeable use, and assumption of adverse effects. Further, there is no 
mechanism by which the authorities can demand information without prior notification by the 
producer/importer.

Therefore, the following simplifications and improvements are suggested:
The Agency shall be empowered to request the registration of a released substance in cases •
of concern.
The conditions under which the Agency can request this registration should be risk based •
to ensure compatibility with WTO provisions.
The conditions should be in line with the conditions in the evaluation part of the proposal.•
The Agency does not need to investigate cases where information is already available at the •
Agency as a result of earlier registration.

One substance one registration (OSOR) and cost sharing 
REACH already makes sharing of animal test data mandatory, and this is warmly welcomed. 
Sharing of test data should as far as possible be the guiding principle in REACH, and steps 
should therefore be taken towards a system of "one substance one registration" where data is 
shared between all companies using the same substance. Such a system will reduce costs and 
bureaucracy and improve the quality of data as more information will be available to all 
companies. The basis could be the following model: First, a voluntary agreement is sought, if 
necessary with the assistance of an arbitration board. If such an agreement can not be found, an 
objective system of cost sharing will be used. This way all registrants will pay an equal part of 
the testing costs involved. Such a system would be transparent and secure the interest of 
parties with smaller market power (mainly SMEs). 
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Prioritisation
For some low-volume substances the costs of REACH could be high, which might result in 
withdrawal of substances from the market on economic rather than environmental grounds.

Needless to say, a solution is not to be found in relaxing the information requirements. 
However, some kind of mechanism should be built into the system in order to ensure that 
specific substances of concern can be readily identified.

Your draftswoman therefore would welcome a revised system for the low-volume substances, 
whereby a more targeted request for information will be based on the actual need. An initial 
period of data collection followed by an assessment by the Agency of the further information 
needs could be a starting point for such a system.

Role of the Agency
The Agency must have responsibility for the decision-making in all phases of REACH. Only 
this will secure a level playing field with equal treatment of all registrants and a common 
standard for protection of human health and the environment within the Community. The 
technical work associated with evaluation should still be carried out by the national competent 
authorities where the expertise exists and will remain, but the coordination and decision-
making must rest solely with the Agency. The Agency should therefore be given responsibility 
for:

Collecting and making generally available existing information on substances, especially •
from new Member States where all chemicals control has so far been carried out by the 
State;
The evaluation of testing proposals made under the registration procedure;•
Dossier and substance evaluations;•
Formulating the rolling programme and delegating tasks to the various Member State •
authorities where the actual work will be carried out.

The influence of the Member States in the decision process will be through their seat in the 
Member State Committee and within the context of the Forum.

Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)
Your draftswoman believes that the costs for SMEs can be reduced in several ways. Firstly, 
SMEs operating in markets with many producers and/or importers will benefit from the 
enhanced sharing of test data under OSOR. Secondly, SMEs operating in markets with only 
few producers and/or importers where sharing of data will not be sufficient, a mechanism for 
prioritisation would avoid unnecessary testing.

Member States could also offer financial help to SMEs in specific situations in order to 
alleviate their registration and testing costs. Under the current "de minimis" clause for State 
Aid, any support not exceeding €100.000 over a period of 3 years is allowed. Furthermore, 
within the "block exemption" for SMEs, state aid for investment (which could also partly cover 
testing costs) is to some extent allowed.
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Finally, in case REACH will prove to cause substantial problems in specific sectors and/or 
regions where many SMEs operate (for example the textiles or leather industry), a possibility 
would be to use the "Growth and Adjustment Fund" which is currently being set up under the 
new Structure and Cohesion Funds.

International aspects of REACH
REACH should constitute the first step towards a global system for testing, evaluation and 
registration of chemicals. REACH must therefore as far as possible be interlinked with other 
international programs such as the "Global HPV Portal" under which hazard information on 
High Production Volume (HPV) chemicals is made publicly available. This will both secure 
WTO compatibility and create a platform for industry, governments and NGOs to exchange 
information.

The EU should also take initiatives to bilateral agreements with third countries about mutual 
recognition of test data. Further, the non-confidential information about substances collected 
under REACH should be shared internationally. For developing countries, the EU must offer 
help to set up chemical regimes, knowledge transfer, and assistance in fulfilling the REACH 
requirements, as it is important that trade with these countries is not limited by their possible 
unability to do so.

Research
The implementation of REACH should be accompanied by a comprehensive framework to 
develop and support research into alternatives to hazardous chemicals. A good example is 
Massachusetts where an institute to conduct such research and offer the results to industry has 
been set up within the context of chemical safety legislation.

A Community program or "virtual institute" for research into sustainable technology should be 
set up, for example under the new public-private partnership "European Technology Platform 
for Sustainable Chemistry". Additional funding for this initiative should be considered in the 
discussion on the next Framework Programme for Research. 

More research is also needed in alternative test methods which can reduce animal testing and 
lower testing costs. Council Directive 86/609 regarding the protection of animals used for 
experimental purposes calls for development and validation of alternative test methods. The 
European Centre for the Validation of Alternative Methods (ECVAM) has been established in 
response to the Directive. Such initiatives need more financial support and their scope should 
be widened to include basic research.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energia Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszerbiztonsági Bizottságot mint felelős bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő módosításokat:
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1 OJ C ... /Közzététele az OJ-ben még nem történt meg.

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(3a) preambulumbekezdés (új)

(3a) Az EU vegyianyagokra vonatkozó
jogszabályainak céljai között szerepelnie 
kell az új tagállamokban az egészség- és 
környezetvédelem magas szintjének 
biztosítására irányuló
kapacitásfejlesztésnek.

Módosítás: 2
(8) preambulumbekezdés

(8) A vegyi anyagokkal összefüggő
kockázatok kezeléséért azokat a 
vállalkozásokat kell felelőssé tenni, amelyek 
ezeket az anyagokat gyártják, behozzák, 
forgalomba hozzák és felhasználják.

(8) A vegyi anyagokkal összefüggő
kockázatok kezeléséért és az azokra  
vonatkozó tájékoztatásért azokat a 
vállalkozásokat kell felelőssé tenni, amelyek 
ezeket az anyagokat gyártják, behozzák, 
forgalomba hozzák és felhasználják.
A REACH végrehajtásáról szóló
információknak könnyen rendelkezésre kell 
állniuk, különösen nagyon kis vállalkozások 
számára, amelyeket nem szabad aránytalanul 
sújtani a végrehajtási intézkedések révén.

Indokolás

Preliminary to the introduction of "duty of care" in further amendments.

REACH should provide an opportunity to involve firms, including very small businesses, and 
not be an obstacle that excludes them.

Módosítás: 3
(10) preambulumbekezdés 
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(10) Az értékelési rendelkezések előírják a 
bejegyzést követően annak az ellenőrzését, 
hogy a benyújtott dokumentációk 
összhangban állnak-e ennek a rendeletnek az 
előírásaival, és lehetővé teszik az 
anyagtulajdonságok tekintetében további 
információk szerzését. A tagállamoknak a 
gördülő terveikbe való felvételt követően
értékelniük kell az ilyen anyagokat, ha okkal 
feltételezik, hogy azok egészségügyi vagy 
környezeti kockázatot hordoznak.

(10) Az értékelési rendelkezések előírják a 
bejegyzést követően annak az ellenőrzését, 
hogy a benyújtott dokumentációk 
összhangban állnak-e ennek a rendeletnek az 
előírásaival, és lehetővé teszik az 
anyagtulajdonságok tekintetében további 
információk szerzését. Az Ügynökség 
értékeli az ilyen anyagokat, ha okkal 
feltételezi, hogy azok egészségügyi vagy 
környezeti kockázatot hordoznak. 

Indokolás

Evaluation of substances should be carried out centrally by the Agency.

Módosítás: 4
(16) preambulumbekezdés 

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

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

Ez magában foglalja minden egyes anyag 
gyártásából, felhasználásából vagy 
értékesítéséből származó kockázatok 
megfelelő és áttekinthető módon történő
leírására, dokumentálására és bejelentésére
irányuló kötelezettséget. A gyártóknak és a 
későbbi felhasználóknak a gyártás és 
felhasználás céljaira az anyagokat a 
rendelkezésre álló legbiztonságosabb 
anyagok közül kell kiválasztaniuk.

Indokolás
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Introduction of the principle of the "duty of care".

Módosítás: 5
(17) preambulumbekezdés 

(17) A vegyi anyagok hatékony vegyi 
anyagbiztonsági értékelése érdekében az 
anyagok gyártóinak és importőreinek 
szükség esetén új vizsgálatok elvégzése 
révén kell információkat szerezniük ezekről 
az anyagokról.

(17) A vegyi anyagok hatékony vegyi 
anyagbiztonsági értékelése érdekében az 
anyagok gyártóinak és importőreinek 
információkat kell szerezniük ezekről az 
anyagokról, ahol a kockázatértékelést és a 
biztonságos használatot a tényleges 
expozíció alapján kell meghatározni. 
Elérhetővé kell tenni a meglévő
információt a cégek bizalmas adatai 
titkosságának biztosítása mellett, mielőtt új 
vizsgálatok, különösen állatkísérletek 
elvégzésére kerülne sor.

Indokolás

Using existing information speeds up the evaluation process and avoids experiments on 
animals.

Módosítás: 6
(18) preambulumbekezdés 

(18) Az ezekre az anyagokra vonatkozó
információkat valamint a kapcsolódó
információkat, ezen belül a kockázatkezelési 
intézkedésekre vonatkozó információkat a 
végrehajtás és az értékelés céljából valamint 
átláthatósági okokból be kell nyújtani a 
hatóságoknak, kivéve azokban a 
meghatározott esetekben, amikor az 
adatszolgáltatás aránytalan terhet jelentene.

(18) Az ezekre az anyagokra vonatkozó
információkat valamint a kapcsolódó
információkat, ezen belül a kockázatkezelési 
intézkedésekre vonatkozó információkat a 
végrehajtás és az értékelés céljából valamint 
átláthatósági okokból be kell nyújtani az 
Ügynökségnek, kivéve azokban a 
meghatározott esetekben, amikor az 
adatszolgáltatás aránytalan terhet jelentene.

Módosítás: 7
(23) preambulumbekezdés 



PE 353.595v03-00 10/157 AD\579754HU.doc

HU

(23) Lehetővé kell tenni, hogy több 
bejegyeztetésre kötelezett esetén a csoport 
egyik tagja a többi kötelezett nevében 
nyújtson be információkat olyan 
szabályoknak megfelelően, amelyek 
biztosítják, hogy az összes kért információ
benyújtása megtörténjen, és ugyanakkor 
lehetővé teszik a költségek megosztását.

(23) Lehetővé kell tenni, hogy több 
bejegyeztetésre kötelezett esetén a csoport 
egyik tagja a többi kötelezett nevében 
nyújtson be információkat olyan 
szabályoknak megfelelően, amelyek 
biztosítják, hogy az összes kért információ
benyújtása megtörténjen, és ugyanakkor 
lehetővé teszik a költségek megosztását.
Megfelelő iránymutatásokat kell azonban 
elfogadni, hogy biztosítsák a KKV-k elérhet
őségét és képviseletét e társulásokban.

Indokolás

In order to make such consortia affordable for SME’s, appropriate measures should be taken 
to guarantee their representation and to defend their interests.recovery operation

Módosítás: 8
(28a) preambulumbekezdés 

(28a) A megvalósíthatóság érdekében a 
hulladékok és másodlagos nyersanyagként 
vagy energiaforrásként felhasznált anyagok 
mentességet élveznek. Hasznosítási m
űveletek során másodlagos nyersanyagként 
vagy energiaforrásként felhasznált 
hulladékokból és anyagokból történő érték 
előállítása („valorizáció”) elősegíti az EU-
nak a fenntartható fejlődésre vonatkozó
célkitűzését, és ez a rendelet nem vezet be 
olyan követelményeket, melyek 
csökkentenék az ilyen jellegű
újrafeldolgozás és hasznosítás ösztönzését.

Indoklás
Including recycled raw materials in the scope of REACH could seriously hamper recycling 
and recovery and thereby increase the need for non-renewable resources. It should be made 
clear that a) double legislation is avoided, b) recycling is in no way discouraged by REACH. 
Recycling efforts, operating permits and the used of recycled materials as "secondary raw 
materials extracted from waste" are already regulated under existing Community legislation.

Módosítás: 9
(28b) preambulumbekezdés (új) 



AD\579754HU.doc 11/157 PE 353.595v03-00

HU

(28b) A rendszer hatékonysága, 
egységessége és méltányossága érdekében 
műszaki és tudományos szakértők egy 
csoportja vizsgálja meg a II. és III. 
mellékletben felsorolt anyagok listáját (a 
bejegyzési kötelezettség alól mentesített 
anyagok), hogy kritériumokat 
határozzanak meg további anyagok e
mellékletekbe történő felvételéhez. Ha a 
kritériumokat megszövegezték, az 
érvényben levő elveknek való megfelelés 
érdekében a mellékletek tartalma frissíthet
ő, és oda olyan új anyagok beilleszthetők, 
amelyek megfelelnek a mellékletek el
őírásainak.

Indokolás

Annexes II and III concerning exemptions from the obligation to register substances go back 
to the 1960s and 1970s, since when they have not been updated; consequently, Member States 
which have joined the EU more recently have not had the opportunity to influence their 
content. Unless Annexes II and III are updated, they will cause uncertainty and confusion 
within businesses. Updating would improve the practicability, uniformity and cost-
effectiveness of the REACH proposal without impairing the attainment of objectives relating 
to the protection of health and the environment.

Módosítás: 10
(29a) preambulumbekezdés (új) 

(29a) A tagállamoknak a Bizottsággal 
együttműködve átfogó támogatási hálózatot
kell felállítanik, amely segítséget nyújt a 
vállalatok, különösen a kis- és 
középvállalkozások számára e rendelet 
követelményeinek való megfelelésben.

Indokolás

Many of the companies that will be affected by REACH are small and medium sized 
enterprises (SMEs). Special care should be taken to prevent the legislation from putting too 
high an administrative burden on them. The best practical solution could however vary from 
one Member States to the other, depending on the specific institutional framework in place. 
Members States should therefore be responsible for putting in place an adequate network of 
necessary support measures.
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Módosítás: 11
(31a) preambulumbekezdés (új)

(31a) Az Ügynökség felelős a rendeletnek 
megfelelő bejegyzésért és értékelésért. Az 
Ügynökség műszaki támogatásért a 
tagállamok hatóságaira támaszkodik, és 
mindenkor szoros párbeszédet folytat e 
hatóságokkal.

Módosítás: 12
(31b) preambulumbekezdés (új) 

(31b) Az I. melléklettel összhangban az 
Ügynökség iránymutatásokat dolgoz ki e
rendeletnek megfelelően a felhasználási és 
expozíciós kategóriák alkalmazására 
vonatkozóan a tájékoztatási 
követelményekben;

Módosítás: 13
(32) preambulumbekezdés 

(32) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
hatóságok rendelkezésére álló információk 
naprakészek legyenek, kötelezővé kell tenni 
az Ügynökség tájékoztatását az 
információkban bekövetkező bizonyos 
változásokról.

(32) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
hatóságok rendelkezésére álló információk 
naprakészek legyenek, kölcsönösen kötelez
ővé kell tenni, hogy az Ügynökség 
tájékoztassa a nemzeti hatóságokat
bizonyos változásokról és viszont, a nemzeti 
hatóságok kötelesek tájékoztatni az 
Ügynökséget, amely a teljes felelősséget 
viseli.

Indokolás

An exchange of information would facilitate the work of both the national authorities and the 
Agency.

Módosítás: 14
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(33) preambulumbekezdés 

(33) Az információk megosztását és együttes 
benyújtását ösztönözni kell, mert ez javíthatja 
e rendelet eredményességét az egész 
Közösségben.

(33) Az információk megosztását és együttes 
benyújtását ösztönözni kell, mert ez javíthatja 
e rendelet eredményességét az egész 
Közösségben. Annak érdekében azonban, 
hogy a KKV-k profitáljanak abból, hogy a 
társulási struktúrákban képviselve vannak, 
megfelelő iránymutatásokat kell elfogadni.

Indokolás

In order to make such consortia affordable for SME’s, appropriate guidelines should be 
adopted to guarantee their representation and to defend their interests.

Módosítás: 15
(33a) preambulumbekezdés (új)

(33a) Az Ügynökség iránymutatást dolgoz 
ki a költségek megosztásának 
megállapításához olyan esetekre, amikor a 
felek nem tudnak belső megállapodásra 
jutni. Az erre vonatkozó
iránymutatásoknak méltányosnak és 
átláthatónak kell lenniük, valamint 
tükrözniük kell mind az érintett felek 
számát, mind a termelés nagyságrendjét.

Módosítás: 16
(41) preambulumbekezdés 

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

(41) A vegyi anyagok kockázatának a 
kezelése tekintetében a felelősség részét 
képezi az ezekre az anyagokra vonatkozó
információk más szakemberekkel és 
szakmán kívüliekkel a legalkalmasabb 
eszközökkel való közlése; ez elengedhetetlen 
ahhoz, hogy ők saját megfelelő feladataikat 
el tudják látni a kockázatok kezelése, illet
őleg az anyagok és készítmények 
használata során.
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Indokolás

Linked to the amendment to Recital 16. An appropriate and consistent communication system 
based on risk will provide consumers with the necessary information and advice to enable 
them to manage their risk safely and effectively when using a substance or preparation 
containing chemicals.

Módosítás: 17
(42) preambulumbekezdés 

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

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

Indokolás

Linked to the amendment to Recital 16. 

Módosítás: 18
(43) preambulumbekezdés 
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(43) A felelősségi lánc létrehozása érdekében 
a későbbi felhasználóknak akkor feladatuk, 
hogy értékeljék az anyagok általuk 
alkalmazott felhasználási céljaiból eredő
kockázatokat, ha a szállítóiktól kapott 
biztonsági adatlap nem terjed ki ezekre a 
felhasználásokra, kivéve akkor, ha az érintett 
későbbi felhasználó több óvintézkedést tesz, 
mint amennyit a szállítója ajánl, vagy ha a 
szállítója nem volt köteles a kockázatok 
értékelésére vagy arra, hogy e kockázatokra 
vonatkozóan tájékoztatással lássa el őt; 
ugyanebből az okból a későbbi 
felhasználóknak kell az anyagok általuk 
alkalmazott felhasználásából eredő
kockázatokat kezelniük.

(43) A felelősségi lánc létrehozása érdekében 
a későbbi felhasználóknak akkor feladatuk, 
hogy értékeljék az anyagok általuk 
alkalmazott felhasználási céljaiból eredő
kockázatokat, ha a szállítóiktól kapott 
biztonsági adatlap nem terjed ki ezekre a 
felhasználásokra, kivéve akkor, ha az érintett 
későbbi felhasználó több óvintézkedést tesz, 
mint amennyit a szállítója ajánl, vagy ha a 
szállítója nem volt köteles a kockázatok 
értékelésére vagy arra, hogy e kockázatokra 
vonatkozóan tájékoztatással lássa el őt; 
ugyanebből az okból a későbbi 
felhasználóknak kell az anyagok általuk 
alkalmazott felhasználásából eredő
kockázatokat kezelniük. A későbbi 
felhasználók azért is felelősek, hogy 
tájékoztatást nyújtsanak anyagaik és 
készítményeik kockázatairól és biztonságos 
használatáról a teljes szállítói láncban 
egészen a végső felhasználóig – a 
fogyasztóig.

Indokolás

Linked to the amendment to Recital 16. 

Módosítás: 19
(46a) preambulumbekezdés (új) 

(46a) Ha egy vegyi anyagnak – akár 
magában, akár egy készítményben – a 
gyártója vagy importőre nem szándékozik 
az anyagot bejegyeztetni, köteles erről
értesíteni az Ügynökséget és későbbi 
felhasználóit.

Indokolás

The current provisions of REACH have created fears amongst downstream users that 
substances might not be registered for economic reasons. This could have significant impact 
on their business. It is therefore necessary that manufacturers and importers would give 
downstream users an advance warning, allowing them to play an active role to start 
negotiations with manufacturers or importers to avoid critical substance withdrawal or to find 
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suitable alternatives.

Módosítás: 20
(48) preambulumbekezdés 

(48) Ezen túlmenően bizalmat kell 
ébreszteni a bejegyzések általános minősége 
iránt, és gondoskodni kell arról, hogy a 
széles nyilvánosság és a vegyipar összes 
érdekeltje bízzon abban, hogy a 
vállalkozások eleget tesznek a rájuk rótt 
kötelezettségeknek; ennek megfelelően 
célszerű ugyanazt a tagállamot 
felhatalmazni arra, hogy ellenőrizze az e 
célból benyújtott bejegyzési dokumentációk 
megfelelését.

(48) Csak úgy lehet növelni a bizalmat a 
bejegyzések általános minősége iránt, ha az 
Ügynökségre ruházzuk az új vegyianyag-
politika irányításának teljes hatáskörét. 
Ezért a vegyi anyagokról szóló rendeletet 
egységesen kell kezelni és ellenőrizni 
minden tagállamban, és mind a 
fogyasztóknak, mind a vegyiparnak tudnia 
kell bízni abban, hogy a szabályokat 
betartják, és betartásukat ellenőrzik. A 
bejegyzéseknek a szabályok szerinti 
értékelése során a tagállamoknak szorosan 
együtt kell működniük az Ügynökséggel.

Indokolás

Módosítás: 21
(49) preambulumbekezdés 
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(49) Az Ügynökséget arra is fel kell 
hatalmazni, hogy a tagállam illetékes 
hatóságai által elvégzett értékelések alapján 
további tájékoztatást kérjen a gyártóktól, 
importőröktől és a későbbi felhasználóktól az 
olyan anyagokról, amelyekről feltételezik, 
hogy kockázatot jelentenek az egészség vagy 
a környezet számára, többek között azzal az 
indokkal, hogy nagy mennyiségben vannak 
jelen a belső piacon. A tagállamoknak e 
célból a gördülő tervek készítése révén er
őforrásokat kell betervezniük és 
biztosítaniuk. Ha az engedélyköteles 
anyagok felhasználásából származó
kockázattal egyenlő szintű kockázat 
származik a telephelyen elkülönített köztes 
termékek felhasználásából, a tagállamok 
számára lehetővé kell tenni, hogy indokolt 
esetben további tájékoztatást kérjenek.

(49) Az Ügynökséget arra is fel kell 
hatalmazni, hogy az általa elvégzett 
értékelések alapján további tájékoztatást 
kérjen a gyártóktól, importőröktől és a kés
őbbi felhasználóktól az olyan anyagokról, 
amelyekről feltételezik, hogy kockázatot 
jelentenek az egészség vagy a környezet 
számára, többek között azzal az indokkal, 
hogy nagy mennyiségben vannak jelen a bels
ő piacon. Az Ügynökség e célból er
őforrásokat tervez és biztosít. Ha az 
engedélyköteles anyagok felhasználásából 
származó kockázattal egyenlő szintű
kockázat származik a telephelyen elkülönített 
köztes termékek felhasználásából, a 
tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy 
indokolt esetben további tájékoztatást 
kérjenek.

Módosítás: 22
(63) preambulumbekezdés 

(63) Annak érdekében, hogy a tagállamok 
lehetőséget kapjanak arra, hogy javaslatokat 
nyújthassanak be az emberi egészség és a 
környezet tekintetében fennálló konkrét 
kockázat tárgyában, a részletes 
követelményekkel összhangban 
dokumentációt kell összeállítaniuk. A 
dokumentációban meg kell indokolni a 
közösségi szintű intézkedés létjogosultságát.

(63) Annak érdekében, hogy a tagállamok 
lehetőséget kapjanak arra, hogy javaslatokat 
nyújthassanak be az emberi egészség és a 
környezet tekintetében fennálló konkrét 
kockázat tárgyában, a részletes 
követelményekkel összhangban 
dokumentációt kell összeállítaniuk. A 
dokumentációban meg kell indokolni a 
közösségi szintű intézkedés létjogosultságát.
A Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai 
Ügynökség lesz a felelős ennek az 
eljárásnak az egészéért.

Módosítás: 23
(70) preambulumbekezdés 
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(70) Az Ügynökség felépítésének 
alkalmasnak kell lennie az általa betöltendő
feladatok ellátására. A hasonló közösségi 
intézmények tapasztalata e tekintetben 
bizonyos iránymutatást ad, de a felépítést e 
rendelet konkrét igényeihez kell 
hozzáigazítani.

(70) Az Ügynökség felépítésének 
alkalmasnak kell lennie az általa betöltendő
feladatok ellátására. A hasonló közösségi 
intézmények tapasztalata e tekintetben 
bizonyos iránymutatást ad, de a felépítést e 
rendelet konkrét igényeihez kell 
hozzáigazítani. Ebben az összefüggésben az 
Ügynökségen belül létre kell hozni egy 
kiválósági központot a kockázatokkal 
kapcsolatos tájékoztatásra.

Módosítás: 24
(73) preambulumbekezdés 

(73) A vezető testületnek rendelkeznie kell a 
szükséges jogkörrel, hogy megállapíthassa a 
költségvetést, ellenőrizhesse végrehajtását, 
megszabhassa a díjak szerkezetét és 
összegét, elkészíthesse a belső szabályzatot, 
pénzügyi szabályzatot fogadhasson el és
kinevezhesse az ügyvezető igazgatót.

(73) A vezető testületnek rendelkeznie kell a 
szükséges jogkörrel, hogy megállapíthassa a 
költségvetést, ellenőrizhesse végrehajtását, 
megszabhassa a díjak szerkezetét és 
összegét, elkészíthesse a belső szabályzatot, 
pénzügyi szabályzatot fogadhasson el és 
kinevezhesse az ügyvezető igazgatót. Az 
állatkísérleteket helyettesítő alternatívák 
felkutatásának céljával összhangban 
megfelelő támogatást kell nyújtani a 
kutatási keretprogramon belül az alternatív 
módszerek fejlesztéséhez.

Indokolás

In order to find alternative methods to tests involving animals, appropriate funding should be 
provided under the Seventh Research Framework Programme for the development of 
alternative methods that may be used in order to meet the information requirements laid down 
in this regulation.

Módosítás: 25
(90) preambulumbekezdés 
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(90) A tagállamok és az Ügynökség által e 
rendelet működéséről készített rendszeres 
jelentések nélkülözhetetlen eszközök lesznek 
a vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályok 
végrehajtásának a felügyeletében, valamint e 
terület trendjeinek a figyelemmel kísérésében; 
a jelentésekben szereplő megállapításokból 
levont következtetések hasznos és gyakorlati 
eszközei lesznek e rendelet felülvizsgálatának 
és adott esetben a módosítási javaslatok 
megfogalmazásának.

(90) A tagállamok és az Ügynökség által e 
rendelet működéséről készített rendszeres 
jelentések nélkülözhetetlen eszközök lesznek 
a vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályok 
végrehajtásának a felügyeletében, valamint e 
terület trendjeinek a figyelemmel kísérésében; 
a jelentésekben szereplő megállapításokból 
levont következtetések hasznos és gyakorlati 
eszközei lesznek e rendelet felülvizsgálatának 
és adott esetben a módosítási javaslatok 
megfogalmazásának. Ebből a célból a 
Bizottság elvégzi a rendelet utólagos 
hatásvizsgálatát az alkalmazás első öt éve 
után, hogy felmérje, a rendelet elérte-e az 
eredetileg kitűzött célokat és megőrizték-e a 
belső piac működését és a belső piacon 
belüli versenyt.

Indokolás

Considering the importance of the regulatory system REACH sets up, it is necessary to 
evaluate the results achieved in the first years of implementation in order to check whether 
the initial targets can be met, and if not, to make the necessary adjustments. 

Módosítás: 26
(93) preambulumbekezdés 

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

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

Az Ügynökségnek azonban központi 
hatásköre lesz a vegyi anyagokról szóló
rendelet végrehajtásában.

Módosítás: 27
(104a) preambulumbekezdés (új) 
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(104a) A hulladékokból és/vagy 
másodlagos nyersanyagként vagy 
energiaforrásként használt anyagokból 
újrahasznosítási műveletek keretében 
történő értékteremtés („valorizáció”)  
hozzájárul az EU fenntartható fejlődési 
célkitűzéséhez. A REACH-nek nem szabad 
olyan követelményeket bevezetnie, amelyek 
esetleg meggátolhatják az újrafeldolgozást 
és -hasznosítást, és ezért növelik a nem 
megújuló erőforrások alkalmazásának 
szükségességét.

Indokolás

Wastes & materials used for secondary raw materials or sources of energy in recovery 
operations as defined by the Waste Framework Directive or according to European 
Standards, should be excluded from REACH as they are regulated by EU waste legislation. 
Directive 91/156/EEC introduces “secondary raw materials extracted from waste” and Art. 
31(b) states that Member States shall take appropriate measures to encourage: “the recovery 
of waste by recycling, re-use or reclamation or any other process with a view to extracting 
secondary raw materials, or the use of waste as a source of energy”

Módosítás: 28
2. cikk (1) bekezdés ca) pont (új)

ca) a 75-442/EGK irányelvet módosító
1991. március 18-i 91/156/EGK tanácsi 
irányelvben meghatározottak szerint 
hulladéknak tekintett anyagok, 
készítmények és árucikkek*.
__________
* OJ L 78, 26.3.1991, p. 32.

Indokolás

Including recycled raw materials in the scope of REACH could seriously hamper recycling 
and recovery and thereby increase the need for non-renewable resources. It should be made 
clear that double legislation is avoided and that recycling is in no way discouraged by 
REACH. Recycling efforts, operating permits and the used of recycled materials as 
"secondary raw materials extracted from waste" are already regulated under existing 
Community legislation.
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Módosítás: 29
2. cikk (1) bekezdés cb) pont (új)

cb) természetben előforduló nyersanyagok, 
amelyeket nem hoznak kiskereskedelmi 
forgalomba, és amelyeket kizárólag a 
96/61/EK irányelv hatálya alá tartozó
berendezésekben használnak.

Indokolás

Many organic and inorganic raw materials contain, in their natural form, CMR substances in 
concentrations that would fall within the classification. These primary raw materials are used 
in metal production plants, all of which are subject to the provisions of the IPPC legislation 
on integrated pollution prevention and control (Directive 96/61/EC) as well as other EU 
legislation on the protection of workers and the environment. This amendment does not affect 
the level of worker and environmental protection but reduces the burden of red tape for 
industry.

Módosítás: 30
2. cikk (1) bekezdés cc) pont (új)

cc) a tagállamoknak a dohánytermékek 
gyártására, bemutatására és árusítására 
vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezései közelítéséről 
szóló 2001. június 5-i 2001/37/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá
eső dohánytermékekben található anyagok;

Indokolás

Directive 2001/37/EC already regulates the use of substances in tobacco products: in 
particular, Articles 3 and 6 of Directive 2001/37/EC deal with limit values and provision of 
information concerning ingredients. In this connection both the function and the category of 
an ingredient are to be indicated, as well as toxicological data.

Módosítás: 31
2. cikk (1) bekezdés cd) pont (új)
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2 HL L 183., 1989.6.29., 1. o.
3 HL L 131., 1988.5.5., 11. o.

cd) a (91/86/EK és a 98/101/EK 
irányelvekkel módosított) 91/157/EGK 
irányelv hatálya alá eső szárazelemekben 
található anyagok;

Indokolás

More than ten years ago, the directive on batteries created the preconditions for regulating 
the whole life cycle of batteries, from the selection of the individual substances, via use to 
recycling. As the directive on batteries is intended to remain in force, batteries can be 
excluded from the scope of REACH.

Módosítás: 32
2. cikk (2) bekezdés 

(2) Ezt a rendeletet kell alkalmazni a 
következő joganyagok sérelme nélkül:

(2) Ezt a rendeletet kell alkalmazni a 
következő joganyagok sérelme nélkül: 

a) a 89/391/EGK2 tanácsi irányelv; a) a munkahelyi egészségvédelemre és 
biztonságra vonatkozó közösségi 
jogszabályok;

b) a 90/394/EGK irányelv; törölve

c) a 98/24/EK3 tanácsi irányelv; törölve

Módosítás: 33
2. cikk (2a) (2b) és (2c) bekezdés (új) 

(2a) A II., III., V. és VI. címek 
rendelkezései nem alkalmazandók, 
amennyiben az anyagot az alábbi 
végtermékekben történő felhasználásra 
állítják elő, illetve importálják, vagy ha az 
anyagot e végtermékekben használják fel:

a) a 726/2004/EK rendelet, a 2001/82/EK 
irányelv, valamint a 2001/83/EK irányelv 
hatálya alá tartozó, ember- és 
állatgyógyászatban alkalmazott 
gyógyszertermékekben;
b) a 178/2002/EK rendeletben 
meghatározott élelmiszerekben, ideértve 
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i. a 89/107/EGK irányelv hatálya alá
tartozó élelmiszerekben előforduló
élelmiszer adalékanyagokat;

ii. 88/388/EK bizottsági irányelv hatálya alá
tartozó élelmiszerekben előforduló ételízesít
őket;
iii. 94/35/EK irányelv hatálya alá tartozó
élelmiszerekben előforduló édesítőszereket;

iv. 95/2/EK irányelv hatálya alá tartozó
élelmiszerekben előforduló
adalékanyagokat, a színező és édesítőszerek 
kivételével;

c) állati takarmányokat; ideértve

i. a takarmányozási célra felhasznált 
adalékanyagokról szóló 1831/2003/EK 
rendelet hatálya alá tartozó állati 
takarmányokban előforduló
adalékanyagokat; illetve

ii. a 82/471/EGK tanácsi irányelv hatálya 
alá tartozó takarmányokat;
d) a 2004/1935/EK rendelet hatálya alá
tartozó élelmiszerekkel érintkező
anyagokat;

e) a 90/385/EGK, a 93/42/EGK vagy 
a 98/79/EGK irányelvek hatálya alá tartozó
orvosi eszközöket;

f) a 91/414/EGK irányelv hatálya alá
tartozó növényvédő szereket;

g) a 98/8/EK irányelv hatálya alá tartozó
biocid termékeket;

(2b) A VII. cím rendelkezései nem 
vonatkoznak a (2a) (új) bekezdésben 
meghatározott anyagok felhasználási 
módjára, illetve az alábbi felhasználásokra:

a) telephelyen elkülönített köztes 
termékként vagy szállított köztes 
termékként történő felhasználások;
b) a 98/70/EK irányelv által meghatározott 
motorüzemanyagként történő felhasználás;
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c) az ásványolajtermékek üzemanyagként 
való felhasználása a mozgatható vagy 
rögzített tüzelőberendezésekben, valamint 
felhasználás üzemanyagként zárt 
rendszerekben.

d) ) kizárólag harmadik országokba való
kivitelre szánt bejegyzett termékek speciális 
felhasználásai;

(2c) A IV. és X. címek rendelkezései nem 
vonatkoznak a (2a) bekezdés a)–f) pontjai 
között felsorolt készítményekre, vagy a 
készítmények által tartalmazott anyagokra.

Indokolás

If the scope of the Regulation is clarified in the beginning of the text, enterprises that will not 
have to apply REACH do not have to study the whole proposal. This amendment therefore 
collects all scope provisions spread through the proposal in one place. Further, food and feed 
are outside the scope of REACH. Food additives should also be, because they are already 
sufficiently addressed in other legislation. 

Módosítás: 34
2. cikk (2d) bekezdés (új) 

(2d) Ez a rendelet nem érinti a 76/768/EGK 
tanácsi irányelv módosításában
megállapított tilalmakat és szigorításokat, a 
következőkre vonatkozóan: 

a) a kozmetikai késztermékek végleges 
összetételével és azok egyes vagy összes 
összetevőivel kapcsolatos állatkísérletek; és

b) olyan kozmetikai termékek forgalomba 
hozatala, amelyeknek néhány vagy összes 
összetevőjét vagy végső összetételét 
állatokon tesztelték.

Amennyiben kozmetikai összetevőként 
használt anyagokat érint e rendelet, nem 
engedélyezett állatkísérlet elvégzése 
semmiféle olyan értékelés céljából, amelyet 
e rendelet ilyen anyagokra megkövetel.

Indokolás
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This amendment aims to safeguard the 7th amendment of the Cosmetics Directive with its 
provisions on banning animal testing and the marketing of products based on animal testing.

Módosítás: 35
3. cikk (1) bekezdés 

(1) Az anyag természetes állapotú vagy 
gyártási folyamat során nyert kémiai elem és 
vegyülete, amely magában foglalja a 
stabilitásának a megőrzéséhez szükséges 
adalékanyagot és az alkalmazott folyamatból 
származó szennyező anyagot, de nem 
foglalja magában az esetleges oldószert, 
amely az anyag stabilitásának a befolyásolása 
vagy összetételének megváltoztatása nélkül 
különválasztható;

(1) Az anyag természetes állapotú vagy 
gyártási folyamat során nyert kémiai elem és 
vegyülete, amely magában foglalja a 
stabilitásának a megőrzéséhez szükséges 
adalékanyagot és az alkalmazott folyamat 
után jelen lévő vagy a természetben el
őforduló és az anyag részeként kivont
szennyező anyagot, de nem foglalja magában 
az esetleges oldószert, amely az anyag 
stabilitásának a befolyásolása vagy 
összetételének megváltoztatása nélkül 
különválasztható;

Indokolás

Natural cellulose fibres are polymers extracted from wood, which may contain natural 
impurities (which vary significantly from one tree, climate, and season to another), that are 
co-extracted from the wood and that may remain in paper and tissue paper even after the 
processing of the cellulose fibres. Some of these natural impurities may have been chemically 
modified during the manufacturing process. REACH exempts from its requirements impurities 
“deriving from the process used”. It should be made clear that this exemption extends to 
impurities occurring in nature. 

Módosítás: 36
3. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) Egy növényi eredetű anyag egy 
növénynek vagy részeinek fizikai kezeléséb
ől, mint például kinyeréséből, lepárlásából, 
sajtolásából, frakcionálásából, tisztításából, 
töményítéséből vagy erjesztéséből eredő
komplex anyagot jelent, amelynek 
összetétele eltér forrásának neme, faja, 
termesztési körülményei és a kezelésére 
alkalmazott eljárás szerint.
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Indokolás

The introduction of a specific definition for natural substances derived from botanicals under 
REACH is necessary to clarify the scope of the exemption provided under Annex III for 
natural substances and ensure legal certainty in the implementation of REACH provisions.

This category of natural substances encompasses a wide diversity of substances, which are 
not well-defined chemical elements within the meaning of the definition of “substances” in 
the Commission proposal. Botanically-derived substances should therefore be distinguished 
from other substances covered by REACH.

Módosítás: 37
3. cikk (2) bekezdés 

(2) A készítmény két vagy több anyagból 
összetevődő keverék vagy oldat;

(2) A készítmény két vagy több anyagból 
összetevődő homogén vagy nem homogén
keverék vagy oldat, bármilyen is az egyes 
komponensek vagy a keverék vagy az oldat 
elegye;

Indokolás

Precision in order to take account of the broad variety of preparations which often combine 
components in different aggregates (gas, liquid, solid).

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

(2a) A fémötvözetek a készítmények két 
vagy több kémiai elemből álló,
makroszkópikus szinten homogén, speciális  
formája, úgy kombinálva, hogy azok 
mechanikus eszközökkel már nem 
választhatók szét és amelyeket sajátos 
tulajdonságaik fényében kell értékelni;

Indokolás

Though described in Annex Ia as 'special preparations', alloys are not mentioned in the body 
of the Regulation in a fashion that takes account of their special properties. Alloys consist of 
two or more substances (metals) that fuse together in a new, insoluble crystal lattice. Alloys 
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should therefore not be registered themselves as preparations, but the safe use of metals in 
alloys should be examined, as already stated in the considerations of Directive 1999/45/EC 
on dangerous preparations. 

REACH should include this new definition agreed by the UN as a definition of metallic alloys 
within the context of the Globally Harmonised System for Chemical Classification and 
Labelling (GHS). Inserting this definition in REACH would also bring the definitions into line 
with the requirements of the dangerous preparations directive (1999/45/EC).

Módosítás: 39
3. cikk (3) bekezdés

(3) A termék olyan dolog, amely egy vagy 
több anyagból vagy készítményből tevődik 
össze, és az előállítás során olyan konkrét 
formát, felületet vagy alakot kap, amely a 
kémiai összetételénél nagyobb mértékben
meghatározza a végfelhasználását;

(3) Az árucikk olyan mesterségesen el
őállított dolog, amelyben egy vagy több
anyag és/vagy készítmény megtalálható, és 
az előállítás során olyan konkrét formát, 
felületet vagy alakot kap, amely 
meghatározó a végfelhasználása 
szempontjából;

Indokolás

The Commission's proposal uses inconsistent wording in Articles 3(3), 6(1) and 6(2) as 
regards substances in articles. Similar phrasing inconsistencies exist in German legislation 
where they have caused significant legal uncertainty and dispute. The proposed amendments 
for Articles 3(3) and Article 6 (1-7) harmonise this wording.Further, the phrase “determining 
its end use function to a greater degree than its chemical composition does” could create 
confusion.

Módosítás: 40
3. cikk (12) bekezdés

(12) A felhasználás mindennemű
feldolgozás, összeállítás, fogyasztás, tárolás, 
tartás, kezelés, tartályokba való töltés, egyik 
tartályból egy másikba való áttöltés, keverés, 
termék előállítása és minden más 
felhasználás;

(12) A felhasználás mindennemű
feldolgozás, összeállítás, fogyasztás, tárolás, 
tartás, kezelés, tartályokba való töltés, egyik 
tartályból egy másikba való áttöltés, keverés, 
termék előállítása és minden más 
felhasználás, vagy bármiféle egyéb, megfelel
ően meghatározott használat;

Indokolás

Uses must be defined in such a way that, in conjunction with exposure categories, they enable 
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a practicable REACH system to be achieved.

Módosítás: 41
3. cikk (12a) bekezdés (új)

(12a) A felhasználási kategóriák a 
felhasználási módok csoportosítását 
jelentik, amelyek megkülönböztetik az ipari 
felhasználást, a szakmai felhasználást és a 
fogyasztók általi felhasználást.

Módosítás: 42
3. cikk (12b) bekezdés (új)

(12b) Az expozíciós kategóriák az
expozíciók csoportosítását jelenti az emberi 
szervezetbe történő bejutás fő útjai, az 
anyagok környezetbe jutásának fő módjai 
valamint a behatás tartóssága és 
gyakorisága szerint.

Módosítás: 43
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 kizárólag a kémiai 
feldolgozás céljából gyártanak, annak során 
fogyasztanak el vagy használnak fel, hogy 
másik anyaggá alakítsák át (a továbbiakban: 
szintézis);

Indokolás

The exception should also apply to substances which are not only used as intermediates.

Módosítás: 44
3. cikk (14a) bekezdés (új)
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(14a) A kémiailag nem módosított anyag
olyan anyag, amelynek kémiai szerkezete 
változatlan marad még akkor is, ha kémiai 
folyamaton ment át – például, ha egy 
anyagot kémiailag kezeltek a szennyező
anyagok eltávolítása céljából;

Indokolás

The proposal exempts from registration substances “occurring in nature if they are not 
chemically modified during their manufacturing.” The basic raw material used for paper and 
board production is cellulose pulp, which is of natural origin. Some of the cellulose pulp may 
be extracted by dissolving or softening the resinous material between the fibres and thus 
facilitating their separation. REACH should make clear that this chemical process does not 
chemically modify the cellulose pulp.

Módosítás: 45
3. cikk (14b) bekezdés (új)

(14b) A természetben előforduló anyagok
olyan anyagok, amelyeket nem dolgoznak 
fel, vagy csak kézzel, gravitáció vagy 
mechanikus eszköz révén vagy vízben való
oldással, vagy úsztatással, vagy kizárólag a 
víz eltávolítása céljából melegítéssel, vagy 
bármely eszközzel a levegőből kivonva, az 
anyag kémiai megváltoztatása nélkül
dolgoznak fel.

Indokolás

For clarification and to improve workability, REACH should also include a definition of 
naturally occurring, in line with the OECD definition.

Módosítás: 46
3. cikk (20) bekezdés

(20) A bevezetett anyag olyan anyag, amely 
az e rendelet hatálybalépését megelőző 15 év 
alatt legalább az alábbi kritériumok 
egyikének megfelel:

(20) A bevezetett anyag olyan anyag, amely 
az e rendelet hatálybalépését követő 11 év 
alatt legalább az alábbi kritériumok 
egyikének megfelel:
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a) az anyagot a Közösségben vagy a 2004. 
május 1-jén az Európai Unióhoz csatlakozó
országokban gyártotta a gyártó, vagy a 
Közösségbe vagy ezekbe az országokba
hozta be az importőr, és szerepel a Létező
Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai 
Jegyzékében (Einecs);

a) az anyag szerepel a Létező Kereskedelmi 
Vegyi Anyagok Európai Jegyzékében 
(Einecs);

b) az anyagot a Közösségben vagy a 2004. 
május 1-jén az Európai Unióhoz csatlakozó
országokban gyártották, de a gyártó vagy az 
importőr nem hozta forgalomba;

b) az anyagot e rendelet hatálybalépése előtt
a Közösségben vagy a 2004. május 1-jén az 
Európai Unióhoz csatlakozó országokban 
gyártották, de az e rendelet hatálybalépését 
megelőző 15 év során egyszer sem hozták
forgalomba, azzal a feltétellel, hogy a gyártó
vagy importőr ezt írásban igazolni tudja;

c) az anyagot a Közösségben vagy az 
Európai Unióhoz 2004. május 1-jén 
csatlakozó országokban hozták forgalomba, 
és 1981. szeptember 18. és 1993. október 
31. között a gyártó vagy az importőr szintén 
forgalomba hozta, és a 79/831/EGK 
irányelvvel módosított a 67/548/EGK 
irányelv 8. cikke (1) bekezdésének első
francia bekezdésével összhangban bejelentett 
anyagnak minősül, de nem felel meg a 
polimer 92/32/EGK irányelvvel módosított 
67/548/EGK irányelvben rögzített 
meghatározásának;

c) 1981. szeptember 18. és 1993. október 31. 
között a 79/831/EGK irányelvvel módosított 
a 67/548/EGK irányelv 8. cikke (1) 
bekezdésének első francia bekezdésével 
összhangban bejelentett anyagnak minősült, 
de nem felel meg a polimer 92/32/EGK 
irányelvvel módosított 67/548/EGK 
irányelvben rögzített meghatározásának;

azzal a feltétellel, hogy a gyártó vagy 
importőr ezt írásban igazolni tudja.

Indokolás

This amendment clarifies that a substance is either a phase-in or a non-phase-in substance. 
This is necessary for the operation of the one substance one dataset approach.
All substances in EINECS should be regarded as potential phase-in substances. 

Módosítás: 47
3. cikk (22) bekezdés
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(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 (beleértve a 
készítményeket és árucikkeket) és egy anyag
magában, készítményekben vagy 
árucikkekben történő továbbfejlesztésével 
kapcsolatos tudományos tevékenység, 
amelynek során a termelési folyamat 
fejlesztésére és/vagy az anyag alkalmazási 
területeinek a kipróbálására kísérleti és 
termelőlétesítményekben vizsgálatokat 
folytatnak;

Indokolás

This amendment more clearly specifies that product development also comprises preparations 
and articles used in pilot tests in real conditions. It should be made clear that a product 
development process can involve all aspects of a production process, and that companies are 
allowed to test prototypes of articles as part of a Ppord process.

Módosítás: 48
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;

Indokolás

The one tonne limit would unduly restrict research.

Módosítás: 49
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 
indokolhatóan nem tanácsol, mert nem 
tartja azt biztonságosnak, a felhasználás 
biztonságával szemben tudományosan 
megalapozott indokokat felhozva;

Indokolás
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The words "undesirable use" have an emotional rather than a scientific or legal connotation. 
Registrants should have the right to advise against uses they consider unsafe but not against 
uses they simply do not wish to register. 

This amendment will strengthen the position of downstream-users within the supply chain. It 
clarifies that registrants may limit the use of a substance by a downstream-user if there is a 
sound scientific reason - particularly with regard to human health and the protection of the 
environment. 

Módosítás: 50
3. cikk (28) bekezdés

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

(28) Az évi kifejezés, ellenkező rendelkezés 
hiányában naptári évet jelent. Az új anyagok 
kivételével az évi mennyiséget a megelőző
három naptári év átlagából kell – ettől eltér
ő meghatározás hiányában – kiszámolni;

Indokolás

This allows flexibility in the REACH system by taking fluctuations in production volumes into 
account. Furthermore, it eliminates the risk that a company would suddenly have to comply 
with higher or lower data requirements due to such fluctuations in demand. For substances 
not produced before, only the current year should be taken into account.

Módosítás: 51
3. cikk (29a) bekezdés (új)

(29a) A kis- és középvállalkozások (KKV) 
azokat a vállalatokat jelentik, amelyeket a 
2003. május 6-i 2003/361/EK ajánlás1 így 
határoz meg.

________________
1 HL L 124.,  2003.5.24., 

Indokolás

The term SME needs to be defined so that they can be readily identified for the purposes of 
specific ad hoc procedures.

Módosítás: 52
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3. cikk (29b) bekezdés (új)

(29b) Hulladék bármely, a Tanács 
75/442/EGK tanácsi irányelv hatálya alá
tartozó anyag, készítmény vagy árucikk.

Indokolás

Wastes are already controlled and managed under other EU and international waste 
legislation. The inclusion in costly testing and registration processes of wastes intended for 
recycling could represent a serious threat to the recycling sector and act as a deterrent to the 
import and use of, for example, steel scrap. It is hence in conflict with the Commission's 
commitment to sustainable development and best use of resources. 

Módosítás: 53
3. cikk (29c) bekezdés (új) 

(29c) Ásvány a szervetlen alkotórészeknek a 
földkéregben talált, vegyi összetételek, 
kristályformák és fizikai-kémiai 
tulajdonságok jellemző összességével 
rendelkező kombinációját jelenti.

Indokolás

In Annex III.8 an exemption has been granted, amongst others, to "minerals." However, in the 
current proposal there is no definition of mineral. This amendment would fill this gap and 
bring clarity to the implementation of REACH. 

Módosítás: 54
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;
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b) a 89/107/EGK irányelv hatályán belül 
élelmiszerek adalékanyagaként;
c) a 1999/217/EK bizottsági határozat 
hatályán belül élelmiszerek ízesítőjeként;

d) a 70/524/EEC tanácsi irányelv hatályán 
belül élelmiszerek adalékanyagaként;
e) a 82/471/EEC tanácsi irányelv hatályán 
belül a takarmányozásban.

Indokolás

These provisions are now included in Article 2, paragraph 2a (new).

Módosítás: 55
4. cikk (2) bekezdés ba) pont (új)

ba) polimerek.

Indokolás

Polymers should be exempted from REACH as a whole, not just from the registration 
procedure. When a decision is taken to regulate polymers as well, they should be the subject 
of a specific regulation or directive.

Módosítás: 56
4. cikk (2) bekezdés ca) pont

ca) készítményekben megtalálható, a 
bejegyeztetési kritériumoknak megfelelő
anyag, amelyet adott használatra a szállítói 
lánc egy szereplője már bejegyeztetett.

Indokolás

The proposed changes will avoid that substances present in preparations already registered 
for that use by an actor in the supply chain would need to be registered again, when the 
substances are exceeding the percentage threshold values of 1999/45/EC Directive and their 
total volume exceeds 1 tonne per year. 

This will avoid the burdens put on (small) importers of preparations, and can contribute to 
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assure that supply of high speciality preparations placed on the EU Market in low volumes is 
guaranteed, which could be of key importance for EU manufacturing industries. 

Módosítás: 57
4. cikk (2) bekezdés ca) pont (új)

ca) önmagukban vagy készítményekben el
őforduló anyagok, amelyeket e címmel 
összhangban a gyártó vagy az importőr 
bejegyeztetett, és amelyeket egy másik 
gyártó vagy importőr a Közösségben
újrahasznosított és bizonyítani tudja a 
következőt:

i. az újrahasznosítási folyamat eredményét 
képező anyag megegyezik a már bejegyzett 
anyaggal; és
ii. a 29. és a 30. cikkel összhangban ellátták 
a bejegyzett anyagra vonatkozó
tájékoztatással.

Indokolás

Substances which are the result of specific recycling processes should be exempted from 
registration, provided that the company performing the recycling process has been provided 
with information on the substance.

Módosítás: 58
4. cikk (3) bekezdés

(3) A telephelyen elkülönített köztes 
termékek vagy szállított elkülönített köztes 
termékek a 4., 5. és a 6. fejezet sérelme 
nélkül mentesülnek a 2. és a 3. fejezet alól.

(3) Telephelyen elkülönített, piacra bocsátott
köztes termékek és szállított elkülönített, 
piacra bocsátott köztes termékek a 4–6. 
fejezetek és a 2. fejezet 5.3. cikke sérelme 
nélkül mentesülnek a II. cím 2. és a 3. fejezet 
alól.

Indokolás

This provision should ensure that there is no confusion about the need to register monomers. 
I.e. that  monomers are not included under the intermediates exemptions.
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Módosítás: 59
4a. cikk (új) 

4a. cikk

Mentesség az általános bejegyeztetési 
kötelezettség alól a termék- és 
folyamatorientált kutatás és fejlesztés 
számára– (PPORD)
(1) Termék- és folyamatorientált kutatás és 
fejlesztés céljából a Közösségen belül 
gyártott vagy importált anyag a szállítói 
lánc minden szintjén maximum tíz éves id
őszakra mentesül az 5., 6., 15., 16., és 19. 
cikkekben előírt bejegyeztetési követelmény 
hatálya alól, amennyiben a gyártó vagy 
importőr bejelenti az Ügynökségnél a 
következő információkat az Ügynökség 
által a 108. cikkben előírtak szerint 
meghatározott formában:
a) a gyártó vagy az importőr megnevezése;
b) az anyag megnevezése;
c) az anyag esetleges besorolása;
d) a becsült mennyiség; és
e) az esetleges vevők felsorolása.
Ilyen anyag nyilvánosan soha nem hozható
forgalomba sem önmagában, sem 
készítményben vagy árucikkben. A bejelent
ő, a vevő(k) vagy az intézmények erre 
világosan kijelölt személyzete az anyagot 
megfelelően ellenőrzött feltételek mellett
kezeli. Az anyag megmaradó mennyiségeit 
össze kell gyűjteni a mentesítési időszak 
lejárta vagy a kutatási tevékenységek 
befejezése közül a korábban bekövetkező id
őpont utáni megsemmisítés céljából.
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(2) Az Ügynökség a bejelentést sorszámmal 
és az Ügynökségbe történő beérkezésének 
napjával megegyező keltezéssel látja el, 
majd a sorszámot és a dátumot közli az 
érintett gyártóval vagy az importőrrel, majd
a bejelentett információt sorszámmal és 
keltezéssel ellátva továbbítja minden olyan 
tagállam illetékes hatósága számára, 
amelyikben az anyagot termék- és 
folyamatorientált kutatás és fejlesztés 
céljaira gyártották, behozták vagy 
felhasználták.
(3) Az Ügynökség a kezdeti mentességi id
őszakot további legfeljebb 10 évre 
meghosszabbíthatja a gyártó vagy importőr 
kérésére, ha az bizonyítani tudja, hogy a 
meghosszabbítást a kutatási és fejlesztési 
program indokolja.
(4) A bejelentő bármilyen, a (3) bekezdés 
szerint hozott negatív határozattal szemben 
fellebbezéssel élhet a 87–89. cikk szerint.
(5) Az Ügynökség és az érintett 
tagállam(ok) illetékes hatóságai az (1) 
bekezdéssel összhangban benyújtott 
információkat mindenkor bizalmasan 
kezelik.

Indokolás

It is more logical to place the exemptions right after the scope.

It should be clear that Ppord activities can take place at any level in the supply chain.

An obligation to ensure that the substance is only handled by clearly defined entities, under 
controlled conditions and with a re-collection obligation can replace the detailed information 
requirements.

Ppord and R&D cycles in manufacturing vary. Hence, the exemption period must be flexible 
and up to 10 years with extension possibility if justified. Any decision regarding the 
exemption period must be subject to appeal by the notifier.

Módosítás: 60
5. cikk (1a) bekezdés (új)
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(1a) Az (1) bekezdés szerinti bejegyeztetés 
nem szükséges a készítményben előforduló
anyag tekintetében, ha az anyag 
koncentrációja a készítményben kisebb, 
mint a következők közül a legkisebb:

a) az 1999/45/EK irányelv 3. cikkének (3) 
bekezdésében lévő táblázatban 
meghatározott, alkalmazandó
koncentrációk;

b) a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében 
megadott koncentrációs határértékek;
c) 0,1%, ha az anyag megfelel a XII. 
mellékletben szereplő kritériumoknak.

Indokolás

Takes over the limit values which substances and preparations are required to comply with 
under Article 13. Without limit values, even the smallest traces of substances would have to 
be registered, which would be disproportionate.

Módosítás: 61
5. cikk (3) bekezdés

(3) A polimerek gyártói és importőrei 
bejegyzési dokumentációt nyújtanak be az 
Ügynökségnek a be nem jegyzett monomer 
anyag(ok) vagy más be nem jegyzett 
anyag(ok) tekintetében, ha mindkét alábbi 
feltétel teljesül:

(3) A polimerek gyártói és importőrei 
bejegyzési dokumentációt nyújtanak be az 
Ügynökségnek a szállítói lánc korábbi 
szereplői által be nem jegyzett monomer 
anyag(ok) vagy más be nem jegyzett 
anyag(ok) tekintetében, kivéve, ha az ilyen 
monomer anyagok a szintézis folyamán 
keletkeznek és nem különíthetők el, ha 
mindkét alábbi feltétel teljesül:

a) a polimer legalább 2 tömegszázalékban 
(w/w) ilyen monomer anyag(ok)ból vagy más 
anyag(ok)ból tevődik össze;

a) a polimer legalább 2 tömegszázalékban 
(w/w) ilyen monomer anyag(ok)ból vagy más 
anyag(ok)ból tevődik össze;

b) ilyen monomer anyag(ok) vagy más 
anyag(ok) összmennyisége eléri az évi 1 
tonnát.

b) ilyen monomer anyag(ok) vagy más 
anyag(ok) összmennyisége eléri az évi 1 
tonnát.

Nem bejegyzett monomer anyagok vagy 
más nem bejegyzett anyagok olyan 
anyagok, amelyeket a polimer gyártója 
számára szállító gyártó nem jegyeztetett be.
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Ha azonban a be nem jegyzett monomer 
anyagokat vagy más anyagokat az eredeti 
gyártó vagy annak megbízott képviselője 
bejegyeztette, akkor a polimer gyártója 
felhasználhatja e bejegyzést, amennyiben a 
bejegyeztetésre kötelezett jelezte, hogy azt 
polimer gyártása során használja fel.

Indokolás

The provisions make a clear distinction between registered and non-registered polymers and 
the use thereof in the production of polymers. Further, some monomers are formed in the 
production process and immediately continue to react. Registration is thus impossible except 
at an indefensibly high cost. This amendment is linked to the other amendments tabled to the 
articles set out in Title II: Registration of substances.

Módosítás: 62
5. cikk (4) bekezdés

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

(4) A bejegyzés céljából készített beadványt 
az Ügynökség által megszabott díj 
kíséretében kell benyújtani. Nem kell díjat 
fizetni olyan 1 és 10 tonna közötti 
mennyiségben előállított anyagok 
bejegyzésekor, amelyeknek a veszélyességi 
dossziéja az V. mellékletben meghatározott 
összes információt tartalmazza.

Indokolás

This amendment will encourage the submission of complete data for substances between 1 
and 10 tonnes, which will facilitate the work of the Agency. It will also reduce the financial 
burden on SMEs.

Módosítás: 63
5. cikk (4a) bekezdés (új)

(4a) A 67/548/EGK irányelv értelmében 
már bejegyzett polimerek e cím 
rendelkezései értelmében is bejegyzettnek 
tekintendők.  Az Ügynökség e rendelet 
hatálybalépését követő egy éven belül 
bejegyzési számot rendel hozzájuk.



PE 353.595v03-00 40/157 AD\579754HU.doc

HU

Indokolás

To protect acquired rights in respect of already registered new polymers. 

Módosítás: 64
6. cikk (1) bekezdés a) b) és c) pont ca) alpont (új)

(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 árucikkek minden előállítója vagy 
importőre bejegyzési dokumentációt nyújt be 
az Ügynökségnek az árucikkek anyaga
tekintetében, ha az alábbi feltételek 
mindegyike teljesül:

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

a) az anyag előállítónként vagy import
őrönként 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;

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

c) az anyag szándékos kibocsátása a 
szokásos és ésszerűen előrelátható
felhasználási feltételek mellett rendeltetésszer
ű.

c) az anyag kibocsátása kifejezetten az 
árucikk tervezett funkciója, szokásos és 
ésszerűen előrelátható felhasználási feltételek 
mellett; 

ca) ha a kibocsátott anyag készítményben 
található, az árucikkből kibocsátott 
készítmény(ek)ben jelen levő anyagok 
koncentrációja eléri vagy meghaladja az 
alábbiakban meghatározott értékek 
bármelyikét:

- a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében 
megadott koncentrációértékek, vagy

- az 1999/45/EK irányelv II. melléklet A. és 
B. részében megadott koncentrációs 
határértékek, ha a 67/548/EGK irányelv I. 
mellékletben felsorolt készítményekben 
jelen levő anyag vonatkozásában 
koncentrációs határérték nincs 
meghatározva;

- 0,1%, ha az anyag megfelel a XII. 
mellékletben szereplő kritériumoknak;
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cb) a szállítói lánc szereplői még nem 
jegyeztették be az anyagot az adott 
felhasználásra; és

cc) a II. és III. melléklet értelmében az 
anyag nem mentesül a bejegyzési 
kötelezettség alól.

Indokolás

Deleting the word "contain" ensures consistent wording of the proposal. Similarly, the term 
"article type" is not defined in the proposal and creates legal uncertainty unless deleted. The 
concentration limits added to Art. 6.1 (ca) are taken from the current Directive on 
preparations (1999/45/EC) which considers that substances in preparations are no longer 
dangerous if they are under these limits. Article 6.1 (cb) clarifies that information on 
substances in articles is communicated down the supply chain if the production of an article 
is an intended use.

Módosítás: 65
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:

(2) Az Ügynökség határozatot hoz, amely el
őírja az árucikkek előállítóinak vagy import
őreinek, hogy e címmel összhangban 
bejegyzési kérelmet nyújtsanak be a szóban 
forgó árucikkekben található bármely 
anyagra, ha az alábbi feltételek mindegyike 
teljesül:

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

a) az anyag gyártónként vagy import
őrönként 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;

b) az Ügynökség okkal feltételezi, hogy:

i. az anyagot az árucikk bocsátja ki, és

ii. az árucikk által kibocsátott anyag az 
emberi egészségre vagy a környezetre 
káros;
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c) a gyártó vagy az importőr tisztában van 
azzal, vagy a gyártóval vagy az importőrrel 
tudatják, hogy az anyag a szokásos és ésszer
űen előrelátható felhasználási feltételek 
mellett valószínűleg kibocsátódik, noha ez a 
kibocsátás nem a termék rendeltetésszerű
funkciója;

c) az anyagot nem jegyezték be az árucikk
előállításához.

d) az anyag kibocsátott mennyisége káros 
lehet az emberi egészségre vagy a 
környezetre.

törölve

Indokolás

Article 6.2 concerns substances which are unintentionally released from articles. The 
Commission proposal makes self-reporting by the manufacturer/importer a prerequisite for 
the Agency to request a registration in such cases, thus depriving the Agency of any right of 
initiative. Further, the conditions under which this self-reporting is required are equally 
unclear.

The proposed amendment empowers the Agency to demand additional information from the 
manufacturer/importer if the Agency has grounds for suspecting a risk (this provision also 
ensures WTO compatibility).

Módosítás: 66
6. cikk (3) bekezdés

(3) Ha teljesülnek a (2) bekezdésben 
található feltételek, a bejelentésnek az 
Ügynökség által a 108. cikkel összhangban 
meghatározott formában a következőkre 
kell kiterjednie:
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;
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f) az anyag mennyiségi tartománya, 
úgymint 1-10 tonna, 10-100 tonna és így 
tovább.

Indokolás

This follows from the previous amendment on Article 6(2). The information requested will be 
the same as for all registrations.

Módosítás: 67
6. cikk (4) bekezdés

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

törölve

Indokolás

This follows from the previous amendment on Article 6 (2).

Módosítás: 68
6. cikk (5) bekezdés

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

törölve

Indokolás

This provision is included in the previous amendments on Article 6.1 and Article 6.2.

Módosítás: 69
6. cikk (6) bekezdés

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

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

Follows from the above amendments to Articles 6.2 to 6.4.

Módosítás: 70
6. cikk (7) bekezdés

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

törölve

Indokolás

The previous amendments on Article 6, 1 and Article 6, 2 make this paragraph superfluous.

Módosítás: 71
6. cikk (7a) bekezdés (új)

(7a) Az (1) bekezdés nem alkalmazható
olyankor, ha az anyagok kibocsátása a 
gyártó/importőr figyelmeztetésében szereplő
tiltott felhasználás vagy a hulladékfázis 
során történik.

Módosítás: 72
6a. cikk 1. pont 

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

1. Az a Közösségen kívül letelepedett 
természetes vagy jogi személy, aki a 
Közösségbe behozott anyagot, 
készítményeket vagy árucikkeket gyárt, 
kölcsönös megállapodással kinevezhet egy, a 
Közösségben letelepedett természetes vagy 
jogi személyt, hogy egyedüli képviselőjeként 
tegyen eleget az e cím alapján az import
őrökre rótt kötelezettségeknek.

Indokolás
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The current provision supposes that non-EU manufacturers have access to all relevant 
information regarding the destination of its substance (i.e., whether it is directly exported to 
the EU or in a preparation or an article). Realistically, however, the EU manufacturer does 
not always have access to this information because it is sometimes considered to be ‘CBI’
(confidential business information).  In order to make this provision workable and realistic, 
therefore, non-EU manufacturers of articles and preparations should also be able to appoint 
an only representative.

Módosítás: 73
6aa. cikk Bejegyzések átruházása és megosztása, „Csoportos bejegyeztetés” (új)

6aa. cikk - Bejegyzések átruházása és 
megosztása, „Csoportos bejegyeztetés“

(1) A bejegyeztetést követően megszerzett 
törvényi jogosultság átruházható és 
megosztható. Az eredeti bejegyeztetésre 
kötelezett minden jogát és kötelezettségét az 
ezt megszerző vállalja át. Bejegyzés 
megosztása esetén az Ügynökség az új 
tulajdonos számára új bejegyzési számot 
bocsát ki.

(2) Ha a gyártó egy másik jogi személy (az 
úgynevezett „anyavállalat”) ellenőrzése 
alatt álló leányvállalat, akkor ez az 
anyavállalat jogosult bejegyeztetni és a 
bejegyzést birtokolni a leányvállalat 
nevében. Egy leányvállalat szintén jogosult 
bejegyeztetni és a bejegyzést birtokolni 
anyavállalata vagy más leányvállalatok 
nevében. Ilyen esetekben csak egy 
bejegyeztetés szükséges. A csoportos 
bejegyeztetésre kötelezettként megnevezett 
jogi személy felelős az e rendeletben előírt 
kötelezettségek teljesítéséért. A csoportos 
bejegyeztetésre kötelezettként megbízott jogi 
személynek az EU területén belül kell 
székhellyel rendelkeznie.

Indokolás

If a registrant no longer wishes to make use of his registration, he must be able to transfer the 
rights deriving therefrom.
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Within groups, products are supplied to downstream users at varying production sites within 
the EU, which may under certain circumstances belong to different affiliates. The supply of 
products within a group is often coordinated by a unit which may form part of the parent 
group or of an affiliate. The proposed group registration would be an appropriate solution 
with a view to reducing costs and bureaucracy. 

Módosítás: 74
7. cikk 

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

törölve

(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:

a) a gyártó vagy az importőr megnevezése;

b) az anyag megnevezése;
c) az anyag esetleges besorolása;

d) a becsült mennyiség; 

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.
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(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.

(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. 
(5) Ellentétes értesítés hiányában az anyag 
gyártója vagy importőre legkorábban a 
bejelentés után négy héttel gyárthatja vagy 
importálhatja az anyagot. 
(6) A gyártó vagy importőr betartja az 
Ügynökség által a (4) bekezdéssel 
összhangban megszabott feltételeket.

(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.

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

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

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

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

Indokolás

Now moved to Art. 4a (new) above.

Módosítás: 75
8. cikk 

(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
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(2) A kizárólag biocid termékekben való
felhasználásra gyártott vagy behozott aktív 
anyagok, amelyek a 98/8/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv4 I., IA. vagy 
IB. mellékletében vagy a …/…/EK 
bizottsági rendeletben5 {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.

Indokolás

These provisions are now included in Article 2, paragraph 2a (new).

Módosítás: 76
9. cikk (a) bekezdés iii. pont

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) a IV. 
melléklet 3. szakaszának megfelelően; ezek 
az információk magukban foglalják a 
bejegyeztetésre kötelezett általi valamennyi 
felhasználás megnevezését;

Az I. melléklet alapján kidolgozott 
iránymutatásoknak megfelelően a
megnevezett felhasználásra vonatkozó
információknak tartalmazniuk kell 
szabványosított információkat a 
felhasználási és expozíciós kategóriákról;

Módosítás: 77
9. cikk a) pont xa) alpont (új) 
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xa) annak megerősítése, hogy a 
bejegyeztetésre kötelezett a tulajdonosa 
azoknak az eredeti vizsgálatoknak, 
amelyekből a 9. cikk a) pont vi) alpontja 
értelmében az összefoglalók készültek, vagy 
annak megerősítése, hogy rendelkezik az 
eredeti tanulmányok tulajdonosának a 
felhasználást engedélyező írásos 
hozzájárulásával;

Indokolás

Amendment necessary to safeguard ownership rights relating to test data and for data 
protection.

Módosítás: 78
10. cikk (1) bekezdés első albekezdés

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

Ha egy anyagot a Közösségben két vagy 
több gyártó szándékozik gyártani, illetőleg 
két vagy több importőr szándékozik behozni, 
a bejegyzés céljából – a 
versenyszabályoknak teljes mértékben 
megfelelve – 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.

Indokolás

The formation of a consortium should always be in full respect of the competition rules, and 
in particular with art. 81 of the Treaty concerning agreements and decisions made between 
enterprises and their potential effect on the competition on the market.

Módosítás: 79
10. cikk (2) bekezdés
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(2) Azok a bejegyeztetésre kötelezettek, akik 
konzorcium tagjai, csak a bejegyzési díj 
egyharmadát fizetik.

(2) Az egyes konzorciumok befizetik a
bejegyzési díjat, egymás között megállapítva 
a költségek megosztását. Minden egyes 
bejegyeztetésre kötelezett vagy konzorcium, 
aki/amely befizette a bejegyzési díjat, 
jogosult arra, hogy az anyag 
bejegyeztetésében részt venni szándékozók
döntésének megfelelően és tetszés szerint 
áron költségeket számoljon fel.

Módosítás: 80
10. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A Bizottság iránymutatást dolgoz ki a 
konzorciumokban részt vevő vállalatok 
megsegítésére a versenyszabályoknak való
teljes megfelelésük érdekében.

Indokolás

Guidance rules are necessary to help companies form consortia without violating competition 
law.

Módosítás: 81

10. cikk (2b) bekezdés (új)

(2b) Bármely gyártó, importőr, vagy 
konzorcium egy harmadik felet jelölhet ki 
az e cím értelmében lefolytatott 
eljárásokban való képviseletére.

Indokolás
It should be possible for a third party, contracted on behalf of individual companies or a 
consortium, to represent the interest of the company or the group of manufacturers. 

Módosítás: 82

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

a) a gyártónként vagy importőrönként 
legalább évi 1 tonna mennyiségben gyártott 
vagy behozott anyagok tekintetében az V. 
mellékletben meghatározott fizikai-kémiai 
tulajdonságokra vonatkozó, valamint egyéb 
rendelkezésre álló toxikológiai és 
ökotoxikológiai információkat;

Módosítás: 83

12. cikk (1) bekezdés

Az anyagok lényegi tulajdonságaira 
vonatkozó információk a kísérleteken kívül 
más eszközökkel is megszerezhetők, 
különösen minőségi vagy mennyiségi 
szerkezetaktivitási kapcsolati modellek 
felhasználásával vagy szerkezetileg rokon 
anyagokból nyert információk segítségével, 
amennyiben teljesülnek a IX. mellékletben 
meghatározott feltételek.

Az anyagok lényegi tulajdonságaira 
vonatkozó információk a kísérleteken kívül 
más eszközökkel is megszerezhetők, 
különösen minőségi vagy mennyiségi 
szerkezetaktivitási kapcsolati modellek 
felhasználásával vagy szerkezetileg rokon 
anyagokból nyert információk segítségével, 
amennyiben teljesülnek a IX. mellékletben 
meghatározott feltételek.

A VI. – VIII. mellékletnek megfelelő
kísérletek elhagyhatóak olyan esetekben, 
ahol az expozícióra és a végrehajott 
kockázatkezelési intézkedésekre vonatkozó
információk ennek jogosultságát mutatják, 
a IX. mellékletben meghatározottak szerint.

Módosítás: 84

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

(4) Ha egy anyagot már bejegyeztek, az új 
bejegyeztetésre kötelezettnek jogában áll, 
hogy az ugyanazon anyag tekintetében 
korábban benyújtott tanulmányokra és 
kísérleti jelentésekre — a továbbiakban: 
„tanulmányok” — hivatkozzon, feltéve, hogy 
bizonyítani tudja, hogy a bejegyeztetés alatt 
álló anyag megegyezik a korábban 
bejegyzettel. Az anyag abban az esetben 
tekintendő megegyezőnek, ha a tisztasági 
fokuk és a szennyezőanyagok jellege 
hasonló és nem módosítja a toxicitási 
jellemzőket. Az új bejegyeztetésre kötelezett
nyújtja be a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezett(ek) hozzáférhetőségi igazolását, 
amelyben megengedik a tanulmányok 
felhasználását.

Az új bejegyeztetésre kötelezett azonban 
nem hivatkozhat az ilyen tanulmányokra a 
IV. melléklet 2. szakaszában előírt 
információk biztosítása érdekében.

Az új bejegyeztetésre kötelezett azonban 
nem hivatkozhat az ilyen tanulmányokra a 
IV. melléklet 2. szakaszában előírt 
információk biztosítása érdekében.

Indokolás

This amendment will considerably improve the workability of the regulation. As the first 
registrant has to provide information on the purity of the substance (Annex IV.2.), it ensures 
that a substance does not have to be registered several times simply because its purity and the 
nature of impurities might vary without having a negative effect on the toxicity profile. 

Módosítás: 85

13. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés

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

(1) A 98/24/EK irányelv 4. cikkének a 
sérelme nélkül, az e fejezet alapján 
bejegyzésköteles összes anyag tekintetében 
anyagbiztonsági értékelést végeznek, ha a 
bejegyeztetésre kötelezett az anyagot évente 
legalább 10 tonna mennyiségben gyártja vagy 
hozza be. 100 tonnánál kisebb 
anyagmennyiségek esetében az 
anyagbiztonsági adatlap tekintendő vegyi 
anyagbiztonsági jelentésnek.

Indokolás
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The extended safety data sheet contains all relevant results from the risk assessment. For 
SMEs in particular, two documents (chemical safety report and safety data sheet) represent a 
needless double burden.

Módosítás: 86

13. cikk (2) bekezdés (1) albekezdés

(2) Nem szükséges az (1) bekezdéssel 
összhangban vegyi anyagbiztonsági 
értékelést végezni a készítményben el
őforduló anyag tekintetében, ha az anyag 
koncentrációja a készítményben kisebb, mint 
a következők közül a legkisebb:

(2) Nem szükséges az (1) bekezdéssel 
összhangban vegyi anyagbiztonsági 
értékelést végezni egy készítményben vagy 
árucikkben előforduló anyag tekintetében, 
ha az anyag koncentrációja a készítményben 
vagy árucikkben kisebb, mint a következők 
közül a legkisebb:

Indokolás

The above exemption is only for substances in preparations. For substances in articles the 
requirements apply even to trace contaminants. This different treatment of articles and 
preparations is not justified by toxicological or eco-toxicological criteria. This amendment, 
extending the exemption to substances in articles, brings REACH in line with Directive 
76/769 relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and 
preparations, which exempts the use of substances in both preparations and articles, when 
below specified concentration limits.

Módosítás: 87

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
There is no need for a separate evaluation of PBT and vPvB substances. An evaluation of 
these properties is already required as part of the hazard assessment under paragraph 3(a) 
and (c).

Módosítás: 88

13. cikk (4) bekezdés utolsó albekezdés
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Az expozíció értékelése és a kockázat 
jellemzése a gyártó vagy importőr összes 
azonosított felhasználására kitér.

Az expozíció értékelése adott esetben a 
felhasználási és expozíciós kategóriák 
alapján, és a kockázat jellemzése a gyártó
vagy importőr által azonosított összes, 
évente 1 tonnánál vagy annál nagyobb 
mennyiségben történő felhasználására kitér.

Indokolás

Improves workability by limiting uses that have to be considered in the chemical safety report 
to those in one tonne and more. According to the Commission proposal a use would have to 
be dealt with even in very small quantities.

Módosítás: 89

16. cikk (2) bekezdés b), c) és d) pont

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

b) a köztes termék neve, beleértve a CAS 
számot is, ha van;

c) a köztes termék besorolása; c) az anyag esetleges besorolása;

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

d) évi előállított mennyiségek (> 1 tonna, > 
10 tonna, > 100 tonna, > 1000 tonna) 

Indokolás
The precise determination of identity requires costly analytical investigation. It should be 
required only in particular cases, e.g. consortia.
A classification is normally only necessary for intermediates which are placed on the market.

Módosítás: 90

16. cikk (3) bekezdés
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(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.

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

(3) A bejegyzést követő két éven belül 
minden olyan gyártótól vagy importőrtől, 
aki egy telephelyen elkülönített vagy 
szállított elkülönített köztes terméket évi 
legalább 1 tonna mennyiségben állít elő
vagy importál, meg kell követelni az (1) és 
(2) bekezdés értelmében az V. mellékletben 
meghatározott anyagok tulajdonságaival 
kapcsolatos információk összeállítását a 
szenzibilizálással kapcsolatos információk 
kivételével; az ilyen információkat 
hivatalos ellenőrzések alkalmával (122. 
cikk) felszólításra az illetékes hatóságok és 
az Ügynökség rendelkezésére kell 
bocsátani. 

Indokolás

The same information is recorded for intermediates as for other substances. However, for 
reasons of practicability this should not have to be communicated to the Agency.

Módosítás: 91

17. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés 

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.

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 – a versenyszabályoknak 
teljes mértékben megfelelve – 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.

Indokolás

The procedure for forming a consortium for registering isolated intermediates should be the 
same as the one for substances.

Módosítás: 92
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17. cikk (2) bekezdés

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

(2) Az egyes konzorciumok befizetik a
bejegyzési díjat, egymás között megállapítva 
a költségek megosztását. Minden egyes 
bejegyeztetésre kötelezett vagy konzorcium, 
aki/amely befizette a bejegyzési díjat, 
jogosult arra, hogy az anyag 
bejegyeztetésében részt venni 
szándékozóknak a döntésének megfelelően 
és tetszés szerinti áron költségeket 
számoljon fel.

Indokolás

The procedure for forming a consortium for registering isolated intermediates should be the 
same as the one for substances.

Módosítás: 93

17. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) Bármely gyártó, importőr, vagy 
konzorcium egy harmadik felet jelölhet ki 
az e cím értelmében lefolytatott 
eljárásokban való képviseletére.

Indokolás
The procedure for forming a consortium for registering isolated intermediates should be the 
same as the one for substances.

Módosítás: 94
19. cikk (1) bekezdés (2) 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 (8) bekezdésének 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.

Indokolás
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Correction of an editorial mistake.

Módosítás: 95
19. cikk (2) bekezdés

(2) Ha az Ügynökség a bejegyeztetésre 
kötelezettet a 18. cikk (2) bekezdésének 
második albekezdésével összhangban 
hiánypótlásra szólította fel, a bejegyeztetésre 
kötelezett a 25. cikk (4) bekezdése negyedik 
albekezdésének a sérelme nélkül 
megkezdheti a gyártást vagy behozatalt, ha 
az Ügynökség a bejegyzési dokumentáció
hiányosságának a megszüntetéséhez 
szükséges további információk 
Ügynökséghez való beérkezését követő
három héten belül nem küld ezzel ellentétes 
értesítést. 

(2) Ha az Ügynökség a bejegyeztetésre 
kötelezettet a 18. cikk (2) bekezdésének 
második albekezdésével összhangban 
hiánypótlásra szólította fel, a bejegyeztetésre 
kötelezett a 25. cikk (8) bekezdésének a 
sérelme nélkül megkezdheti a gyártást vagy 
behozatalt, ha az Ügynökség a bejegyzési 
dokumentáció hiányosságának a 
megszüntetéséhez szükséges további 
információk Ügynökséghez való beérkezését 
követő három héten belül nem küld ezzel 
ellentétes értesítést.

Indokolás
Correction of an editorial mistake.

Módosítás: 96

20. cikk (1) bekezdés 

(1) A bejegyzést követően a bejegyeztetésre 
kötelezett feladata, hogy saját 
kezdeményezésére azonnal írásban 
tájékoztassa az Ügynökséget az Ügynökség 
által a 108. cikkel összhangban 
meghatározott formában a következőkről:

(1) A bejegyzést követően a bejegyeztetésre 
kötelezett feladata, hogy saját 
kezdeményezésére azonnal írásban 
tájékoztassa az Ügynökséget az Ügynökség 
által a 108. cikkel összhangban 
meghatározott formában a következőkről:

a) az állapotában bekövetkező változások, 
úgymint gyártó vagy importőr, és az 
azonosításra alkalmas adataiban bekövetkező
változások, úgymint neve és címe;

a) az állapotában bekövetkező változások, 
úgymint gyártó vagy importőr, és az 
azonosításra alkalmas adataiban bekövetkező
változások, úgymint neve és címe;

b) az anyag összetételének megváltozása a 
IV. mellékletnek megfelelően;

b) az anyag összetételének megváltozása a 
IV. mellékletnek megfelelően;

c) az általa gyártott vagy behozott éves vagy 
összmennyiség jelentős megváltozása;

c) az általa gyártott vagy behozott éves vagy 
összmennyiség jelentős megváltozása;
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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, továbbá
amelyet támogat;

e) az anyag emberi egészség, illetőleg a 
környezet tekintetében fennálló kockázatára 
vonatkozó jelentős új ismeret, amelyről 
ésszerűen elvárható, hogy tudomást 
szerezzen;

e) az anyag emberi egészség, illetőleg a 
környezet tekintetében fennálló kockázatára 
vonatkozó jelentős új ismeret, amelyről 
ésszerűen elvárható, hogy tudomást 
szerezzen;

f) változás az anyag besorolásában vagy 
címkézésében;

f) változás az anyag besorolásában vagy 
címkézésében;

g) a vegyi anyagbiztonsági jelentés frissítése 
vagy módosítása.

g) a vegyi anyagbiztonsági jelentés frissítése 
vagy módosítása.

Az Ügynökség ezeket az információkat 
továbbítja az érintett tagállam illetékes 
hatóságának.

törölve

Indokolás
The formulation 'of which he may reasonably be expected' is impractical. The 
manufacturer/importer must not be obliged to notify unsupported uses.

Módosítás: 97

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. cikket kell 
alkalmazni.

Indokolás

Avoid double procedures: Substances which have been classified under Directive 67/548/EEC 
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have run through a procedure similar to the registration and evaluation under the 
REACH proposal.

Módosítás: 98

23. cikk (1) bekezdés

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

(1) A szükségtelen állatkísérletek elkerülése 
érdekében e rendelet céljából csak akkor 
folytathatók kísérletek gerinces állatokon, ha 
a szükséges ismeretek másképp nem 
szerezhetők meg. 

Egyéb kísérletek szükségtelen ismétlésének 
korlátozása érdekében a bejegyeztetésre 
kötelezetteket nyomatékosan ösztönzik a 
kutatási eredmények és egyéb adatok 
megosztására.

Módosítás: 99
III. cím 2. fejezet 23. cikk (4a) bekezdés (új)

(4a) Bármely gyártó, importőr, vagy kés
őbbi felhasználó egy harmadik felet jelölhet 
ki az e cím értelmében lefolytatott 
eljárásokban való képviseletére.

Indokolás
Companies should always have the possibility to be represented by a third party for reasons 
of confidentiality and/or for practical reasons.

Módosítás: 100

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

(5) Ha ugyanazt az anyagot korábban 10 
éven belül jegyezték be, az Ügynökség 
haladéktalanul tájékoztatja először az első
bejegyeztetésre kötelezette(ke)t, hogy 
megbizonyosodjon arról, kívánják-e a 
nevüket nyilvánosságra hozni. 
Amennyiben igen, az Ügynökség 
tájékoztatja a potenciális bejegyeztetésre 
kötelezettet a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezett(ek) nevéről. Az Ügynökség 
minden esetben haladéktalanul 
tájékoztatást nyújt a gerinces állatok 
bevonásával folytatott vizsgálatok 
vonatkozó összefoglalásáról vagy adott 
esetben alapvető vizsgálati összefoglalásáról, 
amelyet már benyújtottak.

Ezeket a vizsgálatokat nem szabad 
megismételni.

Ezeket a vizsgálatokat nem szabad 
megismételni.

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

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

Az Ügynökség ezzel egyidejűleg tájékoztatja a 
korábbi bejegyeztetésre kötelezetteket a 
potenciális bejegyeztetésre kötelezett nevéről és 
címéről.

Az Ügynökség ezzel egyidejűleg tájékoztatja a 
korábbi bejegyeztetésre kötelezetteket a 
potenciális bejegyeztetésre kötelezett vagy a 
23. cikk (4a) (új) bekezdésében megnevezett 
harmadik fél, mint képviselő nevéről és 
címéről.

Indokolás

The identity of prior registrants to new registrants and vice versa should be protected against 
disclosure, in cases when the disclosure could reveal confidential business information.

Módosítás: 101

24. cikk (6) bekezdés
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(6) Ha egy másik potenciális bejegyeztetésre 
kötelezett ugyanarra az anyagra vonatkozóan 
megkeresést intézett az Ügynökséghez, az 
Ügynökség mindkét potenciális bejegyeztetésre 
kötelezettet késlekedés nélkül tájékoztatja a 
másik nevéről és címéről, és a gerinces állatok 
bevonásával végzendő előírt vizsgálatokról.

(6) Ha egy másik potenciális bejegyeztetésre 
kötelezett ugyanarra az anyagra vonatkozóan 
megkeresést intézett az Ügynökséghez, az 
Ügynökség mindkét potenciális bejegyeztetésre 
kötelezettet késlekedés nélkül tájékoztatja a 
másik vagy a 23. cikk (4a) (új) 
bekezdésében megnevezett harmadik fél, 
mint képviselő nevéről és címéről, és a 
gerinces állatok bevonásával végzendő előírt 
vizsgálatokról.

Indokolás

The identity of potential registrants should be protected against disclosure, in cases when the 
disclosure could reveal confidential business information.

Módosítás: 102

24. cikk (6a) bekezdés (új)

(6a) Az a korábbi vagy a potenciálisan 
bejegyeztetésre kötelezett, aki nem kívánja 
nevét nyilvánosságra hozni, a megkeresést
ől számított 15 napon belül tájékoztatja az 
Ügynökséget az őt képviselő félről. 
Amennyiben az Ügynökség nem kapott 
választ e határidőn belül, a (potenciális) 
bejegyeztetésre kötelezett személye nem 
tekinthető bizalmas jellegűnek.

Indokolás

Protection of the identity of previous or potential registrants should not prohibit the sharing 
of test results involving vertebrate animals.

Módosítás: 103
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 25. cikk 
(8a) bekezdésében meghatározott összeget.

Indokolás
It seems strange that every potential registrant pay 50% of the original testing costs 
irrespective of both the produced volume and the number of potential or previous registrants. 
Article 25.8 a (new) sets out a mechanism for more evenly sharing the original costs of a 
study.

Módosítás: 104
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 korábban nyilvántartásba felvett 
vállalat(ok) nem értesíti(k) a nyilvántartásba 
felvételét kérő vállalatot és a hivatalt a 
költségekről az (5) bekezdésben rögzített 
határidőn belül, a hivatal, kérésre, dönthet 
arról, hogy a körülményektől függően az 
érintett tanulmányok kivonatait, vagy 
meghatározott tanulmányok összefoglalását 
bocsátja a nyilvántartásba felvételét kérő
vállalat rendelkezésére annak kérésének 
megfelelően. A korábban nyilvántartásba vett 
vállalat(ok) a 25. cikk (8a) bekezdésében 
meghatározott összeget kérheti(k) a 
nyilvántartásba felvételét kérő vállalattól, 
mely a nemzeti bíróság segítségével 
érvényesíthető.

Indokolás
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This follows from the previous amendment on Article 25.5.

Módosítás: 105

25. cikk (8) bekezdés
(8) Ha a korábbi bejegyeztetésre kötelezett ezt 
kéri, a 19. cikk (1) bekezdése szerinti 
bejegyzési várakozási idő az új bejegyeztetésre 
kötelezett számára 4 hónappal 
meghosszabbodik.

(8) Az Ügynökség meghosszabbíthatja a 19. 
cikk (1) bekezdése szerinti bejegyzési 
várakozási időt az új bejegyeztetésre kötelezett 
számára. Minden ilyen meghosszabbítás 
arányos lesz a vonatkozó tanulmányok 
elkészítéséhez és a szükséges értékelések 
elvégzéséhez szükséges idővel, ha a korábbi 
bejegyeztetésre kötelezett ezt kéri.

Indokolás

The period required should reflect the time needed to make tests and collect data. It must be 
ensured that the potential registrant does not obtain any unjustified time advantage for the 
manufacture of his substance, particularly in the case of non-phase-in substances. A time 
advantage is usually more crucial for innovative products than the costs themselves. 

Módosítás: 106

25. cikk (8a) bekezdés (új)

(8a) A felekre jutó, költségekhez való
hozzájárulást az Ügynökség határozza meg 
a 73. cikk (1a) (új) bekezdése 
iránymutatásai alapján.

Módosítás: 107

26. cikk

(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:

(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;

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

b) neve és címe, és a kapcsolattartó személy 
neve, vagy adott esetben az őt képviselő
személy neve;

c) a bejegyzés tervezett 
határideje/mennyiségi tartomány;

c) a termelés mennyisége tonnánként 
megadva;

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;

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.

e) nyilatkozat arról, hogy a d) pont alatt 
említett vizsgálatok magukban foglalnak-e 
gerinces állatokon végzett kísérleteket, és ha 
nem, szándékozik-e megosztani az
összegzéseit és alapvető vizsgálati 
összefoglalásait a többi bejegyeztetésre 
kötelezettel, a 9. cikk (a) pontjának x) 
alpontjában említettek szerint.

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

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

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

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

a) a 21. cikk (1) bekezdésében a legalább 
évi 1000 tonna mennyiségben gyártott vagy 
behozott bevezetett anyagok tekintetében 
megállapított határidő;

törölve

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

törölve

(3) Azok a bejegyeztetésre kötelezettek, akik 
nem nyújtják be a 21. cikk alapján előírt 
információkat, nem támaszkodhatnak a 21. 
cikk előírásaira.

(3) Azok a bejegyeztetésre kötelezettek, akik 
nem nyújtják be a 21. cikk alapján előírt 
információkat, nem támaszkodhatnak a 21. 
cikk előírásaira.



PE 353.595v03-00 66/157 AD\579754HU.doc

HU

(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.

(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.

(5) Az Ügynökség az (1)–(4) bekezdéssel 
összhangban benyújtott információkat egy 
adatbázisban rögzíti. Az Ügynökség
közzéteszi az előzetesen bejegyzett anyagok 
jegyzékét a fenti (2) bekezdéssel 
összhangban, 3 hónappal az e bekezdésben 
említett határidő lejártán belül. A lista 
tartalmazza az anyagok nevét, az EINECS–
és CAS–számokkal együtt, valamint a 
meglévő adatok megosztására kötelezett, 
vagy az erre irányuló szándékukat már 
kinyilvánító gyártó(k) és importőr(ök) nevét 
és elérhetőségét.

Módosítás: 108

26a. cikk (új)

Anyagjegyzék

(1) Az Ügynökség a 26. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott információkat 
tartalmazó anyagjegyzéket vezet.

(2) Az Ügynökség haladéktalanul közzéteszi 
az anyagjegyzékben szereplő valamennyi 
törzskönyvezett anyagot a 26. cikk (2) 
bekezdésben meghatározott bejelentési id
őszak lejárta után, megjelölve: 

a) az anyag nevét és adott esetben az 
anyagcsoport nevét, ha rendelkezésre áll, az 
EINECS– és a CAS–számmal együtt;

b) ha rendelkezésre áll, a gyártó vagy az 
importőr nevét és címét, feltéve, hogy a 26. 
cikk (5) bekezdése értelmében ehhez 
hozzájárultak;
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c) a toxikológiai és ökotoxikológiai 
végpont(ok)at, amelyekhez gerinces 
állatokon végzett kísérletek alapján készült 
tanulmányok rendelkezésre állnak; 

d) a 21. cikk értelmében az egyes anyagok 
bejegyzésének legkorábbi határidejét;
(3) Bármely gyártó vagy importőr 
kinevezhet egy őt képviselő, a Közösségben 
letelepedett természetes vagy jogi személyt, 
akit a honlapon közzétesznek. Amennyiben 
a 26. cikk (1b) bekezdésének megfelelően 
értesítették az Ügynökséget a képviselő
nevéről, a gyártó vagy az importőr 
személyét az Ügynökség a (2). bekezdés 
értelmében nem teszi közzé.

(4) A későbbi felhasználóknak a fenti (2) 
bekezdés értelmében az anyagjegyzék 
nyilvánosságra kerülésétől számított egy 
éven belül tájékoztatniuk kell az 
Ügynökséget a toxikológiai és 
ökotoxikológiai végpontok tekintetében a 
gerinces állatokon végzett kísérleteik 
alapján készült tanulmányok meglétéről.  
Az Ügynökség kiegészíti az anyagjegyzéket 
és közzéteszi e kiegészítést 13 hónappal a 
jegyzék nyilvánosságra kerülését követően.

Indokolás

The pre-registered substances will be included in a register of substances and will be 
published. This will ensure transparency about which phase- in substances are on the market 
and it will indicate the earliest registration deadline for each substance. This early 
publication of all phase-in substances enables communication both between manufacturers 
and importers to prepare the registration dossiers and between suppliers and downstream 
users.

Módosítás: 109

26b. cikk (új)

26b. cikk

Hatáskör és jogvédelem
(1) Eltérő rendelkezés hiányában az 
Ügynökség felelős az e cím szerint hozott 
határozatokért.
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(2) Az Ügynökség határozatai ellen a 87., 
88. és 89. cikk rendelkezéseivel 
összhangban lehet fellebbezni.

Indokolás

For the sake of clarity, the Agency’s competence should be expressly stated for the whole of 
Title III. Instead of being separately enumerated on each occasion, the right of appeal should 
be set out centrally here.

Módosítás: 110

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 bejegyzésre és előzetes 
bejegyeztetésre kötelezett, aki a 26. cikkel 
összhangban egyazon bevezetett anyagra 
vonatkozóan információt nyújtott be az 
Ügynökségnek, a 21. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott határidő lejártáig egy 
anyaginformációs cserefórum (SIEF) 
résztvevőjévé válik,

Indokolás
This amendment seeks to make the SIEF also accessible for downstream users. Furthermore, 
the duration of SIEF is clarified to ensure that it will be operable during the entire 
registration period for phase-in substances. 

Módosítás: 111

27. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A Sief résztvevői minden erőfeszítést 
meg kell, hogy tegyenek az egymás között 
kicserélt információ egységes értelmezése 
érdekében.

Indokolás
This amendment strongly encourages registrants to agree on the interpretation of (hazard) 
data with the aim of sharing data.

Módosítás: 112
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28. cikk (1) bekezdés (2) albekezdés

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

A tanulmány tulajdonosa a kérést követően 
két héten belül bizonyítékkal szolgál a 
kérelmező résztvevő(k) számára költségeiről. 
A résztvevő(k) és a tulajdonos minden ésszer
ű lépést megtesznek annak érdekében, hogy 
megállapodásra jussanak a költség 
megosztása tekintetében. Ha nem sikerül 
megállapodásra jutniuk, a költséget a 25. 
cikk (8a) bekezdésével összhangban osztják 
el. A tulajdonos a fizetés beérkezését követ
ően két héten belül átadja a tanulmányt.

Indokolás

Brings Article 28 in accordance with the above amendment for Article 25.

Módosítás: 113

28. cikk (3) bekezdés

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

(3) Ha egy tanulmánynak az (1) bekezdésben
említett tulajdonosa megtagadja, hogy 
bizonyítékkal szolgáljon az adott tanulmány 
költségére vonatkozóan, vagy megtagadja 
magát a tanulmányt a többi résztvevőtől, a 
többi résztvevő úgy jár el, mintha a SIEF-en 
belül nem állna rendelkezésre idevágó
tanulmány, kivéve akkor, ha egy másik 
bejegyeztetésre kötelezett már benyújtott 
olyan bejegyzést, amely magában foglalja az 
adott esettől függően a vizsgálat 
összefoglalását vagy alapvető vizsgálati 
összefoglalását. Ilyen esetben az Ügynökség 
hozza meg azt a határozatot, hogy a többi 
résztvevő rendelkezésére bocsátja az adott 
esettől függően az összegzést vagy alapvető
vizsgálati összefoglalást. A másik 
bejegyeztetésre kötelezett igényt tarthat a 
többi résztvevővel szemben a költségek a 25. 
cikk (8a) bekezdésével összhangban történő
megosztására, amelyet a nemzeti bíróságok 
előtt érvényesíthet.

Indokolás
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Brings Article 28 in accordance with the above amendment for Article 25.

Módosítás: 114

29. cikk (1) bekezdés (1a) albekezdés (új)

(1a) Ez nem vonatkozik az évi 1 kg-nál 
kisebb mennyiségben forgalomba hozott, 
vagy tudományos kutatási, illetve fejlesztési 
célokra csak egyszeri alkalommal szállított 
anyagokra és készítményekre. 

Indokolás

To require a safety data sheet to be produced for very small quantities or a one-off supply 
would be going too far.

Módosítás: 115

29. cikk (1a) bekezdés (új) 

(1a) Ettől eltérően, az Ia. melléklet szerint 
összeállított biztonsági adatlapra nincs 
szükség azon készítmények esetén, 
amelyeket ugyanazon vállalat (holding) két, 
nem ugyanazon jogalanyhoz tartozó EU-
beli gyára között szállítanak.

Indokolás

Transfers between two EU factories of the same company (holding) that are not part of the 
same legal entity should not be considered placing the preparation on the market.  Taking 
into account that the preparation never leaves the control of the company, there is no benefit 
to human health or the environment to require a separate safety data sheet for such 
preparations.

Módosítás: 116

29. cikk (6) bekezdés 15a) pont (új) 

15a) előírások és jogalapok, amelyek 
alapján a IX. melléklet szerint a kísérleteket 
adott esetben felfüggesztették.

Módosítás: 117
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29. cikk (6) bekezdés utolsó albekezdés

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

Amennyiben vegyi anyagbiztonsági értékelést 
végeznek, a vonatkozó expozíciós leírásokat 
a biztonsági adatlap megfelelő tételei alatt 
nevezik meg.

Indokolás

L’Annexe à joindre à la Fiche de données de sécurité (SDS), décrivant les scénarios 
d’exposition en cas d’évaluation de la sécurité chimique, n’est pas nécessaire. Une fiche de 
données de sécurité doit rester facilement accessible et compréhensible pour les utilisateurs 
en aval.. Il est inutile de décrire les scénarios d’exposition dans une annexe car notamment :

- l’utilisation identifiée couverte par la fiche de données de sécurité est mentionnée dans cette 
dernière (section 1-2) ;

- En outre, la fiche de données de sécurité doit satisfaire aux exigences GHS.

Módosítás: 118

29. cikk (8) bekezdés

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

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

a) amint olyan új adatok állnak 
rendelkezésre, amelyek szükségesek lehetnek 
a megfelelő kockázatkezelési intézkedések 
azonosításához és alkalmazásához; 

a) amint olyan új adatok állnak 
rendelkezésre, amelyek szükségesek lehetnek 
a megfelelő kockázatkezelési intézkedések 
azonosításához és alkalmazásához; 

b) miután az anyagot bejegyezték; b) ha az anyagot bejegyezték;

c) miután az engedélyt megadták vagy 
elutasították; 

c) ha az engedélyt megadták vagy 
elutasították; 

d) miután korlátozást szabtak meg. d) ha korlátozást szabtak meg.
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Az információk új, keltezett változatát, 
amelyet „Módosítás: (dátum)” megjelöléssel 
azonosítanak, az összes korábbi átvevő
félnek díjmentesen biztosítják, akit a megelőz
ő 12 hónapban az anyaggal vagy 
készítménnyel elláttak.

Az információk új, keltezett változatát, 
amelyet „Módosítás: (dátum)” megjelöléssel 
azonosítanak, az összes korábbi átvevő
félnek díjmentesen biztosítják, akit a megelőz
ő 12 hónapban az anyaggal vagy 
készítménnyel elláttak.

Indokolás

If undertakings are already required to comply with certain provisions under the interim 
REACH strategy, provision should be made for a safeguard clause designed to ensure that 
this work need not be repeated following the entry into force of the REACH regulation.

Módosítás: 119

30. cikk (2) bekezdés

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

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

a) amint olyan új adatok állnak 
rendelkezésre, amelyek szükségesek lehetnek 
a megfelelő kockázatkezelési intézkedések 
azonosításához és alkalmazásához;

a) amint olyan új adatok állnak 
rendelkezésre, amelyek szükségesek lehetnek 
a megfelelő kockázatkezelési intézkedések 
azonosításához és alkalmazásához;

b) miután az anyagot bejegyezték; b) ha az anyagot bejegyezték;

c) miután az engedélyt megadták vagy 
elutasították;

c) ha az engedélyt megadták vagy 
elutasították;

d) miután korlátozást szabtak. d) ha korlátozást szabtak.

Ezeket az új információkat díjmentesen 
átadják az összes korábbi átvevő félnek, akit 
a megelőző 12 hónapban az anyaggal vagy 
készítménnyel elláttak.

Ezeket az új információkat díjmentesen 
átadják az összes korábbi átvevő félnek, akit 
a megelőző 12 hónapban az anyaggal vagy 
készítménnyel elláttak.

Indokolás

Adaptation to new technologies.

Módosítás: 120

31. cikk
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Az anyag vagy készítmény szállítói láncának 
minden szereplője közli a következő
információkat a szállítói láncban őt megelőző
szereplővel vagy forgalmazóval: 

Az anyag vagy készítmény szállítói láncának 
minden szereplője közli a következő
információkat a szállítói láncban őt megelőző
szereplővel vagy forgalmazóval, hacsak ez 
nem fed fel a 116. cikk által védett 
információt:

Indokolás

An exemption from reporting up the supply chain must be provided to downstream users if the 
report reveals confidential information about the user or its particular use of the chemical 
substance. This could avoid occasions whereby the manufacturer could pass this information 
to a downstream users competitors.

Módosítás: 121

31a. cikk (új)

31a. cikk

(1) A XIII. mellékletben felsorolt bármely 
anyag, vagy ilyen anyagot tartalmazó
készítmény vagy árucikk gyártója vagy 
importőre a későbbi felhasználók kérésére, 
amennyiben ez indokolt, a kérésben 
megnevezett működésre és felhasználásra 
vonatkozóan az anyag emberi egészségre 
vagy környezetre tett hatásának 
felméréséhez szükséges információkat 
rendelkezésre bocsátja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
információk közlésének a kötelezettsége 
értelemszerűen vonatkozik a szállítói 
láncban következő szereplőkre is.

Indokolás
Information on hazardous (authorised) substances on their own, in preparations, and in 
articles must be distributed through the supply chain (upwards and downwards) to enable the 
companies to take appropriate actions and to make informed decisions concerning the 
contents of their products. The downstream users' right to obtain information on such 
substances is crucial in order to rebuild consumer confidence and to regain goodwill.

Módosítás: 122

32. cikk cím
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A munkavállalók hozzáférése a biztonsági 
adatlap információihoz

A munkavállalók hozzáférése a biztonsági 
információkhoz 

Indokolás

Not all information contained in the SDS can be accessible. This amendment is linked to the 
other amendments to the articles contained in Title IV: Information in the supply chain.  

Módosítás: 123

33. cikk

33. A szállítói lánc minden szereplője 
összegyűjti azokat az információkat, 
amelyekre az e rendelet szerinti 
kötelességeinek a végrehajtásához szüksége 
van, és ezeket az információkat legalább 10
éven át őrzi azt követően, hogy önmagában 
vagy készítményben utoljára gyártja, 
behozza, szállítja vagy felhasználja az 
anyagot. A szállítói lánc szereplője ezeket az 
információkat a II. és a VI. cím sérelme 
nélkül haladéktalanul benyújtja a létrehozása 
szerinti tagállam illetékes hatóságának
vagy az Ügynökségnek, illetőleg a 
rendelkezésükre bocsátja.

33. A szállítói lánc minden szereplője 
összegyűjti azokat az információkat, 
amelyekre az e rendelet szerinti 
kötelességeinek a végrehajtásához szüksége 
van, és ezeket az információkat legalább öt
éven át őrzi azt követően, hogy önmagában 
vagy készítményben utoljára gyártja, 
behozza, szállítja vagy felhasználja az 
anyagot. A szállítói lánc szereplője ezeket az 
információkat a II. és a VI. cím sérelme 
nélkül haladéktalanul benyújtja az 
Ügynökségnek, illetőleg a rendelkezésére 
bocsátja.

Indokolás

The obligation to keep all REACH information for 10 years after a substance was last 
manufactured, imported, supplied or used constitutes a significant bureaucratic problem for 
small and medium-sized businesses. The period should therefore be reduced to five years. 

Módosítás: 124

34. cikk (1) bekezdés

(1) A későbbi felhasználó a bejegyzés el
őkészítésének támogatása érdekében 
információkat bocsáthat rendelkezésre.

(1) A későbbi felhasználó a bejegyzés el
őkészítésének támogatása érdekében 
információkat bocsáthat rendelkezésre. Az 
információt be lehet nyújtani közvetlenül 
az Ügynökségnek. A III. cím rendelkezéseit 
értelemszerűen kell alkalmazni. 

Indokolás

The REACH proposal does not expressly allow the downstream user to become a registrant, 



AD\579754HU.doc 75/157 PE 353.595v03-00

HU

or to participate in consortia. For downstream users there is a potential risk of 
significantly delaying the time to take a product to market due to bureaucratic requirements 
for registration which may require testing and other administrative procedures prior to new 
chemical use. Without the ability itself to register or participate in consortia, the downstream 
user has no ability to speed up the testing and registration process.

Módosítás: 125

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, későbbi felhasználóval, forgalmazóval, 
vagy a szállítói lánc bármely szereplőjével
írásban ismertessen egy felhasználást annak 
érdekében, hogy az azonosított felhasználás 
legyen. Ennek során információkat bocsát 
rendelkezésre ahhoz, hogy a szállítója a vegyi 
anyagbiztonsági értékelésében expozíciós 
leírást nyújthasson be az adott 
felhasználásra.
A 3. cikk (26) bekezdésével összhangban a 
gyártó, az importőr vagy a későbbi 
felhasználó megtagadhatja az expozíciós 
leírás rendelkezésre bocsátását.

Ez a bekezdés nem vonatkozik egyetlen 
nem megengedett felhasználásra sem. 

Indokolás

A supplier should not be required to approve all the uses identified by a downstream user and 
to prepare exposure scenarios for non-approved uses.  Paragraph 2 should not contradict 
heading 16 of the safety data sheet (which also forms part of the GHS safety data sheet).

The amendment clarifies that the suppliers are only exceptionally allowed to refuse to provide 
a down-stream user with the necessary exposure scenario for a use. This clarification has 
particular value for SMEs as it gives legal certainty and makes cost more calculable. 

Módosítás: 126

34. cikk (4) bekezdés (1) albekezdés
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(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 bármely kés
őbbi felhasználója a XI. melléklettel 
összhangban vegyi anyagbiztonsági jelentést 
dolgoz ki egy anyag évi egy tonna, vagy 
annál nagyobb mennyiségben történő
felhasználásaira, amelyek eltérnek a kapott 
biztonsági adatlapon feltüntetett, a 3. cikk 
(30) bekezdése szerinti felhasználási és 
expozíciós osztályoktól.

Indokolás

This amendment ensures equal treatment of registrants and downstream users with regard to 
uses which have to be included in a chemical safety assessment, which – for reasons of 
workability – should only required for uses in quantities of 1 t or more per year.

Módosítás: 127

34a. cikk (új)

34a. cikk 
A nem állatokon végzett kísérletek 
támogatásának célkitűzésével összhangban 
a Bizottságnak, a tagállamoknak és az 
iparnak növelnie kell az ilyen alternatív 
vizsgálati módszerek fejlesztésének és 
hitelesítésének felgyorsítására szentelt 
forrásokat és erőfeszítéseket.  

Indokolás

The objective set by this regulation of promoting non-animal test methods should be reflected 
in the text of the regulation, particularly given the current lack of resources and efforts in this 
area and slow progress in the development and approval of alternative methods. 

Módosítás: 128

35. cikk (1) bekezdés
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(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 felhasználási vagy 
expozíciós kategória szerinti
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 szerepel expozíciós leírás, 
felhasználási vagy expozíciós kategória, és 
a későbbi felhasználó az ezekben foglalt 
feltételektől eltérően használja az anyagot. 

Indokolás

Brought into line accordingly. It is pointed out that, as a rule, downstream users do not have 
the toxicological expertise to make testing proposals.

Módosítás: 129

36. cikk (1) és (2) bekezdés

(1) A későbbi felhasználónak legkésőbb a 
szállítója által a biztonsági adatlapon közölt 
bejegyzési szám kézhezvételét követő 12 
hónapon belül teljesítenie kell a 34. cikk 
követelményeit.

(1) A későbbi felhasználónak legkésőbb a 
szállítója által a biztonsági adatlapon közölt 
bejegyzési igazolás kézhezvételét követő 12 
hónapon belül teljesítenie kell a 34. cikk 
követelményeit.

(2) A későbbi felhasználónak legkésőbb a 
szállítója által a biztonsági adatlapon közölt 
bejegyzési szám kézhezvételét követő 6 
hónapon belül teljesítenie kell a 35. cikk 
követelményeit.

(2) A későbbi felhasználónak legkésőbb a 
szállítója által a biztonsági adatlapon közölt 
bejegyzési igazolás kézhezvételét követő 6 
hónapon belül teljesítenie kell a 35. cikk 
követelményeit.

Indokolás

The requirement to disclose to downstream users the registration numbers of all the 
substances present in a preparation will result in loss of confidentiality.

Módosítás: 130

VI. cím elnevezés

AZ ANYAGOK ÉRTÉKELÉSE ÉRTÉKELÉS

Indokolás

The name of Title VI should reflect the fact that its provisions cover more than the 
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substances’ evaluation.

Módosítás: 131

37. cikk

A polimerek mentesülnek az e cím szerinti 
értékelés alól.

A polimerek valamint a 26a. és 26b. cikk 
értelmében bejegyzés előtt álló, bevezetett 
anyagok mentesülnek az e cím szerinti 
értékelés alól.

Indokolás

Evaluation of phase-in substances is separately regulated under the preregistration 
procedure. The substances will be subject to substance evaluation, however, once they have 
been registered.

Módosítás: 132

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 39–44. cikk alkalmazásában az 
illetékes hatóság az Ügynökség, amely a 
118. cikkben kijelölt illetékes hatóságokra 
ruházhatja az e cikkekben leírt feladatok 
elvégzését.

Indokolás
In order to create a true level playing field, the Agency must be given a broader mandate and 
responsibility. Hence, the Agency should be responsible for Evaluation on the Community 
level, assisted and advised by Member State authorities and the Member State Committee 
which is the technical advisory body under the REACH system.

Módosítás: 133
38. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) A 39 – 43. cikkek rendelkezése 
értelmében véleményt lehet kérni a 
tagállami bizottságtól.

Indokolás
The Agency shall work under the advise of and in cooperation with the Member State 
Committee, but shall retain the full responsibility for any decision taken. However, in order to 
avoid a heavy consultation procedure for all matters, it should be optional when or if the 
Member State Committee should be consulted.
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</Amend>

Módosítás: 134
38. cikk (2) bekezdés

(2) Ha több gyártó vagy importőr a 10. vagy 
17. cikkeknek megfelelően konzorciumot 
alapított, az illetékes hatóság annak a 
gyártónak vagy importőrnek a hatósága 
lesz, mely a többiek nevében a 10. vagy 17. 
cikknek megfelelően a hivatalnak az 
adatokat benyújtotta. 

törölve

Indokolás
The above amendment to Article 38.1 makes this procedure superfluous.

Módosítás: 135

38. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) Az Ügynökség és a bejegyeztetésre 
kötelezett közötti mindenféle 
kommunikáció a bejegyeztetésre kötelezett 
által választott nyelven intézhető.

Indokolás

Internal market harmonisation presupposes that all decisions and opinions are adopted 
centrally: by the Agency. In the process, however, the Agency must be able to benefit from the 
expertise of Member States' competent authorities and request technical support from them in 
order to prepare its decisions and opinions.

To make matters easier for SMEs in particular, communication with the Agency must be 
possible in the language of the country in which the registrant is headquartered.

Módosítás: 136

40. cikk (2) bekezdés
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(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) Ha az (1) bekezdés szerint elvégzett 
vizsgálat alapján további információkra van 
szükség ahhoz, hogy a dokumentáció eleget 
tegyen a rendelet követelményeinek, az 
Ügynökség a (3a) bekezdésben alább 
említett éves értékelési terv közzétételét 
követő 12 hónapon belül 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. cikknek megfelelően
fogadják el.

Módosítás: 137

40. cikk (3) bekezdés

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

(3) A bejegyeztetésre kötelezett az 
Ügynökség által meghatározott ésszerű
határidőn belül továbbítja a szükséges 
adatokat az Ügynökségnek. Ez a határidő
nem haladhatja meg a hat hónapot. Az 
Ügynökség visszavonja a bejegyzési számot, 
ha a bejegyeztetésre kötelezett a 
megállapított határidőn belül nem nyújtja 
be a vonatkozó adatokat.

Indokolás

A registrant might have passed the completeness check as stipulated in Article 18, but the 
information requirements might nevertheless not be fulfilled. Non-compliance with the 
information requirements should have clear consequences. Registrants should have no more 
than one chance within a maximum of six months to correct flawed registrations. This could 
ensure good quality and avoid never-ending disputes between the authorities and registrants. 

Módosítás: 138

40. cikk (3 a) bekezdés (új)
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(3a) Az Ügynökség a bejegyzési 
dokumentációkhoz éves értékelési tervet 
készít azok általános minőségének 
értékelése céljából. A terv tartalmazza a 
bejegyzési dokumentációk minimális 
hányadának értékélését és ennek 
közzétételét az Ügynökség honlapján.

Indokolás

It is important to guarantee that a minimum proportion of registration dossiers are evaluated, 
in particular to give a measure of confidence that industry’s risk management measures are 
well-founded.

Módosítás: 139

40. cikk (3 b) bekezdés (új)

(3b) Az Ügynökség éves jelentést készít a 
bejegyzési dokumentációk általa elvégzett 
értékelésének eredményéről. A jelentés 
többek között ajánlásokat is tartalmaz a 
bejegyeztetésre kötelezettek számára arra 
vonatkozóan, hogy hogyan javíthatják a jöv
őben a bejegyzési dokumentációk min
őségét. A jelentést az Ügynökség honlapján 
teszik közzé.

Indokolás

The Agency must be able to play a role in informing the public and advising registrants on 
the quality of the dossiers submitted under the REACH rules.

Módosítás: 140
42. cikk (1) bekezdés

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

törölve

Indokolás

The above amendment to Article 38.1 makes this procedure superfluous.
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Módosítás: 141
42. cikk (2) bekezdés

(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.

(2) Az Ügynökség a 39. cikk (2) 
bekezdésével összhangban egy 
határozattervezetet készít elő, attól az id
őponttól számított 120 napon belül, amikor 
az megkapta a vizsgálati javaslatot 
tartalmazó bejegyzést vagy a későbbi 
felhasználó jelentését.

Indokolás
Brings Article 42.2 in line with the above amendments to Article 38.

Módosítás: 142

42. cikk (4) bekezdés

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

törölve

Indokolás
The above amendment to Article 38.1 makes this procedure superfluous.

Módosítás: 143

42. cikk (4 a) bekezdés (új)

(4a) A 39. és 40. cikk szerint értékelt 
bejegyzési dokumentációk listája a 
tagállamok rendelkezésére áll.

Indokolás

This amendment aims to provide visibility within the network regarding the work done by the 
Agency on testing proposals.



AD\579754HU.doc 83/157 PE 353.595v03-00

HU

Módosítás: 144

43. cikk

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

törölve

(2) Az illetékes hatóság a 40. cikk (2) 
bekezdésével összhangban egy 
határozattervezetet készít elő az anyag 
értékelésének megkezdésétől számított 120 
napon belül.

(2) Az Ügynökség a 40. cikk (2) 
bekezdésével összhangban egy 
határozattervezetet készít elő az anyag 
értékelésének megkezdésétől számított 120 
napon belül.

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

törölve

Módosítás: 145

43a. cikk (új)

(1) Az Ügynökség megvizsgálja a 9. cikk a) 
pont, iii. alpontja és a 11. cikk (1a) 
bekezdése értelmében benyújtott 
információkat annak megállapításához, 
hogy szükség van-e további információkra.

(2) Az (1) bekezdés értelmében elvégzett 
értékelés alapján az Ügynökség az 
információ beérkezésétől számított 12 
hónapon belül határozatot hoz arról, hogy 
a bejegyeztetésre kötelezett(ek)nek kell-e 
benyújtania kiegészítő információt. 
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(3) Csak abban az esetben kell benyújtani
kiegészítő információt, ha az alábbiak 
közül kettő vagy több feltétel teljesül:

a) olyan anyagok, amelyekre vonatkozóan 
az emberi egészség vagy a környezet 
végpontjait érintő információkat nem 
nyújtották be és a tagállami hatóságok sem 
rendelkeznek ilyen információkkal;
b) olyan anyagok, amelyekről tudományos 
bizonyítékok mutatják, hogy minden 
bizonnyal kimerítik a karcinogén, 
mutagén, illetve 1. vagy 2. kategóriájú, 
reprodukcióra toxikus anyagok fogalmát, 
vagy megfelelnek a XII. melléklet 
feltételeinek, és amelyekre vonatkozóan 
nem áll rendelkezésre információ;
c) olyan széles körben elterjedt 
felhasználású anyagok, amelyeknél az 
expozíciót nem lehet megbízhatóan 
megállapítani, különösen akkor, ha az 
ilyen anyagok fogyasztói termékekben 
fordulnak elő; 
d) olyan anyagok, amelyeket legalább 20 
bejegyeztetésre kötelezett jegyzett be, kivéve, 
ha a bejegyeztetésre kötelezettek igazolták, 
hogy az expozíció elhanyagolható, vagy 
olyan eseteket, amikor a tudományos 
bizonyítékok nem jeleznek lehetséges 
veszélyeket;
e) olyan anyagok, amelyekre vonatkozóan a 
tagállamokban folyó végrehajtó vagy ellen
őrző tevékenység eredményeként az emberi 
egészséget vagy a környezetet érintő
kockázatok gyanúját állapították meg.

A kiegészítő információk csak az V. 
mellékletben meghatározott információk 
lehetnek.
(4) Az Ügynökség kiegészítő információk 
kérésére irányuló határozata ellen e 
rendelet 87. cikke alapján fellebbezés 
nyújtható be.
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(5) Az Ügynökség tájékoztatja a Bizottságot 
és az érintett tagállam hatóságait, 
amennyiben anyagértékelésre vagy 
közösségi kockázatkezelésre irányuló
kezdeményezést javasol.

Módosítás: 146

43a. 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 harmonizált megközelítés biztosítása 
érdekében az Ügynökség a további értékelés 
céljából kidolgozza az anyagok els
őbbségének kritériumait. Az anyagok els
őbbségét 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. 

Módosítás: 147

43a a. cikk cím 

Az illetékes hatóság Közösségi gördülő tervek 

Módosítás: 148

43a a. cikk (1) bekezdés első albekezdés 

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:

Az Ügynökség közösségi gördülő tervet dolgoz 
ki az anyag értékelésére. Egy anyag a 43a. 
cikkben meghatározott feltételek alapján 
kerül be a gördülő tervvázlatba, ahol a 
dokumentációnak a 38. cikk szerinti értékelése, 
illetve egyéb információforrás alapján
indokoltan feltételezhető, hogy az említett 
anyag — különösen a következők alapján —
környezeti vagy egészségi kockázatot jelent:

Indokolás
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The Agency should be responsible for drawing up Community rolling plans for substance 
evaluations. The actual evaluations will subsequently be distributed to national authorities on 
the basis of know-how. This will ensure the best use of the available resources on the 
Community level.

Módosítás: 149

43a a. cikk (2) bekezdés

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

(2) Az (1) bekezdésben említett közösségi 
gördülő tervvázlat egy hároméves időszakra 
vonatkozik, azt évente frissítik, és 
meghatározza a minden évben értékelendő
anyagokat. Az Ügynökség minden évben 
február 28-ig benyújtja a közösségi gördülő
tervvázlatot a tagállamok hatóságainak. A
tagállamok minden évben március 31-ig 
továbbíthatják megjegyzéseiket az 
Ügynökségnek, illetve kinyilváníthatják az 
anyagok értékelése iránti érdeklődésüket.

Indokolás
The Agency should be responsible for drawing up Community rolling plans for substance 
evaluations. The actual evaluations will subsequently be distributed to national authorities on 
the basis of know-how. This will ensure the best use of the available resources on the 
Community level.

Módosítás: 150

43a a. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A tagállamok a közösségi gördülő
tervvázlathoz fűzött megjegyzéseikben:
– javasolhatják további anyagok felvételét;
– javasolhatják anyag(ok) törlését a 

tervvázlatból;
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- jelezhetik a 118. cikkben említett illetékes 
nemzeti hatóságuk érdeklődését a közösségi 
gördülő tervvázlatban vagy a fenti a. 
alpontban említett javaslatukban szereplő
egy vagy több anyag értékelésének 
elvégzésére;

Módosítás: 151

43a a. 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 rendszeres tervet. Az illetékes hatóság 
annak a tagállamnak az illetékes hatósága, 
amely felvette az anyagot a végleges gördül
ő tervébe.

(3) Ha 30 napon belül a tagállamok részér
ől nem érkezett megjegyzés a közösségi 
gördülő tervvázlattal kapcsolatban, akkor 
az elfogadottnak tekinthető. 

Ha az Ügynökséghez érkezett megjegyzés a 
tagállamok részéről, akkor azt a közösségi 
gördülő tervvázlattal együtt benyújtják a 
72. cikk (1) bekezdés (e) pontjában előírt 
tagállami bizottsághoz, (a továbbiakban: 
tagállami bizottság).

E közösségi gördülő tervvázlat 
meghatározza ezen túl azon anyago(ka)t, 
amelye(ke)t a tagállamoknak évente 
értékelniül kell.

Az anyagok felosztása a tagállamok között 
tükrözi: 
i) az ország hozzájárulásának az arányát az 
egész Közösség GDP-jéhez; és

ii) a 39-46. cikk alapján ugyanilyen, vagy 
hasonló anyagokon végzett korábbi 
értékelésekből szerzett tapasztalataikat; és 
iii) a tagállam illetékes hatóságának a 
képességét ilyen értékelések elvégézésére.

Módosítás: 152

43 a a. 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 
rendszeres terv benyújtását követően 
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.

törölve

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. Lehetőség szerint 
elsőbbséget élveznek azok a tagállamok, 
amelyek 39–43. cikk alapján már 
elvégezték a szóban forgó anyaggal 
kapcsolatos dokumentáció értékelését;

törölve

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.

(4) Amennyiben a tagállami bizottság a 
beterjesztéstől számított 60 napon belül 
egyhangú megállapodást ér el a közösségi 
gördülő tervvázlatról, az Ügynökség
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 
elfogadja a végleges közösségi gördülő
tervet.

Módosítás: 153
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43 a a. cikk (5) bekezdés

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

(5) Az Ügynökség közzéteszi a végleges 
gördülő tervet és annak évenkénti frissítését
honlapján.

Módosítás: 154

43 a a. cikk (6) bekezdés

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

(6) A (3)–(4) bekezdés szerint kijelölt 
illetékes tagállami hatóság e fejezettel 
összhangban értékeli a számára kijelölt
összes anyagot.

Indokolás
Self-explanatory.

Módosítás: 155

43 a a. cikk (6a) bekezdés (új)

(6a) A Bizottság, bármely tagállam 
kérésére, a 130. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban, valamint 
az Ügynökség ajánlása alapján a 
tagállamok intézményei által elvégzett 
értékelésre költségtérítési rendszert határoz 
meg.

Indokolás

The Agency should be responsible for drawing up Community rolling plans for substance 
evaluations. The actual evaluations will subsequently be distributed to national authorities on 
the basis of economic performance, experience and capacity. In case a Member State believes 
ther is an uneven distribution of evaluation costs, a compensation scheme should be put in 
place, so that the financial burden of performing the evaluations will subsequently be 
distributed fairly.

Módosítás: 156

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

(1) Amennyiben az Ügynökség úgy ítéli meg, 
hogy a 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 
méltányos határidőt megjelölve felszólítja a 
bejegyeztetésre kötelezetteket a további 
információk benyújtására. A határozatot a 
48. és 49. cikkben megállapított eljárással 
összhangban kell meghozni.

Indokolás

Competent authorities shall set up deadlines for registrants to submit the missing data 
outlined by the registrant in the test proposal, taking into account the number and quality of 
the missing test. Deadlines are necessary to avoid unreasonable delays in the substance 
evaluation, and will improve the management of the rolling plans.

Módosítás: 157

44. cikk (2) bekezdés

(2) A bejegyeztetésre kötelezett benyújtja a 
szükséges anyagokat az Ügynökségnek.

(2) A bejegyeztetésre kötelezett benyújtja a 
szükséges anyagokat az Ügynökségnek vagy 
az illetékes hatóságnak, amely továbbítja az 
információt az Ügynökséghez.

Indokolás

It must be made possible to communicate with the Agency through local authorities.

Módosítás: 158

44 a. cikk (új)

További információk benyújtása több 
bejegyeztetésre kötelezett esetén

(1) Ha több bejegyeztetésre kötelezettnek a 
43a. (új) cikk vagy a 44. cikk értelmében 
ugyanarra az anyagra vonatkozóan kell 
információkat benyújtani, az Ügynökség 
valamennyi bejegyeztetésre kötelezettet 
tájékoztatja a többi személyéről.
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(2) Három hónap áll az ugyanazt az 
információt benyújtani köteles 
bejegyeztetésre kötelezettek rendelkezésére, 
hogy megegyezzenek, melyikük fogja az 
információt megszerezni valamennyiük 
nevében. Megegyezés hiányában az 
információ megszerzésére az Ügynökség 
nevez ki egyet a bejegyeztetésre kötelezettek 
közül.

(3) Az Ügynökség által kért további 
információk megszerzésének költségeit 
egyenlő mértékben osztják meg az adott 
anyag bejegyeztetésére kötelezettei között, 
kivéve, ha ők ettől eltérő megegyezést 
hoznak.

Indokolás
If additional information is requested for a substance for which there are several registrants, 
it is superfluous for the Agency to obtain more than one additional data set. Further, costs for 
generating the additional information should in such cases be shared between all registrants 
of that substanc unless they internally decide otherwise.

Módosítás: 159

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 azoknak az engedélyköteles 
anyagoknak a felhasználása, amelyeket az 54. 
cikk alapján kell felvenni a XIII. mellékletbe, 
akkor annak a tagállamnak az illetékes 
hatósága, amelynek területén a telephely 
található:

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

a) felkérheti a bejegyeztetésre 
kötelezettet, hogy nyújtsa be az azonosított 
kockázathoz közvetlenül kapcsolódó
információkat. Ehhez a felszólításhoz írásos 
indoklást kell mellékelni;

a) felkérheti a bejegyeztetésre 
kötelezettet, hogy nyújtsa be az azonosított 
kockázathoz közvetlenül kapcsolódó
információkat. Ehhez a felszólításhoz írásos 
indoklást kell mellékelni;
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b) megvizsgálhatja a benyújtott 
információkat, és szükség esetén meghozza a 
megfelelő intézkedéseket a szóban forgó
telephellyel kapcsolatban azonosított 
kockázatok csökkentése érdekében.

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

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

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

Indokolás

This amendment follows from the decision that the entire management of the evaluation 
process should be in the hands of the Agency. It should be taken in conjunction with the other 
amendments tabled to the articles of Title VI, Substance Evaluation.    

Módosítás: 160

48. cikk (2) bekezdés

(2) Amennyiben a bejegyeztetésre kötelezett 
megszünteti az anyag gyártását vagy 
behozatalát, akkor erről tájékoztatja 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 
végleg megszünteti az anyag gyártását vagy 
behozatalát, akkor erről tájékoztatja az 
Ügynökséget; 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. 

Indokolás

It would be useful to specify that the registration only lapses once manufacture has 
definitively ceased. In certain circumstances, manufacture may only cease temporarily, which 
should not lead to loss of registration.

Módosítás: 161

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

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

Indokolás

It would be useful to specify that the registration only lapses once manufacture has 
definitively ceased. In certain circumstances, manufacture may only cease temporarily, which 
should not lead to loss of registration. 

Módosítás: 162

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 kés
őbbi 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) Egy tagállam illetékes hatósága a 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.

Indokolás

In order to simplify and centralise the process, the Agency, or the reporting body in a 
Member State, should be responsible for drawing up the draft decision.

Módosítás: 163

50. cikk (1) bekezdés
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(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 a
25. cikk (8a) bekezdésével összhangban
meg kell osztaniuk.

Indokolás
Brings Article 50 in accordance with the above amendment for Article 25.

Módosítás: 164

52. cikk

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

E cím biztosítja a belső piac megfelelő m
űködését, továbbá azt, hogy egyidejűleg a 
különösen aggodalomra okot adó
anyagokból eredő kockázatokat megfelel
ően ellenőrizzék, illetve hogy ezeket az 
anyagokat megfelelő helyettesítő
anyagokkal vagy bizonyítottan alacsonyabb 
kockázattal járó technológiákkal pótolják.

Indokolás
When replacing substances of particular concern with suitable alternative substances, the 
lower risk of the latter should also be proven.

Módosítás: 165

53. cikk (1) bekezdés

(1) A gyártó, importőr vagy későbbi 
felhasználó a mások általi felhasználás 
céljából nem hozhatja forgalomba a XIII. 
mellékletben felsorolt anyagokat, illetve saját 
maga sem használhatja fel azokat, kivéve, ha: 

(1) A gyártó, importőr vagy későbbi 
felhasználó a mások általi felhasználás 
céljából nem hozhatja forgalomba a XIII. 
mellékletben felsorolt anyagokat, illetve saját 
maga sem használhatja fel azokat, kivéve, ha: 

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 vagy 
felhasználási és expozíciós kategóriáit,
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
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6 HL L 194., 1975.7.25., 39. o.
7 HL L 377., 1991.12.31., 20. o.

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, vagy 
felhasználási/expozíciós kategóriái
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 

c) az 55. cikk (1) bekezdése c) pontjának i. 
alpontjában említett időpontot még nem 
érték el; vagy

c) az 55. cikk (1) bekezdése c) pontjának i. 
alpontjában említett időpontot még nem 
érték el; vagy

d) az 55. cikk (1) bekezdése c) pontjának i. 
alpontjában említett időpontot elérték, a 
gyártó, importőr vagy későbbi felhasználó
pedig 18 hónappal az említett időpont előtt 
kérelmet nyújtott be, de az engedélyezési 
kérelemről még nem határoztak; vagy

d) az 55. cikk (1) bekezdése c) pontjának i. 
alpontjában említett időpontot elérték, a 
gyártó, importőr vagy későbbi felhasználó
pedig 18 hónappal az említett időpont előtt 
kérelmet nyújtott be, de az engedélyezési 
kérelemről még nem határoztak; vagy

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, vagy 
a felhasználási és expozíciós kategóriát.

Módosítás: 166

53. cikk (3) bekezdés

(3) Az (1) és (2) bekezdést nem kell 
alkalmazni azoknak az anyagoknak a 
felhasználására, amelyek hulladéknak min
ősülnek, és amelyeket a le nem bomló
szerves szennyezőanyagokról {PoPs} szóló
.…/…EK rendelet sérelme nélkül a 
75/442/EGK tanácsi irányelv6 és a 
91/689/EGK tanácsi irányelv7 alapján 
kiállított engedélyben megállapított 
feltételek szerinti hulladékkezelő üzemben 
kezelnek.

törölve

Indokolás
These provisions are now included in Article 2, Paragraph 1 ca (new).



PE 353.595v03-00 96/157 AD\579754HU.doc

HU

Módosítás: 167

53. cikk (5) és (6) bekezdés
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(5) Az (1) és (2) bekezdést nem kell 
alkalmazni az anyagok alábbi 
felhasználásaira:
a) a 91/414/EGK irányelv hatálya alá
tartozó növényvédő szerekben történő
felhasználások;
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; 
g) telephelyen elkülönített köztes 
termékként vagy szállított köztes 
termékként történő felhasználások;
h) a 98/70/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben szabályozott 
motorüzemanyagként való felhasználások;

i) az ásványolajtermékek üzemanyagként 
való felhasználása a mozgatható vagy 
rögzített tüzelőberendezésekben, valamint 
felhasználás üzemanyagként zárt 
rendszerekben.

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

a) a 76/768/EGK irányelv hatálya alá
tartozó kozmetikai termékekben történő
felhasználások;
b) a 89/109/EGK irányelv hatálya alá
tartozó, élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő
anyagokban történő felhasználások.

törölve
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Indokolás
These provisions are now included in Article 2, paragraph 2b (new).

Módosítás: 168

54. cikk (1) bekezdés a) pont

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

a) a 67/548/EGK irányelvnek megfelelően 
rákkeltő anyagként az 1. vagy 2. kategóriába 
besorolt anyagok;

Módosítás: 169

54. cikk (1) bekezdés b) pont

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

b) a 67/548/EGK irányelvnek megfelelően 
mutagén anyagként az 1. vagy 2. kategóriába 
besorolt anyagok;

Módosítás: 170

54. cikk (1) bekezdés c) pont

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

c) a 67/548/EGK irányelvnek megfelelően 
szaporodást károsító anyagként az 1. vagy 2. 
kategóriába besorolt anyagok;

Módosítás: 171

54. cikk (1) bekezdés e) pont

e) anyagok, amelyek a XII. mellékletben 
meghatározott kritériumok szerint tartósan 
nem bomlanak le és tartós bioakkumulatív 
tulajdonsággal rendelkeznek;

e) anyagok, amelyek a XII. mellékletben 
meghatározott kritériumok szerint tartósan 
nem bomlanak le, tartós bioakkumulatív 
tulajdonsággal rendelkeznek és mérgező
hatásúak;

Módosítás: 172

54. cikk (1) bekezdés f) pont
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f) anyagok, mint például az endokrin 
rendszert károsító tulajdonságokkal 
rendelkező anyagok, a le nem bomló, 
bioakkumulatív és mérgező
tulajdonságokkal rendelkező anyagok, 
illetve a tartósan le nem bomló és tartós 
bioakkumulatív tulajdonságokkal rendelkez
ő anyagok, amelyek nem teljesítik a d) és e) 
pont kritériumait, és amelyekről az 56. 
cikkben meghatározott eljárással 
összhangban eseti alapon megállapítják, 
hogy olyan súlyos és maradandó káros 
hatást gyakorolnak az emberre és a 
környezetre, amely egyenértékű az a)–e) 
pontban felsorolt anyagok hatásával.

f) tudományos bizonyítékok alapján az 
emberi egészségre és a környezetre komoly 
kockázatot jelentő anyagok, amely kockázat
egyenértékű az a)–e) pontban felsorolt, az 
56. cikkben meghatározott eljárással 
összhangban eseti alapon megállapított
anyagok hatásával.

Indokolás

Without any scientific and risked based assessment of substances that may be subject to 
authorisation this indent would open the whole authorisation process on the basis of arbitrary 
criteria, thereby limiting legal certainty and undermining the whole REACH philosophy.

Módosítás: 173

54 a. cikk (új)

54a. cikk

A XIII. mellékletbe felveendő anyagok 
felülvizsgálata

(1) Legkorábban hat évvel e rendelet 
hatálybalépését követően az Európai 
Bizottság felkéri az Egészségügyi és 
Környezeti Kockázatok Tudományos 
Bizottságát (EKKTB), hogy mondjon 
véleményt arról, hogy szükséges-e további 
tudományos ismérveket hozzáadni e 
rendelet 54. cikkéhez és annak megfelelő
mellékleteihez, a Bizottság továbbá
iránymutatást ad az ilyen ismérvekkel 
kapcsolatban.
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(2) Az EKKTB véleménye és a Szerződés 
251. cikke alapján a Bizottság javaslatot 
készíthet az Európai Parlament és a Tanács 
számára az 54. cikkben felsorolt kategóriák 
módosítására, hogy azok az azonos szintű
veszélyt jelentő egyéb olyan anyagokra is 
vonatkozzanak, amelyek jellemzőit: 
a) nemzetközileg igazolt vizsgálati 
módszerek alkalmazásával világos 
tudományos ismérvek alapján lehet 
megállapítani;

b) olyannak találták, amelyek súlyos és 
maradandó káros hatást gyakorolnak az 
emberre vagya környezetre,

Indokolás

This amendment ensures both legal certainty and that the restrictions of the authorisation 
process focus on substances that have a proven adverse effect on human health or the 
environment when examined against clearly established scientific criteria validated at 
international level, such as the OECD.

Módosítás: 174

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.

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

Indokolás

Only registered substances should be subject to authorisation. Non-registered substances 
cannot in any case be manufactured or imported. This insertion will clarify the provision.

Módosítás: 175

55. cikk (2) bekezdés

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

(2) A felhasználások és a felhasználási és 
expozíciós kategóriák mentesülhetnek az 
engedélyezési követelmények alól. E 
mentességek megállapításakor különösen a 
következőket veszik figyelembe:
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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 betartásának biztosítása 
érdekében meghozzák a megfelelő műszaki és 
vezetői intézkedéseket.

ba) az emberi egészségre vagy a környezetre 
gyakorolt kockázat mértéke a felhasználás 
közbeni fizikai megjelenési formákkal való
összehasonlításban, mint például a tömör 
formában lévő fémek esetében.
bb) olyan konkrét kockázatkezelési 
intézkedések az egészség és/vagy a 
környezet megvédése érdekében, amelyek 
szerepelnek a bejegyeztetési 
dokumentációban.

A mentességeket feltételekhez lehet kötni. A mentességeket feltételekhez lehet kötni.

Indokolás

Manche Stoffe oder Verwendungen, die bereits einer angemessenen Kontrolle unterliegen 
(zum Beispiel Expositionsgrenzwerte, Verwendung unter streng überwachten industriellen 
Bedingungen) müssen ausgenommen werden. For metals/alloys the risks to human health and 
the environment depend on the forms . Generally, their toxilogical effects are assessed by 
testing the metals in the form of fine powder. However, massive forms of the metals typically 
have lower risk characteristics, so cannot be treated on a par with the fine powder form. 
Applying the same requirements to both forms is disproportionate to the potential risk. 

Módosítás: 176

55. cikk (3) bekezdés ca) pont (új)

ca) 1. és 2. kategóriás CMR (rákkeltő, 
mutagén és szaporodást veszélyeztető) 
anyagok

Indokolás
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Category 1 and 2 CMRs should be entered on the list since they are substances that should be 
included in Annex XIII (see Article 54(a),(b) and (c). This amendment is linked to the other 
amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

Módosítás: 177

55. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) Az 54. cikk szerinti ismérveknek 
megfelelő bizonyos anyagok 
bejegyeztetésének befejeződését követő hat 
hónapon belül az Ügynökség megvizsgálja, 
hogy a bejegyeztetésre kötelezett fél által 
meghatározott felhasználásokon vagy 
felhasználási illetve expozíciós 
kategóriákon kívül és a VIII. cím szerinti 
meglévő korlátozásokon túlmenően van-e 
szükség új korlátozásokra vagy 
módosításokra. Ha az Ügynökség úgy dönt, 
hogy új korlátozásokra van szükség, akkor 
javaslatot tesz a 66 – 70. cikkek szerinti 
korlátozási eljárás lefolytatására. Ha az 
Ügynökségnek az a véleménye, hogy a 
bejegyeztetésre kötelezett által megjelölt 
felhasználásokat megfelelő módon ellen
őrizni kell, akkor figyelembe véve az 55. 
cikk (2) bekezdésében lefektetett 
követelményeket, javasolja az e 
korlátozások alóli mentesítést. E 
mentesítésekre a 130. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott eljárással összhangban 
meghozott határozatok függvényében 
kerülhet sor.

Az első, a második és a harmadik mondatot
nem kell alkalmazni, ha az Ügynökség már 
javasolta az anyag elsőbbségi alapon történ
ő listára vételét az 55. cikk (3) bekezdésével 
összhangban. 
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Az első, a második és a harmadik mondatot 
nem kell alkalmazni, ha az Ügynökség azt 
állapítja meg, hogy az adott anyagra 
benyújtott bejegyeztetési dokumentáció
nem szolgáltat elegendő alapot a gyorsított 
határozathozatali eljárásra. Erről a 
határozatról értesítik az érintett
bejegyeztetésre kötelezetteket. A 
bejegyeztetésre kötelezetteket felkérik arra, 
hogy három hónapon belül nyújtsák be 
észrevételeiket. Ezen észrevételek 
figyelembevétele alapján az Ügynökség 
aktualizálja határozatát.

A bejegyeztetésre kötelezett által 
meghatározott azon felhasználásokat, 
amelyekkel kapcsolatban a hat hónapos id
őszak alatt az Ügynökség a második és a 
harmadik mondat alapján nem tett 
ajánlást, illetve az ötödik mondat alapján 
nem hozott határozatot, az 55. cikk (2) 
bekezdésének megfelelő értelemben 
mentesítettnek kell tekinteni.

Indokolás

Restrictions should take precedence over authorisation procedures: they enable a greater 
degree of environmental and consumer safety to be provided faster, more comprehensively 
and in a uniform fashion across the EU. The two-stage authorisation procedure is protracted 
and bureaucratic. Individual decisions under the authorisation procedure would be possible 
only where a restrictions procedure could not provide a sufficient degree of safety.

Módosítás: 178

57. cikk (3) bekezdés b) pont

b) az anyag felhasználásából származó
társadalmi-gazdasági előnyök, valamint az 
engedély elutasításának a kérelmező vagy a 
többi érdekelt fél által bemutatott társadalmi-
gazdasági következményei;

b) az anyag felhasználásából származó
társadalmi-gazdasági előnyök és más, a 
fenntarthatósággal kapcsolatos
következmények, valamint az engedély 
elutasításának a kérelmező vagy a többi 
érdekelt fél által bemutatott társadalmi-
gazdasági következményei;

Indokolás

The term' socio-economic' does not necessarily cover the full assessment of implications that 
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need to be considered. Sustainability-related implications include an assessment of such 
factors as efficiency of resource use, energy efficiency, greenhouse gas efficiency, waste 
minimisation and recycling. Specific reference to sustainability-related implications is needed 
to avoid misleading or sub-optimal assessment outcomes. 

Módosítás: 179

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 
tudományosság szabályainak megfelelő és a 
61. cikk (2) bekezdése alapján benyújtott
helyettesítő anyagok és technológiák 
elemzése;

Indokolás

Third-party contributions can provide useful input if they meet the standards of science.

Módosítás: 180

57. cikk (3) bekezdés d) pont

d) a helyettesítő anyagok és technológiák 
egészségügyi vagy környezeti kockázatával 
kapcsolatban rendelkezésre álló információk. 

d) a helyettesítő anyagok és technológiák 
használatához kapcsolódó egészségügyi és 
környezeti kockázatokkal, valamint a 
társadalmi-gazdasági, továbbá egyéb, a 
fenntarthatósággal kapcsolatos hatásokkal
kapcsolatban rendelkezésre álló információk. 

Indokolás

Sustainability-related implications include an assessment of such factors as efficiency of 
resource use, energy efficiency, greenhouse gas efficiency, waste minimisation and recycling. 
For complete and thorough decisions to be made, information should be required on both 
health and environmental risks as well as the socio-economic and other sustainability-related 
implications of using alternative substances or technologies.

Módosítás: 181

57. cikk (6) bekezdés
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(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 
engedélyek rendszeres felülvizsgálat alá
tartoznak, figyelembe véve az alkalmazások
jellegétől függő átfutási időket és termék 
életciklusokat.

Indokolás

The words "time-limit" do not have a clear meaning. It is not clear if what is being referred to 
is a date for end of authorised use (i.e. a sunset date) or a date at which authorisation for use 
is to be reviewed. This amendment ensures all authorisations granted in accordance with 
Article 57 (3) shall be subject to review at a time specified when the authorisation is granted, 
but leaves the need for any decision related to the date for an end of authorised use to be 
made on a case by case basis.

Módosítás: 182

57. cikk (7) bekezdés c) pont 

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

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

Módosítás: 183

57. cikk (8) bekezdés

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

törölve

Indokolás

Paragraph 8 is incompatible with the evaluation of risks and should be deleted. Authorisation 
will be granted if the risk evaluation shows that the risk to human health and/or the 
environment arising from exposure is adequately controlled. It follows that the obligation to 
reduce exposure to a minimum level will result in legal and financial vagueness.

Módosítás: 184

58. cikk (1) bekezdés



PE 353.595v03-00 106/157 AD\579754HU.doc

HU

(1) 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.  

(1) Az 57. cikk (3) bekezdése alapján 
megadott, rendszeres felülvizsgálat alá
tartozó engedélyek addig tekinthetők 
érvényesnek, amíg a Bizottság határoz az 
engedélyezett felhasználás végső
határidejéről. Az engedélyeket a 
felülvizsgálat napján újraértékelik. A
kérelmező a felülvizsgálat napja előtt 
legalább 18 hónappal frissített vagy kiegészít
ő információkat nyújthat 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. 

Indokolás

This amendment aims to simplify the process for authorisation review/renewal. One 
authorisation number will cover authorised use until such a time as the Commission decides 
to set a date for the end of that use. This amendment ensures all authorisations granted in 
accordance with Article 57 (3) shall be subject to review at a time specified when the 
authorisation is granted, but leaves the need for any decision related to the date for an end of 
authorised use to be made on a case by case basis. 

Módosítás: 185

58. cikk (3) bekezdés

Felülvizsgálati határozatában az arányosság 
elvét figyelembe véve a Bizottság a határozat 
időpontjától számított érvénnyel 
módosíthatja, vagy visszavonhatja az 
engedélyt, ha a megváltozott körülmények 
alapján azt korábban sem adták volna meg. 

Felülvizsgálati határozatában az arányosság 
elvét figyelembe véve a Bizottság a határozat 
időpontjától számított érvénnyel 
módosíthatja, vagy visszavonhatja az 
engedélyt, ha a megváltozott körülmények 
alapján azt korábban sem adták volna meg.

Az olyan esetekben, amikor az emberi 
egészségre vagy a környezetre nézve komoly 
és azonnali kockázat áll fenn, a Bizottság a 
felülvizsgálat függvényében és az 
arányosságot is figyelembe véve 
felfüggesztheti az engedélyt.

Az olyan esetekben, amikor az emberi 
egészségre vagy a környezetre nézve 
kockázat áll fenn, a Bizottság a felülvizsgálat 
függvényében és az arányosságot is 
figyelembe véve felfüggesztheti az engedélyt.

Indokolás

No criteria exist for the definition of a 'serious and immediate' risk. It is therefore up to the 
Commission to decide, on the basis of criteria, whether or not to suspend authorisation 
during the review. This amendment is linked to the other amendments to the Articles under 
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Title VII: Authorisation.     

Módosítás: 186

59. cikk (3) és (4) bekezdés

(3) Kérelmet egy vagy több anyagra, illetve 
egy vagy több felhasználásra is be lehet 
nyújtani. A kérelem szólhat a kérelmező általi 
saját felhasználásra / felhasználásokra és / 
vagy olyan felhasználásokra, amelyekre a 
kérelmező az anyagot forgalomba szeretné
hozni.

(3) Kérelmet egy vagy több anyagra, illetve 
egy vagy több felhasználásra vagy 
felhasználási és expozíciós kategóriára is be 
lehet nyújtani. A kérelem szólhat a kérelmező
általi saját felhasználásra / felhasználásokra 
vagy felhasználási és expozíciós 
kategóriákra és / vagy olyan 
felhasználásokra vagy felhasználási és 
expozíciós kategóriákra, amelyekre a 
kérelmező az anyagot forgalomba szeretné
hozni.

(4) Az engedélyezés iránti kérelem a 
következő információkat tartalmazza:

(4) Az engedélyezés iránti kérelem a 
következő információkat tartalmazza:

a) az anyag(ok) azonosítása a IV. melléklet 
2. szakaszában leírtak szerint;

a) az anyag(ok) azonosítása a IV. melléklet 
2. szakaszában leírtak szerint;

b) a kérelmet benyújtó személy vagy 
személyek neve és a kapcsolatfelvételhez 
szükséges adatai;

b) a kérelmet benyújtó személy vagy 
személyek neve és a kapcsolatfelvételhez 
szükséges adatai;

c) az engedélyezés iránti kérést, 
meghatározva, hogy mely felhasználásra / 
felhasználásokra kérik az engedélyezést, 
beleértve adott esetben az anyag 
készítményekben való felhasználását és/vagy 
az anyagnak árucikkekben történő
szerepeltetését is;

c) az engedélyezés iránti kérést, 
meghatározva, hogy mely felhasználásra / 
felhasználásokra vagy felhasználási és 
expozíciós kategóriákra kérik az 
engedélyezést, beleértve adott esetben az 
anyag készítményekben való felhasználását 
és/vagy az anyagnak árucikkekben történő
szerepeltetését is;

d) ha a bejegyeztetés részeként még nem 
nyújtották be, az I. melléklet szerinti olyan 
vegyi biztonsági jelentés, amely kitér az 
emberi egészségre és/vagy a környezetre 
nézve jelentkező azon kockázatokra, 
amelyek az anyag felhasználásából 
származnak a XIII. mellékletben 
meghatározott belső tulajdonságok 
következtében. 

d) ha a bejegyeztetés részeként még nem 
nyújtották be, az I. melléklet szerinti olyan 
vegyi biztonsági jelentés, amely kitér az 
emberi egészségre és/vagy a környezetre 
nézve jelentkező azon kockázatokra, 
amelyek az anyag felhasználásából 
származnak a XIII. mellékletben 
meghatározott belső tulajdonságok 
következtében. 

Indokolás
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Necessitated by other amendments.

Módosítás: 187

61. cikk (4) bekezdés a) és b) 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;

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: 188

61. cikk (5) bekezdés (3) albekezdés

Amennyiben a kérelmező állást kíván foglalni 
a kérdésben, a véleménytervezet 
kézhezvételét követő 2 hónapon belül írásban 
elküldi megjegyzéseit az Ügynökségnek. A 
bizottságok megvizsgálják az állásfoglalást, 
és az írásbeli megjegyzések kézhezvételét 
követő 2 hónapon belül, adott esetben e 
megjegyzések figyelembevételével, 
elfogadják a végleges véleményeket. További 
15 napon belül az Ügynökség továbbítja a 
véleményeket a Bizottságnak, a 
tagállamoknak és kérelmezőnek, amelyekhez 
csatolja az írásbeli megjegyzéseket.

Amennyiben a kérelmező állást kíván foglalni 
a kérdésben, a véleménytervezet 
kézhezvételét követő 2 hónapon belül írásban 
elküldi megjegyzéseit az Ügynökségnek. A 
bizottságok megvizsgálják az állásfoglalást, 
és az írásbeli megjegyzések kézhezvételét 
követő 2 hónapon belül e megjegyzések 
figyelembevételével, elfogadják a végleges 
véleményeket. További 15 napon belül az 
Ügynökség továbbítja a véleményeket a 
Bizottságnak, a tagállamoknak és kérelmez
őnek, amelyekhez csatolja az írásbeli 
megjegyzéseket.

Indokolás

The applicant’s comments must be taken into account in every case and not just ‘where 
appropriate’.

Módosítás: 189

62. cikk
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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.

Indokolás

Follows from previous amendments.

Módosítás: 190

64. cikk (1) és (2) bekezdés

(1) Önmagában, illetve egy készítményben 
vagy olyan termékben, amellyel kapcsolatban 
a XVI. melléklet korlátozást ír elő, nem lehet 
gyártani, forgalmazni vagy felhasználni egy 
anyagot, ha az nem felel meg az említett 
korlátozás feltételeinek. Ezt nem kell 
alkalmazni azoknak az anyagoknak a 
gyártására, forgalmazására vagy 
felhasználására, amelyeket a tudományos 
kutatás és fejlesztés keretében, illetve évi 1 
tonnát meg nem haladó mennyiségben a 
termék- és folyamatorientált kutatás és 
fejlesztés keretében alkalmaznak.

(1) Önmagában, illetve egy készítményben 
vagy olyan termékben, amellyel kapcsolatban 
a XVI. melléklet korlátozást ír elő, nem lehet 
gyártani, forgalmazni vagy felhasználni egy 
anyagot, ha az nem felel meg az említett 
korlátozás feltételeinek. Ezt nem kell 
alkalmazni azoknak az anyagoknak a 
gyártására, forgalmazására vagy 
felhasználására, amelyeket a tudományos 
kutatás és fejlesztés keretében, illetve a 
termék- és folyamatorientált kutatás és 
fejlesztéshez szükséges mennyiségben a 
termék- és folyamatorientált kutatás és 
fejlesztés keretében alkalmaznak.
Az előző albekezdés első mondatától 
függetlenül egy olyan anyagot, amelyre a 
XVI. melléklet korlátozásai vonatkoznak, 
önmagában, egy készítményben vagy 
árucikkben forgalomba szabad hozni abból 
a célból, hogy azt a gyártónak, importőrnek 
vagy kereskedőnek visszajuttassák.

(2) Önmagában, illetve egy készítményben 
vagy olyan termékben, amellyel kapcsolatban 
a XVII. melléklet korlátozást ír elő, nem 
lehet gyártani, forgalmazni vagy felhasználni 
egy anyagot, ha az nem felel meg az említett 
korlátozás feltételeinek. Ezt nem kell 
alkalmazni azoknak az anyagoknak a 
gyártására, forgalmazására vagy 
felhasználására, amelyeket a laboratóriumi 
mennyiség kutatásában, illetve 
referenciamintaként alkalmaznak.

(2) Önmagában, illetve egy készítményben 
vagy olyan termékben, amellyel kapcsolatban 
a XVII. melléklet korlátozást ír elő, nem 
lehet gyártani, forgalmazni vagy felhasználni 
egy anyagot, ha az nem felel meg az említett 
korlátozás feltételeinek. Ezt nem kell 
alkalmazni azoknak az anyagoknak a 
gyártására, forgalmazására vagy 
felhasználására, amelyeket a laboratóriumi 
mennyiség kutatásában, illetve 
referenciamintaként alkalmaznak.
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Az (1) bekezdés második albekezdésének els
ő mondata megfelelően alkalmazandó.

Indokolás

No time restrictions should be placed on research and development, since this could have 
unwanted effects. There is no need for time restrictions if the conditions laid down in this 
article are met.

No maximum quantity should be laid down. Instead, tonnage restrictions should be 
determined according to intended uses.

The REACH regulation should allow, and lay down clear provisions to govern, the return of 
products which cannot be marketed, because restrictions have been imposed on substances in 
connection with callback actions.

Amendment by Miloslav Ransdorf

Módosítás: 191
65. cikk (2) bekezdés

(2) Azokkal az anyagokkal kapcsolatban, 
amelyek teljesítik azokat a kritériumokat, 
amelyek alapján rákkeltő, mutagén vagy 
szaporodást károsító anyagként sorolják be
az 1. vagy 2. kategóriába, és amelyekkel 
kapcsolatban a Bizottság javasolta a 
fogyasztói felhasználás korlátozását, a XVI. 
melléklet a 130. cikk (3) bekezdésében 
említett eljárással összhangban módosul. A 
66-70. cikket nem kell alkalmazni.

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

Or. en

Indokolás

To align with the AM to Article 54 (a)-(c). 

Módosítás: 192

65. cikk (3) bekezdés
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(3) Az 55. cikk (5) bekezdésétől függetlenül 
a Bizottság, legkésőbb addig az időpontig, 
amikor az anyagot felveszik a Stockholmi 
Egyezménybe vagy az ENSZ Európai 
Gazdasági Bizottságának a le nem bomló
szerves anyagokról szóló jegyzőkönyvébe, 
egy tervezetet nyújt be az anyagnak a XVII. 
mellékletbe való felvételéről. A tervezett 
intézkedések teljesítik legalább a Közösség 
nemzetközi kötelezettségvállalásaiból eredő
kötelezettségeket. A XVII. melléklet a 130. 
cikk (3) bekezdésében említett eljárással 
összhangban módosul. A 66–70. cikket nem 
kell alkalmazni.

(3) Az 55. cikk (5) bekezdésétől függetlenül 
a Bizottság, legkésőbb addig az időpontig, 
amikor az anyagot felveszik a Stockholmi 
Egyezménybe vagy az ENSZ Európai 
Gazdasági Bizottságának a le nem bomló
szerves anyagokról szóló jegyzőkönyvébe, 
egy tervezetet nyújt be az anyagnak a XVII. 
mellékletbe való felvételéről. A tervezett 
intézkedések teljesítik a Közösség 
nemzetközi kötelezettségvállalásaiból eredő
kötelezettségeket. A XVII. melléklet a 130. 
cikk (3) bekezdésében említett eljárással 
összhangban módosul. A 66–70. cikket nem 
kell alkalmazni.

Indokolás

The Commission must comply with the Community's obligations arising from international 
conventions and protocols. Amendments to Annex XVII must fully reflect the inclusion of 
certain substances in the Stockholm Convention or the Protocol on Persistent Organic 
Pollutants.

Módosítás: 193

61. cikk (1) és (2) bekezdés

(1) Amennyiben egy tagállam úgy ítéli meg, 
hogy egy önmagában, készítményben vagy 
termékben előforduló anyagnak a gyártása, 
forgalmazása vagy felhasználása olyan 
kockázatot jelent az emberi egészségre és a 
környezetre, amelyet nem lehet megfelelően 
ellenőrizni, és közösségi szinten kell kezelni, 
akkor felkéri az Ügynökséget, hogy készítsen 
elő egy a XIV. melléklet követelményeinek 
megfelelő dokumentációt. Amennyiben a 
dokumentáció igazolja, hogy a meglévő
intézkedéseken túl közösségi szintű
fellépésre van szükség, az Ügynökség a 
korlátozásra vonatkozó eljárás 
kezdeményezése érdekében korlátozásokat 
javasol.

(1) Amennyiben egy tagállam úgy ítéli meg, 
hogy egy önmagában, készítményben vagy 
termékben előforduló anyagnak a gyártása, 
forgalmazása vagy felhasználása olyan 
elfogadhatatlan kockázatot jelent az emberi 
egészségre és a környezetre, amelyet nem 
lehet megfelelően ellenőrizni, és közösségi 
szinten kell kezelni, akkor felkéri az 
Ügynökséget, hogy készítsen elő egy a XIV. 
melléklet követelményeinek megfelelő
dokumentációt. Amennyiben a dokumentáció
igazolja, hogy a meglévő intézkedéseken túl 
közösségi szintű fellépésre van szükség, az 
Ügynökség a korlátozásra vonatkozó eljárás 
kezdeményezése érdekében korlátozásokat 
javasol.
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Az Ügynökség hivatkozik az e rendelet 
alapján hozzá benyújtott tagállami 
dokumentációkra, a vegyi anyagbiztonsági 
jelentésre, illetve kockázatértékelésre.  
Hivatkozik továbbá a harmadik felek által az 
egyéb közösségi rendeletek és irányelvek 
alkalmazásában benyújtott, a témához 
kapcsolódó kockázatértékelésre is. E célból 
az Ügynökség felkérésére más, hasonló
feladatot ellátó szervek, mint például a 
közösségi jog alapján létrehozott 
Ügynökségek, is információkat továbbítanak 
az Ügynökségnek.

Az Ügynökség hivatkozik az e rendelet 
alapján hozzá benyújtott tagállami 
dokumentációkra, a vegyi anyagbiztonsági 
jelentésre, illetve kockázatértékelésre.  
Hivatkozik továbbá a harmadik felek által az 
egyéb közösségi rendeletek és irányelvek 
alkalmazásában benyújtott, a témához 
kapcsolódó kockázatértékelésre is. E célból 
az Ügynökség felkérésére más, hasonló
feladatot ellátó szervek, mint például a 
közösségi jog alapján létrehozott 
Ügynökségek, is információkat továbbítanak 
az Ügynökségnek.

Az Ügynökség azonnal/késedelem nélkül 
közzé teszi a honlapján, ha egy tagállam 
vagy a Bizottság korlátozó intézkedést 
szándékozik kezdeményezni, és tájékoztatást 
küld az érintett anyagot bejegyeztetni 
kívánók számára.

(2) Amennyiben egy tagállam úgy ítéli meg, 
hogy egy önmagában, készítményben vagy 
termékben előforduló anyagnak a gyártása, 
forgalmazása vagy felhasználása olyan 
kockázatot jelent az emberi egészségre és a 
környezetre, amelyet nem lehet megfelelően 
ellenőrizni, és közösségi szinten kell kezelni, 
akkor felkéri az Ügynökséget, hogy készítsen 
elő egy a XIV. melléklet követelményeinek 
megfelelő dokumentációt. Amennyiben a 
dokumentáció igazolja, hogy a meglévő
intézkedéseken túl közösségi szintű
fellépésre van szükség, a tagállam a 
korlátozásra vonatkozó eljárás 
kezdeményezése érdekében a XIV. 
mellékletben megállapított formátumban 
benyújtja azt az Ügynökségnek.

(2) Amennyiben egy tagállam úgy ítéli meg, 
hogy egy önmagában, készítményben vagy 
termékben előforduló anyagnak a gyártása, 
forgalmazása vagy felhasználása olyan 
elfogadhatatlan kockázatot jelent az emberi 
egészségre és a környezetre, amelyet nem 
lehet megfelelően ellenőrizni, és közösségi 
szinten kell kezelni, akkor felkéri az 
Ügynökséget, hogy készítsen elő egy a XIV. 
melléklet követelményeinek megfelelő
dokumentációt. Amennyiben a dokumentáció
igazolja, hogy a meglévő intézkedéseken túl 
közösségi szintű fellépésre van szükség, a 
tagállam a korlátozásra vonatkozó eljárás 
kezdeményezése érdekében a XIV. 
mellékletben megállapított formátumban 
benyújtja azt az Ügynökségnek.

Indokolás

Substances selected should be selected strictly on the basis of agreed scientific criteria and 
restrictions should only be triggered in the case of 'unacceptable' risk and not just 'a' risk. 

Restrictions apply even when tonnage is not restricted (i.e. to ‘quantities not exceeding 1 
tonne per year’). Companies which have already registered substances are entitled to 
information, as, moreover, are companies which are either not subject to a registration 
requirement (because they use ‘quantities not exceeding 1 tonne per year’) or not yet subject 
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to such a requirement on account of the different deadlines applying according to 
tonnage.

Módosítás: 194

66. cikk (2a) bekezdés (új) 

(2a) Az Ügynökség azonnal/késedelem 
nélkül közzé teszi a honlapján, ha egy 
tagállam vagy a Bizottság korlátozó
intézkedést szándékozik kezdeményezni, és 
tájékoztatást küld azok számára, akik az 
érintett anyag bejegyeztetését közzé tették. 

Indokolás

Restrictions may apply without tonnage limit i.e. below 1t/y. There is a right to know from the 
companies which have registered but also from those which either are not subject to 
registration (below 1t/y) or are not yet subject to due the different deadlines applied to the 
tonnage level. This amendment should be read in conjunction with the other amendments 
tabled to the articles contained in Title VIII: Restrictions on the manufacturing, marketing 
and use of certain dangerous substances and preparations. 

Módosítás: 195

66. cikk (3) bekezdés (1) albekezdés

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

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

Indokolás

Dossiers may contain confidential business information or proprietary know-how. A final 
decision may not necessarily have been taken, and their content might consequently be open 
to misinterpretation or misuse until a final decision were forthcoming.

Three months is too short a time to allow for comments on complex subject matter, especially 
where SMEs are concerned..

Módosítás: 196
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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 véleménytervezetét továbbítja az 
érintett felek számára és felkéri azokat, 
hogy az Ügynökség által megállapított
határidőn belül közöljék észrevételeiket.

Indokolás

Forwarding the draft to interested parties does not prevent the Committee from taking the 
final decision. Interested parties, or at least those that have registered, should be able to 
present observations. This amendment should be read in conjunction with the other 
amendments tabled to the articles contained in Title VIII: Restrictions on the manufacturing, 
marketing and use of certain dangerous substances and preparations.

Módosítás: 197

69. cikk (2) bekezdés

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

(2) Az Ügynökség a 116. cikk szerinti 
bizalmas jelleg sérelme nélkül 
haladéktalanul közzéteszi a két bizottság 
véleményét a honlapján. A közzétett 
vélemények nem tartalmazhatnak bizalmas 
jellegű üzleti információkat.

Indokolás

Transparency must not be pursued at the expense of the protection of confidential business 
information. 

Article 116 also applies here.
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Módosítás: 198

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, az alkalmazások jellegétől 
függő átfutási idők és termék életciklusok 
figyelembevételével.

Indokolás

Timing of restriction/authorisation needs to take account of lead-times and product cycles 
that are application-specific. For some uses, legal limitations on substance use may be 
possible early, while more time is required for others given the lead-times and product cycles. 
So as to limit the cost and maximise benefits, decisions must take into account these factors.

Módosítás: 199

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 a VI. cím 
szerinti 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;

Módosítás: 200

72. cikk (1) bekezdés g) pont 

g) a titkárság, amely műszaki, tudományos és 
adminisztratív támogatást nyújt a 
bizottságoknak és a fórumnak, és biztosítja a 
megfelelő koordinációt közöttük. Ezenkívül 
elvégzi az Ügynökség feladatait az előzetes 
bejegyzési, a bejegyzési és az értékelések 
kölcsönös elismerési eljárása keretében, és 
átveszi tőle az iránymutatások kidolgozását, 
az adatbázisok kezelését és a tájékoztatást;

g) a titkárság, amely műszaki, tudományos és 
adminisztratív támogatást nyújt a 
bizottságoknak és a fórumnak, és biztosítja a 
megfelelő koordinációt közöttük. Ezenkívül 
elvégzi az Ügynökség feladatait az előzetes 
bejegyzési, a bejegyzési és az értékelési 
eljárások keretében, és átveszi tőle az 
iránymutatások kidolgozását, az adatbázisok 
kezelését és a tájékoztatást;
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Indokolás

In keeping with the amendment to Article 38, the issue of mutual recognition no longer arises.

Módosítás: 201

72. cikk (1) bekezdés ha) pont (új) 

ha) a nem állatokon végzett kísérleti 
módszerek kidolgozásához, értékeléséhez és 
elfogadásához szükséges integrált stratégia 
kidolgozásáért és a bejegyzési díjon 
keresztül a rendelkezésre álló finanszírozási 
források elosztásáért felelős alternatív 
vizsgálati módszerek bizottsága. A bizottság 
az Alternatív Módszerek Validálásával 
Foglalkozó Európai Központ (ECVAM) 
szakértőiből, állatjóléti szervezetek és más 
érdekeltek képviselőiből áll. A bizottság 
köteles betartani az e rendeletben előírt 
határidőket.

Indokolás

The development, validation, and acceptance of alternative test methods are often hampered 
by a lack of strategic planning and coordination. The Committee should consist of experts in 
the field of alternative test methods in order to be able to develop such strategic planning, 
improve coordination, and allocate funding for alternative test methods. The Committee must 
comply with the time limits laid down in the Regulation.

Módosítás: 202

73. cikk (1) bekezdés

(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 rendelet hatálya 
alá eső esetekben az Ügynökség jogilag 
kötelező erejű határozatokat hoz.

Indokolás
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This addition serves to clarify the Agency’s role as a decision-taking body, as described in the 
Commission communication entitled ‘The operating framework for the European Regulatory 
Agencies’ (COM(2002)0718).

Módosítás: 203

73. cikk (1a) bekezdés (új) 

(1a) Az Ügynökség e rendelet 
hatálybalépését követő 12 hónapon belül
költségmegosztásra vonatkozó
iránymutatást dolgoz ki a bejegyeztetésre 
kötelezettek számára olyan esetekre, amikor 
nem sikerült erről megegyezniük. 

Az iránymutatást nyilvánosan elérhetővé
kell tenni, amelynek legalább az alábbiakat 
tükröznie kell:
a) a bejegyeztetésre kötelezettek száma;

b) az érintett bejegyeztetésre kötelezettek 
termelésének nagyságrendje;

Módosítás: 204

73. cikk (1b) bekezdés (új) 

(1b) Az Ügynökség az I. melléklettel 
összhangban, e rendelet hatálybalépését 
követő 12 hónapon belül iránymutatást 
dolgoz ki a rendelet 9. cikke a) pont iii.
alpontjában előírt tájékozatási 
követelményekben szereplő felhasználási és 
expozíciós kategóriák alkalmazásának 
módjára vonatkozóan.

Az iránymutatást nyilvánosan elérhető;

Módosítás: 205

73. cikk (2) bekezdés f) pont 



PE 353.595v03-00 118/157 AD\579754HU.doc

HU

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 on-line ügyfélszolgálatot működtet 
a gazdálkodó szervezetek és különösen a kis- 
és középvállalkozások számára;

Indokolás

The Agency should also establish a help desk, in particular for SMEs. This helpdesk should 
be easily accessible, preferably by making use of ICT. 

Módosítás: 206

73. cikk (2) bekezdés ia) pont (új) 

ia) kiválóság központot létesít és tart fenn a 
kockázatok közlése terén. Központosított és 
összehangolt információs forrásokat bocsát
rendelkezésre a vegyi anyagok és 
készítmények biztonságos használatával 
kapcsolatban. Elősegíti a bevált
gyakorlatokról szóló ismeretek megosztását 
a kockázattal kapcsolatos tájékoztatás
területén.

Indokolás

The development of an appropriate and consistent communication system based on risk will 
provide consumers with the necessary information and advice to enable them to use 
substances, preparations and products containing chemicals safely and effectively.

Módosítás: 207

73. cikk (2) bekezdés ib) pont (új) 
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ib) a fejlődő országok kérésére –
kölcsönösen elfogadott feltételekkel – m
űszaki támogatást és kapacitásfejlesztő
tevékenységeket nyújt számukra a vegyi 
anyagok megbízható kezelési módszereivel 
és a vegyi anyagbiztonsági normákkal 
kapcsolatosan, annak érdekében, hogy meg 
tudjanak felelni az e rendeletben előírt 
követelményeknek.

Indokolás

The EU and its member states have to take account of the possible difficulties developing 
countries may encounter and help them by granting technical assistance. 

Módosítás: 208

73. cikk (2) bekezdés ic) pont (új) 

ic) figyelemmel kíséri a Közösség és a 
tagállamok által a fejlődő országoknak a
vegyi anyagok megbízható kezelési 
módszereivel és a vegyi anyagbiztonsági 
normáknak való megfelelésével 
kapcsolatosan nyújtott műszaki támogatást 
és kapacitásfejlesztő tevékenységeket, és 
hozzájárul a Közösség, a tagállamok és a 
nemzetközi szervezetek között az e területen 
folyó tevékenységek összehangolásához.  

Indokolás

The EU and its member states have to take account of the possible difficulties developing
countries may encounter and help them by granting technical assistance. This should be 
monitored properly. 

Módosítás: 209

73. cikk (3) bekezdés ea) pont (új)
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ea) tanácsokat ad a titkárság számára a 
vegyi anyagok megbízható kezelési 
módszereivel és a vegyi anyagbiztonsági 
normákkal, valamint a vegyi 
anyagbiztonsági normáknak való
megfeleléssel kapcsolatosan a fejlődő
országoknak nyújtott műszaki támogatással 
és kapacitásfejlesztő tevékenységekkel 
kapcsolatban;

Indokolás

The EU and its member states have to take account of the possible difficulties developing 
countries may encounter and help them by granting technical assistance. This should be 
clarified in the tasks of the Committees. This follows from amendment 1 and 2. 

Módosítás: 210

74. cikk (2) bekezdés d) pont

d) az Ügynökség illetékszabályzatát. d) az Ügynökség illetékszabályzatát 
átlátható, arányos és hátrányos 
megkülönböztetés nélküli módon.

Indokolás

There should be minimum requirements for setting the Agency's fees.

Módosítás: 211

74. cikk da) pont (új)

da) egy több évre szóló programot.

Indokolás

In keeping with the amendments to Article 43a bis, taking account of the fact that 
responsibility for the rolling plan now rests with the Agency.

Módosítás: 212

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

(1) Az igazgatóság a Tanács által kinevezett 
hat tagállami képviselőből és a Bizottság által 
kinevezett három képviselőből áll, továbbá
az érdekelt felek közül a Bizottság által 
kinevezett négy egyénből, beleértve legalább 
egy–egy képviselőt az iparág, a 
szakszervezetek és a tudományos közösség 
részéről.

Indokolás

The composition of the Management Board must be carefully balanced. The number of 
representatives nominated by the Commission must not be higher than the number of 
representatives nominated by other parties.

Módosítás: 213

79. cikk (2) bekezdés e) pont és ja) pont (új)

e) a szükséges szerződések megkötése a 
szolgáltatókkal, és a szerződésekkel 
kapcsolatos ügyintézés;

e) a szükséges szerződések megkötése a 
szolgáltatókkal és a 83. cikkben említett 
intézményekkel, valamint a szerződésekkel 
kapcsolatos ügyintézés;

ja) az anyagok értékelésének gördülő
tervvázlatainak és végleges változatának, 
valamint azok naprakész frissítéseinek a 
VI. cím szerinti elfogadása, amennyiben 
nincsenek javaslatok módosításra.

Módosítás: 214

79. cikk (3) bekezdés a) pont 
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a) az Ügynökség előző évi tevékenységéről 
szóló jelentéstervezetet, beleértve a következ
őkkel kapcsolatos adatokat is: a benyújtott 
bejegyzési dokumentációk száma, az értékelt 
anyagok száma, a benyújtott engedélyezési 
kérelmek száma, az Ügynökséghez 
benyújtott korlátozási javaslatok száma, 
amelyekről az véleményt nyilvánított, az 
ezzel kapcsolatos eljárások végrehajtásához 
szükséges időtartam, az engedélyezett 
anyagok, az elutasított dokumentációk és a 
korlátozott anyagok; a benyújtott 
fellebbezések és az ezzel kapcsolatban 
kezdeményezett intézkedések, valamint a 
fórum tevékenységének áttekintése;

a) az Ügynökség előző évi tevékenységéről 
szóló jelentéstervezetet, beleértve a következ
őkkel kapcsolatos adatokat is: a benyújtott 
bejegyzési dokumentációk száma, az értékelt 
anyagok száma, a benyújtott engedélyezési 
kérelmek száma, az Ügynökséghez 
benyújtott korlátozási javaslatok száma, 
amelyekről az véleményt nyilvánított, az 
ezzel kapcsolatos eljárások végrehajtásához 
szükséges időtartam, az engedélyezett 
anyagok, az elutasított dokumentációk és a 
korlátozott anyagok; a benyújtott 
fellebbezések és az ezzel kapcsolatban 
kezdeményezett intézkedések, a fejlődő
országokban végzett műszaki 
segítségnyújtási és kapacitásfejlesztő
tevékenységek, valamint a fórum 
tevékenységének áttekintése;

Indokolás

The EU and its member states have to take account of the possible difficulties developing 
countries may encounter and help them by granting technical assistance. This should be 
clarified in the duties of the Executive Director.

Módosítás: 215

81. cikk (4) bekezdés (4) albekezdés

Az ügyvezető igazgató és annak képviselője, 
valamint a Bizottság képviselői részt 
vehetnek a bizottságoknak és a 
munkacsoportoknak az Ügynökség vagy a 
bizottságok által összehívott ülésein. 
Indokolt esetben a bizottsági tagok vagy az 
igazgatóság kérésére felkérhetik az 
érintetteket, hogy megfigyelőként vegyenek 
részt az üléseken.

Az ügyvezető igazgató és annak képviselője, 
valamint a Bizottság képviselői részt 
vehetnek a bizottságoknak és a 
munkacsoportoknak az Ügynökség vagy a 
bizottságok által összehívott ülésein.  Az 
érdekelt felek, beleértve az iparág és a kis- 
és középvállalkozások képviselőit is, 
megfigyelőként szintén részt vehetnek az 
üléseken.

Indokolás

The presence of an industry representative at meetings of the committee should not be by 
invitation only. There should be an observer position for representatives of industry and/or 
SMEs. 

Módosítás: 216
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82. cikk (1) bekezdés 

(1) Minden tagállam egy hároméves 
meghosszabbítható időszakra egy tagot 
nevez ki a fórumba. A tagokat a vegyi 
anyagokra vonatkozó jogszabályok 
végrehajtása terén betöltött szerepük, 
valamint az ezen a területen szerzett 
tapasztalataik alapján választják ki, akik 
kapcsolatot tartanak fenn a tagállamok 
illetékes hatóságaival. 

(1) Minden tagállam egy hároméves 
meghosszabbítható időszakra egy tagot 
nevez ki a fórumba. A tagokat a vegyi 
anyagokra vonatkozó jogszabályok 
végrehajtása terén betöltött szerepük, 
valamint az ezen a területen szerzett 
tapasztalataik alapján választják ki, akik 
kapcsolatot tartanak fenn a tagállamok 
illetékes hatóságaival.

A fórumnak lehetőség szerint sokrétű
szakértelemmel rendelkező tagokkal kell 
rendelkeznie. E célból a fórum legfeljebb öt 
további tagot vehet fel azok különleges 
kompetenciája alapján. Ezeknek a tagoknak a 
hivatali ideje három év, a kinevezésük 
meghosszabbítható.

A fórumnak lehetőség szerint sokrétű
szakértelemmel rendelkező tagokkal kell 
rendelkeznie. E célból a fórum legfeljebb öt 
további tagot vehet fel azok különleges 
kompetenciája alapján. Ezeknek a tagoknak a 
hivatali ideje három év, a kinevezésük 
meghosszabbítható.

A fórum tagjai tudományos és műszaki 
tanácsadók segítségét vehetik igénybe.

A fórum tagjai tudományos és műszaki 
tanácsadók segítségét vehetik igénybe.

Az Ügynökség ügyvezető igazgatója és 
annak képviselője, valamint a Bizottság 
képviselői részt vehetnek a fórum és annak 
munkacsoportjainak ülésein. Adott esetben a 
fórum tagjainak vagy az igazgatóság 
kérésére felkérhetik az érintetteket, hogy 
megfigyelőként vegyenek részt az üléseken.

Az Ügynökség ügyvezető igazgatója és 
annak képviselője, valamint a Bizottság 
képviselői részt vehetnek a fórum és annak 
munkacsoportjainak ülésein. Az érdekelt 
felek, beleértve az iparág és a kis- és 
középvállalkozások képviselőit is, megfigyel
őként szintén részt vehetnek az üléseken.

Indokolás

The presence of an industry representative at meetings of the committee should not be by 
invitation only. There should be an observer position for representatives of industry and/or 
SMEs. 

Módosítás: 217

83. cikk (2) bekezdés 
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(2) A tagállamok továbbítják az 
Ügynökségnek azoknak a szakértőknek a 
nevét, akik készek a bizottságok 
munkacsoportjaiban való tevékenységre, és 
akik igazolható tapasztalattal rendelkeznek a 
vegyi anyagok kockázatértékelésének 
és/vagy a társadalmi-gazdasági elemzésnek a 
felülvizsgálata terén, illetve egyéb ezzel 
kapcsolatos tudományos ismeretekkel 
rendelkeznek, továbbá e személyek 
végzettségét és egyéb különleges 
szakismereteit.

(2) A tagállamok továbbítják az 
Ügynökségnek azoknak a független szakért
őknek a nevét, akik készek a bizottságok 
munkacsoportjaiban való tevékenységre, és 
akik igazolható tapasztalattal rendelkeznek a 
vegyi anyagok kockázatértékelésének 
és/vagy a társadalmi-gazdasági elemzésnek a 
felülvizsgálata terén, illetve egyéb ezzel 
kapcsolatos tudományos ismeretekkel 
rendelkeznek, továbbá e személyek 
végzettségét és egyéb különleges 
szakismereteit.

Az Ügynökség vezeti a szakértők 
folyamatosan frissített listáját. A lista 
tartalmazza az első albekezdésben említett 
szakértőket, valamint a közvetlenül a 
titkárság által kijelölt szakértőket.

Az Ügynökség vezeti a független szakértők 
folyamatosan frissített listáját. A lista 
tartalmazza az első albekezdésben említett 
független szakértőket, valamint a 
közvetlenül a titkárság által kijelölt szakért
őket.

Indokolás

The experts sent to the Agency must be confirmed to be independent.

Módosítás: 218

83. cikk (2a) bekezdés (új) 

(2a) Az ügyvezető igazgató javaslatára 
eljáró igazgatóság elkészíti a tagállamok 
által megnevezett illetékes intézmények 
nyilvánosan elérhető listáját, amelyek 
önállóan vagy hálózatban segítséget 
nyújthatnak az Ügynökség számára annak 
küldetése, és különösen a VI. címben 
rábízott feladatai ellátásában.

Módosítás: 219

83. cikk (3) bekezdés 
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(3) A bizottsági tagok, illetve a bizottságok 
és a fórum munkacsoportjaiban dolgozó vagy 
az Ügynökség számára egyéb feladatokat 
ellátó szakértők szolgáltatásaira az 
Ügynökség és az érintett személy, adott 
esetben pedig az Ügynökség és az érintett 
személy munkáltatója között létrejött írásos 
szerződés az irányadó.

(3) A bizottsági tagok, intézmények, illetve a 
bizottságok és a fórum munkacsoportjaiban 
dolgozó vagy az Ügynökség számára egyéb 
feladatokat ellátó szakértők szolgáltatásaira 
az Ügynökség és az érintett személy, adott 
esetben annak munkáltatója, vagy az érintett 
intézmények között létrejött írásos szerződés 
az irányadó.

Az érintett személyt vagy annak 
munkáltatóját az igazgatóság által 
megállapított pénzügyi szabályzatban 
megadott díjszabályzatnak megfelelően 
díjazzák. Amennyiben az érintett személy 
elmulasztja kötelezettségeinek teljesítését, 
akkor az ügyvezető igazgató jogosult a szerz
ődés megszüntetésére vagy felfüggesztésére, 
illetve a díjazás visszatartására.

A fentiekben említett egyéb szerződő feleket
az igazgatóság által megállapított pénzügyi 
szabályzatban megadott díjszabályzatnak 
megfelelően díjazzák. Amennyiben az érintett 
személy elmulasztja kötelezettségeinek 
teljesítését, akkor az ügyvezető igazgató
jogosult a szerződés megszüntetésére vagy 
felfüggesztésére, illetve a díjazás 
visszatartására.

Módosítás: 220
85. cikk (1) bekezdés 

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

(1) A fellebbezési tanács a tagállamok 
egyikében bírói hivatal betöltésére jogosult
elnökből és két másik tagból áll.

Indokolás

Given the scope of the tasks to be assigned to it, the Board of Appeal must be chaired by a 
judge.

Módosítás: 221

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

(3) Az elnököt, a két másik tagot és a 
póttagokat az igazgatóság nevezi ki. A 
megfelelő jelölteket az igazgatóság választja 
ki nyilvános kiválasztási eljárás keretében, 
az érdeklődők számára az Európai Unió
Hivatalos Lapjában, a sajtóban és az 
interneten megjelentetett felhívást követően 
a Bizottság által javasolt listából. A 
fellebbezési tanács tagjainak kiválasztása a 
kémiai biztonság, a természettudományok, 
illetve a szabályozás és peres eljárások terén 
szerzett tapasztalataik és szakértelmük 
alapján a Bizottság által a megfelelő
képesítésű jelöltekből összeállított listából 
történik. A tanács legalább egy tagjának 
bizonyított tapasztalatokkal kell 
rendelkeznie a bírósági eljárások terén.

Indokolás

In view of the remit of the Board of Appeal, at least one board member must have proven 
relevant experience in the area of judicial procedures. Given the nature of the board’s tasks, 
a transparent application procedure must be introduced.

Módosítás: 222

87. cikk (1) bekezdés 

(1) Az Ügynökségnek a 7. cikk, a 18. cikk, a 
25. cikk (4) bekezdésének harmadik 
albekezdése, a 28. cikk (2) bekezdésének els
ő albekezdése, a 49. cikk, a 115. cikk (4) 
bekezdése vagy a 116. cikk alapján hozott 
határozataival szemben lehet fellebbezést 
benyújtani.

(1) Az Ügynökségnek a 7. cikk, a 18. cikk, a 
25. cikk (4) bekezdésének harmadik 
albekezdése, a 28. cikk (2) bekezdésének els
ő albekezdése, a 43a. cikk (új),a 49. cikk, a 
115. cikk (4) bekezdése vagy a 116. cikk 
alapján hozott határozataival szemben lehet 
fellebbezést benyújtani.

Módosítás: 223

93. cikk (2) bekezdés 

(2) Az Ügynökség kiadásai magukban 
foglalják a személyzeti, igazgatási és 
infrastrukturális kiadásokat, valamint a m
űködési költségeket.

(2) Az Ügynökség kiadásai magukban 
foglalják a személyzeti, igazgatási és 
infrastrukturális kiadásokat, valamint a m
űködési költségeket, beleértve a harmadik 
felekkel, különösen a VI. cím értelmében 
az értékeléseket végző intézményekkel 
kötött szerződésekből származó költségeket.
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Módosítás: 224

106. cikk

Az átláthatóság biztosítása érdekében az 
igazgatóság az ügyvezető igazgató javaslata 
alapján és a Bizottsággal közös 
megegyezésben olyan szabályokat fogad el, 
amelyek biztosítják a vegyi anyagok 
biztonságával kapcsolatos, nem bizalmas 
jellegű szabályozási, tudományos és műszaki 
információk nyilvánosságát.

Az átláthatóság biztosítása érdekében az 
igazgatóság az ügyvezető igazgató javaslata 
alapján és a Bizottsággal közös 
megegyezésben az 1049/2001/EK rendelettel 
összhangban a vegyi anyagok biztonságával 
kapcsolatos szabályozási, tudományos és m
űszaki információk nyilvánosságának 
biztosítása céljából szabályokat fogad el és 
nyilvántartást készít. Az Ügynökség, annak 
bizottságainak és munkacsoportjainak 
eljárási szabályai az Ügynökségen és az 
Ügynökség honlapján nyilvánosan 
hozzáférhetők.

Indokolás

The provisions on transparency of the Agency’s work should be more precise.

Módosítás: 225
109. cikk

Hatály törölve
E cím az alábbiakra vonatkozik:

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

Indokolás
This has been moved to Article 2.2c(new).
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Módosítás: 226
110.cikk (1) bekezdés

(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:

(1) Azok az importőrök vagy gyártók, illetve 
az importőrök és gyártók azon csoportja, 
akik olyan anyagot hoznak forgalomba, 
amely a 67/548/EGK irányelv értelmében 
megfelel azoknak a kritériumoknak, 
melyek alapján veszélyes anyagnak min
ősül, és amelyet az 1999/45/EK irányelvben 
meghatározott határértéket meghaladó
koncentrációban egy készítményben 
hoznak forgalomba, aminek következtében 
a készítmény veszélyes készítményként 
osztályozandó, átadják az Ügynökségnek a 
következő információkat, amennyiben a 
bejegyzési dokumentáció részeként még nem 
nyújtották be, hogy felvegyék ezeket a 111. 
cikk szerinti jegyzékbe:

Indokolás
Follows from the above amendments to Article 2.2c (new) and the deletion of Article 109.

Módosítás: 227

112. cikk

(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.

törölve
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(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: 228

113. cikk

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

A 110. cikkben meghatározott 
kötelezettségeket a 21. cikk alapján 
megállapított határidőtől kell alkalmazni.

Indokolás

If the inventory is to be compiled on the basis of the pre-registration procedure, the time 
periods should be the same. This amendment should be taken in conjunction with the other 
amendments tabled to the articles of Title X: Classification and Labelling Inventory.

Módosítás: 229

114. cikk

(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 nyomon követési és 
ellenőrző intézkedésekre vonatkozó
információkat, a feltárt rendellenességeket 
és kiszabott büntetéseket, valamint a 
rendelet végrehajtásával kapcsolatban 
felmerült problémákat.

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

Az első jelentést azonban az e rendelet 
hatálybalépését követő első évben nyújtják 
be.
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(2) Az Ügynökség minden tizedik évben egy 
jelentést nyújt be a Bizottságnak e rendelet 
alkalmazásáról.

(2) Az Ügynökség minden második 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.

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

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

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

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

Indokolás

If the Regulation is to be implemented uniformly, the Member States must report at much 
shorter intervals. This is the only way that deficiencies can be corrected at an early stage. 
There should also be minimum requirements for the content of reports, to ensure their quality.

Módosítás: 230

115a. cikk (új)

115a. cikk – Különleges rendelkezések a 
nyilvánosság tájékoztatásáról:

(1) Az anyagok és készítmények biztonságos 
és tartós használatáról a fogyasztók 
tájékoztatása érdekében a gyártók a piacon 
értékesítés céljából forgalomba hozott 
termékek minden egyes csomagolási 
egységén feltüntetik a termék javasolt 
használatából vagy előre látható nem 
rendeltetésszerű használatából származó
kockázatokat ismertető címkéket.  A 
csomagoláson elhelyezett címkéken túlmen
ően indokolt esetben az anyagok és 
készítmények részletesebb biztonsági és 
használati információinak a közlésére más 
kommunikációs csatornák, például az 
internetes honlapok is felhasználhatók.
(2) Az 1999/45/EK és az 1967/548/EGK 
irányelv ennek megfelelően módosul.



AD\579754HU.doc 131/157 PE 353.595v03-00

HU

Indokolás

The development of an appropriate and consistent communication system based on risk will 
provide consumers with the necessary information and advice to enable them to use 
substances, preparations and products containing chemicals safely and effectively.

Módosítás: 231

116. cikk (1) bekezdés

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

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

Indokolás

Clarifying amendment: information considered as non-confidential concerns only substances 
as such, not preparations and articles containing those substances. The legal implications for 
research of a pooling requirement should not be underestimated.

Módosítás: 232

116. cikk (1) bekezdés ka) pont (új)

ka) az anyag vagy készítmény 
vonatkozásában felhasználási kategóriák 
használata.

Indokolás

This information is not necessarily confidential and should be included in the list.

Módosítás: 233

116. cikk (2) bekezdés da) pont (új)

da) a későbbi felhasználó által közvetlenül 
bejegyeztetett felhasználás.

Indokolás

In many industries the chemical components used are considered intellectual property. 
Disclosure of a chemical could reveal confidential business information and hurt a business's 
competitiveness. As such, the identity of prior registrants to new registrants should be 
protected against disclosure. The same should apply to downstream users who should not be 
obliged to disclose their chemicals up the supply chain to the chemical manufacturer.

Módosítás: 234
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116. cikk (2) bekezdés da) pont (új)

da) amennyiben a VII. vagy VIII. melléklet 
előírja, azok az elemzési módszerek, 
amelyek lehetővé teszik a veszélyes anyagok 
kimutatásá ta környezetben való
kibocsátáskor, valamint az emberre 
gyakorolt közvetlen expozíciós hatás 
meghatározását;

Indokolás

Analytical methods should be treated as confidential and are of no significance to the general 
public. This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to 
the articles of Title XI: Information.

Módosítás: 235

117. cikk

A 115. és 116. cikktől függetlenül az 
Ügynökség által átvett információkat a 
304/2003/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, illetve a Szerződés 181a. cikkének 
(3) bekezdése alapján a Közösség és az 
érintett harmadik fél között létrejött 
megállapodással összhangban egy harmadik 
ország kormánya vagy egyéb testülete, illetve 
egy nemzetközi szervezet rendelkezésére 
bocsátják, amennyiben teljesülnek a következ
ő feltételek:

A 115. és 116. cikktől függetlenül az 
Ügynökség által átvett információkat a 
304/2003/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, illetve a Szerződés 181a. cikkének 
(3) bekezdése alapján a Közösség és az 
érintett harmadik fél között létrejött 
megállapodással összhangban egy harmadik 
ország kormánya vagy kormányzati 
intézménye, illetve egy nemzetközi szervezet 
rendelkezésére bocsátják, amennyiben 
teljesülnek a következő feltételek:

a) a megállapodás célja az azokkal a vegyi 
anyagokkal kapcsolatos jogszabályoknak a 
végrehajtása és adminisztrációja terén való
együttműködés, amelyeket e rendelet 
szabályoz;

a) a megállapodás célja az azokkal a vegyi 
anyagokkal kapcsolatos jogszabályoknak a 
végrehajtása és adminisztrációja terén való
kormányzati együttműködés, amelyeket e 
rendelet szabályoz;

b) a harmadik fél a kölcsönös megállapodás 
értelmében védi az információk 
bizalmasságát.

b) a harmadik fél a kölcsönös megállapodás 
értelmében védi az információk 
bizalmasságát.

Indokolás

In order to prevent the fraudulent use of information, it should be clearly established that 
cooperation under Article 117 concerns only national and international government 
institutions.

Módosítás: 236



AD\579754HU.doc 133/157 PE 353.595v03-00

HU

120. cikk

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

A tagállamok illetékes hatóságai az 
Ügynökség által kidolgozandó
iránymutatások alapján tájékoztatják a 
nyilvánosságot a vegyi anyagok 
kockázatáról, amennyiben azt az emberi 
egészség és a környezet védelme 
szempontjából szükségesnek tartják.

Indokolás

Guidelines should be drawn up to ensure uniformity in the way the Member States’ national 
authorities inform the public.

Módosítás: 237

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. Ennek ki 
kell terjednie többek között a kis- és 
középvállalkozások számára 
nyújtandó tanácsadásra a rendelet 
hatálya alatti kötelezettségeik 
teljesítése vonatkozásában.

Indokolás

In particular SMEs may require special help so as to meet their obligations. 

Módosítás: 238

122. cikk

A tagállamok fenntartják a hivatalos ellen
őrzések rendszerét és az adott 
körülményeknek megfelelő tevékenységeket.

A tagállamok fenntartják a hivatalos ellen
őrzések rendszerét és az adott 
körülményeknek megfelelő tevékenységeket. 
Az Ügynökség jogosult arra, hogy a 
tagállamoktól megkövetelje ellenőrzések és 
más tevékenységek végrehajtását.
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Indokolás

Management of the REACH system relies on uniform implementation of the provisions 
throughout the common market. The Agency must therefore be in a position to require the 
Member States to carry out certain controls or activities.

Módosítás: 239

123. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértésekor 
alkalmazandó szankciókkal kapcsolatos 
rendelkezéseket, és meghozzák a szankciók 
végrehajtása érdekében szükséges 
intézkedéseket. Az előírt szankcióknak 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó erej
űnek kell lenniük. A tagállamok az e rendelet 
hatálybalépésétől számított tizennyolc 
hónapon belül értesítik a Bizottságot ezekről 
a rendelkezésekről, és haladéktalanul 
értesítik a rendelkezések őket érintő, későbbi 
módosításairól.

(1) A tagállamok az Ügynökség által 
kidolgozandó iránymutatások alapján
megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek 
megsértésekor alkalmazandó szankciókkal 
kapcsolatos rendelkezéseket, és meghozzák a 
szankciók végrehajtása érdekében szükséges 
intézkedéseket. Az előírt szankcióknak 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó erej
űnek kell lenniük. A tagállamok az e rendelet 
hatálybalépésétől számított tizennyolc 
hónapon belül értesítik a Bizottságot ezekről 
a rendelkezésekről, és haladéktalanul 
értesítik a rendelkezések őket érintő, későbbi 
módosításairól.

Indokolás

To leave the system of penalties to the Member States’ discretion alone would lead to the 
existence of differing penalties within the Union. If the objectives of REACH are to be 
attained, there must be a harmonised system of penalties and harmonised implementation. 

Módosítás: 240

128. cikk

A mellékletek a 130. cikk (3) bekezdésében 
említett eljárással összhangban 
módosíthatók.

A mellékletek a 130. cikk (3) bekezdésében 
említett eljárással összhangban 
módosíthatók.

A rendelet hatálybalépését követő 18 
hónapon belül a II. melléklet elejére egy 
szakaszt kell beilleszteni, amely az anyagok 
és/vagy anyagcsoportok mentességéhez
objektív kritériumokat határoz meg. 

Indokolás
The current Annex II is based on "historical precedent". As such it is inconsistent and builds 
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on unclear criteria, leading to absurdities where one of two similar substances is excluded 
while the other is not (i.e. succrose and fructose). The Commission should be given a deadline 
within which it shall develop clear objective criteria for granting the exemptions contained in 
Annex II, so that a logical and comprehensive list of exempted substances can be developed.

Módosítás: 241

132a. cikk (új)

Közbenső utólagos hatásvizsgálat

(1) Ennek a rendeletnek a hatálybalépést 
követő öt év eltelte után, a 133. cikk 
rendelkezései érvényességének sérelme 
nélkül, a Bizottság elvégzi ennek a 
rendeletnek a közbenső utólagos
hatásvizsgálatát. Az utólagos hatásvizsgálat 
felméri a rendeletnek a végrehajtás során 
betöltött szerepét, összeveti az elért 
eredményeket a korábbi elvárásokkal, és 
kiértékeli a rendelet által a belső piacra és 
azon belül a versenyre gyakorolt hatásokat.
(2) A Bizottság az utólagos hatásvizsgálat 
eredményeit legkésőbb [a rendelet 
hatálybalépésétől számított hatodik évben] 
az Európai Parlament és a Tanács elé
terjeszti. A Bizottság az utólagos
hatásvizsgálat eredményei alapján 
kidolgozza a rendelet szükségesnek vélt 
módosításaira vonatkozó javaslatot.

Indokolás

Considering the importance of the regulatory system REACH sets up, it is necessary to 
evaluate the results achieved in the first years of implementation in order to check whether 
the initial targets can be met, and if not, to make the necessary adjustments.

Módosítás: 242

134. cikk

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, 90/394/EGK, 91/155/EGK,
91/157/EGK, 93/67/EGK, 93/105/EGK, 
valamint 2000/21/EK, 2002/95/EK és 
2004/37/EK irányelv és a 793/93/EGK és 
1488/94/EK rendelet hatályát veszti.
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Indokolás
Duplication of rules should be avoided. The amendments to the previous articles make it 
possible to dispense with the above directives and regulations.

Módosítás: 243

135a. cikk (új)

A 98/24/EK irányelv 1. cikkének (2) 
bekezdése a következő szavakkal egészül ki:

„Ennek az irányelvnek a követelményei 
nem alkalmazandók a xxx/EK rendelet 
(REACH rendelet) hatálya alatti 
kötelezettségek esetén.”

Indokolás

To clarify the fact that REACH takes priority and avoid duplication.

Módosítás: 244

135b. cikk (új)

A 89/106/EGK irányelv 1. cikkének (1) 
bekezdése a következő szavakkal egészül ki:

„Építőipari termékekre ennek az 
irányelvnek a higiéniával, egészség- és 
környezetvédelemmel kapcsolatos 
követelményei nem vonatkoznak, ha a 
xxx/EK rendelet (REACH rendelet) ezekkel 
az anyagokkal kapcsolatosan 
kötelezettségeket ír elő.”

Indokolás

To clarify the fact that REACH takes priority and avoid duplication.

Módosítás: 245

I. melléklet 0. rész 0.2) pont
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0.2) A vegyi anyagbiztonsági értékelésnek 
meg kell határoznia minden azonosított 
alkalmazást. Figyelembe kell vennie az anyag 
önmagában (beleértve minden főbb 
szennyezést vagy adalékot), készítményben 
vagy készítménycsoportban történő
használatát. Az értékelésnek figyelembe kell 
vennie az anyag élettartamának valamennyi 
fázisát, az azonosított alkalmazások 
meghatározása szerint. A vegyi 
anyagbiztonsági értékelésnek az anyag 
lehetséges kedvezőtlen hatásainak az adott 
anyagnak történő emberi és/vagy környezeti 
expozíció ismert vagy ésszerűen előre látható
összehasonlításán kell alapulnia.

0.2) A vegyi anyagbiztonsági értékelésnek 
meg kell határoznia minden azonosított, évi 
legalább 1 tonna mennyiségben történő
alkalmazást. Figyelembe kell vennie az anyag 
önmagában (beleértve minden főbb 
szennyezést vagy adalékot), készítményben 
vagy készítménycsoportban történő
használatát. Az értékelésnek figyelembe kell 
vennie az anyag élettartamának valamennyi 
fázisát, az azonosított alkalmazások 
meghatározása szerint. A vegyi 
anyagbiztonsági értékelésnek az anyag 
lehetséges kedvezőtlen hatásainak az adott 
anyagnak történő emberi és/vagy környezeti 
expozíció ismert vagy ésszerűen előre látható
összehasonlításán kell alapulnia.

Módosítás: 246

I. melléklet 4. szakasz 4.2) pont

4.2) Ha az anyag megfelel a kritériumoknak, 
akkor kibocsátás-jellemzést kell végezni, 
amely tartalmazza az 5. szakaszban leírt 
expozíciós értékelés vonatkozó részeit. 
Tartalmaznia kell különösen egy becslést a 
gyártó vagy az importőr és minden 
azonosított alkalmazás által végzett 
tevékenységek során a különböző környezeti 
elemekbe kibocsátott anyagmennyiségekre 
vonatkozóan, valamint azon valószínű
módok azonosítását, melyek által az emberek 
vagy a környezet az anyagnak ki vannak 
téve.

4.2) Ha az anyag megfelel a kritériumoknak, 
akkor kibocsátás-jellemzést kell végezni, 
amely tartalmazza az 5. szakaszban leírt 
expozíciós értékelés vonatkozó részeit. 
Tartalmaznia kell különösen egy becslést a 
gyártó vagy az importőr és minden 
azonosított, évi legalább 1 tonna 
mennyiségben történő alkalmazás által 
végzett tevékenységek során a különböző
környezeti elemekbe kibocsátott 
anyagmennyiségekre vonatkozóan, valamint 
azon valószínű módok azonosítását, melyek 
által az emberek vagy a környezet az 
anyagnak ki vannak téve. 

Módosítás: 247

I. melléklet 5. szakasz 5.1.1) pont (1) albekezdés
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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 azonosított, 
évi legalább 1 tonna mennyiségben történő
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:

Módosítás: 248

I. melléklet 5.2. szakasz 5.2.4) pont (1) albekezdés

5.2.4) Az expozíciós szint becslését el kell 
végezni minden népességcsoportra
(alkalmazottak, fogyasztók és esetleg a 
környezet révén közvetve exponált emberek) 
és azokra a környezeti szférákra, melyekre 
vonatkozóan az anyagnak történő expozíció
ismert vagy ésszerűen előre látható. 
Minden lényeges emberi expozíciós módot 
(belélegzés, szájon, bőrön keresztüli, továbbá
az összes lényeges expozíciós mód 
kombinációján keresztüli) meg kell határozni. 
Az ilyen becsléseknél figyelembe kell venni 
az expozíciós mód térbeli és időbeli 
eltéréseit. Az expozíciós becslésnek 
különösen az alábbiakat kell figyelembe 
vennie:

5.2.4) Az expozíciós szint becslését 
népességcsoportokra (alkalmazottak, 
fogyasztók és esetleg a környezet révén 
közvetve exponált emberek) és azokra a 
környezeti szférákra kell elvégezni, melyekre 
vonatkozóan az anyagnak történő expozíciót
a legmagasabbként határozták meg. A 
leglényegesebb emberi expozíciós módot 
(belélegzés, szájon, bőrön keresztüli, továbbá
az összes lényeges expozíciós mód 
kombinációján keresztüli) meg kell határozni. 
Az ilyen becsléseknél figyelembe kell venni 
az expozíciós mód térbeli és időbeli 
eltéréseit. Az expozíciós becslésnek 
különösen az alábbiakat kell figyelembe 
vennie:

Indokolás
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Full exposure and risk assessment taking into account all uses is impractical and too 
complex, particularly for SMEs. Priority should be given to the highest risk exposure, as 
recommended by ECETOC (European Centre for Ecotoxicology and Toxicology) in the 
Chemicals Targeted Risk Assessment.

Módosítás: 249

I. melléklet 5.2. szakasz 5.2.4) pont új albekezdés a francia bekezdések után

Amennyiben a legnagyobb expozícióhoz 
vezető leírás szerinti expozíció nincs 
megfelelő mértékben az emberekre és a 
környezetre vonatkozó, becsült hatásmentes 
szint alatt, alaposabb expozícióbecslést kell 
készíteni.

Indokolás

Full exposure and risk assessment taking into account all uses is impractical and too 
complex, particularly for SMEs. Priority should be given to the highest risk exposure, as 
recommended by ECETOC (European Centre for Ecotoxicology and Toxicology) in the 
Chemicals Targeted Risk Assessment.

Módosítás: 250

I. melléklet 5.2 szakasz 5.2.5a) pont (új)

5.2.5a) Az expozíciós szintek érvényes 
becsléseit egyszerűsíteni lehet speciális 
informatikai eszközök alkalmazásával, 
beleértve az ágazatspecifikus informatikai 
eszközöket is, amennyiben azok 
rendelkezésre állnak.

Indokolás

To help SMEs to comply with their obligations, specific and specialised IT tools to assess 
exposure exist or can be developed. 

Módosítás: 251

Ib. melléklet (1) albekezdés a cím után
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Készítmény esetében a vegyi anyagbiztonsági 
jelentést az I. melléklet szerint, az alábbi 
módosításokkal kell elkészíteni: 

Készítmény esetében, kivéve, ha az 
anyagokat a 13. cikk (2) bekezdése alapján 
ez alól kivonják, a vegyi anyagbiztonsági 
jelentést az I. melléklet szerint, az alábbi 
módosításokkal kell elkészíteni: 

Indokolás

For safety assessments of preparations, only data concerning substances which exceed certain 
minimum concentrations is relevant. Pursuant to Article 13(2), the chemical safety assessment 
need not be performed for a substance which is present in a preparation if the concentration 
of the substance in the preparation is less than the values shown in subparagraphs (a) to (e). 
In the interest of greater clarity, corresponding provisions should be inserted in Annex Ib, as 
the formulations in Annex Ib, e.g. 'each substance in the preparation' or 'all substances in the 
preparation', are misleading.

Preparations such as fragrances and flavours are highly complex mixtures, of which 
numerous variants are traded daily, and which are frequently modified. A chemical safety 
assessment as prescribed in Annex 1b is highly impractical. The objectives of Annex 1b can 
also be met in other, more practical ways tailored to specific categories of preparations, 
while taking into account the general nature of these preparations and maintaining the 
objectives of Annex 1b.

Módosítás: 252

II. melléklet új bejegyzések

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

231-096-4      Vas                7439-89-6

265-995-8     Cellulózpép  65996-61-4

232-350-7   Terpentinolaj/fa terpentin 8006-
64-2
232-304-6    Nyers tallolaj         8002-26-4

232-50-64    Ca-lignoszulfonát 8061-52-7

232-50-59   Na-lignoszulfonát 8061-51-6
232-50-85 NH4-lignoszulfonát 8061-53-8

232-51-06  Lignoszulfonsav      8062-15-5

295-731-7      Nem oxid üveg    92128-37-5

305-415-3    Üveg, oxid          94551-67-4
305-416-9     Üveg, oxid          94551-68-5

266-046-0     Üveg, oxid          65997-17-3

215-171-9     Magnéziumoxid   1309-48-4
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200-578-6     Etanol                    64-17-5

231-959-9      Oxigén O2 7782-44-7
231-098-5      Kripton Kr       7439-90-9

231-110-9      Neon Ne          7440-01-9

231-168-5     Hélium He       7440-59-7
231-172-7     Xenon Xe        7440-63-3

200-812-7    Metán CH4     78-82-8

Indokolás

The substances added to Annex II are either already covered by existing legislation, are not 
considered dangerous, or are components of substances included in Annex III to the 
Regulation. Also, substances that have been used for several hundreds of years in a variety of 
different applications with negligible risk are excluded from registration to make the system 
more workable.

Módosítás: 253

III. melléklet 1a) pont (új)

A II. mellékletben felsorolt anyagok, 
amelyeket alternatív gyártási eljárással 
állítottak elő;

Indokolás

It is illogical to exempt a substance if it is produced in one way but not in another. If the 
naturally occurring substance does not require registration, the manufactured version of the 
same substance should also be exempt. The manufacturing process itself is covered under 
other legislation.

Módosítás: 254

III. melléklet 8) pont

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 anyagok,
beleértve a 3. cikkben említett növényi 
eredetű anyagokat, ha a gyártás során nem 
módosulnak kémiailag, kivéve, ha a 67/548 
irányelv értelmében megfelelnek a 
veszélyesként való osztályozás 
kritériumának;

Indokolás



PE 353.595v03-00 142/157 AD\579754HU.doc

HU

The way minerals and ores are now included in Annex III is unworkable. Both minerals and 
ores are difficult to classify due to the nature of the material and their varying composition. 
Further, registration of minerals and ores is unnecessary since current legislation (e.g. the 
mining waste Directive, IPPC) covers them sufficiently.

Módosítás: 255

III. melléklet 9a) pont (új)

9a) Ásványok, ércek és koncentrátumok 
valamint azokból ásványtani vagy fizikai 
átalakítási folyamatokkal nyert egyéb 
anyagok;

Indokolás

The way minerals and ores are now included in Annex III is unworkable. Both minerals and 
ores are difficult to classify due to the nature of the material and their varying composition. 
Further, registration of minerals and ores is unnecessary since current legislation (e.g. the 
mining waste Directive, IPPC) covers them sufficiently.

Módosítás: 256

III. melléklet 9a) pont (új)

9a) Földgáz-kondenzátumok, folyékony
petróleum gáz (LPG), koksz és metán.

Indokolás

These substances are already well regulated under current legislation. Their hazards are well 
known, and they are normally transformed before use into other substances, which are subject 
to registration. LPG should be included in Annex III to the REACH Regulation in view of its 
natural origins, its similarities with other natural products listed in Annex III, and its known 
effects as regards safety, health and the environment. Coke is a 'cleaner' version of coal 
(without impurities), which is already exempt from registration.

Módosítás: 257

III. melléklet 9b) pont (új)

9b) Fémek és ötvözetek szilárd formában.

Indokolás

Disproportionate effort needed for registration: experience over decades indicates no risk to 
man or the environment.
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Módosítás: 258

III. melléklet 9c) pont (új)

9c) A feldolgozás során keletkező gázok, 
mint a kokszolókemence-gáz, nagyolvasztó-
gáz és fűtőgázok olajfinomítókban, 
valamint azok összetevői.

Indokolás

Process gases (coke oven gas, blast furnace gas and fuel gas in oil refineries) are currently 
exempt from registration if used on site. However, when process gas leaves the site it is 
potentially subject to registration. This creates legal uncertainty and distorts the level playing 
field with other major fuels, such as natural gas, crude oil and coal, which are exempt from 
registration. This could unintentionally hamper the recycling and re-use of resources. Coke 
has fewer intrinsic hazardous properties than coal and should therefore be exempted, as coal 
is, from registration.

Módosítás: 259

III. melléklet 9d) pont (új)

9d) Növényi és állati eredetű olajok és 
zsírok.

Indokolás

These substances are of natural origin. There is already considerable information on them, 
and experience in use, to indicate that their properties and risks are well known. The 
substances are considered to be safe to human health and the environment. Several oils are 
already included in Annex II and exempted from registration.

Módosítás: 260

III. melléklet 9e) pont (új)

9e) Papíripari rostanyag.

Indokolás

Risk to man or the environment can be ruled out.

Módosítás: 261

IV. melléklet 6a. szakasz (új)
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6a. Információk a felhasználási és 
expozíciós kategóriákról
6a.1 Felhasználási kategóriák: 
6a.1.1 a) ipari felhasználás

b) szakmai felhasználás
c) fogyasztói felhasználás

6a.1.2 Az egyes kategóriákon belüli 
felhasználás részletezése:

a) zárt rendszerű felhasználás 
b) mátrixra vagy mátrixba 

kerülést eredményező felhasználás
c) nem diszpergáló felhasználás
d) diszpergáló felhasználás

6a.2 Expozíciós kategóriák
6a.2.1 Emberi expozíció:

a) szájon át
b) bőrön át
c) belélegzéssel

6a.2.2 Környezeti expozíció:
a) víz
b) levegő
c) talaj

6a.3 Az expozíció időtartama
a) véletlenszerű
b) eseti /rövid
c) folyamatos/gyakori

Indokolás

The additional basic information on exposure helps companies to develop their safety data 
sheet or guidance on safe use and enables the Agency to screen dossiers submitted to identify 
priority substances in the tonnage range between 1 and 10 tonnes for which it is necessary to 
request additional information from Annex V.

Módosítás: 262
V. melléklet 5.1.1 szakasz
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5.1.1. A Közösség területén történő
gyártásra, a gyártók és importőrök saját 
céljaira történő felhasználására, és 
valamennyi azonosított felhasználásra 
expozíciós forgatókönyvet kell kidolgozni. 
Az expozíciós forgatókönyv feltételek 
sorozata, mely leírja, hogyan állítják elő vagy 
használáják fel az anyagot az életciklusa 
során, illetve a gyártó vagy az importőr 
hogyan ellenőrzi, vagy a 
továbbfelhasználónak milyen tanácsokat ad 
annak ellenőrzésére, hogy az emberek és a 
környezet az anyag káros hatásainak 
mennyire vannak kitéve. Ezek az expozíciós 
forgatókönyvek olyan sokrétűek vagy 
specifikusak lehetnek, amennyire csak 
szükséges. Az expozíciós forgatókönyvet a 
vegyi anyagokról szóló biztonsági jelentés 
megfelelő fejszövege alatt kell benyújtani, és 
a biztonsági adatlaphoz tartozó mellékletben 
kell összefoglalni, és egy megfelelő rövid 
címmel kell ellátni, mely a felhasználást 
tömören és általánosságban leírja. 
Nevezetesen az expozíciós forgatókönyv, 
ahol helytálló, leírást tartalmaz az 
alábbiakról:

5.1.1. A Közösség területén történő
gyártásra, a gyártók és importőrök saját 
céljaira történő felhasználására, és 
valamennyi azonosított, éves szinten egy 
tonna, vagy annál nagyobb mennyiségű
felhasználásra, expozíciós forgatókönyvet 
kell kidolgozni. Az expozíciós forgatókönyv 
feltételek sorozata, mely leírja, hogyan 
állítják elő vagy használáják fel az anyagot az 
életciklusa során, illetve a gyártó vagy az 
importőr hogyan ellenőrzi, vagy a 
továbbfelhasználónak milyen tanácsokat ad 
annak ellenőrzésére, hogy az emberek és a 
környezet az anyag káros hatásainak 
mennyire vannak kitéve. Ezek az expozíciós 
forgatókönyvek olyan sokrétűek vagy 
specifikusak lehetnek, amennyire csak 
szükséges. Az expozíciós forgatókönyvet a 
vegyi anyagokról szóló biztonsági jelentés 
megfelelő fejszövege alatt kell benyújtani, és 
a biztonsági adatlaphoz tartozó mellékletben 
kell összefoglalni, és egy megfelelő rövid 
címmel kell ellátni, mely a felhasználást 
tömören és általánosságban leírja. 
Nevezetesen az expozíciós forgatókönyv, 
ahol helytálló, leírást tartalmaz az 
alábbiakról: 

Indokolás
It should be specified that only the uses where one tonne or more of the substance is involved 
are included.

Módosítás: 263

V. melléklet 7) pont - Ökotoxikológiai információ, 1. oszlop, 1.1a alpont (új)

7.1.1a. Algákon végzett növekedésgátlás-
vizsgálat

Módosítás: 264

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

7a) Biológiai lebonthatóság

7.1 Kész biológiai lebonthatóság
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Módosítás: 265

V. melléklet 7.1.1 pont bal oszlop

7.1.1. Rövid távú toxicitási tesztelés 
Daphnián

7.1.1. Rövid távú toxicitási tesztelés 
Daphnié-n vagy halakon

Indokolás

Undertakings should be free to submit existing short-term toxicity tests on fish instead of 
toxicity on daphnia.

Módosítás: 266

V. melléklet 6) pont - Toxikológiai információ 1 oszlop 6) pont -1 alpont (új)

-1. Akut toxicitás
Az alábbi módokon keresztül:

- szájon keresztül
- belélegzésen keresztül

- bőrön keresztül

Módosítás: 267

VI. melléklet 6.1-6.4.3) pontok 1. oszlop

6.1) Bőrirritáció (e pont minden része) törölve

6.2) Szemirritáció (e pont minden része) törölve

6.4) Mutagenicitás (e pont minden része) törölve

(deleted and moved to Annex VII)

Indokolás

This is the first amendment of a set of amendments (43-49) specifying the information 
requirements for 10 to 100 tonnes which require enterprises to generate the information that 
is needed for adequate control of the risks to human health and environment from the use of 
their substances, and in a situation in which the requirements in the Commission proposal are 
likely to be disproportionate.

At the same time, these amendments will reduce the requirements for quantities of 10 to 
100 tonnes, where the risk of substances being withdrawn is likely to be high, with adverse 
consequences for downstream users, especially SMEs. These amendments therefore preserve 
an essential channel of innovation by reducing the risk of substances being withdrawn, with 
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consequent high reformulation costs.

It is proposed that Annex VI, which includes information in addition to information required 
pursuant to Annex V, will be limited to information on acute toxicity and biodegradation. The 
other information requirements laid down in Annex VI of the Commission proposal are moved 
to Annex VII, namely the requirements for higher-volume substances (100 tonnes and more).

These amendments should be seen as providing continuity with the approach proposed for the 
very-low-volume range of 1- 10 tonnes, where specific arrangements are proposed, and for 
the higher volumes in the range over 100 tonnes, where no reduction in data requirements is 
proposed, within the overall goal of sustainable development. 

The first amendment, 21, focuses on this information, which is most important for developing 
adequate risk management measures while addressing the significant risk of substance 
withdrawal in the tonnage range between 10 and 100 tonnes created by the Commission 
proposal. The proposed amendment therefore moves the information requirements under 
points 6.1 – 6.4 to Annex VII.

Módosítás: 268

VI. melléklet 6.1-6.4.3) pontok 1. és 2. oszlop (a 6. szakasz kiegészítése a 6.4) pont előtt)

6.1) Bőrirritáció
6.1.1) In vivo bőrirritáció 6.1.1) A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:

az anyag korrozív; vagy

az anyag erős sav (pH < 2,0) vagy lúg 
(pH > 11,5); vagy 
az anyag szobahőmérsékleten gyúlékony; 
vagy 

az anyag nagyon mérgező bőrrel 
érintkezve; vagy 
a bőrrel való érintkezési módra vonatkozó
akut toxicitási vizsgálat nem jelez b
őrirritációt a dózis határértékig 
(2000 mg/testsúly kg); vagy 

az V. melléklet 6.1. szakaszában előírt 
tesztelési stratégiából származó adat 
megfelelő az anyag bőrre korrozívként vagy 
bőrre irritálóként való osztályozásához.

6.2) Szemirritáció
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6.2.1) In vivo szemirritáció 6.2.1) A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:

az anyag korrozív; vagy
az anyag erős sav (pH < 2,0) vagy lúg 
(pH > 11,5); vagy 

az anyag szobahőmérsékleten gyúlékony; 
vagy 
az anyagot bőrre irritálóként osztályozták b
őrrel való érintkezéskor, és feltéve, hogy a 
bejegyeztetésre kötelezett az anyagot szemre 
irritálóként osztályozza; vagy 
az V. melléklet 6.2. szakaszában előírt 
tesztelési stratégiából származó adat 
megfelelő az anyag szemre irritálóként való
osztályozásához.

6.4) Mutagenicitás
6.4.2) In vitro citogenicitási vizsgálat eml
őssejteken

6.4.2) A vizsgálatot nem kell elvégezni

ha megfelelő in vivo citogenicitási 
tesztadatok állnak rendelkezésre; vagy 

az anyagról ismeretes, hogy 1. vagy 2. 
kategóriájú karcinogén.

6.4.3) Emlőssejtekben bekövetkező
génmutáció in vitro vizsgálata, ha az V. 
melléklet 6.4.1. és a VI. melléklet 6.4.2. 
eredménye negatív.

6.4.3) A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha 
megbízható in vivo emlőssejt génmutációs 
tesztből megfelelő adatok állnak 
rendelkezésre.

6.4) Fontolóra kell venni megfelelő in vivo 
mutagenicitási vizsgálat elvégzését, ha az V. 
vagy VI. mellékletben szereplő bármelyik 
mutagenicitási vizsgálat eredménye pozitív.

(A VI. mellékletből áthelyezett szöveg; a jelenlegi 2. oszlop és 6.4. sor változatlan)

Indokolás

This amendment is a consequence of the amendment to Annex VI, as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. For mutagenicity it ensures that, if there is a positive result from 
an in vitro study, it will be investigated further.

Módosítás: 269

VII. melléklet 6. szakasz 6.4) pont a 2. oszlopban
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6.4) Ha a mutagenicitási tesztek 
bármelyikének pozitív az eredménye, az V. 
vagy VI. mellékletben, és nincs rendelkezésre
álló eredmény in vivo vizsgálatból, a 
bejegyeztetésre kötelezettnek megfelelő in 
vivo mutagenicitási vizsgálatra kell javaslatot 
tennie. Ha bármely rendelkezésre álló in vivo
vizsgálat eredménye pozitív, további megfelel
ő in vivo vizsgálatokra kell javaslatot tenni.

6.4) Ha a mutagenicitási tesztek 
bármelyikének pozitív az eredménye, az V. 
mellékletben vagy a fenti tesztek között, és 
nincs rendelkezésre álló eredmény in vivo
vizsgálatból, a bejegyeztetésre kötelezettnek 
megfelelő in vivo mutagenicitási vizsgálatra 
kell javaslatot tennie. Ha bármely 
rendelkezésre álló in vivo vizsgálat 
eredménye pozitív, további megfelelő in vivo
vizsgálatokra kell javaslatot tenni.

Indokolás

This amendment is a consequence of the amendment to Annex VI, as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. For mutagenicity it ensures that, if there is a positive result from 
an in vitro study, it will be investigated further.

Módosítás: 270

VI. melléklet 6.1.1-6.4) pontok 2. oszlop

6.1.1) (e pont teljes szövege) törölve

6.2.1) (e pont teljes szövege) törölve

6.4.2) (e pont teljes szövege) törölve

6.4.3) (e pont teljes szövege) törölve

6.4) (e pont teljes szövege) törölve

(törölve és áthelyezve a VII. mellékletbe)

Módosítás: 271

VI. melléklet 6.5) pont 1. oszlop

6.5) Akut toxicitás 6.5) Akut toxicitás
A vizsgálatot egy módra, lehetőleg a szájon 
keresztülire kell elvégezni, hacsak a 
bejegyeztetésre kötelezett egy másik módot
nem tart megfelelőbbnek. 

Gázok és illékony folyadékok esetében (g
őznyomás 10-2 Pa feletti 20 °C-on) az 
információt a belélegzési módra kell megadni 
(6.5.2).

Gázok és illékony folyadékok esetében (g
őznyomás 10-2 Pa feletti 20 °C-on) az 
információt a belélegzési módra kell megadni 
(6.5.2).



PE 353.595v03-00 150/157 AD\579754HU.doc

HU

A gázoktól eltérő anyagok esetében a 
6.5.1–6.5.3. pontok alatt említett 
információkat legalább két módra meg kell 
adni, melyek közül az egyik a szájon 
keresztüli. A második mód kiválasztása az 
anyag jellegétől és az emberi expozíció
valószínű módjától függ. Ha csak egy 
expozíciós mód van, csak arra a módra kell 
tájékoztatást adni.

A gázoktól eltérő, gyártónként vagy import
őrönként évi legalább 100 tonna mennyiség
ű anyagok esetében a 6.5.1–6.5.3. pontok 
alatt említett információkat legalább két 
módra meg kell adni, melyek közül az egyik 
a szájon keresztüli. A második mód 
kiválasztása az anyag jellegétől és az emberi 
expozíció valószínű módjától függ. Ha csak 
egy expozíciós mód van, csak arra a módra 
kell tájékoztatást adni.

Indokolás

The risk of substance withdrawal in the tonnage range between 10 and 100 tonnes created by 
the Commission proposal requires a reduction in the information requirements. This 
amendment therefore focuses on the information which is most important for developing 
adequate risk management measures, and thereby safeguards health and the environment. 

Módosítás: 272

VI. melléklet 6.5-6.5.3) pontok 1. oszlop

6.5) Akut toxicitás (a teljes szöveg és a 6.5. 
1. oszlop pontjai)

törölve

Indokolás

As this information requirement is now included in Annex V, it can be deleted here.

Módosítás: 273

VI. melléklet 6.5-6.5.3) pontok 2. oszlop

6.5) (a teljes szöveg és 6.5. 2. oszlop pontjai) törölve

Indokolás

As this information requirement is now included in Annex V, it can be deleted here.

Módosítás: 274

VI. melléklet 6.6-6.8.1) pontok 1. oszlop

6.6) Ismételt dózis toxicitása (a teljes szöveg 
és 6.6. 1. oszlop pontjai)

törölve

6.7) Reprodukciós toxicitás (a teljes szöveg 
és a 6.7. 1. oszlop pontjai)

törölve
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6.8) Toxikokinetika (a 6.8. 1. oszlop pontjai 
is)

törölve

(törölve és áthelyezve a VII. mellékletbe)

Indokolás

This amendment focuses on the information which is most important for developing adequate 
risk management measures, while addressing the significant risk of substance withdrawal in 
the tonnage range between 10 and 100 tonnes created by the Commission proposal. The 
proposed amendment therefore moves the information requirements under points 6.6 – 6.8 to 
Annex VII.

Módosítás: 275

VI. melléklet 6.6.1-6.7.2) pontok 2. oszlop

6.6.1) (teljes szöveg, 2. oszlop) törölve
6.7) (teljes szöveg és 6.7. 2. oszlop pontjai) törölve

(törölve és áthelyezve a VII. mellékletbe)

Indokolás

This amendment focuses on the information which is most important for developing adequate 
risk management measures, while addressing the significant risk of substance withdrawal in 
the tonnage range between 10 and 100 tonnes created by the Commission proposal. The 
proposed amendment therefore moves the information requirements under points 6.6 – 6.8 to 
Annex VII.

Módosítás: 276

VII. melléklet 6.6.1) pont 1. és 2. oszlop (új, a VI. mellékletből áthelyezve, a jelenlegi 6.6.1) 
pont helyébe lép)

A Bizottság által javasolt szöveg

6.6.1) Rövid távú ismételt dózis toxicitási 
vizsgálat (28 nap), egy faj, hím és nőstény, a 
lejegyzés legmegfelelőbb módja, tekintettel 
az emberi expozíció valószínű módjára, 
kivéve, ha a VI. melléklet követelményeinek 
részeként már megadták, vagy ha a 6.6.2. 
pont szerinti tesztekre javaslatot tesznek. 
Ebben az esetben a IX. melléklet 3. pontja 
nem alkalmazandó..
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6.6.1) Rövid távú ismételt dózis toxicitási 
vizsgálat (28 nap), egy faj, hím és nőstény, a 
lejegyzés legmegfelelőbb módja, tekintettel 
az emberi expozíció valószínű módjára.

6.6.1) A rövid távú toxicitási vizsgálatot (28 
nap) nem kell elvégezni, ha:

megbízható szubkrónikus (90 nap) vagy –
krónikus toxicitási vizsgálat áll 
rendelkezésre, feltéve, hogy megfelelő
fajt és lejegyzési módszert alkalmaztak; 
vagy

ha az anyag azonnali lebomláson megy –
keresztül, és elegendő adat van a 
bomlási termékekről; vagy

a vonatkozó emberi expozíció kizárható.–

A megfelelő módot az alábbiak alapján kell 
kiválasztani:

A bőrön keresztüli mód vizsgálata megfelel
ő, ha:
(1) a gyártás és/vagy használat során 
valószínű a bőrrel való érintkezés; és 

(2) a fiziko-kémiai tulajdonságok sejtetik, 
hogy a bőrön keresztüli felszívódás jelentős 
mértékű; és

(3) az alábbi feltételek egyike teljesül:

- toxicitást figyelnek meg az akut b
őrtoxicitási tesztekben, alacsonyabb 
dózisnál, mint a szájon keresztüli toxicitási 
tesztben; vagy

- szervi hatásokat vagy a felszívódás más 
bizonyítékát figyelik meg bőr- és/vagy 
szemirritációs vizsgálatokban; vagy
- in vitro tesztek jelentős bőrön keresztüli 
felszívódást jeleznek; vagy

- jelentős bőrtoxicitást vagy bőrbe történő
behatolást figyelnek meg szerkezetileg 
kapcsolódó anyagoknál.

A bőrön keresztüli mód vizsgálata nem 
megfelelő, ha a molekulasúly által jelzetten 
a bőrön keresztüli felszívódás nem valószín
ű (MW > 800 vagy molekula-átmér
ő > 15 Å) és alacsony a zsírban oldódás 
(log Kow < -1 vagy > 4).

A belélegzéses mód vizsgálata megfelelő, 
ha:
(1) az emberek expozíciója belélegzésen 
keresztül valószínű; és 
(2) az alábbi feltételek egyike teljesül:
- az anyag gőznyomása 10-2 Pa feletti 20 °C-
on; vagy
- az anyag por, amely w/w alapján 1%-nál 
több részecskét tartalmaz, a részecskeméret 
tömegfelező aerodinamikai átmérője 
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Szubkrónikus toxicitási vizsgálatot (90 nap) 
(VII. melléklet 6.6.2.) kell javasolnia a 
bejegyeztetésre kötelezettnek, ha:

- az emberi expozíció gyakorisága és id
őtartama azt jelzi, hogy indokolt a hosszabb 
távú vizsgálat, valamint az alábbi feltételek 
egyike teljesül:
- egyéb rendelkezésre álló adatok azt jelzik, 
hogy az anyagnak lehetnek olyan veszélyes 
tulajdonságai, melyeket rövid távú
toxicitási vizsgálattal nem lehet kimutatni; 
vagy

- megfelelően tervezett toxikokinetikai 
vizsgálatok kimutatják, hogy az anyag vagy 
annak metabolitjai felhalmozódnak 
bizonyos szövetekben vagy szervekben, amit 
egy rövid távú toxicitási vizsgálat valószín
űleg nem mutatna ki, de ami hosszabb 
expozíció esetén kedvezőtlen hatásokat 
eredményezhet.
A bejegyeztetésre kötelezettnek további 
vizsgálatokat kell javasolnia, vagy az 
értékelő tagállam illetékes hatósága kérheti 
ezeket, a 39., 40. vagy 44. cikk értelmében, 
az alábbi esetekben:
- a nem észlelhető kedvezőtlen hatás szintje 
(NOAEL) meghatározásának 
sikertelensége a 28 napos vizsgálat során, 
kivéve, ha a NOAEL-érték 
meghatározásának sikertelenségét a kedvez
őtlen toxikus hatás hiánya okozza; vagy

- különösen veszélyes toxicitás esetén (pl. 
súlyos/komoly hatások); vagy

- olyan hatás jelzése esetén, melyre 
vonatkozóan a rendelkezésre álló bizonyíték 
nem megfelelő a toxikológiai és/vagy 
kockázatjellemzéshez. Ilyen esetekben is 
megfelelőbb az ilyen hatások kivizsgálására 
tervezett speciális toxikológiai vizsgálatok 
elvégzése (pl. immuntoxicitás, 
neurotoxicitás); vagy

- az eredeti ismételt dózis vizsgálatban 
alkalmazott expozíciós mód nem volt 
megfelelő a várt emberi expozíció
tekintetében, és az egyik módról a másikra 
való extrapolációt nem lehet levezetni; vagy
- az expozíció különösen veszélyes (pl. 
fogyasztási cikkekben való használat, ami 
olyan expozíciós szintekhez vezet, melyek 
közel vannak az emberekre gyakorolt 
toxicitás várható dózisszintjeihez); vagy
- a vizsgált anyaggal egyértelmű
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(új, áthelyezve a VI. mellékletből)

Indokolás

This amendment is a consequence of the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal.

Módosítás: 277

VII. melléklet 6.7) pont 1. és 2. oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg

6.7) Reprodukciós toxicitás 6.7) A vizsgálatokat nem kell elvégezni, ha:

- az anyag tudvalevően genotoxikus 
karcinogén, és megfelelő kockázatkezelési 
intézkedéseket foganatosítanak; vagy

- az anyag tudvalevően csírasejt mutagén, és 
megfelelő kockázatkezelési intézkedéseket 
foganatosítanak.

6.7.2) Fejlődési toxicitás vizsgálat, egy faj, a 
legalkalmasabb lejegyzési módszer, 
tekintettel az emberi expozíció valószínű
módjára (X. melléklet, B. 31 vagy 
OECD 414), kivéve, ha már megadták a VI. 
melléklet követelményeinek részeként.

6.7.2)A vizsgálatot először egy fajra kell 
elvégezni. Az első teszt eredménye alapján 
kell dönteni arról, hogy szükséges-e egy 
második fajra elvégezni a vizsgálatot. 

6.7.3) Kétgenerációs reprodukciós toxicitási 
vizsgálat, egy faj, hím és nőstény, a lejegyzés 
legalkalmasabb módja, tekintettel az emberi 
expozíció valószínű módjára, ha a 28 napos 
vagy 90 napos vizsgálat a szaporodási 
szerveken vagy szöveteken kedvezőtlen 
hatásokat mutat.

A Parlament módosítása
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6.7) Reprodukciós toxicitás 6.7) A vizsgálatokat nem kell elvégezni, ha:

- az anyag tudvalevően genotoxikus 
karcinogén, és megfelelő kockázatkezelési 
intézkedéseket foganatosítanak; vagy

- az anyag tudvalevően csírasejt mutagén, és 
megfelelő kockázatkezelési intézkedéseket 
foganatosítanak; vagy
- lényeges emberi expozíció kizárható.

6.7.1) Reprodukciós/fejlődési toxicitás 
vizsgálata, egy faj (OECD 421), ha nincs 
bizonyíték a rendelkezésre álló, szerkezetileg 
kapcsolódó anyagokról szóló információból, 
a (Q)SAR becslésekből vagy in vitro 
módszerekből, arra nézve, hogy az anyag fejl
ődésre mérgező lehet.

6.7.1) A vizsgálat pozitív eredményét ezen a 
szinten igazolni kell fejlődési toxicitási 
vizsgálattal, egy fajra, a legalkalmasabb 
lejegyzési módszerrel, tekintettel az emberi 
expozíció valószínű módjára (VI. melléklet, 
6.7.2).

6.7.2) Fejlődési toxicitás vizsgálat, a 
legalkalmasabb lejegyzési módszer, tekintettel 
az emberi expozíció valószínű módjára (X. 
melléklet, B. 31 vagy OECD 414). 

6.7.2) A vizsgálatot először egy fajra kell 
elvégezni. Az első teszt eredménye alapján 
kell dönteni arról, hogy szükséges-e egy 
második fajra elvégezni a vizsgálatot.

A kétgenerációs reprodukciós toxicitási 
vizsgálatra (6.7.3.) a bejegyeztetésre 
kötelezett akkor tesz javaslatot, ha az 
ismételt dózis toxicitási vizsgálat (90 nap) 
lehetséges reprodukciós toxicitást jelez (pl. 
szövetkórtani hatások a nemi mirigyekre), 
vagy az anyagnak szoros a szerkezeti 
kapcsolódása egy ismert reprodukciós 
méreggel.

6.7.3) Kétgenerációs reprodukciós toxicitási 
vizsgálat, egy faj, hím és nőstény, a lejegyzés 
legalkalmasabb módja, tekintettel az emberi 
expozíció valószínű módjára, ha a 28 napos 
vagy 90 napos vizsgálat a szaporodási 
szerveken vagy szöveteken kedvezőtlen 
hatásokat mutat.

(új, áthelyezve a VI. mellékletből)

Indokolás

This amendment is a consequence of the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal.
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Módosítás: 278

VII. melléklet 6.8) pont 1. oszlop (új, áthelyezve a VI. mellékletből)

6.8) Toxikokinetika 6.8) Toxikokinetika

6.8.1) Az anyag toxikokinetikai 
viselkedésének értékelése, olyan mértékben, 
amennyire következtetni lehet a vonatkozó, 
rendelkezésre álló információkból 

6.8.1) Az anyag toxikokinetikai 
viselkedésének értékelése, olyan mértékben, 
amennyire következtetni lehet a vonatkozó, 
rendelkezésre álló információkból 

(új, áthelyezve a VI. mellékletből)

Indokolás

This amendment is a consequence of the amendment to Annex VI, as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal.

Módosítás: 279

VI. melléklet 7.1) és 7.2.2-7.3.1) pontok 1. oszlop

7.1) Vízi élőlények toxicitása törölve

7.2.2) Abiotikus (teljes szöveg és a 7.2.2. 1. 
oszlop pontjai)

törölve

7.3) Környezeti sors és viselkedés (a szöveg 
és a 7.3. 1. oszlop pontjai)

törölve

(törölve és áthelyezve a VII. mellékletbe)

Indokolás

The risk of substance withdrawal in the tonnage range between 10 and 100 tonnes created by 
the Commission proposal requires a reduction in the information requirements. The proposed 
amendment therefore moves the information requirements under points 7.1, 7.2.2 and 7.3 to 
Annex VII.

Módosítás: 280

VI. melléklet 7.1.2) és 7.2.2.1-7.3.1) pontok 2. oszlop

7.1.2) (teljes szöveg, 2. oszlop) törölve

7.2.2.1) (teljes szöveg, 2. oszlop) törölve

7.3.1) (teljes szöveg, 2. oszlop) törölve
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(törölve és áthelyezve a VII. mellékletbe)

Indokolás

The risk of substance withdrawal in the tonnage range between 10 and 100 tonnes created by 
the Commission proposal requires a reduction in the information requirements. The proposed 
amendment therefore moves the information requirements under points 7.1, 7.2.2 and 7.3 to 
Annex VII.

Módosítás: 281

VII. melléklet 7.1) pont 1. és 2. oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg

7.1) Vízi élőlények toxicitása 7.1) A bejegyeztetésre kötelezett javaslatot 
tehet hosszú távú toxicitási vizsgálatra, ha az 
I. melléklet szerinti vegyi anyagbiztonsági 
értékelés azt jelzi, hogy a vízi élőlényekre 
gyakorolt hatások további vizsgálatára van 
szükség. A megfelelő vizsgálat(ok) 
kiválasztása az anyagbiztonsági értékelés 
eredményeitől függ.

7.1.5) Hosszú távú toxicitási vizsgálat 
Daphnián (kivéve, ha már megadták az V. 
melléklet követelményeinek részeként)

7.1.5) A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:

- az anyag valószínűleg nem hatol át biológiai 
szöveteken (MW > 800 vagy molekula-átmér
ő > 15 Å); vagy

- a vízi elem közvetlen vagy közvetett 
expozíciója valószínűtlen.

7.1.6) Halakon végzett hosszú távú
toxicitási vizsgálat (kivéve, ha már megadták 
a VI. melléklet követelményeinek részeként).

7.1.6) A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:

- az anyag valószínűleg nem hatol át biológiai 
szöveteken (MW > 800 vagy molekula-átmér
ő > 15 Å); vagy

- a vízi elem közvetlen vagy közvetett 
expozíciója valószínűtlen.

A tájékoztatást az alábbiak egyikére kell 
megadni: 7.1.6.1., 7.1.6.2. vagy 7.1.6.3.

7.1.6.1) Fiatal halak (FELS) toxicitási 
vizsgálata (OECD 210)

7.1.6.1) A FELS toxicitási vizsgálatra a 
bejegyeztetésre kötelezett tesz javaslatot, 
vagy azt kérheti az értékelő tagállam illetékes 
hatósága, a 39., 40. vagy 44. cikkek 
értelmében, ha az anyag bioakkumulációja 
valószínű. 
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7.1.6.2) Halembriókon vagy halivadékokon 
végzett rövid távú toxicitási vizsgálat (X. 
melléklet C.15 vagy OECD 212)

7.1.6.3) Fiatal halakon végzett növekedési 
vizsgálat (X. melléklet C.14 vagy 
OECD 215)

A Parlament módosítása

7.1) Vízi élőlények toxicitása 7.1) A bejegyeztetésre kötelezett javaslatot 
tehet hosszú távú toxicitási vizsgálatra, ha az 
I. melléklet szerinti vegyi anyagbiztonsági 
értékelés azt jelzi, hogy a vízi élőlényekre 
gyakorolt hatások további vizsgálatára van 
szükség. A megfelelő vizsgálat(ok) 
kiválasztása az anyagbiztonsági értékelés 
eredményeitől függ.

7.1.2) Növekedésgátlási vizsgálat algákon 7.1.2) A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:

az anyag nagyon oldhatatlan (vízben 
oldhatóság < 10 μg/l); vagy
az anyag valószínűleg nem hatol át 
biológiai szöveteken (MW > 800 vagy 
molekula-átmérő > 15 Å). 

7.1.3) Rövid távú toxicitási vizsgálat 
halakon: A bejegyeztetésre kötelezett 
fontolóra veheti a hosszú távú toxicitási 
vizsgálatot a rövid távú helyett. 

7.1.3) A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:
az anyag nagyon oldhatatlan (vízben 
oldhatóság < 10 μg/l); vagy

az anyag valószínűleg nem hatol át 
biológiai szöveteken (MW > 800 vagy 
molekula-átmérő > 15 Å), vagy
rendelkezésre áll egy hosszú távú toxicitási 
vizsgálat.
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A halakon végzett hosszú távú vízi toxicitási 
tanulmányra (VII. melléklet, 7.1.6.) a 
bejegyeztetésre kötelezett tesz javaslatot, 
vagy azt kérheti az értékelő tagállam 
illetékes hatósága a 39., 40. vagy 44. cikkek 
értelmében, ha az (előre jelzett) környezeti 
expozíció rövid távú vízi toxicitási adatok 
eredményeivel való összehasonlítása azt 
jelzi, hogy további vizsgálatot kell végezni 
vízi organizmusokon.

A halakon végzett hosszú távú vízi toxicitási 
vizsgálatot (VII. melléklet, 7.1.6.) meg kell 
fontolni, ha az anyag vízben alig oldódik 
(vízben oldhatóság < 1 mg/l).

7.1.4) Eleveniszap légzésgátló hatásának 
vizsgálata, kivéve, ha a szennyvízkezelő
rendszerbe történő kibocsátás valószínűsége 
kicsi

7.1.4) A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:

az anyag nagyon oldhatatlan (vízben 
oldhatóság < 10 μg/l); vagy

az anyag könnyen lebontható biológiailag, 
és az alkalmazott tesztelési koncentrációk 
azon a koncentrációtartományon belül 
vannak, amely a szennyvízkezelő
rendszerbe befolyó anyagban várható.

A vizsgálatot helyettesíteni lehet 
nitrifikációgátló hatás vizsgálattal, ha a 
rendelkezésre álló adatok azt mutatják, 
hogy az anyag gátolhatja a mikrobás 
növekedést vagy funkciót.

7.1.5) Hosszú távú toxicitási vizsgálat 
Daphnián (kivéve, ha már megadták az V. 
melléklet követelményeinek részeként)

7.1.5) A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:

- az anyag valószínűleg nem hatol át biológiai 
szöveteken (MW > 800 vagy molekula-átmér
ő > 15 Å); vagy

- a vízi elem közvetlen vagy közvetett 
expozíciója valószínűtlen.

7.1.6) Halakon végzett hosszú távú
toxicitási vizsgálat (kivéve, ha már megadták 
a VI. melléklet követelményeinek részeként).

7.1.6) A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:

- az anyag valószínűleg nem hatol át biológiai 
szöveteken (MW > 800 vagy molekula-átmér
ő > 15 Å); vagy

- a vízi elem közvetlen vagy közvetett 
expozíciója valószínűtlen.

A tájékoztatást az alábbiak egyikére kell 
megadni: 7.1.6.1., 7.1.6.2. vagy 7.1.6.3.
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7.1.6.1) Fiatal halak (FELS) toxicitási 
vizsgálata (OECD 210)

7.1.6.1) A FELS toxicitási vizsgálatra a 
bejegyeztetésre kötelezett tesz javaslatot, 
vagy azt kérheti az értékelő tagállam illetékes 
hatósága, a 39., 40. vagy 44. cikkek 
értelmében, ha az anyag bioakkumulációja 
valószínű. 

7.1.6.2) Halembriókon vagy halivadékokon 
végzett rövid távú toxicitási vizsgálat (X. 
melléklet C.15 vagy OECD 212)

7.1.6.3) Fiatal halakon végzett növekedési 
vizsgálat (X. melléklet C.14 vagy 
OECD 215)

(új, áthelyezve a VI. mellékletből)

Indokolás

This amendment is a consequence of the amendment to Annex VI, as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal.

Módosítás: 282

VII. melléklet 7.2.1a) pont 1. és 2. oszlop (új)

A Parlament módosítása

7.2.1a) Abiotikus

7.2.1a.1) Hidrolízis mint pH-funkció. 7.2.1a.1) A vizsgálatot nem kell elvégezni, 
ha:

az anyag könnyen lebontható biológiailag; 
vagy
az anyag vízben oldhatósága 10 μg/l alatti.

(új, áthelyezve a VI. mellékletből)

Indokolás

This amendment is a consequence of the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal.

Módosítás: 283

VII. melléklet 7.3) pont 1. és 2. oszlop
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A Bizottság által javasolt szöveg

7.3) Környezeti sors és viselkedés

7.3.2) Biokoncentráció (egy) vízi fajban, 
lehetőleg halban

7.3.2) A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:

- az anyag bioakkumulációs potenciálja 
alacsony (azaz log Kow < 3); vagy

- az anyag valószínűleg nem hatol át biológiai 
szöveteken (MW > 800 vagy molekula-átmér
ő > 15 Å); vagy

- a vízi elem közvetlen vagy közvetett 
expozíciója valószínűtlen.

7.3.3) További adszorpciós/deszorpciós 
vizsgálatok a VI. mellékletben előírt vizsgálat 
eredményeitől függően 

7.3.3) A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:

- az anyag fiziko-kémiai tulajdonságai alapján 
várhatóan alacsony a felszívódási potenciál 
(pl. az anyag oktanol/víz partíciós 
együtthatója kicsi); vagy

- az anyag gyorsan lebomlik.

A Parlament módosítása

7.3) Környezeti sors és viselkedés 

7.3.1) Adszorpció/deszorpció megfigyelési 
vizsgálat 

7.3.1) A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:

- az anyag fizikai-kémiai tulajdonságai 
alapján a felszívódás valószínűsége 
várhatólag kicsi (pl. az anyag oktanol/víz 
partíciós együtthatója alacsony); vagy

- az anyag gyorsan lebomlik.
7.3.2) Biokoncentráció (egy) vízi fajban, 
lehetőleg halban 

7.3.2) A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:

- az anyag bioakkumulációs potenciálja 
alacsony (azaz log Kow < 3); vagy

- az anyag valószínűleg nem hatol át biológiai 
szöveteken (MW > 800 vagy molekula-átmér
ő > 15 Å); vagy

- a vízi elem közvetlen vagy közvetett 
expozíciója valószínűtlen.
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7.3.3) További adszorpciós/deszorpciós 
vizsgálatok a VI. mellékletben előírt vizsgálat 
eredményeitől függően 

7.3.3) A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:

- az anyag fiziko-kémiai tulajdonságai alapján 
várhatóan alacsony a felszívódási potenciál 
(pl. az anyag oktanol/víz partíciós 
együtthatója kicsi); vagy

- az anyag gyorsan lebomlik.

(új, áthelyezve a VI. mellékletből)

Indokolás

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal.

Módosítás: 284

IX. melléklet (3) bekezdés első albekezdés

A VII. és VIII. mellékletek szerinti 
kísérleteket el lehet hagyni a Vegyi 
Anyagbiztonsági jelentésben kidolgozott 
expozíciós leírás(ok) alapján.

3.1 A VI. és VIII. mellékletek szerinti 
kísérleteket el lehet hagyni a Vegyi 
Anyagbiztonsági jelentésben kidolgozott 
expozíciós leírás(ok) vagy a felhasználási és 
expozíciós kategóriák alapján.

3.2 Az információ kihagyása akkor 
fogadható el, ha:
i) munkahelyen a környezeti levegőben 
koncentrációja nem haladja meg az 50 
µg/m³.

ii) az anyag gyártása és meghatározott 
felhasználása(i) kizárólag az anyagot 
tartalmazó helyen történik. 

iii) az anyagot az ipari vagy kereskedelmi 
ágazatban használják, maximum 0,1%-os 
koncentrációjú készítményben.
iv) az anyagot a fogyasztók használják 
0,1%-ot nem meghaladó koncentrációban.
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v) az anyagot fogyasztói javak gyártásához 
használják és:
a) az anyag teljesen eltűnik a termék 
gyártása során; vagy
b) az anyagot tartósan egyesítették a termék 
vegyületében vagy a termék teljes 
mértékben magában foglalja azt.

Minden esetben megfelelő és megbízható
dokumentációt kell biztosítani.

3.3 Minden egyéb esetben megfelelő és 
megbízható dokumentációt kell biztosítani, 
amely az alábbiakat tartalmazza:

i) a környezeti elemek típusa;
ii) az expozíciónak kitett lakosság;

iii) kockázatkezelési intézkedések;

iv) az expozíció módja;
v) az expozíció időtartama és gyakorisága;

vi) állatok életének védelme.

Módosítás: 285

IX. melléklet 1.1.2. szakasz 

Az adatokat egyenértékűnek kell tekinteni a 
X. mellékletben szereplő megfelelő
vizsgálatból adódó adatokkal, ha az alábbi 
feltételek teljesülnek: 

Az egy vagy több vizsgálatból származó
adatokat egyenértékűnek kell tekinteni a X. 
mellékletben szereplő megfelelő vizsgálatból 
adódó adatokkal, ha az alábbi feltételek 
teljesülnek: 

(1) az osztályozás, címkézés és 
kockázatértékelés céljainak megfelelnek,

(1) az osztályozás, címkézés és 
kockázatértékelés céljainak megfelelnek,
amennyiben a végpont kritikus,

(2) a X. mellékletben szereplő megfelelő
vizsgálatban előírtak szerint vizsgált 
legfontosabb paraméterek megfelelően és 
megbízhatóan kerülnek lejegyzésre,

(2) a X. mellékletben szereplő megfelelő
vizsgálatban előírtak szerint vizsgált 
legfontosabb paraméterek megfelelően és 
megbízhatóan kerülnek lejegyzésre,

(3) a X. mellékletben szereplő megfelelő
vizsgálatéval hasonlítható, vagy annál 
hosszabb expozíciós időtartam, ha az 
expozíció időtartama lényeges paraméter, és

(3) a X. mellékletben szereplő megfelelő
vizsgálatéval hasonlítható, vagy annál 
hosszabb expozíciós időtartam, ha az 
expozíció időtartama lényeges paraméter, és 
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(4) megfelelő és megbízható dokumentációt 
bocsátanak rendelkezésre a vizsgálatról.

(4) megfelelő és megbízható dokumentációt 
bocsátanak rendelkezésre a vizsgálatról. 
Minden esetben megfelelő és megbízható
dokumentációt kell rendelkezésre 
bocsátani.

Indokolás

The current text requires that data from any single test meet four criteria. This is unnecessary 
when there is weight of evidence of hazards from tests performed:

- under less severe conditions, or 

- when an endpoint shows no hazard or risk. 

Multiple tests can achieve the purpose of one test, when combined.

Módosítás: 286

IX. melléklet 1.5. szakasz

Azokat az anyagokat, melyek fiziko-kémiai, 
toxikológiai és ökotoxikológiai tulajdonságai 
valószínűleg hasonlóak, vagy a szerkezeti 
hasonlóság miatt szabályos mintát követnek, 
anyagok csoportjának vagy „kategóriájának”
lehet tekinteni. A csoport fogalmának 
alkalmazása megköveteli, hogy a fiziko-
kémiai tulajdonságok, az emberi egészségre 
gyakorolt hatások és a környezeti hatások 
vagy a környezeti sors levezethetők legyenek 
a csoporton belüli más referenciaanyagokra 
vonatkozó adatokból, a csoporton belüli más 
anyagokra való interpolációval 
(kereszthivatkozásos megközelítés). Ezzel 
elkerülhető, hogy minden anyagot minden 
végpontra tesztelni kelljen.

Azokat az anyagokat, melyek fiziko-kémiai, 
toxikológiai és ökotoxikológiai tulajdonságai 
valószínűleg hasonlóak, vagy a szerkezeti 
hasonlóság miatt szabályos mintát követnek, 
anyagok csoportjának vagy „kategóriájának”
lehet tekinteni. A csoport fogalmának 
alkalmazása megköveteli, hogy a fiziko-
kémiai tulajdonságok, az emberi egészségre 
gyakorolt hatások és a környezeti hatások 
vagy a környezeti sors levezethetők legyenek 
a csoporton belüli más referenciaanyagokra 
vonatkozó adatokból, a csoporton belüli más 
anyagokra való interpolációval 
(kereszthivatkozásos megközelítés). Ezzel 
elkerülhető, hogy minden anyagot minden 
végpontra tesztelni kelljen.

A hasonlóságok az alábbiakon alapulhatnak: A hasonlóságok az alábbiakon alapulhatnak:

(1) közös funkcionális csoport, (1) közös funkcionális csoport, 

(2) közös előanyagok és/vagy közös 
bomlástermékek valószínűsége fizikai és 
kémiai folyamatok során, melyek 
szerkezetileg hasonló vegyi anyagokat 
eredményeznek, vagy 

(2) közös előanyagok és/vagy közös 
bomlástermékek valószínűsége fizikai és 
kémiai folyamatok során, melyek 
szerkezetileg hasonló vegyi anyagokat 
eredményeznek, vagy 
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(3) a kategórián belül a tulajdonságok 
hatóképesség-változásának állandó a 
formája.

(3) a kategórián belül a tulajdonságok 
hatóképesség-változásának állandó formája 
és közös cselekvési mechanizmus.

Ha a csoport fogalmát alkalmazzák, az 
anyagokat ennek alapján kell osztályozni és 
címkézni. 

Ha a csoport fogalmát alkalmazzák, az 
anyagokat ennek alapján kell osztályozni és 
címkézni. Az osztályozás és címkézés, 
valamint az összetett és változó összetételű
anyagok kockázatértékelésének végpontjai 
meghatározhatók az anyaghoz legnagyobb 
koncentrációban felhasznált lényeges 
összetevők adataiból. Az Ügynökség és 
minden iparág a jogszabály elfogadásától 
számított két éven belül megállapodik a 
részletes módszertanról.

Minden esetben megfelelő és megbízható
dokumentációt kell biztosítani.

Minden esetben megfelelő és megbízható
dokumentációt kell biztosítani.

Indokolás

This amendment will increase the workability of REACH. It allows for the grouping of 
substances with the same toxicity profiles and for the use of a read-across approach. 
Furthermore, it improves the reliability of data concerning substances that are complex and 
of variable composition.

Módosítás: 287

XI. melléklet bevezetés (1) bekezdés

A melléklet célja annak meghatározása, hogy 
a későbbi felhasználók miként értékeljék és 
dokumentálják, hogy az általuk használt 
anyag(ok)ból eredő veszélyeket megfelelően 
ellenőrzik az anyagok olyan használata során, 
mely használat nem szerepel a 
rendelkezésükre bocsátott biztonsági 
adatlapon, továbbá a szállítói láncban lejjebb 
levő más felhasználók megfelelően tudják 
ellenőrizni a veszélyeket. Az értékelésnek 
végig kell követnie az anyagot teljes 
élettartama során, a későbbi felhasználóhoz 
saját használatra való eljutásától a szállítói 
láncban történő további beazonosított 
felhasználásig. Az értékelésben figyelembe 
kell venni az anyag önmagában való, 
készítményben vagy készítménycsoportban 
történő felhasználását.

A melléklet célja annak meghatározása, hogy 
a későbbi felhasználók miként értékeljék és 
dokumentálják, hogy az általuk használt 
anyag(ok)ból eredő veszélyeket megfelelően 
ellenőrzik az anyagok olyan használata során, 
mely használat nem szerepel a 
rendelkezésükre bocsátott biztonsági 
adatlapon, továbbá a szállítói láncban lejjebb 
levő más felhasználók megfelelően tudják 
ellenőrizni a veszélyeket. Az értékelésnek 
végig kell követnie az anyagot teljes 
élettartama során, a későbbi felhasználóhoz 
saját használatra való eljutásától a szállítói 
láncban évi legalább 1 tonna mennyiségben
történő további beazonosított felhasználásig. 
Az értékelésben figyelembe kell venni az 
anyag önmagában való, készítményben vagy 
készítménycsoportban történő felhasználását.
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Indokolás

Improves workability by limiting uses that have to be considered in the chemical safety report 
to those in 1 tonne and more. According to the Commission proposal a use would have to be 
dealt with even in very small quantities.
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korlátozásáról (Reach), a Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai 
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