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1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

MÓDOSÍTÁSOK

A Gazdasági és Monetáris Ügyek Bizottsága felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszerbiztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg 1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(1) PREAMBULUMBEKEZDÉS 

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

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

Indokolás

The REACH Regulation should not unnecessarily impede either the safe handling of 
substances or the competitiveness of industry.

Módosítás: 2
(3) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(3) A fenntartható fejlődés elérése érdekében 
a vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályok 
közelítése során biztosítani kell az egészség- 
és a környezetvédelem magas szintjét; e 
jogszabályokat megkülönböztetés nélkül kell 
alkalmazni, függetlenül attól, hogy a vegyi 
anyagokat a belső piacon vagy a nemzetközi 
kereskedelemben forgalmazzák.

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

Indokolás

Securing innovative and competitive capacity is also an important aim. The need for 
provisions to be compatible with the WTO is self-explanatory.

Módosítás: 3
(4A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(4a) A REACH-rendeletet úgy kell 
megalkotni és végrehajtani, hogy ne 
sérüljön az európai gazdaság 
versenyképessége, és ne korlátozódjon a 
harmadik országokkal folytatott 
kereskedelem. Ebből a szempontból döntő
jelentőségű, hogy a kockázatokat azok els
őbbsége szerint osztályozzák, és hogy a 
kereskedelmi partnerekre vonatkozó
szabályozási keret csak olyan 
követelményeket vezessen be, amelyek 
összhangban vannak a szabad 
kereskedelem WTO szabályozási keretén 
alapuló érvényes alapelveivel.

Módosítás: 4
(8A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új) 



AD\580143HU.doc 5/45 PE 355.467v03-00

HU

(8a) Azok a gyártók, importőrök vagy kés
őbbi felhasználók, akik olyan tevékenységet 
végeznek vagy kívánnak végezni, amelynek 
során olyan anyagot, készítményt vagy 
terméket használnak fel, amely ilyen 
anyagot vagy készítményt tartalmaz, 
beleértve azok gyártását, behozatalát és 
felhasználását is, továbbá akik számára 
ismert, illetve ésszerűen előre láthatták 
volna, hogy ezek a tevékenységek 
hátrányosan hatnak az emberi egészségre 
és a környezetre, megteszik a tőlük legalább 
elvárható összes erőfeszítést e hatások 
elkerülése, korlátozása vagy megszüntetése 
érdekében.

Indokolás

This "duty of care" principle should be stated more as a general principle than as an 
obligation. 

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, ennek során a 
kockázatértékelést és a biztonságos 
alkalmazást a tényleges expozíció alapján 
kell megítélni. Az új vizsgálatok, különösen 
az állatkísérletek elvégzése előtt a meglévő
információkat a bizalmas adatokra 
vonatkozó üzleti titoktartás tiszteletben 
tartása mellett rendelkezésre kell bocsátani.

Indokolás

Using existing information speeds up the evaluation process and avoids experiments on 
animals.
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Módosítás: 6
(34A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új) 

(34a) A nem állatokon végzett kísérletek 
alkalmazását a Bizottságnak, a 
tagállamoknak és az iparágnak több er
őforrás elkülönítésével kell előmozdítania a 
nem állatokon végzett kísérletek 
kidolgozása, értékelése és elfogadása 
céljaira.

Indokolás

The Explanatory Memorandum lists 'promotion of non-animal testing' as an objective of the 
proposal, but the text does not include any measures to achieve that aim. Specifically, there 
are no references to increasing funding for projects designed to replace animal tests.

Módosítás: 7
(47A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új) 

(47a) Az állatkísérletek elkerülése és a 
költségmegtakarítás elérése céljából 
gerinces állatokon végzett kísérleteket 
tartalmazó vizsgálati előterjesztések 
elbírálásakor az illetékes hatóságoknak az 
Alternatív Módszerek Validálásával 
Foglalkozó Európai Központ (ECVAM) 
szervezetével kell konzultálniuk.

Indokolás

Expert up-to-date knowledge, experience and information on the development of alternative 
tests should be provided to the competent authorities when evaluating testing proposals, given 
the rapid advances in this field of science.

Módosítás: 8
(62) PREAMBULUMBEKEZDÉS 
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(62) A korlátozásra vonatkozó javaslat el
őkészítése érdekében és annak érdekében, 
hogy ez a jogszabály hatékonyan m
űködhessen, a tagállamok, az ügynökség, a 
Közösség más szervei, a Bizottság és az 
érdekelt felek között jó együttműködésnek, 
koordinációnak és kommunikációnak kell 
fennállnia..

(62) A korlátozásra vonatkozó javaslat el
őkészítése érdekében és annak érdekében, 
hogy ez a jogszabály hatékonyan m
űködhessen, a tagállamok, az ügynökség, a 
Közösség más szervei, a Bizottság és az 
érdekelt felek között jó együttműködésnek, 
koordinációnak és kommunikációnak kell 
fennállnia. Ennek során az ügynökség viseli 
a felelősséget, és ő az illetékes.

Indokolás

Necessitated by other amendments.

Módosítás: 9
(104A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új) 

(104a) A REACH-javaslat hatását nem 
vizsgálták meg kellőképpen a javaslatnak 
az EU-ban székhellyel rendelkező
vállalatok nemzetközi versenyképessége 
tekintetében. Ez különösen a vegyi anyagok 
későbbi felhasználóira és a KKV-kra, 
valamint a leginkább „továbbtelepülő” és 
legkevésbé védett termelési tevékenységekre 
érvényes.

Indokolás

Probably the main flaw of the impact studies of REACH is the implicit assumption of the 
industry operating in a closed economy ignoring all the changes in relative competitiveness of 
the EU industry (chemical and non-chemical) deriving from the entrance of "REACH-free" 
imported articles from abroad. The consequences on the location options of industrial 
investors and the consequent impact on unemployment in the EU should not have been 
disregarded. The absence of both this type of concerns in the initial outline of the 
Commission proposal and the absence of any reliable study in the subsequent phases gives 
rise to one of the most severe and insurmountable flaws of this proposal.

Módosítás: 10
(104B) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új) 
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(104b) A Bizottságnak gondoskodnia kell 
arról, hogy az EU-piacoknak a világ 
minden részéről érkező behozatal előtti 
fokozatos megnyitása a „tisztességes”
versenyt (a WTO összefüggésében is) 
figyelembe véve szigorúbb követelmények 
bevezetésével járjon együtt; a REACH-
rendelet követelményeit a lehető
leghamarabb be kell vezetni.

Indokolás

It is important that producers and importers that have already registered under other 
international organisations standards have minimum bureaucratic and financial extra costs 
in order to comply with REACH. It is vital that EU producers are not susceptible to unfair 
competition from "REACH-free" areas.

Módosítás: 11
(104C) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új) 

(104c) A 6., 21. és 26. cikket a brit, magyar, 
máltai és szlovén javaslatok, valamint a 
kereskedelmi és iparkamarák javaslatai 
figyelembevételével át kell dolgozni, hogy a 
lehető legkisebbre csökkentsék a 
szükségtelen költségeket és bürokráciát, 
továbbá hogy biztosítsák az emberi egészség 
és a környezet védelmének a REACH-
rendeletben megfogalmazott célkitűzését, és 
valóban ugyanolyan feltételeket 
teremtsenek a közösségi termelés és a 
behozott késztermékek számára.

Módosítás: 12
1. CIKK (3) BEKEZDÉS 

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

törölve
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Indokolás

This "duty of care" principle should be stated more as a general principle than as an 
obligation.

Módosítás: 13
6. CIKK (1) BEKEZDÉS

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

(1) A termékek minden előállítója vagy 
importőre bejegyzési dokumentációt nyújt be 
az ügynökségnek a termékek anyagai
tekintetében, ha az alábbi feltételek 
mindegyike teljesül:

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

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

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

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

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

c) az anyag kibocsátása ésszerűen el
őrelátható felhasználási feltételek mellett a 
termék különleges jellemzője;

(ca) ahol a kibocsátott anyag egy 
készítmény részét képezi, az anyag jelen van 
a kibocsátott készítmény(ek)ben olyan 
koncentrációban, amely egyenlő a következ
ők közül bármelyikkel, illetve túllépi azt :

- a 67/548/EK irányelv I. mellékletében 
meghatározott koncentrációk, illetve

- az 1999/45/EK irányelv II. mellékletének 
A és B részében meghatározott 
koncentrációk, amennyiben nincs 
megszabva koncentrációs határérték az 
anyag készítményekben való jelenlétére a 
67/548/EK irányelv I. mellékletében,
- 0,1% amennyiben az anyag eleget tesz a 
XII. mellékletben szabott feltételeknek;



PE 355.467v03-00 10/45 AD\580143HU.doc

HU

cb) az anyagot az adott felhasználásra nem 
a szállítói lánc egy korábbi felhasználója 
jegyeztette be.

cc) az anyag nem mentesül a bejegyzési 
kötelezettség alól összhangban a II. és III. 
melléklettel.

Indoklás

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: 14
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 olyan határozatot készít, 
amely előírja a termékek előállítóinak vagy 
importőreinek, hogy e címmel összhangban 
bejegyzési dokumentációt nyújt be a szóban 
forgó termékekben található bármely 
anyagra, ha az alábbi feltételek mindegyike 
teljesül:

a) az anyag előállítónként vagy import
őrönként 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 a termékekben;

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

(b) az ügynökség okkal feltételezi az 
alábbiakat:

(i) az anyagot a termék bocsátja ki, 
valamint

(ii) az anyag termékből történő kibocsátása 
veszélyt jelent az emberi egészségre és a 
környezetre;
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c) az előállító vagy az importőr tisztában 
van azzal, vagy az előállítóval vagy az 
importőrrel tudatják, hogy az anyag a 
szokásos és ésszerűen előrelátható
felhasználási feltételek mellett valószínűleg 
kibocsátódik, noha ez a kibocsátás nem a 
termék rendeltetésszerű funkciója;

(c) az anyagot nem jegyezték be a termék el
őállítása céljából;

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

törölve

Justification

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: 15
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:

törölve

a) az előállító vagy importőr azonosítása és 
kapcsolattartási adatai;

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

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

e) a termék felhasználásának 
(felhasználásainak) rövid leírása;
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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 fro all registrations.

Módosítás: 16
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 termékekben 
található és a (3) bekezdéssel összhangban 
bejelentett anyagot.

törölve

Indokolás

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

Módosítás: 17
6. CIKK (5) BEKEZDÉS

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

törölve

Indokolás

This provision is included in the previous amendments on Article 6(1) and 6(2).

Módosítás: 18
6. CIKK (6) BEKEZDÉS
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(6) Az (1)–(4) bekezdést a 21. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott határidő után 3 
hónappal kell alkalmazni.

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

Indokolás

Follows from the above amendments to Articles 6(2) to 6(4).

Módosítás: 19
6. CIKK (7) BEKEZDÉS

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

(7) Az (1) bekezdés szerinti bejegyzésekre az 
önmagukban és készítményekben el
őforduló anyagokra előírt határidőket kell 
alkalmazni.

Indokolás

This amendment is intended to ensure that substances in preparations are registered by the 
same deadlines as are also applicable to manufacturers in Europe. In this respect, at least, it 
will forestall a distortion of competition

Módosítás: 20
(6B) CIKK (új)

6b. cikk

Európai minőséget igazoló jelzés

Külön „Reach-konform” védjegyet hoznak 
létra, amely lehetővé teszi a fogyasztó
számára, hogy éljen a választás jogával. Ez 
a védjegy hozzárendelhető lesz azon az 
Európai Unióban készült és az unió által
importált termékekre, amelyek eleget 
tesznek az összes REACH követelménynek.

Indokolás

A mark to be stamped on articles would make it possible to identify and promote those 
involved in the production procedure who have complied with the requirements stemming 
from this Regulation.
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Módosítás: 21
(6B) CIKK (új) CÍM

A bejegyzések átruházása és megosztása és 
a „csoportos bejegyzések”

Indokolás

If a registrant no longer wishes to make use of his registration, it must be possible for him to 
transfer the rights arising from it.

Módosítás: 22
(6B) CIKK (új) (1) BEKEZDÉS

(1) A bejegyzésből származó jogosultság 
átruházható és megosztható. Az eredeti 
bejegyeztetésre kötelezett jogai és 
kötelezettségei a jogosultságot megszerzőre 
szállnak át. Amennyiben egy bejegyzést 
megosztanak, az új jogtulajdonosnak az 
ügynökség egy új bejegyzési számot ad ki.

Indokolás

If a registrant no longer wishes to make use of his registration, it must be possible for him to 
transfer the rights arising from it.

Módosítás: 23
(6B) CIKK (új) (2) BEKEZDÉS
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(2) Amennyiben a gyártó egy másik jogi 
személy (az úgynevezett anyavállalat) 
leányvállalata, akkor az anyavállalat a 
leányvállalat nevében elvégezheti és 
fenntarthatja a bejegyzést. A leányvállalat 
is elvégezheti és fenntarthatja a bejegyzést 
az anyavállalata vagy a többi leányvállalat 
számára. Ezekben az esetekben csak egy 
bejegyzésre van szükség. A vállalatcsoport 
által a bejegyeztetés elvégzésére kinevezett 
jogi személy felelős az e rendelet szerinti 
kötelezettségek teljesítéséért. A 
vállalatcsoport által a bejegyeztetés 
elvégzésére kinevezett jogi személy 
székhelyének az EU-ban kell lennie.

Indokolás

Within conglomerates products are delivered from changing production plants to downstream 
users within the European Union who may belong to different subsidiaries. The delivery of 
products within a conglomerate is often coordinated by a unit which may be part of either the 
parent company or a subsidiary. The proposed collective registration would be an 
appropriate way of reducing costs and red tape.

Módosítás: 24
(6B) CIKK (új) (3) BEKEZDÉS

(3) A (2) bekezdést kell alkalmazni akkor 
is, ha az anyavállalat vagy a leányvállalat 
székhelye nem az EU-ban van. A 
vállalatcsoport által a bejegyeztetés 
elvégzésére kinevezett jogi személy 
székhelyének az EU-ban kell lennie.

Indokolás

Within conglomerates products are delivered from changing production plants to downstream 
users within the European Union who may belong to different subsidiaries. The delivery of 
products within a conglomerate is often coordinated by a unit which may be part of either the 
parent company or a subsidiary. The proposed group registration would be an appropriate 
way of reducing costs and bureaucracy.

Módosítás: 25
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10. CIKK(1) BEKEZDÉS (1) - (3) ALBEKEZDÉS

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

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

A konzorciumot alakító cégek támogatása 
érdekében a Bizottság – a versenyjogi 
rendelkezések szabályszerű betartása 
mellett – kötelező erejű iránymutatásokat 
dolgoz ki.

A konzorcium minden egyes tagja külön 
nyújtja be a 9. cikk a) pontjának i., ii., iii. 
és viii. alpontjában meghatározott 
információkat.
A konzorcium többi tagja nevében eljáró
gyártó vagy importőr nyújtja be a 9. cikk a) 
pontjának iv., vi., vii. és ix. alpontjában 
meghatározott információkat.

A konzorcium többi tagja nevében eljáró
gyártó vagy importőr nyújtja be a 9. cikk a) 
pontjának iv., vi., vii., viii. és ix. alpontjában 
meghatározott információkat. Mindegyik 
konzorcium közösen is benyújthatja a 9. 
cikk első bekezdése a) pontjának i–iii, 
alpontjában megadott információkat.

Indokolás

Guidelines are needed to support firms in setting up and in operating in consortia, and also 
to forestall possible breaches of competition law. Where information is submitted jointly it 
must be sufficient for a manufacturer or importer who is acting on behalf of the other 
members of the consortium to submit a statement pursuant to Article 9(a)(viii). It should be 
also possible to jointly submit the information referred to in Article 9(1)(a)(i) to (iii) if the 
members of the consortium so wish. There should not be a rigid division (one-third) of 
registration costs, since the incentive to set up consortia might then well be limited to 
consortia comprising two parties, since only such consortia would benefit from the cost 
reduction. Cost-sharing without a fixed division, on the other hand, creates cost incentives for 
larger consortia, as well.

Módosítás: 26
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10 CIKK (2) BEKEZDÉS 

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

(2) Minden konzorcium maga dönt a 
bejegyzési díj felosztásáról. Minden 
bejegyeztetésre kötelezett, illetve minden 
bejegyzési díjat megfizető konzorcium 
jogosult szabadon, saját árképzése szerint 
dönteni arról, hogy a költségeket az anyag 
bejegyeztetésében részt venni kívánó felekre 
hárítja. Ezzel lehetővé válik a vállalatok 
vagy konzorciumok számára, hogy saját 
maguk szabályozzák a bejegyzési költségek 
megosztását.

Indokolás

If a consortium is set up voluntarily, its members should have the option of dividing the costs 
among themselves as they see fit.

Módosítás: 27
19 CIKK (1) BEKEZDÉS 

(1) A 21. cikkre figyelemmel a Közösségben 
csak akkor gyárthatók és a Közösségbe csak 
akkor hozhatók be anyagok, ha azokat e cím 
idevágó rendelkezéseivel összhangban 
bejegyezték.

(1) A 21. cikkre figyelemmel a Közösségben 
csak akkor gyárthatók és a Közösségbe csak 
akkor hozhatók be anyagok, ha azokat e cím 
idevágó rendelkezéseivel összhangban 
bejegyezték.

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

A 25. cikk (4) bekezdése negyedik 
albekezdésének a sérelme nélkül, a 
bejegyeztetésre kötelezett megkezdheti az 
anyag gyártását vagy behozatalát, illetve 
továbbra is gyárthatja vagy behozhatja az 
anyagot, amíg az ügynökség nem küld a 
bejegyzési dátumot követően három héten 
belül a 18. cikk (2) bekezdésével 
összhangban ezzel ellentétes értesítést.
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A bevezetett anyagok 18. cikk (2) 
bekezdésében említett bejegyzése esetén, 
amelyet a 21. cikk vonatkozó határideje előtt 
két hónapon belül nyújtanak be, a 
bejegyeztetésre kötelezett az anyag gyártását 
vagy behozatalát az adott határidőtől 
számított 3 hónapon át vagy – ha ez 
következik be korábban – az ügynökség
általi elutasításig folytathatja.

A bevezetett anyagok 18. cikk (2) 
bekezdésében említett bejegyzése esetén, 
amelyet a 21. cikk vonatkozó határideje előtt 
két hónapon belül nyújtanak be, a 
bejegyeztetésre kötelezett az anyag gyártását 
vagy behozatalát az adott határidőtől 
számított 3 hónapon át vagy – ha ez 
következik be korábban – az ügynökség
általi elutasításig folytathatja.

Azon bevezetett anyagok tekintetében, 
amelyeket nem jegyeztették be, még 
különleges felhasználásra sem, a 21. 
cikkben említett határidők után 36 hónap 
áll a gyártó vagy importőr rendelkezésére, 
hogy fokozatosan kivonja az anyagot a 
piacról, a különleges felhasználás 
tekintetében is.

Indokolás

Paragraph 2 indicates that the all production needs to stop until further notice. This will in 
effect disturb the market and with it the business policies of companies. Production lines 
needs to continue until the agency indicates otherwise. 

De-selection from the market or de-selection for specific uses would affect a large number of 
preparations and production recipes requiring reformulation and validation work of long 
duration. Consequently, time is needed for downstream users to reformulate and validate 
their new recipes while continuing their production activities. The later can only be achieved 
if the suppliers are allowed a period of grace pending a deadline for which they will phase 
out the substance.

Módosítás: 28
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. 
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Az egyéb kísérletes szükségtelen
ismétlésének korlátozása érdekében, a 
bejegyzőket arra kérik, hogy a 
tanulmányok eredményeit és az egyéb 
adatokat osszák meg egymással.

Módosítás: 29
23. CIKK (2) BEKEZDÉS

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

(2) Az információk e rendelettel összhangban 
történő megosztása és közös benyújtása a 
technikai adatokat és különösen az anyagok 
lényegi tulajdonságaival összefüggő
információkat érinti. A bejegyeztetésre 
kötelezettek tartózkodnak a piaci 
magatartásukra vonatkozó információk 
kicserélésétől, különösen a termelési 
kapacitások, termelési és értékesítési 
mennyiségek, behozatali mennyiségek és 
piaci részesedések tekintetében. A Bizottság 
iránymutatást ad ki a versenyszabályok 
betartása és az adatok közös felhasználása 
terén.

Módosítás: 30
23. CIKK (3) BEKEZDÉS

A bejegyzés keretében legalább 10 évvel 
korábban benyújtott összefoglalásokat és 
alapvető vizsgálati összefoglalásokat az 
ügynökség ingyenesen más bejegyeztetésre 
kötelezettek és potenciális bejegyeztetésre 
kötelezettek rendelkezésére bocsáthatja.

Az adatok közös használatáért 
kompenzációs kifizetésnek kell járnia. A 
bejegyzés keretében legalább 15 évvel 
korábban benyújtott összefoglalásokat és az 
állatkísérleteken alapuló alapvető vizsgálati 
összefoglalásokat az ügynökség a nem 
bevezetett anyagokra vonatkozóan a 25. 
cikk szerint és a bevezetett anyagok 
esetében a 28. cikk szerint kivételes 
esetekben ingyenesen más bejegyeztetésre 
kötelezettek és potenciális bejegyeztetésre 
kötelezettek rendelkezésére bocsáthatja.

Indokolás
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In order to keep an incentive for innovation, mandatory data sharing should be restricted to 
summaries and robust study summaries of studies involving vertebrate animals. This is also 
the understanding of Art. 23.4. Forced data sharing should for reasons of property right 
always be subject to financial compensation. In order to align this legislation with similar one 
such as those governing biocides, the limit under which compensation must be offered should 
be extended to 15 years.

Módosítás: 31
23. CIKK (4A) BEKEZDÉS (új)

(4a) Minden gyártó, importőr vagy későbbi 
felhasználó kinevezhet egy harmadik felet,
hogy képviselje az e cím szerinti minden 
eljárásban.

Indokolás

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

Módosítás: 32
24. CIKK (1) ÉS (2) BEKEZDÉS 

(1) Mielőtt a bejegyzés céljából a 
tájékoztatási követelmények teljesítése 
érdekében gerinces állatokon hajtanának 
végre kísérleteket, a (2), (3) és (4) bekezdést 
kell alkalmazni

törölve

(2) A potenciális bejegyeztetésre kötelezett 
tanulmányozza a 73. cikk (2) bekezdésének 
d) pontjában említett adatbázist, hogy 
tisztázza, hogy bejegyeztek-e már azonos 
anyagot.

Indokolás

These paragraphs are superfluous, since under paragraph 3 the registrant must always make 
an inquiry to the Agency, even if he has already consulted the database.

Módosítás: 33
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24. CIKK (3) BEKEZDÉS 

(3) A potenciális bejegyeztetésre kötelezett 
tájékozódik az ügynökségnél arról, 
ugyanarra az anyagra vonatkozóan 
benyújtottak-e már bejegyzést. A 
megkereséssel együtt a következő
információkat nyújtja be az ügynökségnek:

(3) A bejegyzéshez szükséges információ
beszerzésének teljesítésére szolgáló
gerincesállat-kísérletek lefolytatása előtt a 
potenciális bejegyeztetésre kötelezett 
tájékozódik az ügynökségnél arról, hogy a 
gerinces állatokon végzett kísérletekből 
származó, ugyanarra az anyagra 
vonatkozó, számára szükséges információ
rendelkezésre áll-e. A megkereséssel együtt 
a következő információkat nyújtja be az 
ügynökségnek:

a) megnevezése;

b) az anyag megnevezése a IV. melléklet 2.1 
és 2.3 szakaszában említett módon;

c) mely információs követelmények miatt 
kellene új vizsgálatokat végeznie, amelyek 
gerinces állatokkal folytatott kísérleteket 
foglalnának magukban;

d) mely információs követelmények miatt 
kellene más új vizsgálatokat végeznie

a) megnevezése;

b) az anyag megnevezése a IV. melléklet 2.1. 
és 2.3 . szakaszában említett módon;

c) mely információs követelmények miatt 
kellene új vizsgálatokat végeznie, amelyek 
gerinces állatokkal folytatott kísérleteket 
foglalnának magukban;

Indokolás

The important thing is not whether a registration has been submitted for the substance. 
Instead the search must be directed towards finding out whether vertebrate experiments have 
already been carried out. The results of such experiments carried out for other reasons must 
also be taken into account by the Agency (see Article 23(1)(3)). 
The information that a substance had already been registered would also give the potential 
registrant making the inquiry information of competitive significance. Providing market 
research opportunities such as this must be avoided. Article 23a (new) applies in the case of 
studies involving invertebrates.

Módosítás: 34
24. CIKK (4) BEKEZDÉS 
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(4) Ha ugyanazt az anyagot korábban nem 
jegyezték be, az ügynökség ennek megfelel
ően tájékoztatja a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezettet.

(4) Amennyiben az ügynökség bizonyos 
abban, hogy a potenciális bejegyeztetésre 
kötelezett szándékában áll az anyag 
gyártása vagy behozatala, ellenőriznie kell, 
hogy az (1) bekezdés c) pontjában 
megnevezett, gerinces állatokon végzett 
kísérleteken alapuló vizsgálatokkal 
kapcsolatos információk a Bizottság 
rendelkezésére állnak-e vagy az (1) 
bekezdés szerinti előzetes lekérdezés 
megtörtént-e. Amennyiben nem, akkor az 
ügynökség a tagállamok illetékes 
hatóságainál érdeklődik, hogy azok 
rendelkeznek-e az adatokkal vagy egyéb 
információval. Az ügynökség a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezettel közli a 
vizsgálata eredményét.

Indokolás

See the justification for paragraph 3(1). Market research is to be avoided. In addition, the 
arrangement would mean an unnecessary bureaucratic burden for the Agency. It is important 
for the Agency to make certain that the applicant really intends to manufacture the substance 
(avoiding market research).

It is ensured, however, that the applicant discovers whether certain studies on vertebrate 
experiments already exist and were produced in response to similar inquiries by competitors. 
This last piece of information is necessary if Article 25a is to be effective.

Módosítás: 35
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 alapvető
vizsgálati összefoglalásáról, amelyet már 
benyújtottak. 

(5) Ha ugyanazt az anyagot 10 éven belül 
jegyezték be, az ügynökségnek először a 
korábbi bejegyeztetésre kötelezettel kell 
kapcsolatba lépnie annak megállapítására, 
hogy hozzájárul-e nevének kiadásához. 
Amennyiben hozzájárul nevének 
kiadásához, az ügynökség haladéktalanul 
tájékoztatja a potenciális bejegyeztetésre
kötelezettet a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezett(ek) nevéről és címéről. Az 
ügynökség mindenképpen haladéktalanul 
tájékoztatást ad 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 nevéről 
és címéről, illetve a 23. cikk (4a) (új) 
bekezdésével összhangban a képviseletre 
kinevezett harmadik személyről.

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: 36
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 címér
ől, és a gerinces állatok bevonásával végzend
ő 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 nevéről és címér
ől, és a gerinces állatok bevonásával végzend
ő előírt vizsgálatokról, amennyiben a 
nyilvánosságra hozatalt nem korlátozza a 
102. cikk, 115. cikk (2) bekezdése és 116. 
cikk.

Indokolás

Clarifies that disclosure of the identify of prior registrants of a chemical substances shall be 
limited by the duty of confidentiality set forth in Article 102, as defined in more detail in 
Articles 115(2) and 116. Because of the competitive nature of the electronics industry, many 
of the chemical substances used in manufacturing are highly confidential. These chemical 
“recipes” are considered intellectual property. The disclosure of the use of one critical 
chemical can reveal confidential business information to competitors about the processes the 
manufacturer currently is running, and may even allow the competitor to reverse engineer 
their processes. As a result, the identity of prior registrants to new registrants should be 
protected against disclosure. While limitation on the amount of vertebrate animal testing is 
desirable, it cannot be limited at the expense of disclosing confidential business information 
about prior registrants. It should be up to the prior registrant to decide whether to share its 
identity and prior testing documentation with a new registrant. Similarly, if downstream users 
go to the expense of registering a separate downstream use, that use should not have to be 
disclosed up the supply chain to the chemical substance manufacturer if that would defeat the 
purpose behind the separate registration.

Módosítás: 37
25. CIKK (1) BEKEZDÉS 

(-1) Ha már rendelkezésre állnak gerinces 
állatokra vonatkozó vizsgálatok, illetve egy 
másik bejegyeztetésre kötelezett már 
megkezdte a vizsgálatok elvégzését, a 
potenciális bejegyeztetésre kötelezett ezeket 
nem ismételheti meg, illetve nem végezheti 
el.
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(-1a) Az ilyen esetekben az ügynökségnek 
vagy a nemzeti hatóságnak a gerinces 
állatokkal végzett kísérleti adatok 
birtokosá/(ai)t/ illetve a gerinces állatokkal 
végzett kísérletek lefolytatójá/(i)t meg kell 
kérdeznie arról, hogy személyi 
azonosságá/(uka)t nyilvánosságra 
kívánja/(ák)-e hozni. Hozzájárulásuk 
esetén az ügynökség a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezettet haladéktalanul 
tájékoztatja a gerinces állatokkal végzett 
kísérleti adatok birtokosa/(i) illetve a 
gerinces állatokkal éppen kísérleteket
lefolytató(k) nevéről és címéről, valamint 
arról, hogy gerinces állatokkal folytatott 
kísérletekkel kapcsolatos vizsgálatok 
idevágó összefoglalóit vagy alapvető
összegzéseit benyújtották-e már, és ha igen, 
melyeket.

(-1b) A hozzájárulás hiánya esetén az 
ügynökség a következő bekezdések szerinti 
eljárást folytatja le a bizalmas jelleg 
figyelembevételével. 

(1) A 24. cikk (5) bekezdésében említett, 
korábban 10 éven belül bejegyzett anyagok 
esetében a potenciális bejegyeztetésre 
kötelezett elkéri a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezettektől a gerinces állatokkal folytatott 
kísérleteket érintő információkat, amelyekre 
a bejegyzéshez szüksége van. Kérhet 
információkat a bejegyeztetésre kötelezettekt
ől az olyan kísérletekre vonatkozóan is, 
amelyekhez nem vettek igénybe gerinces 
állatokat, és amelyek tekintetében a korábbi 
bejegyeztetésre kötelezettek a 9. cikk (a) 
pontjának x) alpontja céljából beleegyező
nyilatkozatot tettek.

(1) A potenciális bejegyeztetésre kötelezett a 
korábbi bejegyeztetésre kötelezett 
hozzájárulása esetén gerinces állatokkal 
végzett kísérleteken alapuló vizsgálatokból 
olyan információt kér, mely a saját 
bejegyeztetéséhez szükséges. 

Indokolás

Under the COM proposal the identity of previous registrants is always disclosed to the 
potential registrant making the application. This arrangement fails to protect the identity of 
the previous registrant. Automatic disclosure of identity is not provided for in Article 116 
either. Instead, the question of disclosure of identity is to be decided on a case-by-case basis. 
Under the system proposed here, the owner of experimental data is given the opportunity to 
keep his identity secret in individual cases. 
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This amendment also seeks to clarify that experiments on vertebrates must not be repeated. 
The importance of this principle justifies a separate paragraph.
The subsequent paragraphs, to which reference is made here, contain rules on the 
confidential sharing of data and costs. Rules of this nature have proved their usefulness in 
practice in Germany (Chemicals Act). 
The earlier rule permitting access free of charge to studies submitted more than 10 years 
previously is unfair. Current law on the registration of new substances provides for free use 
of registration data only for the basic set of data, not for the studies, which cost money to 
produce. 

The sharing of non-animal experimental data is now governed by Article 23 a (new).

Módosítás: 38
25. CIKK (5) BEKEZDÉS 

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

(5) A korábbi bejegyeztetésre kötelezett(ek)nek 
a (4) bekezdésben említett információk 
beérkezését követően egy hónapjuk van arra, 
hogy tájékoztassák a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezettet és az ügynökséget 
az érintett vizsgálat náluk felmerült költségéről. 
Az ügynökség a potenciális bejegyeztetésre 
kötelezett kérésére határozatot hoz arról, hogy 
a rendelkezésére bocsátja az érintett 
vizsgálatok összegzését vagy adott esetben 
alapvető vizsgálati összefoglalását vagy 
eredményeit, miután megkapta az arra 
vonatkozó igazolást, hogy a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezett kifizette a korábbi 
bejegyeztetésre kötelezett(ek)nek a 25. cikk 
(8a) bekezdésében megnevezett 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: 39
25. CIKK (6) BEKEZDÉS 
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(6) Ha a korábbi bejegyeztetésre kötelezettek 
az (5) bekezdésben megszabott határidőn belül 
nem tájékoztatják a potenciális bejegyeztetésre 
kötelezettet és az ügynökséget a költségekről, 
az ügynökség kérésre határozatot hoz arról, 
hogy a kérés szerint a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezett rendelkezésére 
bocsátja az érintett vizsgálatok összegzését 
vagy adott esetben alapvető vizsgálati 
összefoglalását. A korábbi bejegyeztetésre 
kötelezettek igényt tarthatnak a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezettel szemben a 
költségek 50%-ára, amelyet a nemzeti 
bíróságokon érvényesíthetnek. 

(6) Ha a korábbi bejegyeztetésre kötelezettek 
az (5) bekezdésben megszabott határidőn belül 
nem tájékoztatják a potenciális bejegyeztetésre 
kötelezettet és az ügynökséget a költségekről, 
az ügynökség kérésre határozatot hoz arról, 
hogy a kérés szerint a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezett rendelkezésére 
bocsátja az érintett vizsgálatok összegzését 
vagy adott esetben alapvető vizsgálati 
összefoglalását. A korábbi bejegyeztetésre 
kötelezettek igényt tarthatnak a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezettel szemben a 25.
cikk (8a) bekezdésében megnevezett 
összegre, amelyet a nemzeti bíróságokon 
érvényesíthetnek.

Indokolás

This follows from the previous amendment on Article 25.

Módosítás: 40
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) Ha a korábbi bejegyeztetésre kötelezett ezt 
kéri, a 19. cikk (1) bekezdése szerinti 
bejegyzési várakozási idő az új bejegyeztetésre 
kötelezett számára egy olyan időtartammal 
meghosszabbodik, mely a megfelelő
vizsgálatok és a szükséges kiértékelések 
elvégzéséhez ténylegesen megfelel.

Indokolás

The period required should reflect the time needed to make tests and collect data.

Módosítás: 41
25. CIKK (8A) BEKEZDÉS (új) 
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Az ügynökség iránymutatást dolgoz ki a 
költségek felosztásának olyan esetekre 
történő megállapítására, ahol a felek nem 
tudnak maguk között megállapodásra jutni. 
Az ilyen iránymutatásoknak
tisztességeseknek és átláthatónak kell 
lenniük, valamint tartalmazniuk kell a 
résztvevő felek számát, illetve a termelésük 
nagyságrendjét.

Módosítás: 42
26. CIKK (1) BEKEZDÉS 

(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 az 
adatbázisába való felvételre a következő
információkat:

(1) Egy bevezetett anyag előzetes 
bejegyzéséhez egy anyagot évente 1 tonna 
vagy annál nagyobb mennyiségben előállító
vagy beszállító gyártónak illetve import
őrnek benyújtja az ügynökség által a 108. 
cikkel összhangban meghatározott formában az 
ügynökségnek az anyaglisták létrehozásához
az adatbázisába való részleges felvételre a 
következő információkat: 

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

a) a 9a. cikk i), ii) pontjai szerint 
rendelkezésre állítandó információ a 
gyártóról vagy importőrről illetve az 
anyagról

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

b) 9a. cikk iii) pontja szerint benyújtandó
információ az alkalmazásról 

c) a bejegyzés tervezett 
határideje/mennyiségi tartomány;

c) az ismert alkalmazások hozzárendelése 
az alkalmazási és expozíciós kategóriákhoz 
az Iaa. melléklet szerint

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) a gyártónál vagy importőrnél meglévő
vagy általa ismert fizikai vagy kémiai 
adatok valamint toxikológiai adatok, 
melyek a V. melléklet szerinti adatokat 
tartalmaznak;
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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) a 9a. cikk iv) pontja szerint benyújtandó
információ az anyag besorolásához és 
jelöléséhez 

ea) Javaslatok további anyagvizsgálatokra 
vonatkozóan egy ismert illetve nem 
kizárható rizikó tisztázására, amennyiben 
ez a gyártó vagy importőr számára ismert, 
és

eb) egy javaslat a 9c. cikknek megfelelően 
az anyag hozzárendelési lehetőségeire 
vonatkozóan.

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

törölve

Indokolás

On the basis of the “one substance – one registration“ (OSOR) approach, the information 
requirements for risk-oriented pre-registration must be altered. However, at the same time, in 
view of the central integration role of the Agency, it is not necessary to require all 
information from every producer and importer, thus significantly reducing the burden on 
producers and importers, particularly when they are SMEs. An initial fee is already charged 
at the point of pre-registration, because the Agency is already carrying out work at this point. 
The level of the fee for registration can in some circumstances be reduced because of this. 
The information will be compiled by the Agency, substance by substance, in lists of 
substances.

Módosítás: 43
26. CIKK (2) BEKEZDÉS 

(2) A (2) bekezdésben említett 
információkat legkésőbb 18 hónappal a 
következők előtt kell benyújtani:

(2) A 21. cikkben szereplő határidők 
alkalmazhatósága érdekében az 
információkat legkésőbb egy évvel e 
rendelkezés hatálybalépése után be kell 
nyújtani.
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a) a 21. cikk (1) bekezdésében a legalább 
évi 1000 tonna mennyiségben gyártott vagy 
behozott bevezetett anyagok tekintetében 
megállapított határidő; 

a) az előzetes bejegyeztetési fázis lezárásától 
számított 1 hónapon belül az ügynökség
nyilvánosságra hozza a 26. cikk (1) 
bekezdés szerint bevezetett anyagok listáját, 
az anyag megnevezésével és CAS-számával 
valamint utalással arra, hogy legalább egy 
gyártónak vagy importőrnek öt éven belül 
el kell végeznie a bejegyeztetést

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

b) Kivételes esetekben a gyártók vagy 
importőrök a (2) bekezdés a) pontja szerinti 
bevezetett anyagok listájának 
nyilvánosságra hozatalától számított hat 
hónapon belül jelentést tehetnek 
kiegészítésekről illetve helyesbítésekről. A 
határidő meghosszabbításának 
igénybevételét meg kell indokolni. Az 
ügynökség 1 hónapon belül nyilvánosságra 
hozza a bevezetett anyagok végleges listáját.

Indokolás

On the basis of the “one substance – one registration“ (OSOR) approach, the information 
requirements for risk-oriented pre-registration must be altered. However, at the same time, in 
view of the central integration role of the Agency, it is not necessary to require all 
information from every producer and importer, thus significantly reducing the burden on 
producers and importers, particularly when they are SMEs. An initial fee is already charged 
at the point of pre-registration, because the Agency is already carrying out work at this point. 
The level of the fee for registration can in some circumstances be reduced because of this. 
The information will be compiled by the Agency, substance by substance, in lists of 
substances.

Módosítás: 44
26. CIKK (3) BEKEZDÉS 

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

(3) Az előzetes bejegyzés benyújtásakor 
díjat kell fizetni, melynek 
meghatározásakor a benyújtott információt 
csökkentő tényezőként kell figyelembe 
venni.

Indokolás

On the basis of the “one substance – one registration“ (OSOR) approach, the information 
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requirements for risk-oriented pre-registration must be altered. However, at the same time, in 
view of the central integration role of the Agency, it is not necessary to require all 
information from every producer and importer, thus significantly reducing the burden on 
producers and importers, particularly when they are SMEs. An initial fee is already charged 
at the point of pre-registration, because the Agency is already carrying out work at this point. 
The level of the fee for registration can in some circumstances be reduced because of this. 
The information will be compiled by the Agency, substance by substance, in lists of 
substances.

Módosítás: 45
26. CIKK (4) BEKEZDÉS 

(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.

törölve

Indokolás

On the basis of the “one substance – one registration“ (OSOR) approach, the information 
requirements for risk-oriented pre-registration must be altered. However, at the same time, in 
view of the central integration role of the Agency, it is not necessary to require all 
information from every producer and importer, thus significantly reducing the burden on 
producers and importers, particularly when they are SMEs. An initial fee is already charged 
at the point of pre-registration, because the Agency is already carrying out work at this point. 
The level of the fee for registration can in some circumstances be reduced because of this. 
The information will be compiled by the Agency, substance by substance, in lists of 
substances.

Módosítás: 46
26. CIKK (5) BEKEZDÉS 
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(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. 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, 
amennyiben a nyilvánosságra hozatalt nem 
korlátozza a 102. cikk, a 115. cikk (2) 
bekezdése és a 116. cikk. A tagállam 
illetékes hatóságai és a későbbi felhasználók 
úgyszintén hozzáférhetnek ezekhez az 
adatokhoz.

Módosítás: 47
26A. CIKK (új)

26A cikk
Illetékesség és jogvédelem

(1) Eltérő szabályozás hiányában az 
ügynökség illetékes az e cím szerinti 
határozatok terén.
(2) Az ügynökség e címmel kapcsolatos 
határozataival szemben a 87., 88. és 89. 
cikk rendelkezéseivel összhangban 
jogorvoslatnak van helye.

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: 48
27. CIKK
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27. cikk
Anyaginformációs cserefórumok 

(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.

törölve

(2) Az egyes SIEF-eknek az a célja, hogy az 
információk kicserélésén keresztül 
minimálisra csökkentsék a kísérletek 
többszörös végrehajtását. A SIEF résztvevői 
ellátják a többi résztvevőt a meglévő
tanulmányokkal, válaszolnak más résztvevők 
információkéréseire, közösen 
meghatározzák, hogy milyen további 
vizsgálatokra van szükség, és megszervezik 
ezek végrehajtását.

Indokolás

Because of the central role of the Agency in collating information on substances, this article 
can be deleted. In this way, too, the very controversial connected problems, mainly of a civil 
law nature, become irrelevant.

Módosítás: 49
29. CIKK (1) BEKEZDÉS (1A) ALBEKEZDÉS (új) 

Ez nem vonatkozik olyan anyagokra és 
készítményekre, melyek évente 1 kg alatti 
mennyiségekben vagy tudományos és 
fejlesztési célokra történő egyszeri 
szállításra kerülnek forgalomba.

Indokolás

It is disproportionate to require a safety data sheet to be issued for minimal quantities or for 
a one-off consignment. 

Módosítás: 50
29. CIKK (3) BEKEZDÉS (1) ALBEKEZDÉS
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(3) Amennyiben egy készítmény az 
1999/45/EK irányelv 5., 6. és 7. cikkével 
összhangban nem felel meg a veszélyes 
anyagként való besorolás kritériumainak, de 
nem gáznemű készítmények esetében ≥ 1 
tömegszázalék, gáznemű készítmények 
esetében pedig ≥ 0,2 % térfogatszázalék 
egyedi koncentrációban legalább egy olyan 
anyagot tartalmaz, amely az egészségre vagy 
a környezetre veszélyt jelent, vagy egy olyan 
anyagot, amelynek tekintetében közösségi 
munkahelyi expozíciós határértékek állnak 
fenn, az adott készítmény forgalomba 
hozataláért felelős személy, aki lehet a 
gyártó, az importőr, a későbbi felhasználó
vagy forgalmazó, a későbbi felhasználó
kérésére az Ia. melléklettel összhangban 
összeállított biztonsági adatlapot biztosít.

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

Indokolás

When hazardous substances are involved, a safety data sheet should be sent automatically to 
downstream users.

Módosítás: 51
29. CIKK (6) BEKEZDÉS (2) ALBEKEZDÉS

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

Amennyiben vegyi anyagbiztonsági értékelést 
végeznek, a vonatkozó alkalmazási és 
expozíciós kategóriákat és az expozíciós 
leírásokat a biztonsági adatlap mellékletében 
helyezik el és elektronikus úton is 
rendelkezésre állítják. 

Indokolás

Use and exposure categories are the main instrument of a structured transfer of information 
on risk management measures, exposure target values and conditions of use. 

Módosítás: 52
29. CIKK (8) BEKEZDÉS, BEVEZETŐ RÉSZ
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(8) A biztonsági adatlapot papíron vagy 
elektronikus formában legkésőbb a jelen 
rendelet hatálybalépését követően, az első
anyag első szállításának időpontjában adják 
át. A szállítók a biztonsági adatlapot a 
következő alkalmakkor haladéktalanul napra 
késszé teszik:

(8) A biztonsági adatlapot papíron vagy 
elektronikus formában legkésőbb a jelen 
rendelet hatálybalépését követően, az első
anyag első szállításának időpontjában adják 
át, amennyiben a jelen meghatározásoknak 
megfelelő biztonsági adatlap a jelen 
rendelet hatálybalépése előtt nem került 
kiállításra. A szállítók a biztonsági adatlapot 
a következő alkalmakkor haladéktalanul 
napra késszé teszik: 

Indokolás

Needless expenditure would be incurred if safety data sheets had to be sent out again purely 
because the regulation had entered into force, even when users already had them.

Módosítás: 53
30. CIKK (1) BEKEZDÉS A) - D) PONT

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

törölve

b) hogy az anyag engedélyköteles-e, és az e 
szállítói láncban, a VII. cím alapján kiadott 
vagy elutasított engedély adatai

b) hogy az anyag engedélyköteles-e, és az e 
szállítói láncban, a VII. cím alapján kiadott 
vagy elutasított engedély adatai

(c) a VIII. cím alapján megszabott korlátozás 
adatai;

(c) a VIII. cím alapján megszabott korlátozás 
adatai;

(d) minden egyéb rendelkezésre álló és 
fontos információ az anyagról, amely 
szükséges a megfelelő kockázatkezelési 
intézkedések azonosításához és 
alkalmazásához.

(d) minden egyéb rendelkezésre álló és 
fontos információ az anyagról, amely 
szükséges a megfelelő kockázatkezelési 
intézkedések azonosításához és 
alkalmazásához a későbbi felhasználók 
esetében.

Indokolás

It is inconsistent for the registration numbers of non-classified substances to be included in 
the safety data sheet, where this does not seem to be required for classified substances. There 
may be a question of confidential data relating for example to preparations.

Módosítás: 54
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30. CIKK (2) BEKEZDÉS (1) ALBEKEZDÉS

(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, 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) amennyiben az anyagot bejegyezték;

c) miután az engedélyt megadták vagy 
elutasították; 

c) amennyiben egy engedélyt megadták 
vagy elutasították;

d) miután korlátozást szabtak meg. d) amennyiben korlátozást feloldottak.

Indokolás

Adapting to new technologies.

Módosítás: 55
31. CIKK, BEVEZEZŐ RÉSZ

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: 
amennyiben nem foglal magában a 116. 
cikk szerint védettnek számító, bizalmas 
információkat. 

Indokolás

An exemption from reporting up the supply chain must be provided to downstream users if the 
reporting would reveal confidential information about the downstream user or its particular 
use of the chemical substance. For example, if a downstream user has identified a unique use 
of a chemical substance, and the downstream user determines it will register that use 
separately so as not to alert the chemical manufacturer of the specific use and protect it from 
having the manufacturer pass information about such use to the downstream user’s 
competitors
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Módosítás: 56
31A. CIKK (új)

31a. cikk
Termékekben levő anyagokra vonatkozó
információk továbbadásával kapcsolatos 

kötelezettség

(1) Anyagok és készítmények szállítói 
láncának egy résztvevője, aki egy olyan 
anyagot felvesz egy termékbe, mely az 54. 
cikk a) – d) pontjai szerinti kritériumoknak 
megfelel vagy az 54. cikk f) pont alá es
őként került besorolásra vagy a biztonsági 
adatlapok létrehozásával kapcsolatos 
kritériumoknak és / vagy a 29. és 30. cikkek 
szerinti információknak megfelel, ezeket az 
információkat a biztonsági adatlappal 
együtt a terméket tovább feldolgozó ipari 
felhasználók kérésére rendelkezésre állítja.
2. Egy termék szállítójának információt 
kell adnia a felhasználó számára egy anyag 
jelenlétéről egy termékben, ha az anyag az 
54. cikknek megfelelő engedélyezési 
kritériumokat teljesíti, vagy a 29. és 30. 
cikkek szerinti információ rendelkezésre 
állítás kritériumainak megfelel, ha ezeket 
az információkat a felhasználó egyedi 
esetben bekéri.

Indokolás

REACH demands an information flow through the supply chain from the chemical producer 
to downstream users of chemicals. This amendment ensures necessary information across the 
supply chain to improve risk management and compliance with other Community legislation

Módosítás: 57
33. CIKK 
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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.

A szállítói lánc minden szereplője összegyűjti 
azokat az információkat, amelyekre az e 
rendelet szerinti kötelességeinek a 
végrehajtásához szüksége van, és ezeket az 
információkat legalább 5 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 rendelkezésükre 
bocsátja. 

Indokolás

The obligation to keep all REACH information for ten 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: 58
34. CIKK (1A) BEKEZDÉS (új) 

(1a) Egy anyag alkalmazásának felvétele el
őtt a későbbi felhasználó meggyőződik 
arról, hogy az általa történő alkalmazás 
megfelel-e a bejegyzésben értékelt vagy a 
26a. cikk (3) – (5) bekezdése szerinti
anyaglistában szereplő alkalmazási és 
expozíciós kategóriáknak.

Indokolás

The downstream user must make sure that his use corresponds to a registered or 
pre-registered use and exposure category.

Módosítás: 59
34. CIKK (2) BEKEZDÉS 
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(2) Minden későbbi felhasználó jogosult arra, 
hogy az anyagot szállító gyártóval, import
őrrel vagy későbbi felhasználóval írásban 
ismertessen egy felhasználást annak 
érdekében, hogy az azonosított felhasználás 
legyen. Ennek során megfelelő információkat 
bocsát rendelkezésre ahhoz, hogy a szállítója 
a vegyi anyagbiztonsági értékelésében 
expozíciós leírást dolgozhasson ki az adott 
felhasználásra. 

(2) Minden későbbi felhasználó jogosult arra, 
hogy az anyagot szállító gyártóval, import
őrrel vagy későbbi felhasználóval írásban 
ismertessen egy felhasználást, mely nem felel 
meg egy értékelt vagy előzetesen bejegyzett 
alkalmazási vagy expozíciós kategóriának
annak érdekében, hogy az azonosított 
felhasználás legyen. Ennek során megfelelő
információkat bocsát rendelkezésre ahhoz, 
hogy a szállítója a vegyi anyagbiztonsági 
értékelésében, ill. a biztonsági adatlap 
kiállításakor egy alkalmazási vagy 
expozíciós kategória használatát az Iaa. 
melléklet szerinti hozzárendelni, valamint 
egy expozíciós leírást dolgozhasson ki az 
adott felhasználásra.

Indokolás

This amendment is linked to the amendment to Article 34(1)(a).

Módosítás: 60
34. CIKK (4) BEKEZDÉS (1) ÉS (2) ALBEKEZDÉS

(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 feltételekt
ől..

Magának az anyagnak, illetve egy 
készítményben lévő anyagnak a későbbi 
felhasználója a kapott biztonsági adatlapon 
feltüntetett a 3. cikk 30. pont szerinti 
alkalmazási és expozíciós kategóriákba 
nem sorolható használat esetén a saját 
biztonsági adatlapot készít az Ia. 
mellékletnek megfelelően, mely ezt az eltér
ő alkalmazást figyelembe veszi. Emellett 
eltérő alkalmazását az Iaa. melléklet 
szerinti egyik alkalmazási és expozíciós 
kategóriához kell hozzárendelnie. Ez csak 
az évente 1 tonnánál nagyobb 
mennyiségben előállított anyagokra 
érvényes.



PE 355.467v03-00 40/45 AD\580143HU.doc

HU

Amennyiben a későbbi felhasználó olyan 
expozíciós körülményeket teremt vagy 
ajánl, amelyek tartalmazzák legalább a 
neki benyújtott alkalmazási és expozíciós 
kategóriákban feltételeket a 3. cikk 30. 
pont, akkor nem kell vegyi anyagbiztonsági 
jelentést készítenie.

Amennyiben a későbbi felhasználó egy 
megadott expozíciós kategóriában szereplő
anyagot alkalmaz, vagy egy ilyet ajánl, nem 
kell anyagbiztonsági jelentést készítenie.

Indokolás

It is asking far too much to expect a downstream user to draw up a substance safety report; 
drawing up a safety data sheet is enough.

Módosítás: 61
34. CIKK (5) BEKEZDÉS 

(5) Minden későbbi felhasználó megfelelő
intézkedéseket állapít meg, alkalmaz és adott 
esetben ajánl a következő
dokumentumokban meghatározott 
kockázatok csökkentése érdekében:

(5) Minden későbbi felhasználó megfelelő
intézkedéseket állapít meg, alkalmaz és adott 
esetben ajánl a vegyi anyagbiztonsági 
adatlapban meghatározott kockázatok 
csökkentése érdekében.

a) a kapott biztonsági adatlapok;

b) a saját vegyi anyagbiztonsági értékelése

Indokolás

The amendment is linked to the amendment to Article 34(4) (above).

Módosítás: 62
34. CIKK (6) BEKEZDÉS 

(6) A későbbi felhasználók közzéteszik és 
frissítik vegyi anyagbiztonsági jelentéseiket.

(6) A későbbi felhasználók közzéteszik és 
frissítik vegyi anyagbiztonsági adatlapjukat.

Indokolás

The amendment is linked to the amendment to Article 34(4) (above).

Módosítás: 63
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34. CIKK (7) BEKEZDÉS 

(7) 13. cikk (2) és (5) bekezdés értelemszer
űen kell alkalmazni.

törölve

Indokolás

The amendment is linked to the amendment to Article 34(4) (above).

Módosítás: 64
34A. CIKK (új) 

34a. cikk

Az állatkísérleteket helyettesítő módszerek 
támogatása

Az állatkísérleteket helyettesítő módszerek 
támogatásának céljával összhangban a 
Bizottságnak, a tagállamoknak és az 
iparnak növelnie kellene a forrásokat és er
őfeszítéseket az állatkísérleteket helyettesítő
módszerek fejlesztésének és hitelesítésének 
felgyorsítására.

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: 65
35. CIKK, CÍM ÉS (1) BEKEZDÉS 

A későbbi felhasználó adatszolgáltatási 
kötelezettsége

A későbbi felhasználók kötelezettségei az 
Ügynökség számára történő

információközlés terén
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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) Amennyiben a 34. cikk (2) bekezdés 
szerint egy olyan alkalmazás került a 
tervbe, mely egy gyártó vagy importőr által 
elbírált alkalmazási és expozíciós 
kategóriától eltér, az eltérő alkalmazás 
megkezdése előtt az ügynökségnek jelentést 
kell tenni.

Indokolás

Linked to amendment to Article 34

Módosítás: 66
35. CIKK (2) BEKEZDÉS 

(2) A későbbi felhasználó az ügynökség által 
a 108. cikkel összhangban meghatározott 
formátumban közli az információkat, 
amelyek a következőket foglalják magukban: 

(2) A későbbi felhasználó az ügynökség által 
a 108. cikkel összhangban meghatározott 
formátumban közli az információkat, 
amelyek a következőket foglalják magukban:

a) azonosítása és a kapcsolattartásra 
vonatkozó részletek;

a) azonosítása és a kapcsolattartásra 
vonatkozó részletek;

b) amennyiben rendelkezésre áll, a 18. cikk 
(1) bekezdésében említett bejegyzési számok;

b) amennyiben rendelkezésre áll, a 18. cikk 
(1) bekezdésében említett bejegyzési számok, 
vagy előzetes bejegyzési szám a 26a. cikk 
(1) bekezdése szerint;

c) az anyagok azonítása a IV. melléklet 2. 
pontjában meghatározottak szerint

c) az anyagok azonítása a IV. 
melléklet 2. pontjában 

meghatározottak szerint;
d) amennyiben ismert, a gyártók és import
őrök azonosítása;

d) amennyiben ismert, a gyártók és import
őrök azonosítása;

e) a felhasználás(ok) rövid általános leírása; e) a felhasználás(ok) rövid általános leírása
beleértve az idetartozó Iaa. melléklet 
szerinti alkalmazási és expozíciós 
kategóriákat.

Indokolás

Linked to the amendment to Article 34



AD\580143HU.doc 43/45 PE 355.467v03-00

HU

Módosítás: 67
64. CIKK (1) 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 alkalmazzák.

(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 
céljaira szükséges mennyiségben a termék- 
és folyamatorientált kutatás és fejlesztés 
keretében alkalmazzák.

Indokolás

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

Módosítás: 68
66. CIKK (3) BEKEZDÉS 

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 
három hónapon belül egyénileg vagy 
közösen az alábbiakat:

3. Az ügynökség haladéktalanul közzéteszi a 
honlapján a megfelelő dokumentációk 
összefoglalását, 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 az 
alábbiakat:

a) a dokumentációval és a javasolt 
korlátozásokkal kapcsolatos 
állásfoglalásukat;

a) a dokumentációval és a javasolt 
korlátozásokkal kapcsolatos 
állásfoglalásukat;
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b) egy társadalmi-gazdasági elemzést, vagy 
egy tájékoztatót, amely hozzájárul a javasolt 
korlátozások egyikéhez, és amely vizsgálja a 
javasolt korlátozások előnyeit és hátrányait. 
Ennek során be kell tartani a XV. melléklet 
követelményeit.

b)egy társadalmi-gazdasági elemzést, vagy 
egy tájékoztatót, amely hozzájárul a javasolt 
korlátozások egyikéhez, és amely vizsgálja a 
javasolt korlátozások előnyeit és hátrányait. 
Ennek során be kell tartani a XV. melléklet 
követelményeit.

ba) az ügynökség haladéktalanul 
megjeleníti honlapján, és tájékoztatja 
azokat, akik az érintett anyagot 
bejegyeztették, ha egy tagállam vagy a 
Bizottság egy korlátozási eljárást kíván 
kezdeményezni.

Indokolás

The dossiers may contain confidential business /proprietary information. Their content does 
not preclude the final decision which may be taken and therefore their content may be 
misinterpreted or misused before any final decision.

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.

Módosítás: 69
69. CIKK (2) BEKEZDÉS 

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

(2) Az ügynökség haladéktalanul közzéteszi 
a két bizottság véleményét a honlapján. A 
közzétett vélemények nem tartalmazhatnak 
érzékeny üzleti információt.

Módosítás: 70
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; ennek során figyelembe veszik 
az alkalmazásokra jellemző bevezetési id
őket és termék-életciklusokat.
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Indokolás

Timing of restriction/authorization 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 maximize benefits, decisions must take into account these factors.

Módosítás: 71
116. CIKK (1) BEKEZDÉS, BEVEZETŐ RÉSZ 

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

(1) Az alábbi információkat nem kell 
bizalmas jellegűnek tekinteni, hacsak az 
egyes esetekben a gyártó vagy az importőr 
nem bizonyítja az ellenkezőjét:

Indokolás

It must be permissible in individual cases to make exceptions to the rule that certain 
information is not confidential. In these exceptional cases, the manufacturer or importer must 
have the option of giving reasons to justify confidential treatment even for the information 
listed at Article 116(1).

Módosítás: 72
116. CIKK (1) BEKEZDÉS C) PONT 

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

törölve

Indokolás

Information on substances on the Einecs list is already publicly accessible. It should not be 
transferred into another database. This avoids duplication of effort

Módosítás: 73
116. CIKK (2) BEKEZDÉS D) PONT 
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d) a gyártó vagy importőr és azok későbbi 
felhasználói közötti kapcsolat.

d) a gyártó vagy importőr és azok későbbi 
felhasználói közötti kapcsolat, mégpedig az 
ellátási láncban mind felfelé, mind lefelé és 
a lánc valamennyi szereplője között.

Indokolás

REACH does not provide for confidentiality between all actors in the supply chain. This shall 
be considered and provided for

Módosítás: 74
116. CIKK (2) BEKEZDÉS DA) PONT (új) 

da) egy vegyi anyag korábbi bejegyzésre 
kötelezettjének specifikus azonossága;

Módosítás: 75
116. CIKK (2) BEKEZDÉS DB) PONT (új) 

da) egy vegyi anyag korábbi bejegyzésre 
kötelezettjének specifikus azonossága;

Módosítás: 76
117. CIKK, BEVEZETŐ RÉSZ ÉS A) PONT 

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 
hatósága, illetve egy nemzetközi 
kormányzati szervezet rendelkezésére 
bocsátják, amennyiben teljesülnek a következ
ő feltételek:
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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;

Indokolás

In order to prevent fraudulent use of the information, it should be clearly stated that Art. 117-
cooperation only covers governmental national and international institutions

Módosítás: 77
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 kialakított irányelvek 
szerint tájékoztatják a nyilvánosságot a vegyi 
anyagok kockázatáról, amennyiben azt az 
emberi egészség és a környezet védelme 
szempontjából szükségesnek tartják.

Indokolás

Information of the general public through the national competent authorities should, firstly 
not take place in an un-coordinated manner, allowing each single competent authority to 
inform in their own separate way. Secondly, there should be guidelines for the competent 
authorities informing on how to inform, in which situations to inform and how to describe 
protective measures to be taken

Módosítás: 78
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. Különösen 
a kis és középvállalkozásokat (KKV) és a 
későbbi felhasználókat kell bevonni és 
tájékoztatni.
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Indokolás

SMUs and downstream users are particularly likely to need help to implement REACH
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