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RÖVID INDOKOLÁS

Since the Commission presented its draft regulation on reforming EU policy on chemicals on 
29 October 2003, there has basically been a consensus about the need to revise the current 
legal provisions governing the safe use of chemicals in the European Union. The draft text has 
nevertheless encountered substantial resistance with regard to a whole range of details. The 
main criticism is of the Commission's chosen methodology for the registration of substances, 
whereby the information requirements are based primarily on the volume of a substance which 
is manufactured or imported.

The draft legislation will have unusually far-reaching effects. It covers not only the chemicals 
industry and its downstream users, but also the metal-working industry, the motor vehicle 
industry, the textile sector, etc. Those affected are substance producers just as much as 
distributors, downstream users and importers, i.e. all those who deal with chemicals as part of 
their business: apart from a few conglomerates, primarily small and medium-sized firms, 
including tradesmen.

Weakness of the Commission's draft text

The Commission has met the most determined resistance over the system that it is proposing 
for the registration of substances. The Commission links the scale of the information to be 
supplied by the registrant to the volume of the substance which is manufactured or imported. 
The information requirements start with the manufacture or import of 1 tonne per year and 
increase, step by step, for the manufacture or import of 10 tonnes per year, 100 tonnes per 
year and 1000 tonnes per year.

The crucial weakness of the Commission's approach is that it requires data without any 
reference to the actual risks posed by substances. The data requirements increase as the 
tonnage thresholds are crossed, without this necessarily being justified by increased risk to 
humans and the environment.

This volume-based approach has undesirable effects. The direct costs alone of supplying the 
information about a substance range from € 20 000 to € 400 000, depending on the volume-
based data requirements. The unavoidable consequence of this is that for small production 
volumes, in particular, the registration costs will in many cases be totally disproportionate to 
turnover. As a result, it is to be feared that a substantial number of substances – estimates 
range upwards from 20% – and products will be withdrawn from the market. The 
Commission's tonnage threshold method thereby creates a false incentive regarding substance 
selection which is based on registration costs and not on substance risk.

The draftsman's proposal for improvement

The draftsman therefore proposes to supplement the Commission's tonnage thresholds with 
risk-based factors. The new concept does not look at every conceivable use of a substance, but 
focuses the data requirements on typical types of exposure undergone by humans and the 
environment in connection with certain categories of use. Typical exposure situations requiring 
the same protective measures are grouped together. These are the main types of absorption 
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(oral, dermal or by inhalation) where humans are concerned and the ways in which substances 
get into the environment (air, water or soil), supplemented in each case by the duration of 
exposure (once or short-term, occasional, repeated or long-term). Within these exposure 
categories individual uses are grouped together in areas of use (industrial, commercial or 
private use). If all the actors, from the manufacturer to the last downstream user, work with 
these exposure categories and categories of use, an initial risk assessment will require only a 
core set of data. This must reliably provide the essential physico-chemical properties of a 
substance and its acute effects on humans and the environment. Further data requirements, and 
in particular further tests, should then depend on the individual exposure scenario. Increasing 
levels of exposure would mean stricter requirements for the registration procedure with regard 
to time and content.

Such core information will at the same time enable the Agency to classify the substances to be 
registered in groups according to their inherent risk, and thus determine priorities for 
registration. Using this system, too, the registration of all existing substances covered by 
REACH should be completed in 11 years.

Advantages of the modified approach

With this approach the starting-point for the registration system is not the volume of a 
substance, but the risk pertaining to it. The costs involved in registration will thus be reduced, 
but not at the expense of health and environmental protection. Manufacturers and users will no 
longer have to focus on a vast multiplicity of individual uses in making their risk assessment, 
but on a manageable number of categories. This will reduce the notification requirements 
applicable to downstream users and the flow of information in the production chain will be 
made easier. At the same time, business confidentiality and commercially significant 
information will be better protected. Moreover, there will be greater flexibility with regard to 
the use and availability of substances, and this will tangibly reduce the undesirable economic 
result whereby substances disappear from the market only because the testing and registration 
costs are commercially unsustainable. Animal testing can also be substantially reduced by this 
approach. The combination of exposure categories and categories of use with a set of core 
information thus constitutes an effective instrument for protecting humans and the environment 
in a more targeted way, i.e. according to actual exposure, and simultaneously for reducing the 
overall outlay on resources and administration by both firms and authorities.

If the Commission wishes to attain the goal that it has itself set of maintaining and enhancing 
the competitiveness of the EU chemicals industry the draft REACH text must become more 
practical, more workable, less costly and more plausible in terms of the system adopted. The 
new chemicals policy must serve to protect human health and the environment, but must also 
be conducive to conditions for investment and innovation which will actually allow new jobs 
and companies to be created and not allow existing ones to disappear. Part of this is a REACH 
approach which links data requirements to the risk inherent in a substance, and not to the fact 
that not all scientifically conceivable findings are available about every substance. By adopting 
a different system for the registration of substances this opinion attempts to do justice to this 
requirement. 
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MÓDOSÍTÁSOK

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

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(3a) preambulumbekezdés (új) 

(3a) A 2002. szeptember 4-i Johannesburgi 
Fenntartható Fejlődés Világtalálkozón 
elfogadott cselekvési tervnek megfelelően a 
vegyi anyagokat 2020-ra olyan módon kell 
gyártani és felhasználni, amely nem 
károsítja az emberi egészséget és a 
környezetet.

Indokolás

The new chemicals legislation on REACH should be put into the global context of the 
international commitment on chemicals as adopted at the World Summit on sustainable 
development in 2002.

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 vagy felhasználják.

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

Preliminary to the introduction of ‘duty of care’ in further amendments.

Módosítás: 3
(10) preambulumbekezdés 

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

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

Indokolás

The evaluation of substances must be carried out centrally, by the Agency, in order to ensure 
uniform evaluation criteria. The Agency's position must therefore be substantially 
strengthened, and the mechanisms for cooperation between it and the national authorities 
must be spelled out clearly. 

Módosítás: 4
(15a) preambulumbekezdés (új)
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(15a) Az Ügynökségnek a vállalkozások 
számára a jogbiztonság garanciája, ezért az 
Ügynökségnek kizárólagos hatásköre van 
az anyagok kockázatainak, valamint a 
vizsgálati eredmények értékelésében. Ez 
egyben azt jelenti, hogy azt a tagállamot 
vagy vállalkozást terheli a bizonyítási 
kötelezettség, amely az Ügynökség valamely 
értékelését kétségbe vonja.

Indokolás

Uniform, reliable and legally certain conditions for the evaluation of substances and for the 
implementation of decisions throughout the European Union are needed. They can only be 
guaranteed by a strong Agency.

Módosítás: 5
(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. Az 
elvárható gondosság kötelezettségének 
teljesítését 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 és továbbadni a vonatkozó
ajánlásokat a szállítói láncok mentén. Ez 
magában foglal olyan intézkedéseket, mint 
az anyagok gyártásából, felhasználásából 
és értékesítéséből adódó kockázatok 
átlátható és megfelelő leírása, 
dokumentálása és közzététele.

Indokolás

Rewording of original Amendment 3. Producers pass on their recommendations on risk 
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management measures along the supply chain. Users decide on appropriate 
implementation. A reference to selecting the safest available substance is superfluous as this 
follows logically and as required from the measures taken.

Módosítás: 6
(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 
szükség esetén új vizsgálatok elvégzése 
révén kell a tényleges expozíción alapuló
kockázatértékelés és a biztonságos 
alkalmazás céljából szükséges
információkat megszerezniük ezekről az 
anyagokról 

Indokolás

In order to avoid animal testing and reduce costs, only animal tests which are genuinely 
necessary for a risk assessment on the basis of actual exposure and use may be carried out. It 
is therefore inappropriate to vary the scale of the testing and data requirements according to 
production or import volumes.

Módosítás: 7
(20) preambulumbekezdés 

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

(20) Mivel a termékek előállítóinak és import
őreinek felelősséget kell viselniük 
termékeikért, helyénvaló bejegyzési 
követelményt megszabni az olyan veszélyes
anyagoknál, amelyeket ezek az árucikkek
rendeltetésszerűen kibocsátanak.

Indokolás
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Preliminary to amendment to Article 6 on substances in articles: linked to amendment 53.

Módosítás: 8
(21) preambulumbekezdés 

(21) A vegyi anyagbiztonsági értékelések 
gyártók és importőrök általi végrehajtására 
vonatkozó előírásokat egy műszaki 
mellékletben kell részletesen meghatározni, 
hogy a gyártók és importőrök eleget 
tudjanak tenni kötelezettségeiknek. A vev
őikkel való méltányos tehermegosztás 
érdekében a gyártóknak és importőröknek a 
vegyi anyagbiztonsági értékelés során 
nemcsak saját felhasználási céljaikat és 
azokat a felhasználásokat kell érinteniük, 
amelyekre anyagaikat forgalomba hozzák, 
hanem minden olyan felhasználást, 
amelynek a megoldását vevőik kérik tőlük.

(21) A vegyi anyagbiztonsági értékelés és
annak a szállítói lánc mentén való
közzététele, valamint a termék életciklusa 
során való felelősségvállalás hatékony m
űködésének biztosítása érdekében az 
anyagok értékelését mind a belső
tulajdonságaikra, mind a bizonyos 
felhasználások vonatkozásában ténylegesen 
várható expozícióra kell alapozni. Ennek 
érdekében expozíciós és felhasználási 
kategóriák kerülnek alkalmazásra. 
Ahelyett, hogy egyedi termékcsoportok és 
felhasználások kerülnének megítélésre, az 
embereket és a környezetet érő jellemző
expozíciós típusok kerülnek azonosításra és 
besorolásra, az anyag felhasználására való
hivatkozás nélkül. Ez lehetővé teszi az 
azonos óvintézkedéseket igénylő jellemző
expozíciós helyzetek egy csoportba 
sorolását. Az ilyen helyzetek magukban 
foglalják az emberekre vonatkozó fő
felszívódási típusokat (szájon át, bőrön át 
vagy belégzés útján), az anyagok 
környezetbe jutásának módjait (levegő, víz 
vagy talaj) és az expozíció időtartamát 
(egyszeri vagy rövid távú, alkalmankénti, 
ismétlődő vagy hosszú távú). Ezeken a 
expozíciós kategóriákon belül az anyagok 
meghatározásra, majd csoportosításra 
kerülnek a felhasználás alapvető területei 
(ipari, kereskedelmi, magánfelhasználás) 
és az expozíció – még elviselhető – mértéke 
vagy fokozatai szerint.

Indokolás

Rewording of original Amendment 5. It is not feasible for a substance manufacturer to 
undertake detailed individual evaluations for all conceivable conditions of use. Furthermore, 
from the point of view of downstream users this would also be undesirable. Too detailed a 
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description of the conditions of use restricts the flexibility that downstream users need with 
regard to use of a substance. In instances in which the special exposure scenario does not fit 
the actual situation in which a substance is used either a more comprehensive transfer to the 
manufacturer of (possibly sensitive) applied know-how would be needed, or the downstream 
user would have to carry out the evaluation of the substance himself. The communication of 
exposure categories which were not dependent on use, instead of exposure scenarios specific 
to defined uses, would alleviate this problem.

Módosítás: 9
(23) preambulumbekezdés 

(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 a hozzáférhetőség és a KKV-k a 
konzorciumokban való képviseletének 
biztosítása érdekében.

Indokolás

In order to make such consortia affordable for SMEs, appropriate measures should be taken 
to guarantee their representation and to defend their interests.

Módosítás: 10
(25) preambulumbekezdés 
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(25) Ha kísérleteket végeznek, be kell tartani 
a kísérleti állatok védelmére vonatkozó
idevágó előírásokat, amelyeket a kísérleti és 
egyéb tudományos célokra felhasznált állatok 
védelmére vonatkozó tagállami törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezések 
közelítéséről szóló, 1986. november 24-i 
86/609/EGK tanácsi irányelv rögzít, és a helyes 
laboratóriumi gyakorlatot, amelyet a helyes 
laboratóriumi gyakorlat alapelveinek 
alkalmazására és annak a vegyi anyagokkal 
végzett kísérleteknél történő alkalmazásának 
ellenőrzésére vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 
szóló, 1986. december 18-i 87/18/EGK tanácsi 
irányelv rögzít.

(25) Ha gerinces állatokon új kísérleteket 
végeznek, be kell tartani a kísérleti állatok 
védelmére vonatkozó idevágó előírásokat, 
amelyeket a kísérleti és egyéb tudományos 
célokra felhasznált állatok védelmére 
vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 
szóló, 1986. november 24-i 86/609/EGK 
tanácsi irányelv rögzít, és a helyes 
laboratóriumi gyakorlatot, amelyet a helyes 
laboratóriumi gyakorlat alapelveinek 
alkalmazására és annak a vegyi anyagokkal 
végzett kísérleteknél történő alkalmazásának 
ellenőrzésére vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 
szóló, 1986. december 18-i 87/18/EGK tanácsi 
irányelv rögzít. 

Indokolás

The considerably more onerous and more expensive requirements of good laboratory practice 
should apply only to new tests which need to be carried out on vertebrate animals. While 
providing the same degree of safety, this would markedly improve the cost efficiency of the 
registration requirements.

Módosítás: 11
(38a) preambulumbekezdés (új) 

(38a) A konzorciumhoz tartozó
vállalkozások támogatására a Bizottságnak 
a versenyjog betartására vonatkozó
iránymutatásokat kell kidolgoznia.

Indokolás

Módosítás: 12
(41a) preambulumbekezdés (új) 
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(41a) Egy megfelelő, koherens, 
kockázatalapú tájékoztatási rendszer el 
fogja látni a fogyasztókat azokkal az 
információkkal és tanácsokkal, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy a vegyi anyagokat 
tartalmazó termékek használatából eredő
kockázatok biztonságos és hatékony 
kezelésére képesek legyenek. A 
fogyasztóknak az általuk felhasznált 
termékekről szóló tájékoztatáshoz való
jogára válaszolva fel kell mérni a kiegészítő
információknak weblapokon keresztül és 
felvilágosító kampányok keretében történő
biztosításának a lehetőségét is. Ez növelni 
fogja a vegyi anyagok és a belőlük 
származó termékek felhasználásának 
biztonságát, és meg fogja erősíteni a 
fogyasztók bizalmát a vegyi anyagokat 
tartalmazó termékek felhasználása iránt.

Indokolás

The development of a communication system is essential in order to increase consumer 
confidence.

Módosítás: 13
(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. Az 
anyagok és készítmények biztonságos 
felhasználására vonatkozó információknak 
a fogyasztók felé történő
kommunikálásának egyéb módszereit is 
meg kell fontolni azonban.

Indokolás
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Módosítás: 14
(43) preambulumbekezdés 

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

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

Indokolás

It is not feasible for a substance manufacturer to undertake detailed individual evaluations 
for all conceivable conditions of use. Furthermore, from the point of view of downstream 
users this would also be undesirable. Too detailed a description of the use or safe conditions 
of deployment restricts the flexibility that downstream users need with regard to use of a 
substance. In instances in which the special exposure scenario does not fit the actual situation 
in which a substance is used either a more comprehensive transfer to the manufacturer of 
(possibly sensitive) applied know-how would be needed, or the downstream user would have 
to carry out the evaluation of the substance himself. The communication of exposure 
categories which were not dependent on use, instead of exposure scenarios specific to defined 
uses, would considerably reduce these drawbacks.

Módosítás: 15
(45) preambulumbekezdés 
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(45) Végrehajtás és értékelés céljából az 
anyagok későbbi felhasználóinak elő kell írni, 
hogy bizonyos információkat bejelentsenek, 
ha az általuk folytatott felhasználás kívül esik 
az eredeti gyártó vagy importőr által közölt 
biztonsági adatlapon részletezett expozíciós 
leírás feltételein, és ezeket a bejelentett 
információkat naprakészen kell tartaniuk.

(45) Végrehajtás és értékelés céljából az 
anyagok későbbi felhasználóinak elő kell írni, 
hogy bizonyos információkat bejelentsenek, 
ha az általuk folytatott felhasználás kívül esik 
az eredeti gyártó vagy importőr által közölt 
biztonsági adatlapon részletezett expozíciós 
leírás vagy az expozíciós és felhasználási 
kategóriák feltételein, és a bejelentett 
információkat naprakészen kell tartaniuk.

Indokolás

Rewording of original Amendment 12 as a result of introducing categories of use and 
exposure. See detailed justification for Amendment 1 to Recital 21.

Módosítás: 16
(47) preambulumbekezdés 

(47) Egyes anyagok tekintetében a nagyobb 
követelményt támasztó tájékoztatási előírások 
teljesítéséhez jelentős számú állatot kellene 
kísérletekre felhasználni, ha automatikusan 
alkalmaznák ezeket a tájékoztatási előírásokat. 
A kísérletek a vállalkozások számára jelentős 
költséggel járhatnak. Emiatt szükséges annak 
biztosítása, hogy az információk megszerzését 
a valós információs igényekhez szabják; e 
célból az értékelés keretében a tagállamokat 
kötelezni kell arra, hogy az anyagok gyártói 
vagy importőrei által javasolt kísérleti 
programokra vonatkozó döntéseket készítsék 
elő, az Ügynökséget pedig arra, hogy hozza 
meg a döntéseket. A kísérleti javaslatok 
értékeléséért az a tagállam felel, amelyben a 
gyártás végbe megy vagy amelyben az import
őr letelepedett.

(47) Egyes anyagok tekintetében a nagyobb 
követelményt támasztó tájékoztatási előírások 
teljesítéséhez jelentős számú állatot kellene 
kísérletekre felhasználni, ha automatikusan 
alkalmaznák ezeket a tájékoztatási előírásokat. 
A kísérletek a vállalkozások számára jelentős 
költséggel járhatnak. Emiatt szükséges annak 
biztosítása, hogy az információk megszerzését 
a valós, az expozíción alapuló információs 
igényekhez szabják; ennek kapcsán az 
értékelés keretében az Ügynökségnek a 
gyártók vagy importőrök által benyújtott 
bejegyzési dokumentumokat meg kell 
vizsgálnia, és szükség szerint további 
kísérletek kell előírnia.

Indokolás

See amendments relating to Recitals 10 and 15a (new) (central role for the Agency), and also 
Recitals 29b (new) and 43 (minimum data initially; further tests on the basis of actual 
exposure).
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Módosítás: 17
(54a) preambulumbekezdés (új)

(54a) Az engedélyezési eljárásnak általában 
véve a bejegyzésen kell alapulnia, és 
figyelembe kell vennie a bejegyzésben 
említett bizonyos expozíciós és felhasználási 
kategóriáknál meglévő kockázatkezelési 
intézkedéseket. A már megfelelően ellen
őrzött kérelmeket ki kell vonni az 
engedélyezés alól az általános érvényű
határozatok eszközével („pozitív jegyzék”). 
Továbbá, a Korlátozások Irányelv 
(76/769/EGK irányelv) szerint már 
szabályozott, illetve a jövőben a VIII. cím 
(Korlátozások) alá tartozó anyagok 
felhasználásait nem kell szabályozni az 
engedélyezés részeként.

Indokolás

Follows from the introduction of categories of exposure and use.

Módosítás: 18
(55a) preambulumbekezdés (új)
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(55a) Az engedélyezésre kötelezettnek 
tekintett anyagoknál az Ügynökségnek a 
bejegyzés után meg kell vizsgálnia, hogy a 
felhasználás már kellően szabályozva van-
e, pl. a XVI. mellékletben szereplő
korlátozás útján. Ellenkező esetben, 
továbbá amennyiben adottak az el
őfeltételek a VIII. cím szerinti 
korlátozásokhoz, korlátozási eljárást kell 
indítani, és ezt követően a korlátozott 
anyagot mentesíteni kell az engedélyezési 
kötelezettség alól. Amennyiben a Bizottság
által végzett vizsgálat elegendő ellenőrzést 
biztosít, az anyagot ettől a ponttól 
mentesíteni kell az engedélyezési 
kötelezettség alól; a mentesítő határozattal 
nem szabad megvárni a XIII. mellékletbe 
történő felvételről szóló határozatot.

Indokolás

The use of substances is regulated under both the restriction and the authorisation process. 
The two procedures are not sufficiently aligned with, and separate from, each other. There is 
a risk of inconsistent decisions and duplication for firms and authorities.

Módosítás: 19
(69) preambulumbekezdés
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(69) Az Ügynökség központi szerepet tölt be 
a vegyi anyagokról szóló törvény, a 
döntéshozatali folyamatok és tudományos 
alapjuk hitelességének biztosításában az 
érdekeltek és a nyilvánosság körében. Emiatt 
elengedhetetlen, hogy a közösségi 
intézmények, a tagállamok, a széles 
nyilvánosság és az érdekelt felek bizalmat 
tápláljanak az Ügynökség iránt. Ebből az 
okból létfontosságú az Ügynökség 
függetlenségének, magas tudományos, m
űszaki és szabályozói kapacitásainak, 
átláthatóságának és hatékonyságának a 
biztosítása.

(69) Az Ügynökség központi szerepet tölt be 
a vegyi anyagokról szóló jogszabályok, a 
döntéshozatali folyamatok és tudományos 
alapjuk hitelességének biztosításában az 
érdekeltek és a nyilvánosság körében, azért, 
hogy az általános közvélemény és 
valamennyi érdekelt fél bizalommal legyen 
az általuk felhasznált anyagok és 
készítmények biztonságossága tekintetében. 
Ugyancsak kulcsszerepet kell játszania a 
REACH-re vonatkozó tájékoztatás 
koordinálásában (beleértve a fogyasztók 
tájékoztatását a kockázatokról) és annak 
végrehajtásában. Emiatt elengedhetetlen, 
hogy a közösségi intézmények, a tagállamok, 
a széles nyilvánosság és az érdekelt felek 
bizalmat tápláljanak az Ügynökség iránt. Ebb
ől az okból létfontosságú az Ügynökség 
függetlenségének, magas tudományos, m
űszaki és szabályozói kapacitásainak, alapos 
kommunikációs szakértelmének, 
átláthatóságának és hatékonyságának a 
biztosítása.

Indokolás

Módosítás: 20
(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: 21
(91) preambulumbekezdés (1a) albekezdés (új)

(1a) Az Ügynökségnek és a tagállamoknak 
lehetővé kell tenniük az információhoz való
hozzáférést összhangban a 2003/4/EK 
irányelvvel, a környezeti információkhoz 
való nyilvános hozzáférésről szóló
1049/2001/EK rendelettel, valamint a 
környezeti ügyekben az információhoz való
hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történő részvételéről és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló ENSZ/EGK 
egyezménnyel (az „Aarhusi Egyezmény”), 
amelynek az Európai Közösség aláíró fele.
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Indokolás

The REACH Regulation must conform to Article 2 of the Aarhus Convention, which provides 
for access to information in the environmental field, with specific reference to substances and 
emissions and to human health.

Módosítás: 22
(100a) preambulumbekezdés (új)

(100a) A módosított 75/442/EGK 
irányelvben meghatározott hulladék e 
rendelet 3. cikke értelmében nem anyag, 
készítmény vagy árucikk. Ez a rendelet csak 
a hulladékban lévő anyagokra vonatkozik 
azon kötelezettség folytán, hogy a vegyi 
biztonsági értékelés során figyelembe kell 
venni egy anyag hulladék fázisait 
önmagukban, készítményben vagy 
termékben Az anyag teljes életciklusát a 
bejelentéskor a vegyi biztonsági értékelés 
során rögzíteni kell, és annak tükröződnie 
kell a biztonsági adatlapokon. Az anyagok 
hulladékfázisát figyelembe kell venni az 
expozíciós helyzetek vizsgálatakor. Ha 
azonban a hulladéhasznosítás átalakítási 
folyamat révén egy új anyag, készítmény 
vagy termék keletkezését eredményezi, e 
rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni erre 
az új anyagra, készítményre vagy termékre.

Indokolás

Alignment of Recitals with the changes for waste and recycling proposed in Articles 2 and 4.

Módosítás: 23
(104a) preambulumbekezdés (új)
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(104a) Megvalósíthatósági okokból a 
másodlagos nyersanyagként vagy 
energiaforrásként használt hulladékokat és 
anyagokat mentesíteni kell.

A másodlagos nyersanyagként vagy 
energiaforrásként használt hulladékokból 
és/vagy anyagokból a hasznosítási m
űveletek során történő értékteremtés (
„valorizálás”) hozzájárul az EU 
fenntartható fejlődésre vonatkozó célkit
űzéséhez.  A REACH ne vezessen be olyan 
követelményeket, amelyek potenciálisan 
akadályozhatják az újrafeldolgozást és a 
hasznosítást, és ezáltal növelhetik a nem 
megújuló források felhasználása iránti 
igényt.

Indokolás

Módosítás: 24
1. cikk (1) bekezdés

(1) E rendelet a 3. cikk (1) bekezdésének 
értelmében vett vegyi anyagokra 
vonatkozóan állapít meg rendelkezéseket. 
Kifejezett rendelkezés esetén ezeket az el
őírásokat az önmagukban, 
készítményekben vagy termékekben el
őforduló anyagok gyártására, behozatalára, 
forgalomba hozatalára és felhasználására 
kell alkalmazni.

(1) E rendelet célja a vegyi anyagok belső
piaci szabad forgalmának a biztosítása. 

Indokolás

The purpose of the Regulation should be stated at the outset.

Módosítás: 25
1. cikk (2) bekezdés
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(2) E rendelet célja az ilyen anyagok belső
piaci szabad forgalmának a biztosítása.

(2) Ez a rendeletet az elővigyázatosság 
elvén1 nyugszik, amely szerint a gyártók, 
importőrök és a későbbi felhasználók 
feladata annak biztosítása, hogy csak akkor 
állítsanak elő, hozzanak forgalomba, 
hozzanak be vagy használjanak fel ilyen 
anyagokat, ha azok a követelményekkel 
összhangban kerülnek felhasználásra, és 
nincsenek kedvezőtlen hatással az emberi 
egészségre vagy a környezetre. Ez magában 
foglalja azt a kötelezettséget, hogy megfelel
ő, átlátható módon jellemezzék, 
dokumentálják és bejelentsék az egyes 
anyagok gyártásához és felhasználásához 
kapcsolódó kockázatokat.
1 Az elővigyázatosság elvéről szóló bizottsági 
közleményben (COM(2000) 1 végleges) 
meghatározottak szerint.

Indokolás

Linguistic improvement of original Amendment 17by introducing the notion of ‘use in 
accordance with the requirements’ as an established legal concept. The word ‘sale’ is deleted 
as the term ‘use’ already covers its essential content. 

Módosítás: 26
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.  

(3) Ez a rendelet a 3. cikk (1) bekezdése 
szerinti anyagokra, készítményekre és 
árucikkekre vonatkozóan állapít meg 
rendelkezéseket. Ezek a rendelkezések 
alkalmazandók az ilyen anyagok 
önmagukban, készítményekben vagy 
termékekben történő gyártására, 
behozatalára, forgalomba hozatalára és 
felhasználására.

2 Az elővigyázatossági elvről szóló bizottsági 
közlemény szerint, COM(2000) 1 végleges.

Indokolás
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1 HL L 183., 1989.6.29., 1. o.

Módosítás: 27
2. cikk (1) bekezdés c) pont ca (új) és cb (új)

(c) nem elkülönített köztes anyagok. c) nem elkülönített köztes anyagok;

ca) az anyagok és készítmények vasúti, 
közúti, belvízi, tengeri vagy légi szállítása.
cb) anyagok, készítmények vagy árucikkek, 
amelyek a 75/442/EGK irányelvben 
meghatározottak szerint hulladékként 
vannak meghatározva.

Indokolás

This amendment serves clarity and improved readability of REACH. All exemptions from the 
scope of REACH should be collected in Article 2 so that enterprises who will not have to 
apply REACH do not have to study the whole proposal.

In order to avoid duplication of work for enterprises and authorities, all those substances 
used in products governed by specific Community legislation should be exempt from the scope 
of the titles on Registration, Evaluation, Authorisation, Data Sharing, Information in the 
supply chain and Downstream user obligations.

A general reference should ensure that that all existing legislation on workplace prevails.

The compromise amendments to Recital 100a and Articles 2, 4, 4a, 7, 8 have to be read 
together.

Módosítás: 28
2. cikk (2) bekezdés

2. Ezt a rendeletet kell alkalmazni a 
következő joganyagok sérelme nélkül:

(2) E rendelet bejegyzésre, értékelésre, 
adatmegosztásra, a szállítói láncban lévő
információra, a későbbi felhasználókra és 
az engedélyezésre vonatkozó címeinek a 
rendelkezéseit nem kell alkalmazni,
amennyiben egy anyagot az alábbiakban 
vagy alábbiakként használják fel:
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1 HL L 183., 1989.6.29., 1. o.
2 HL L 131., 1988.5.5., 11. o.

(a) a 89/391/EGK1 tanácsi irányelv; a) gyógyszerkészítmények emberi vagy 
állatgyógyászati felhasználására a 
726/2004/EK tanácsi rendelet, a 
2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, és a 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatályán 
belül;

(b) a 90/394/EGK irányelv; b) élelmiszerekben a 178/2002/EK 
rendeletnek megfelelően, beleértve az 
élelmiszerekben lévő élelmiszer-
adalékanyagokat a 89/107/EGK tanácsi 
irányelv hatályán belül, és az 
élelmiszerekben lévő aromaanyagokat a 
88/388/EGK tanácsi irányelv és az 
1999/217/EK bizottsági határozat hatályán 
belül;

(c) a 98/24/EK2 tanácsi irányelv; c) takarmányokban a 178/2005/EK rendelet 
értelmében, beleértve az adalékanyagokat a 
takarmányozásban felhasznált 
adalékanyagokról szóló 1831/2003/EK 
rendelet hatályán belül, valamint beleértve 
a takarmányokat a 84/471/EGK tanácsi 
irányelv értelmében;

(d) a veszélyes anyagok és készítményekben 
előforduló veszélyes anyagok vasúti, közúti, 
belvízi, tengeri és légi szállításáról szóló
közösségi jogszabályok.

d) orvostechnikai eszközökben a 
90/385/EGK, a 93/42/EGK és a 98/79/EK 
tanácsi irányelvek hatályán belül;

e) élelmiszerekkel érintkező anyagokban a 
1935/2004/EK rendelet hatályán belül;
f) növényvédő szerekben a 91/414/EGK 
tanácsi irányelv hatályán belül; 

g) biocid termékekben a 98/8/EK tanácsi 
irányelv hatályán belül;

h) aktív beültethető orvostechnikai 
eszközökben a 90/385/EGK tanácsi irányelv 
és a 93/68/EGK tanácsi irányelv 
értelmében;
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i) in-vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközökben a 98/79/EK rendelet 
értelmében;

j) szárazelemekben és akkumulátorokban a 
91/157/EK irányelv (vagy az új szárazelem 
irányelv száma) értelmében;
A kizárt anyagok listáját az Ügynökség 
javaslatára vagy a Bizottság 
kezdeményezésére a 130. cikk (3) 
bekezdésében foglalt eljárás szerint 
elfogadott bizottsági határozattal felül lehet 
vizsgálni.

Indokolás

This amendment serves clarity and improved readability of REACH. All exemptions from the 
scope of REACH should be collected in Article 2 so that enterprises who will not have to 
apply REACH do not have to study the whole proposal.

In order to avoid duplication of work for enterprises and authorities, all those substances 
used in products governed by specific Community legislation should be exempt from the scope 
of the titles on Registration, Evaluation, Authorisation, Data Sharing, Information in the 
supply chain and Downstream user obligations.

A general reference should ensure that that all existing legislation on workplace prevails.

The compromise amendments to Recital 100a and Articles 2, 4, 4a, 7, 8 have to be read 
together.

Módosítás: 29
2. cikk (2a) bekezdés (új) és (2b) bekezdés (új)

(2a) Ez a rendelet a Közösség munkahelyre 
vonatkozó jogszabályainak sérelme nélkül 
kerül alkalmazásra.

(2b) Ez a rendelet nem érinti a módosított 
76/768 tanácsi irányelvben megállapított 
tiltásokat és korlátozásokat az alábbiak 
vonatkozásában:
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a) a kozmetikai termékek végső
készítményének, illetve annak néhány vagy 
valamennyi összetevőjének állatokon történ
ő vizsgálata; és

b) olyan kozmetikai termékek 
forgalmazása, amelyek néhány vagy 
valamennyi összetevőjét, vagy azok végső
készítményét állatokon vizsgálták.

Amennyiben a kozmetikai összetevőkként 
felhasznált anyagokra vonatkozik ez a 
rendelet, az állatokon való vizsgálatok nem 
engedélyezettek az e rendelet által 
megkövetelt értékelések céljából a 
76/768/EGK tanácsi irányelvben 
megengedettől eltérő anyagok tekintetében.

Indokolás

This amendment serves clarity and improved readability of REACH. All exemptions from the 
scope of REACH should be collected in Article 2 so that enterprises who will not have to 
apply REACH do not have to study the whole proposal.

In order to avoid duplication of work for enterprises and authorities, all those substances 
used in products governed by specific Community legislation should be exempt from the scope 
of the titles on Registration, Evaluation, Authorisation, Data Sharing, Information in the 
supply chain and Downstream user obligations.

A general reference should ensure that that all existing legislation on workplace prevails.

The compromise amendments to Recital 100a and Articles 2, 4, 4a, 7, 8 have to be read 
together.

Módosítás: 30
3. cikk (1a) bekezdés (új)

## (1a) A botanikailag nyert anyag olyan 
összetett anyag, amelyet úgy nyerünk, hogy 
a növényt vagy annak részeit fizikai 
kezelésnek, mint például kivonásnak, 
desztillálásnak, préselésnek, szakaszos 
lepárlásnak, tisztításnak, sűrítésnek vagy 
erjesztésnek vetjük alá. Összetétele változó
a nemzetségétől, a fajtól, a termőhelyi 
adottságoktól és a kezelésére használt 
eljárástól függően.
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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’
included in the Commission proposal. Botanically-derived substances should therefore be 
distinguished from other substances covered by REACH.

Módosítás: 31
3. cikk (2) bekezdés

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

(2) A készítmény két vagy több anyagból 
összetevődő keverék vagy oldat; a 
fémötvözetek a készítmények speciális 
típusát alkotják.

Amennyiben okkal gyanítható, hogy az 
egyedi összetevők alapján feltételezhető
tulajdonságoktól eltérő tulajdonságok is 
jelen vannak, értékelés elvégzését kell lehet
ővé tenni a fémötvözeteken a saját 
specifikus belső tulajdonságaik alapján.

Indokolás

Alloys are preparations and therefore do not have to be registered as such, though their 
individual components (metals) do. However, alloys may have properties other than may be 
apparent from their individual component parts since the substances contained therein 
(metals) melt together to form a new, no longer soluble crystal lattice. There should therefore 
be a possibility of evaluating the alloy as such if there is reason to suspect that the alloy 
displays properties other than those an examination of the individual components makes 
apparent. 

Módosítás: 32
3. cikk (3) bekezdés
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(3) Az árucikk olyan dolog, amely egy vagy 
több anyagból vagy készítményből tevődik 
össze, és az előállítás során olyan konkrét 
formát, felületet, alakot kap, amely a kémiai 
összetételénél nagyobb fokban meghatározza 
a végfelhasználását;

(3) Az árucikk olyan dolog, amely egy vagy 
több anyagból vagy készítményből tevődik 
össze, és az előállítás során olyan konkrét 
formát, felületet, alakot kap, amely a kémiai 
összetételénél nagyobb fokban meghatározza 
a végfelhasználását. Az egynél több árucikkb
ől álló összetett termékek árucikkgy
űjteménynek számítanak. Az árucikkek 
vonatkozásában e rendeletből eredő
kötelezettségek akkor alkalmazandók az 
árucikkekre, amikor azokat a különálló
jogi személyek egymás között értékesítik.

Indokolás

Clarity is needed on what constitutes an article, in particular as far as complex products that 
are in fact a collection of articles. The proposed clarification would ensure that measures are 
taken as early as possible in the supply chain to address the duties of REACH, and prevent 
that obligations are pushed downstream.

Módosítás: 33
3. cikk (4) bekezdés a) és b) pont

(4) A polimer olyan anyag, amely egy vagy 
több típusú monomer egység sorozata által 
jellemzett molekulákból áll. Ezek a 
molekulák egy bizonyos súlytartományban 
találhatók, és a molekulák súlykülönbségei 
elsősorban a monomer egységek számában 
lévő különbségeknek tudhatók be. A polimer 
a következőkből áll:

(4) A polimer olyan anyag, amely egy vagy 
több típusú monomer egység sorozata által 
jellemzett molekulákból áll, és a molekulák 
tömeg szerinti többségét olyan molekulák 
alkotják, amelyek legalább három olyan 
monomeregységet tartalmaznak, amelyek 
kovalens kötéssel egy másik 
monomeregységhez vagy egy másik 
reaktánshoz kapcsolódnak, tömeg szerinti 
kisebbségét pedig olyan molekulák 
alkotják, amelyeknek azonos a 
molekulatömege. Ezek a molekulák egy 
bizonyos súlytartományban találhatók, és a 
molekulák súlykülönbségei elsősorban a 
monomer egységek számában lévő
különbségeknek tudhatók be. 

(a) a legalább három monomer egységet 
tartalmazó molekulák egyszerű
súlytöbbsége, amelyek legalább egy másik 
monomer egységhez vagy reagenshez 
kovalens kötéssel kapcsolódnak;
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(b) az azonos molekulasúlyú molekulák 
kevesebb mint egyszerű súlytöbbsége. 

Indokolás

The above definition of a polymer is essentially the OECD definition, which also appears in 
Directive 92/32/EEC, is regarded as the 'standard definition' and should therefore be 
retained. 

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

## (12a) A felhasználási kategóriák a 
felhasználások IV. melléklet 5. rész szerinti 
csoportosítását jelentik az alábbi 
megkülönböztetés szerint: ipari 
felhasználás, szakmai felhasználás, 
fogyasztói felhasználás.

Indokolás

The concept of categories of use and exposure categories will make the data requirements 
more systematic and focused, and facilitate communication along the product chain. Instead 
of looking at product groups, typical types of exposure undergone by humans and the 
environment will be identified and classified, without reference to the use of a substance. A 
detailed exposition can be found in the amendments relating to Annex Iba (new).   

Módosítás: 35
3. cikk (12b) bekezdés (új)

## (12b) Az expozíciós kategóriák az expozíció
az emberbe jutás módjai szerinti (szájon át, 
belélegezve, bőrön át), a környezetbe jutás 
módjai szerinti (levegő, víz, talaj) és az 
expozíció időtartama és gyakorisága 
szerinti (egyszeri / rövid idejű, alkalomszer
ű, ismétlődő / hosszan tartó) csoportosítást 
jelentik.

Indokolás

The concept of categories of use and exposure categories will make the data requirements 
more systematic and focused, and facilitate communication along the product chain. See 
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comprehensive justification relating to paragraph 12a.

Módosítás: 36
3. cikk (12c) bekezdés (új)

## (12c) Az expozíciós forgatókönyv az ember 
és a környezet védelmét szolgáló konkrét 
intézkedések és az adott anyag el
őállításának és felhasználásának teljes 
életútját felölelő, az előállítóra nézve 
kötelező feltételeinek ismertetését jelenti. 

Indokolás

Unlike categories of use and exposure categories, an exposure scenario describes the specific 
individual conditions for use of a substance, and in particular the practical protective 
measures.

Módosítás: 37
3. cikk (14) bekezdés bevezető rész

(14) A közbenső termék olyan anyag, 
amelyet kizárólagosan kémiai 
továbbfeldolgozás céljából állítottak elő, 
használtak fel vagy alkalmaztak azért, hogy 
azt egy másik anyaggá alakítsák át (ez a 
továbbiakban: szintézis).

(14) A közbenső termék olyan anyag vagy 
készítmény, amelyet kémiai 
továbbfeldolgozás céljából állítottak elő, 
használtak fel vagy alkalmaztak azért, hogy 
azt egy másik anyaggá alakítsák át (ez a 
továbbiakban: szintézis).

Indokolás

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

Módosítás: 38
3. cikk (14a) bekezdés (új)

## (14a) A vegyileg nem módosított anyag 
olyan anyag, amelynek kémiai szerkezetét 
nem változtatták meg, még akkor sem, ha 
valamilyen vegyi folyamatnak vetették alá –
pl. amikor egy anyagot kémiailag kezeltek a 
szennyeződések eltávolítása céljából.
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Indokolás

The proposed Regulation exempts from registration substances which are natural, if they have 
not been chemically modified during their manufacture. Even if cellulose fibres are produced 
in a chemical process, their structure is not modified. Consequently, all forms and processes 
used to produce cellulose fibres should be covered by this exemption.

Módosítás: 39
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, 
amelyik legalább az alábbi kritériumok 
egyikének megfelel:

(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) 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 a Közösségben vagy a 2004. 
május 1-jén az Európai Unióhoz csatlakozó
országokban gyártották, de a gyártó vagy az 
importőr nem hozta forgalomba a Rendelet 
hatályba lépését megelőző legalább 15 évig 
egyszer sem;

(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) 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;

Indokolás
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All substances in EINECS should be regarded as potential phase-in substances. There is no 
need for a bureaucratic proof or confirmation procedure that the substance was 
manufactured or imported within 15 years in the EU. 

Manufactures and importers can maintain the phase-in status and therefore make use of the 
transitional phase-in periods if they notify the substance in accordance with Article 22a new 
to the register of substances.

Módosítás: 40
3. cikk (22) bekezdés

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

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

Indokolás

This amendment clarifies that product and process related research and development can 
cover substances on their own, in preparations and in articles. linked to amendments 13, 14 
and 15.

Módosítás: 41
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 évi 
1 tonnánál kisebb mennyiségben;

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

Indokolás

The 1-tonne limit is an unwarranted restriction on scientific and research freedom.
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Módosítás: 42
3. cikk (25) bekezdés

(25) Az azonosított felhasználás egy anyag 
önmagában vagy készítményben való olyan 
felhasználása, vagy egy készítmény olyan 
felhasználása, amely a szállítói lánc egyik 
szereplőjének a szándékában áll, beleértve 
saját felhasználását, vagy amelyet vele a 
közvetlenül őt követő felhasználó írásban 
tudat, és amelyre kiterjed az érintett későbbi 
felhasználóval közölt biztonsági adatlap;

(25) Az azonosított felhasználás egy anyag 
önmagában vagy készítményben való olyan 
felhasználása, vagy egy készítmény olyan 
felhasználása, amely a szállítói lánc egyik 
szereplőjének a szándékában áll, beleértve 
saját felhasználását, vagy amelyet vele a 
közvetlenül őt követő felhasználó írásban 
tudat, és amelyre kiterjed az érintett későbbi 
felhasználóval közölt biztonsági adatlap; az 
azonosított felhasználás a felhasználási 
kategória és az expozíciós kategória 
jelzésével kerül feltüntetésre;

Indokolás

Rewording of original Amendment 34. ‘Identified use’ is stated solely by indicating the 
category of use and exposure category. This is particularly important for SMEs as it allows 
for simpler management of the system and manufacturing and commercial secrets to be 
safeguarded.

Módosítás: 43
3. cikk (29a) bekezdés (új)

(29a) Az alapinformációk az anyagok 
fontossági sorrendbe történő állítására 
szolgáló – az Ic. melléklet (felhasználási 
kategóriák), az Id. melléklet (expozíció), 
valamint a IV. és V. melléklet szerinti 
inherens anyagtulajdonságokon, 
expozíción és felhasználáson alapuló –
alapadatok;

Indokolás

As part of the establishment of the inventory of substances (see Article 3(20), as a second 
stage firms will also submit core information (see Article 22c). This will include the most 
important information about the properties of, exposure to and use of substances.
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Módosítás: 44
3. cikk (29a) bekezdés (új)

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

Indokolás

In the interests of correct application of the rules, a definition of small and medium-sized 
enterprises needs to be included, since they are particularly vulnerable participants in the 
procedure. This amendment is linked to the other amendments to the articles under Title I: 
General Issues.

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

(29b) Az anyagregiszter az előzetes 
bejegyzés során bejelentett anyagokra 
vonatkozó adatokat tartalmazó, az 
Ügynökség által vezetendő jegyzék.

Indokolás

Amendment follows from Article 3(20). Definition provides the basis for Article 22c.

Módosítás: 46
3. cikk (29c) bekezdés (új)

(29 c) A fémötvözet a makroszkopikus 
szinten homogén fémes anyag, amely két 
vagy több kémiai elemből áll, amelyek úgy 
kapcsolódnak egymáshoz, hogy mechanikai 
behatással nem lehet őket szétválasztani.

Indokolás

This definition corresponds to the UN Globally Harmonized System for Chemical 
Classification and Labelling (GHS) and also to the Preparations Directive (Directive 
1999/45/EC). Inorganic metal components and metals are 'substances' pursuant to Article 3, 
but there is no definition of alloys.
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Módosítás: 47
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 irányelv3 és a 
2001/83/EK4 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv hatályán belül az ember- és 
állatgyógyászatban alkalmazott 
gyógyszertermékekben;

(b) a 89/107/EGK5 irányelv hatályán belül 
élelmiszerek adalékanyagaként;

(c) a 1999/217/EK6 bizottsági határozat 
hatályán belül élelmiszerek ízesítőjeként;

(d) a 1999/217/EK7 bizottsági határozat 
hatályán belül élelmiszerek ízesítőjeként;

(e) a 82/471/EEC8 tanácsi irányelv 
hatályán belül a takarmányozásban.
1 HL L 311., 2001.11.28., 1. o.
2 HL L 311., 2001.11.28., 67. o.
3 HL L 40., 1989.2.11., 27. o.
4 HL L 84., 1999.3.27., 1. o.
5 HL L 84., 1999.3.27., 1. o.
6 HL L 213., 1982.7.21., 8. o.

Indokolás

This amendment serves clarity and improved readability of REACH. As a consequence to 
moving exemptions to Articles 2, Articles 4 needs to be modified. 

Some substances which are a result of specific recycling processes should also be exempt 
from the obligation to register provided that the enterprise performing the recycling process 
has been provided with information on the substance.
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The compromise amendments to Recital 100a and Articles 2, 4, 4a, 7, 8 have to be read 
together.

Módosítás: 48
4. cikk (2) bekezdés ca) pont (új)

ca) önmagukban vagy készítményekben el
őforduló anyagok, amelyeket egy gyártó
vagy importőr e címmel összhangban 
bejegyeztetett, és amelyeket a Közösségben 
újra feldolgoz egy másik gyártó vagy import
őr, amely igazolja, hogy:

i. az újrafeldolgozási folyamat 
eredményeként kapott anyag azonos a már 
bejegyzett anyaggal; és
ii. megkapta a 29. és 30. cikkel 
összhangban a bejegyzett anyagra 
vonatkozó információkat.

Indokolás

This amendment serves clarity and improved readability of REACH. As a consequence to 
moving exemptions to Articles 2, Articles 4 needs to be modified. 

Some substances which are a result of specific recycling processes should also be exempt 
from the obligation to register provided that the enterprise performing the recycling process
has been provided with information on the substance.

The compromise amendments to Recital 100a and Articles 2, 4, 4a, 7, 8 have to be read 
together.

Módosítás: 49
4a. cikk (új)

(4a) Mentesség az általános bejegyeztetési 
kötelezettség alól – a termék- és 
folyamatorientált kutatás és fejlesztés 
számára – (PPORD)
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(1) Termék- és technológia-orientált 
kutatás és fejlesztés céljából a Közösségen 
belül gyártott vagy importált anyag öt éves 
időszakra 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) vevők felsorolása, ha vannak.

Ilyen anyag nyilvánosan soha nem hozható
forgalomba sem önmagában, sem 
készítményben vagy árucikkben. A vevő(k) 
vagy a bejelentő személyzete az anyagot 
célszerűen ellenőrzött feltételekkel kezeli. 
Az anyag megmaradó mennyiségeit össze 
kell gyűjteni a mentesítési időszak lejárata 
vagy a kutatási tevékenységek befejezése 
közül a korábban bekövetkező időpont 
utáni megsemmisítés céljából.

(2) Az Ügynökség a bejelentést sorszámmal 
és a bejelentésnek az Ügynökség általi 
kézhezvétele napjával megegyező keltezéssel 
látja el, majd a sorszámot és a dátumot 
közli a gyártóval vagy az importőrrel és a 
bejelentett információt sorszámmal és 
keltezéssel ellátva továbbítja minden olyan 
tagállam illetékes hatósága számára, 
amelyikben az anyagot termék- és 
technológia-orientált kutatás és fejlesztés 
céljaira gyártották, behozták vagy 
felhasználták.
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(3) Az Ügynökség az öt éves mentességi id
őszakot további legfeljebb 10 évre 
meghosszabbíthatja a gyártó vagy importőr 
kérésére, ha az bizonyítani tudja, hogy az 
ilyen meghosszabbítást a kutatási és 
fejlesztési program indokolja. A bejelentő
bármilyen ebben a vonatkozásban hozott 
negatív határozattal szemben fellebbezéssel 
élhet a 87–89. cikkek szerint.
(4) Az Ügynökség és az érintett tagállamok 
illetékes hatóságai az (1) bekezdéssel 
összhangban benyújtott információkat 
mindenkor bizalmasan kezelik.

Indokolás

This amendment encourages product and process oriented R&D by simplifying the 
requirements set out in the Commission proposal and by opening up opportunities for 
downstream users while preserving the possibility for authorities to intervene. It should be 
sufficient to know where the PPORD takes place so that, in cases of concern, the authorities 
know whom to address and thus are able to act quickly.

Módosítás: 50
5. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) Az 1. bekezdés szerinti bejegyeztetés 
nem szükséges olyan anyag esetében, amely 
készítményben az alábbi rendelkezésekben 
meghatározottak bármelyikénél kisebb 
mennyiségben van jelen:

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 limits laid down in Article 13 for substances and preparations. Even the 
smallest traces would have to be covered if there were no limits to the concentrations to be 
considered. This is unreasonable.   
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Módosítás: 51
5. cikk (2) bekezdés

2. A bejegyzési kérelmet az Ügynökség által 
megállapított díj kíséretében kell benyújtani.

(2) A bejegyzési kérelmet az Ügynökség által 
megállapított díj kíséretében kell benyújtani. 
Az V. mellékletben meghatározott összes 
információt tartalmazó veszélyességi 
dokumentációjú 1 és 10 tonna közötti 
anyagok tekintetében nem kell bejegyzési 
díjat fizetni; az V. és VI. mellékletben 
meghatározott összes információt 
tartalmazó veszélyességi dokumentációjú
10 és 100 tonna közötti anyagok 
tekintetében szintén nem kell bejegyzési 
díjat fizetni.

Indokolás

This amendment shall encourage the submission of complete data for substances between 1 
and 100 tonnes, where  more information than in the Commission proposal will be generated 
for substances between 1 and 10 tonnes for the benefit of health and environment while at the 
same time reducing the overall costs on SMEs and making it more proportionate.

These two elements in the registration dossier will:

- firstly, guide companies to use their available data, review it and draw adequate 
conclusions for risk management resulting in better quality safety data sheets and safe use for 
substances classified as dangerous.

- secondly, assist the Agency in performing a screening to identify substances that could pose 
a high risk for which more information will have to be generated.

Módosítás: 52
5. cikk (3) bekezdés bevezető rész
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(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 szállítási láncban őket 
megelőző szereplők által nem bejegyeztetett
monomer anyag(ok) vagy más be nem 
jegyzett anyag(ok) tekintetében, ha mindkét 
alábbi feltétel teljesül, feltéve, hogy a 
monomer(ek) a szintézis során keletkeznek 
és nem izolálhatóak:

Indokolás

Some monomers arise during the production process and immediately react further. 
Registration is therefore impossible at a defensible cost.

However, if a monomer or other non-registered substance has already been registered by the 
manufacturer or by his designated representative, the polymer manufacturer may use this 
registration, provided that the registrant indicates the use of the substance during the 
manufacture of the polymer.

Módosítás: 53
5. cikk (3) bekezdés b) pont 1a) albekezdés (új)

Az ilyen monomer/anyag bejelentésének 
magában kell foglalnia a következő
információkat az Ügynökség által a 108. 
cikkel összhangban meghatározott 
formában:

i. a gyártó vagy importőr azonosítóját és 
kapcsolattartási adatait;
ii. a monomer/anyag azonosítóját a IV. 
melléklet 2. szakaszában meghatározottak 
szerint;
iii. az anyag besorolását;

iv. a polimer felhasználásának rövid 
leírását;

Indokolás

Importers/manufacturers of polymers do not place the monomers or other substances 
contained in polymers on the EU market. This fact distinguishes them from manufacturers 
and importers of monomers/substances which do place monomers/substances on the EU 
market. It is also accepted that polymers, by their nature, pose a limited risk to human health 
and the environment. 
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Módosítás: 54
5. cikk (3) bekezdés ba) pont 1a) (új)

ba) E cím szerint kell bejegyezni a nem
bejegyzett monomer anyagot, amelynek az 
előállított vagy behozott mennyisége 
meghaladja az évi 1000 tonnát. Ennek a 
bejegyzésnek magában kell foglalnia az V. 
mellékletben meghatározott információkat 
a fentiekben megkövetelt információkon 
felül.

Indokolás

There seems to be no reason to put monomers/substances in polymers through full 
registration under REACH and it is therefore appropriate for such monomers/substances to 
be subject to lesser notification and, where applicable, registration requirements.

Módosítás: 55
5. cikk (4) bekezdés

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

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

A díjnak arányosnak kell lennie az érintett 
bejegyzési dokumentáció típusával.

Indokolás

To make matters easier for SMEs, the registration fee set by the agency should be 
commensurate with the information supplied for the purpose of registering the substance. 
This amendment is linked to the other amendments tabled to the articles set out in Title II: 
Registration of substances.

Módosítás: 56
6. cikk (1) bekezdés a) pont

(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;
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Indokolás

Reference to article type should be deleted. Reference to Directive 67/548/EEC is taken up in 
Art. 6(1a) new.

Módosítás: 57
6. cikk (1) bekezdés b) pont

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

b) az anyag koncentrációja meghaladja a 
0,1 tömegszázalékot minden árucikkben. Az 
anyagok koncentrációjának árucikkekben 
történő meghatározásához egy összetett 
árucikk összetevőit külön kell vizsgálni. 
Ugyanez vonatkozik egy árucikk felületére 
felvitt bevonatokra. Iránymutatásokban 
részletes rendelkezéseket kell 
megállapítani;

Indokolás

Reference to article type should be deleted. Reference to Directive 67/548/EEC is taken up in 
Art. 6(1a) new.

Módosítás: 58
6. cikk (1) bekezdés ca) pont (új)

## ca) az anyag nem kerül kivonásra a 
bejegyzési kötelezettség alól.

Indokolás

Reference to article type should be deleted. Reference to Directive 67/548/EEC is taken up in 
Art. 6(1a) new.

Módosítás: 59
6. cikk (1) bekezdés ca) pont (új)

## ca) az anyag nem került bejegyzésre arra a 
felhasználásra a szállítói lánc egy korábbi 
szereplője által.

Indokolás
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Módosítás: 60
6. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a)  Az (1) bekezdés szerinti bejegyzés nem 
szükséges olyan anyag esetében, amely a 
következő rendelkezésekben 
megállapítottak legalacsonyabbikánál 
alacsonyabb koncentrációban van jelen egy 
készítményben:

a) az 1999/45/EK irányelv 3. cikke (3) 
bekezdésében található táblázatban 
megadott alkalmazandó koncentrációk;

b) a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében 
megadott koncentráció határértékek;

Indokolás

Introduction of cut-off criteria.

Módosítás: 61
6. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) A Bizottságnak a 
„terméktípus”érvényesülési területét 
tisztázó iránymutatásokat kell elfogadnia 
legkésőbb 3 hónappal a 21. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott határidő után.

Módosítás: 62
6. cikk (2), (3) és (4) bekezdés

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

törölve

(a) az anyag előállítónként vagy import
őrönként összesen évi 1 tonnát meghaladó
mennyiségben van jelen a termékekben;
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(b) az anyag a 67/548/EGK irányelvvel 
összhangban megfelel a veszélyes 
anyagként való besorolás kritériumainak;

(c) az előállító vagy az importőr tisztában 
van azzal, vagy az előállítóval vagy az 
importőrrel tudatják, hogy az anyag a 
szokásos és ésszerűen előrelátható
felhasználási feltételek mellett valószínűleg 
kibocsátódik, noha ez a kibocsátás nem a 
termék rendeltetésszerű funkciója;

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

(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;

(f) az anyag mennyiségi tartománya, 
úgymint 1–10 tonna, 10–100 tonna és így 
tovább.

(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.
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Indokolás

Paragraphs 2 to 4 are not practicable and difficult to enforce. Many definitions are missing 
or too vague (e.g. ‘article type’, ‘is made known’ or ‘likely to be released’). Furthermore, the 
provisions should better take into account considerations under international trade 
agreements.

Módosítás: 63
6. cikk (5), (6) és (7) bekezdés

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

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

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

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

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

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

Indokolás

Paragraphs 2 to 4 are not practicable and difficult to enforce. Many definitions are missing 
or too vague (e.g. ‘article type’, ‘is made known’ or ‘likely to be released’). Furthermore, the 
provisions should better take into account considerations under international trade 
agreements.

Módosítás: 64
6b. cikk (új) cím

6b. cikk

Bejegyeztetések átruházása és megosztása,  
„kollektív bejegyeztetés“

Módosítás: 65
6b. cikk (új) (1) bekezdés



AD\580429HU.doc 45/183 PE 357.851v02-00

HU

(1) A bejegyeztetéssel megszerzett jogigény 
átruházható és megosztható. A megszerző
az eredeti bejegyeztetésre kötelezett jogaiba 
és kötelezettségeibe lép. Ha egy 
bejegyeztetést megosztanak, az Ügynökség 
az új tulajdonosnak egy új bejegyzési 
számot ad.

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 the registration. The divisibility of rights arising from a 
registration is necessary in cases in which only part of a firm is transferred to a new owner. 
Since each manufacturer or importer must have a registration number as evidence of 
registration status, in such cases the Agency must assign a new registration number to the 
new owner.

Módosítás: 66
6b. cikk (új) (2) bekezdés

(2) Ha a gyártó egy másik jogi személy (az 
úgynevezett „anyavállalat”) leányvállalata, 
akkor az anyavállalat a leányvállalat 
nevében foganatosíthatja és fenntarthatja a 
bejegyeztetést. Ugyanígy a leányvállalat is 
foganatosíthat és fenntarthat bejegyeztetést
anyavállalata vagy egy másik leányvállalat 
részére. Ilyen esetekben csak egy 
bejegyeztetésre van szükség. Az a jogi 
személy felelős az e rendelet szerinti 
kötelezettségek teljesítéséért, akit a csoport 
bejegyeztetéséhez megneveztek.

Módosítás: 67
6b. cikk (új) (3) bekezdés
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(3) A (2) bekezdés érvényes akkor is, ha az 
anyavállalat vagy a leányvállalat székhelye 
nem az Európai Unióban található. A 
bejegyeztetésre kötelezettnek és a 
bejegyeztetés tulajdonosának a székhelye 
azonban az Unióban kell legyen.

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: 68
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;

(da becsült mennyiség;

(e) az (1) bekezdésben említett vevőjegyzék; 
és 
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(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.

(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. 

(5Ellentétes 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.
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(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. Az 
Ügynökség a (4) és a (7) bekezdésben 
meghatározott határozatok meghozásakor 
figyelembe veszi az illetékes hatóságok 
észrevételeit.

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

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

Indokolás

This amendment encourages product and process oriented R&D by simplifying the 
requirements set out in the Commission proposal and by opening up opportunities for 
downstream users while preserving the possibility for authorities to intervene. It should be 
sufficient to know where the PPORD takes place so that, in cases of concern, the authorities 
know whom to address and thus are able to act quickly.

The provisions on PPORD should be placed at the beginning of Title II as a new Article 4a as 
they contain a general exemption from the duty to register. Article 7, as a consequence, has to 
be deleted.

Módosítás: 69
8.cikk
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Növényvédő szerekben és biocid 
termékekben előforduló anyagok 

törölve

(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/EK 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.

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

Indokolás

Follow up amendment as exemption has been moved to Art. 2.

Módosítás: 70
9. cikk
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Az 5. cikkben vagy a 6. cikk (1) vagy (4)
bekezdésében előírt bejegyzési 
dokumentációnak az Ügynökség által a 108. 
cikkel összhangban meghatározott formában 
a következő információkat kell tartalmaznia:

A bejegyzési dokumentációnak, amelyet az
Ügynökséghez kell beadni az 5. vagy 6. a 
következő információkat kell tartalmaznia az 
Ügynökség által a 108. cikkel összhangban 
meghatározott formában:

(a) technikai dokumentáció, mely az 
alábbiakat tartalmazza:

(a) egyedi dokumentáció, mely az alábbiakat 
tartalmazza:

i) a gyártó(k) vagy az importőr(ök) 
azonosítása a IV. melléklet 1. szakaszában 
meghatározottak szerint;

(i) a gyártó(k) vagy importőr(ök) azonosítója 
a IV. melléklet 1. szakaszában 
meghatározottak szerint;

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

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

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 és és 
mindenképpen tartalmazniuk kell azokat a 
felhasználásokat, amelyeket a 
bejegyeztetésre kötelezett nem javasol;

iv) az anyag besorolása és címkézése a IV. 
melléklet 4. szakaszában meghatározottak 
szerint;

iv) információ a felhasználásra és az 
expozíciós kategóriákra vonatkozóan a IV. 
melléklet 5. szakaszában meghatározottak 
szerint;

v) útmutatás az anyag biztonságos 
felhasználására vonatkozóan a IV. 
melléklet 5. szakaszában meghatározottak 
szerint;

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

vii) az V–IX. melléklet alkalmazásából 
származó alapvető vizsgálatok 
összefoglalása, ha ezeket az I. melléklet el
őírja;

viii) nyilatkozat arról, hogy az 
információkat gerinces állatokon végzett 
kísérletekből nyerték-e; 

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

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

b) veszélyességi dokumentáció, amely 
magában foglalja a következőket:

i) a 11–13. cikk alkalmazásából származó
információk összegzései vagy alapvető
vizsgálati összefoglalásai;

ii)) a 11. és 12. cikk alkalmazásából 
származó egyéb információk összegzései 
vagy alapvető vizsgálati összefoglalásai;
iii) ) kísérleti javaslatok, amennyiben a 
11–13. cikk alkalmazása ezt előírja;

iv) nyilatkozat arról, hogy az információkat 
gerinces állatokon végzett kísérletekből 
nyerték-e;

v) nyilatkozat arról, hogy vajon a 11. cikk 
alkalmazásából származó információk 
összegzései, összefoglalásai és alapvető
vizsgálati összefoglalásai a gerinces 
állatokat nem érintő kísérletek tekintetében 
fizetés ellenében megoszthatók-e későbbi 
bejegyeztetésre kötelezettekkel a beadásától 
számított 15 éven belül;

vi) igazolás arról, hogy a bejegyeztetésre 
kötelezett tulajdonosa a beadott eredeti 
tanulmányoknak vagy azon 
dokumentumoknak, melyek alapján az 
összegzések, vagy összefoglalók készültek és 
benyújtásra kerültek, vagy az eredeti 
tanulmányok tulajdonosának a 
dokumentumokra való hivatkozásra 
adottírásbeli engedélye (hozzáférési 
engedély);

(c) az anyag veszélyességi besorolása és 
címkézése a IV. melléklet 4. szakaszában 
meghatározottak szerint;
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(d) az évi 10 tonna vagy annál nagyobb 
mennyiségű anyagok vonatkozásában 
kémiai anyagbiztonsági jelentés a 13. cikkel 
összhangban;

(e) szükség esetén a biztonsági adatlap a 
29. cikkel összhangban vagy útmutatás a 
biztonságos felhasználásról az Ic. 
mellékletben (új) rögzítettek szerint; 
beleértve annak jelzését, hogy a 
bejelentésre kötelezett melyik információt 
tekinti bizalmasnak.

Indokolás

This amendment sets out the information to be submitted:

1.The individual dossier is not new compared to the Commission proposal, it only integrates 
information on the identity of the enterprise, the substances and the uses.

Some basic exposure information will need to be submitted which will help manufacturers and 
importers of substances, in particular in quantities of 1 to 100 tonnes, to develop the safety 
data sheet/guidance on safe use. 

2. The hazard dossier is not new compared to the Commission proposal and its content is 
specified in Article 11 in connection with the testing Annexes. 

3. The classification and labelling for a dangerous substance will as, in the Commission 
proposal, be a separate item of the registration dossier.

Módosítás: 71
9. cikk ba) pont (új)
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ba) Az (a) bekezdésnek való megfelelés 
céljából, a valamely vegyi anyagra vagy 
vegyi anyagok egy csoportjára vonatkozó
adatsorokról, amelyek benyújtásra kerültek 
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet (OECD) Nagy Termelési 
Mennyiségű (HPV) Vegyianyag 
Programja, a Vegyianyag Társaságok 
Nemzetközi Tanácsa (ICCA) HPV 
Kezdeményezése, vagy az USA 
Környezetvédelmi Ügynöksége (EPA) HPV 
Kihívása keretében, feltételezni kell, hogy 
megfelelnek az a) bekezdés (vi)–(x) 
albekezdései követelményeinek.

Indokolás

The OECD HPV Chemicals Programme provides the basis for the successful collection and 
assessment of data concerning the public health and environmental effects of high volume 
substances produced or imported by OECD members. The use of data developed under this 
system is consonant with the registration requirements of REACH , which should prevent 
unnecessary duplicative and costly development of data, particularly where it would result in 
testing involving vertebrate animals, and to speed the ability of the information to be 
disseminated to the public.

Módosítás: 72
10. cikk cím

Adatok közös benyújtása a konzorciumi 
tagok részéről

Előzetes bejegyzés és konzorcium 
létrehozása önkéntes alapon

Indokolás

The formation of consortia should be encouraged by giving legal force to a so-called ‘pre-
registration’ phase. Members of a consortium should pay an equitable share of the 
registration fee.

Módosítás: 73
10. cikk (-1) bekezdés (új)
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(-1) Ha két vagy több gyártó és/vagy két 
vagy több importőr kíván egy anyagot a 
Közösségben gyártani vagy oda behozni, 
akkor a bejegyeztetést célszerűen csak az 
egyik gyártónak vagy importőrnek kell 
elvégeztetnie.

A 9. cikk a) pontjának i) alpontjában 
szereplő adat megadása mellett a többi 
gyártó és/vagy importőr teljesen vagy 
részben hivatkozhat erre a bejegyeztetésre, 
ha a bejegyeztetést végrehajtó gyártó / 
importőr írásbeli hozzájárulása megvan 
ehhez. A hozzájárulást kötelező megadni, 
amennyiben a 25. cikk a mérvadó.

A 9. cikk a) pontjának i) alpontjában 
szereplő adatokat csak akkor célszerű külön 
benyújtani, ha ezek az adatok már 
megvannak vagy egyéb lényeges indok szól 
a megtörtént bejegyeztetésre való
hivatkozás ellen.

Teljes körű hivatkozás esetén az Ügynökség 
kérelemre ugyanazt a bejegyzési számot 
adja ki a hivatkozó gyártónak / import
őrnek.

Részleges hivatkozás esetén a hiányzó
adatokat külön kell benyújtani.

Indokolás

This entitles manufacturers/importers to use references to other registrations so as to 
dispense with having to submit their own documents. This will ease the burden on SMEs, in 
particular, who will be able to dispense with the time-consuming preparation of dossiers.

The requirement to obtain consent to a reference, by citing Article 25, will ensure that 
vertebrate testing data are not repeated and that such data are submitted only once.

This provision effectively implements the 'one substance - one registration' principle (up to 
and including the same registration number).

Módosítás: 74
10. cikk (1) bekezdés 
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(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) Alternatív megoldásként két vagy több 
gyártó a Közösségben, illetőleg két vagy 
több importőr a bejegyzés céljából 
konzorciumot alakíthat. A bejegyzési 
dokumentáció részeit egy gyártó vagy import
őr vagy harmadik fél nyújtja be, aki a többi 
gyártó illetőleg importőr nevében azok 
beleegyezésével jár el a következő módon:

Indokolás

Guidelines are needed to support firms in setting up and in operating in consortia, and also 
to forestall possible breaches of competition law.

Módosítás: 75
10. cikk (1) bekezdés (2) albekezdés

A konzorcium minden egyes tagja külön 
nyújtja be a 9. cikk (a) pontjának (i), (ii) és 
(iii) valamint (viii) alpontjában 
meghatározott információkat.

törölve

Indokolás

Módosítás: 76
10. cikk (1) bekezdés (3) albekezdés

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

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

Minden konzorcium közösen nyújthatja be 
a 9. cikk (a) pontjának (i), (ii) és (iii)
alpontjában meghatározott információkat.
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Indokolás

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).

Módosítás: 77
10. cikk (1) bekezdés (4) albekezdés

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

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

Módosítás: 78
10. cikk (1) bekezdés (4a) albekezdés (új)

A konzorciumokhoz tartozó gyártók vagy 
importőrök támogatása érdekében a 
Bizottságnak iránymutatásokat kell 
kidolgoznia a versenytörvénynek való
megfelelés biztosítására.

Indokolás

Guidelines are needed in order to facilitate the formation of consortia by manufacturers and 
importers and their work. Such guidelines are also essential as an incentive to form consortia, 
otherwise the situation would be extremely uncertain in legal terms.

Módosítás: 79
10. cikk (1a) bekezdés (új)
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(1a) Az Ügynökség közzéteszi az előzetes 
bejegyzési szakasz végétől számított három 
hónapon belül azon anyagok jegyzékét, 
amelyeket az (1) bekezdésnek megfelelőnek 
nyilvánítottak.

Indokolás

The formation of consortia should be encouraged by giving legal force to a so-called ‘pre-
registration’ phase. Members of a consortium should pay an equitable share of the 
registration fee.

Módosítás: 80
10. cikk (1b) bekezdés (új)

(1b) Ugyanazon anyag gyártói és import
őrei, ha úgy kívánják, konzorciumot 
hozhatnak létre.

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

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

Indokolás

The formation of consortia should be encouraged by giving legal force to a so-called ‘pre-
registration’ phase. Members of a consortium should pay an equitable share of the 
registration fee.

Módosítás: 81
10. cikk (2) bekezdés
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(2) Azok a bejegyeztetésre kötelezettek, akik 
konzorcium tagjai, csak a bejegyzési díj 
egyharmadát fizetik.

törölve

Indokolás

Moved to Article 5 (4).

Módosítás: 82
10. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A konzorciumok működése 
vonatkozásában világos iránymutatásokat 
kell összeállítani. Ezeknek az 
iránymutatásoknak figyelembe kell 
venniük a következőket:

(a) a WTO szabályokat;

(b) a vizsgálatok költségeinek, a jelentésírás 
költségeinek és a konzorcium működési 
költségeinek helyes megoszlását;

(c) bizonyos speciális felhasználások 
bizalmasságának garanciáját;

(d) a későbbi felhasználóknak lehetősége 
nyíljon arra, hogy az általuk történő
felhasználást egy korai szakaszban 
bejelentsék;

(e) a harmadik felekre vonatkozó
magatartási kódexet. 

Indokolás
For big companies and SME is it important to be represented by a third party, as this will 
certainly encourage SME participation in consortia, as they lack often the specific knowledge 
required. Furthermore is it important that clear rules about the functioning of consortia will 
be adopted:

- in conformity with WTO rules.

- consortia forming in a confidential way.

- clear arrangements for SMEs in advance about the division of the costs.
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- downstream users’ applications can be considered in the chemical security analysis.

- confidence in the third party defending their interest.

Módosítás: 83
11. cikk (1) bekezdés

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

(1) A 9. cikk (a) pontjában említett 
veszélyességi dokumentáció az a (i), (ii) és 
(iii) alpontokban a következőket 
tartalmazza:

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

a) a bejegyeztetésre kötelezettenként 
legalább évi 1 tonna mennyiségű anyag 
tekintetében legalább az V. mellékletben 
meghatározott fiziko-kémiai 
tulajdonságokra vonatkozó információkat, 
valamint a bejegyeztetésre kötelezett 
rendelkezésére álló egyéb, az expozíció
értékelését, valamint az emberi egészséget 
és a környezetet érintő tulajdonságokat;

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

b) a bejegyeztetésre kötelezettenként 
legalább évi 10 tonna mennyiségű anyag 
tekintetében minimálisan az V. 
mellékletben meghatározott információkat, 
valamint a bejegyeztetésre kötelezett 
rendelkezésére álló egyéb fiziko-kémiai, 
valamint az emberi egészséget és a 
környezetet érintő tulajdonságokat a VI. 
mellékletben meghatározottak szerint és a 
11a. cikk (új) (2) és (3) bekezdésének 
rendelkezései szerint;
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c) a gyártónként vagy importőrönként 
legalább évi 100 tonna mennyiségben 
gyártott vagy behozott anyagok tekintetében 
az V. és a VI. mellékletben meghatározott 
információkat, valamint a VII. 
mellékletben meghatározott információk 
biztosítása biztosítását szolgáló kísérleti 
javaslatokat;

c) a bejegyeztetésre kötelezettenként 
legalább évi 10 tonna mennyiségű anyag 
tekintetében az V. és VI. mellékletben 
meghatározott információkat, valamint a 
bejegyeztetésre kötelezett rendelkezésére 
álló egyéb fiziko-kémiai, valamint az 
emberi egészséget és a környezetet érintő
tulajdonságokat és tesztelésre vonatkozó
javaslatokat a VII. mellékletben 
meghatározottak szerinti még nem elérhető
információk esetében a 11a. cikk (új) (2) és 
(3) bekezdésének rendelkezései szerint;

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

d) a bejegyeztetésre kötelezettenként 
legalább évi 1000 tonna mennyiségű anyag 
tekintetében az V. és a VI. mellékletben 
meghatározott információkat, valamint a 
bejegyeztetésre kötelezett rendelkezésére 
álló egyéb fiziko-kémiai, valamint az 
emberi egészséget és a környezetet érintő
tulajdonságokat és tesztelésre vonatkozó
javaslatokat a VII. mellékletben 
meghatározottak szerinti még nem elérhető
információk esetében a 11a. cikk (új) (2) és 
(3) bekezdésének rendelkezései szerint;

Indokolás

This amendment specifies that all information available to the registrant have to be submitted 
in the hazard dossier for a substance for the purpose of registration.

For substances in quantities of 10 to 100 tonnes, in addition to the already available 
information, all information on the physico-chemical properties and all  toxicological and 
eco-toxicological information specified in Annex V(+) has to be generated. Further 
information as specified in Annex VI will need to be generated for substances identified in a 
screening process by the Agency, in order to create additional costs only for substance that 
might most likely be of risk.

The submission of full information sets for substances between 1 and 100 tonnes is 
encouraged by the liberation from the obligation to pay a fee. 

This amendment extends the system requiring the information in Annex V+ as a starting point 
and the information in Annex VI for some substances that may pose a high risk after a 
screening by the Agency to substances in quantities of up to 100 tonnes. For substances in 
quantities of 100 to 1000 tonnes, the required information is then specified in Annexes V to 
VII, and for substances in quantities of 1000 tonnes or more, the information requirements 
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are set out in Annexes V to VIII.

Módosítás: 84
11. cikk (2) bekezdés

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

(2) Amint a már bejegyzett anyag 
mennyisége eléri a következő mennyiségi 
küszöböt, a gyártónak vagy az importőrnek 
azonnal értesítenie kell az Ügynökséget és 
javaslatot kell benyújtaniuk az Ügynökség 
által meghatározott formában az (1) 
bekezdés alapján előírt pótlólagos
információkra vonatkozóan. A bejegyzésre 
kötelezett az Ügynökség által meghatározott 
határidőn belül pótlólagos információkat 
nyújt be, mely határidő figyelembe veszi az 
információ összegyűjtéséhez szükséges időt.

Indokolás

This amendment specifies specifies that all information available to the registrant have to be 
submitted in the hazard dossier for a substance for the purpose of registration.

For substances in quantities of 10 to 100 tonnes, in addition to the already available 
information, all information on the physico-chemical properties and all  toxicological and 
eco-toxicological information specified in Annex V(+) has to be generated. Further 
information as specified in Annex VI will need to be generated for substances identified in a 
screening process by the Agency, in order to create additional costs only for substance that 
might most likely be of risk.

The submission of full information sets for substances between 1 and 100 tonnes is 
encouraged by the liberation from the obligation to pay a fee. 

This amendment extends the system requiring the information in Annex V+ as a starting point 
and the information in Annex VI for some substances that may pose a high risk after a 
screening by the Agency to substances in quantities of up to 100 tonnes. For substances in 
quantities of 100 to 1000 tonnes, the required information is then specified in Annexes V to 
VII, and for substances in quantities of 1000 tonnes or more, the information requirements 
are set out in Annexes V to VIII.

Módosítás: 85
11. cikk (2a) bekezdés (új)
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## (2a) Egy bevezetett anyag esetében az 
anyag éves mennyiségét a bejegyzési 
dokumentáció beadását megelőző 3 évben 
előállított vagy behozott mennyiség 
átlagaként kell meghatározni.

Indokolás

Information requirements increase whenever a tonnage threshold is exceeded. The 
consequences of this are proportionally more significant whenever the 1 tonne and 10 tonne 
thresholds are exceeded. It is therefore necessary to permit a degree of flexibility for SMEs, 
particularly while sourcing. A 3 year average would ensure that more extensive registration 
requirements would only apply whenever a registrant has consistently exceeded a given 
tonnage threshold.

Módosítás: 86
11a. cikk (új)

Vizsgálatoktól kockázati alapon történő
eltekintés

(1) A 11. cikk sérelme nélkül a 
bejegyeztetésre kötelezetteknek nem kell 
vizsgálatokat végezniük a VI., VII., és VIII. 
mellékletnek megfelelően, amennyiben az 
anyagot megfelelően ellenőrizték a 
rendelkezésre álló információk alapján a 
belső jellemzőkre és a kockázatkezelési 
intézkedések révén a korlátozott expozícióra 
nézve 
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A Bizottság meghatározza a IX. 
mellékletben a 130. cikk (3) bekezdésében 
részletezett eljárásnak megfelelő
vizsgálattól kozkázati alapon történő
eltekintés feltételeit. Ezek a feltételek 
figyelembe veszik a környezeti területek és 
az kitett emberi populációk egyes típusait, 
az expozíció egyes útjait, az expozíció id
őtartamát és gyakoriságát a IV. melléklet 5. 
részét, valamint az állatok védelmét alapul 
véve. Az ilyen vizsgálatok költségeinek és 
hasznának arányosságát biztosítandó, ezek 
a feltételek a megfelelő ellenőrzés 
biztosításának ésszerű szintjén alapulnak.

(3) Ahhoz, hogy élhessen az expozíció
alapján történő eltekintéssel, a 
bejegyeztetésre kötelezettnek be kell 
mutatnia a kockázatokat tartalmazó
feljegyzések között vagy azt, hogy teljesíti a 
IX. mellékletben meghatározott feltételeket, 
vagy azt, hogy az anyag által okozott 
kockázatot megfelelően kezelték, 
hivatkozva a vegyi anyagbiztonsági jelentés 
vonatkozó részeire.

Indokolás

Testing should be targeted to the exposure situations envisaged by the registrant. Therefore, 
in addition to specific rules for waiving of certain tests set out in the testing Annexes (Annexes 
VI to VIII), as a general rule testing may be omitted if adequate control of the risks can be 
demonstrated on the basis of already available information on the hazards and the exposure 
situation or exposure control measures in place.

To facilitate the application of this provision, the Commission should develop general 
guidance, taking into account the exposure categories as specified in paragraph 2. 
Registrants will moreover be able to demonstrate adequate control of the risks for their 
specific case.

Módosítás: 87
12. cikk (2) bekezdés (1a) albekezdés (új)
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Ezeket a módszereket rendszeresen felül 
kell vizsgálni és fejleszteni kell a 
gerinceseken végzett kísérletek és a 
kísérletekbe bevont állatok számának 
csökkentése céljából. Különösen, ha az 
Alternatív Módszerek Validálásának 
Európai Központja (ECVAM) egy 
alternatív módszert érvényesnek és 
rendszeres elfogadásra késznek nyilvánít, 
az Ügynökségnek 14 napon belül be kell 
nyújtania egy határozattervezetet, amely 
módosítja e rendelet vonatkozó mellékletét / 
mellékleteit az állatkísérleti módszernek az  
alternatív módszerrel való felváltása 
céljából.

Indokolás

Replaces amendment 22 of the draft report. The test methods should be automatically 
updated when an alternative test method is validated by ECVAM.

Módosítás: 88
12. cikk (3) bekezdés

(3) A laboratóriumi vizsgálatokat és 
elemzéseket a 87/18/EGK irányelvben 
meghatározott helyes laboratóriumi gyakorlat 
és a 86/609/EGK irányelv előírásai alapján 
kell elvégezni.

(3) A gerinces állatokkal való új 
laboratóriumi kísérleteket a 87/18/EGK 
irányelvben meghatározott helyes 
laboratóriumi gyakorlat és a 86/609/EGK 
irányelv előírásai alapján kell elvégezni.

Indokolás

The repetition of all tests which have already been carried out and which do not comply with 
GLP would result in a substantial number of renewed, unnecessary tests on vertebrate 
animals. Even tests already carried out which do not comply with GLP provide reliable 
results for the purposes of registration and evaluation.

Consequently, for reasons of cost-effectiveness GLP, an expensive obligation, should be 
confined to new tests on vertebrate animals.

Other information, for example physico-chemical data, could be produced more cheaply 
without falling below the requisite standard.
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Módosítás: 89
12. cikk (4) bekezdés

(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 anyagot azonosnak 
tekintik, ha a tisztasági fok és az 
idegenanyagok jellege hasonló és nem 
módosítják az anyag toxicitási profilját. Az 
új begyegyeztetésre kötelezettnek be kell
nyújtania a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezett(ek) hozzáférhetőségi igazolását, 
amelyben megengedik a vizsgálatok 
felhasználását.

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: 90
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, a tisztasági fokot és az 
idegenanyagok jellegét tekintve is, és hogy 
benyújtja a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezett(ek) hozzáférhetőségi igazolását.

Indokolás

Access must be guaranteed to data on tests not carried out on animals, as is already provided 
for in connection with tests carried out on animals. This amendment is linked to the other
amendments tabled to the articles in Title II: Registration of substances.

Módosítás: 91
13. cikk (2) bekezdés, bevezető rész

(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 a készítményben vagy 
árucikkben előforduló anyag tekintetében, 
ha az anyag koncentrációja a készítményben 
vagy árucikkben kisebb, mint a következők 
közül a legkisebb:

Indokolás

Módosítás: 92
13. cikk (3) bekezdés, d) pont
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9 HL L 262., 1976.9.27., 169. o.

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: 93
13. cikk (4) bekezdés (2) albekezdés

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

Az expozíció értékelése és a kockázat 
jellemzése a gyártó vagy importőr összes 
azonosított felhasználására vagy 
felhasználására és expozíciós kategóriájára
kitér és eredményének a kockázat megfelelő
ellenőrzését biztosító kockázatkezelési 
intézkedéseknek és műveleti 
körülményeknek kell lennie.

Indokolás

Substance manufacturers are not able to carry out detailed individual evaluations for all 
conceivable conditions of use. This would also not be desirable for the following reasons: A 
too detailed description of the safe conditions of use restricts the necessary flexibility of 
substance use and relies on the extensive transfer of (possibly sensitive) application related 
know-how to the substance manufacturer. The concept of use and exposure categories is 
independent from individual uses. Therefore it makes the communication in the supply chain 
workable.

Módosítás: 94
13. cikk (5) bekezdés b) pont

b) a 76/768/EGK tanácsi irányelv9 hatálya 
alá tartozó kozmetikai termékekben.

törölve

1 HL L 262., 1976.9.27., 169. o.
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Indokolás

This Directive is included in the list of exemptions specified in Article 2(1a) (new).

Módosítás: 95
17. cikk (1) bekezdés

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

(1) Ha egy telephelyen elkülönített köztes 
terméket vagy szállított elkülönített köztes 
terméket a Közösségben két vagy több 
gyártó szándékozik gyártani, illetőleg két 
vagy több importőr szándékozik behozni, a 
bejegyzés céljából, a versenyszabályokat 
teljes mértékben tiszteletben tartva,
konzorciumot alakíthatnak. A bejegyzési 
dokumentáció részeit egy gyártó vagy import
őr nyújtja be, aki a második és harmadik 
albekezdéssel összhangban a többi gyártó
illetőleg importőr nevében azok 
beleegyezésével eljár.

Indokolás

The formation of a consortium between two manufactories or importers of the same substance 
with the purpose of a registration, is an important step forward to a more effective and cost 
realistic chemical substance policy. The formation of such consortiums has to be however 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: 96
17. cikk (2) bekezdés

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

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

Indokolás
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Costs should be shared under a flexible system so as to encourage registrants to form 
consortia (cf. justification concerning Article 10(2)).

Módosítás: 97
6. FEJEZET cím

A bevezetett anyagokra és bejelentett 
anyagokra alkalmazandó átmeneti 

rendelkezések 

törölve

Indokolás

Módosítás: 98
IIa. CÍM (új)

AZ ANYAGOK BEJEGYEZTETÉSÉRE
ALKALMAZANDÓ ÁTMENETI 

RENDELKEZÉSEK 

Indokolás

The new Title IIa means that uniform pre-registration for all substances will be achieved by a 
certain point. This will ensure greater planning certainty for manufacturers, processors, users 
and authorities. Owing to early cooperation and the easier formation of consortia (e.g. 
OSOR), fewer substances will disappear from the market. This will ease the burden on SMEs, 
in particular, and downstream users. The most important information about the properties of 
substances and exposure to them will be available after only five years.

Módosítás: 99
I. FEJEZET (új)

ALAPELVEK

Indokolás
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Módosítás: 100
20a. cikk (új) cím

20a. cikk

Az átmeneti rendelkezések alkalmazási 
területe

Indokolás

Módosítás: 101
21. cikk (2a) bekezdés

(2a) A 19. cikk nem alkalmazandó ezen 
rendelet hatályba lépését követően 9 évig a 
Közösségben legalább egy alkalommal 
gyártott vagy oda  importált bevett 
anyagokra, amelyek legalább évi 10 tonna 
mennyiségűek gyártónként vagy import
őrként.  

Indokolás

The text of the commission proposal remains with exception of the amendment above.

This amendment introduces an additional registration deadline for substances between 10 
and 100 tonnes 9 years after the entry into force. This spreads the workload for phase in 
substances more evenly in the transitional period both for enterprises and the Agency.

Módosítás: 102
22. cikk (1) bekezdés
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(1) A 67/548/EGK irányelvvel összhangban 
benyújtott bejelentés e cím szempontjából 
bejegyeztetésnek minősül, és az Ügynökség e 
rendelet hatályba lépését követően egy éven 
belül bejegyzési számot ad ki.

(1) A 67/548/EGK irányelvvel összhangban
benyújtott bejelentés a II. és a VI. cím
szempontjából bejegyeztetésnek és 
értékelésnek minősül, és az Ügynökség e 
rendelet hatályba lépését követően egy éven 
belül bejegyzési számot ad ki.

A 793/93/EGK rendelet vagy egy másik, 
egyenértékű nemzetközileg elfogadott 
eljárás szerint, ennek a rendeletnek a 
hatályba lépését megelőzően elvégzett 
értékelés e cím alkalmazásában 
bejegyeztetésnek és értékelésnek minősül. 
Az Ügynökség e rendelet hatályba lépését 
követően egy éven belül bejegyzési számot 
ad ki.

Indokolás

Such substances have already been evaluated under the new substances notification 
procedure or the Regulation concerning old substances. Those evaluations must be 
recognised. Re-submitting the documents would be unnecessary bureaucracy.

Módosítás: 103
I. fejezet (új)

ELŐZETES BEJEGYEZTETÉS

Indokolás

These amendments introduce a single pre-registration deadline for all phase-in substances. 
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.

These amendments will encourage the formation of consortia, and thereby save the lives of 
animals and reduce costs for enterprises.  They also facilitate the organisation within the 
Agency during the phase- in period. 

Módosítás: 104
22a. cikk (új)
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Bevezetett anyagok bejelentési 
kötelezettsége az anyagjegyzékbe

(1) Kivéve, ha e rendelet mást ír elő, 
legfeljebb 18 hónappal e rendelet 
hatálybalépése után minden olyan 
gyártónak vagy importőrnek, aki egy 
anyagot önmagában vagy készítményben el
őállít vagy behoz legalább évi 1 tonna 
mennyiségben, közölnie kell az 
Ügynökséggel, az anyagok nyilvántartásába 
való felvétel céljából, a (2) bekezdésben 
említett információkat.
(2) A következő információkat kell 
bejelenteni az Ügynökség által a 108. cikkel 
összhangban meghatározott formában:

a) a gyártó vagy importőr neve és címe, és a 
kapcsolattartó személy neve; és egyéb 
képviselő neve a22b. cikk (3) bekezdésének 
megfelelően;

b) nyilatkozat arról, hogy hozzájárulást 
adnak-e, a 22b. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően, a gyártó vagy importőr vagy 
kijelölt képviselő nevének és címének 
közzétételhez;

c) az anyag és, adott esetben, az 
anyagcsoport megnevezése, beleértve a 
EINECS- és CAS-számát, ha rendelkezésre 
áll;

d) az éves termelési mennyiségeket 
tonnatartalom kategóriákban (> 1 tonna, > 
10 tonna, > 100 tonna, > 1000 tonna);

e) a toxikológiai vagy ökotoxikológiai 
végpontok jelzését, amelyek tekintetében a 
gyártó vagy az importőr idevágó
vizsgálatokkal rendelkezik a gerinces 
állatokon végzett saját kísérleteiből;

f) nyilatkozat arról, hogy az anyag 
kizárólag telephelyen elkülönített vagy 
szállított elkülönített köztes anyagként 
kerül-e felhasználásra;
g) kiindulási adatok a valószínű
felhasználási és expozíciós kategóriákról a 
IV. melléklet 5. szakaszának megfelelően;
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h) nyilatkozat arról, hogy a gyártó vagy 
importőr készen áll-e a konzorciumban 
való együttműködésre a 10. cikkel 
összhangban.

(3) Ha az (1) bekezdésben említett id
őtartam letelt, az Ügynökség indokolt 
esetben engedélyezheti egy kérelemnek az 
anyagok nyilvántartásba történő
késedelmes bejelentését, amelyet a további 
hat hónapig tartó késedelmes bejelentési id
őszakban nyújtottak be a 22b. cikk (2) 
bekezdésével összhangban, a nyilvántartás 
megjelenése után. Ha az Ügynökség 
elutasít egy késedelmes bejelentést, 
fellebbezni lehet a határozat ellen a 87., 88. 
és 89. cikk rendelkezéseivel összhangban.

(4) Azok a gyártók és importőrök, akik nem 
nyújtják be a (2) bekezdés alapján előírt 
információkat, nem támaszkodhatnak a 21. 
cikk előírásaira. 

(5) Az Ügynökségnek egy számmal kell 
ellátnia az anyagjegyzékbe történt 
bejelentést (előbejegyzési szám) a 22a. cikk 
előírásai szerint, valamint az Ügynökség 
általi kézhezvétel dátumát is le kell 
jegyeznie és azonnal közölnie kell ezt az el
őbejegyzési számot és a dátumot a gyártóval 
vagy importőrrel.

Indokolás

These amendments introduce a single pre-registration deadline for all phase-in substances. 
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.

These amendments will encourage the formation of consortia, and thereby save the lives of 
animals and reduce costs for enterprises.  They also facilitate the organisation within the 
Agency during the phase- in period.

Módosítás: 105
22b. cikk (új)
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Register of substances

(1) Az Ügynökség a 22a. cikk szerinti 
adatokat tartalmazó anyagjegyzéket vezet.

(2) Az Ügynökség a 22a. cikk (1) bekezdése 
szerinti jelentési határidő lejárta után 
megjelenteti az anyagjegyzékben az összes 
bejelentett összes anyagot, jelezve: 

a) az anyag és adott esetben az 
anyagcsoport nevét, beleértve EINEC- és 
CAS-számukat, amennyiben elérhetők;

b) amennyiben elérhető, a gyártó vagy 
importőr nevét és címét, ha a 22a. cikk (2) 
bekezdés b) pont szerinti hozzájárulás 
rendelkezésre áll;

c) tájékoztatást arról, hogy mely 
toxikológiai vagy ökotoxikológiai 
végpontokra állnak rendelkezésre 
gerinceseken végzett állatkísérleti 
vizsgálatok;

d) az egyes anyagokra vonatkozó
legkorábbi bejegyzési határidőt a 21. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően. 

(3) A gyártó vagy importőr kinevezhet egy 
Közösségben letelepedett természetes vagy 
jogi személyt, hogy képviselőjeként jelenjen 
meg a hoonlapon. Kivéve azt az esetet, ha a 
képviselő nevét a 22a. cikk (1) 
bekezdésének a) pontja szerint közölték az 
Ügynökséggel, a gyártó vagy importőr 
megnevezését az Ügynökség a (2) bekezdés 
értelmében nem hozhatja nyilvánosságra.

(4) ) Az Ügynökség a 22a. cikk (3) bekezdés 
szerint engedélyezett utólagos bejelentésekb
ől származó, (2) bekezdés szerinti adatokat 
az utólagos bejelentési határidő lejárta után 
1 hónappal közzéteszi.
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(5)A későbbi felhasználók az anyagjegyzék 
közzétételétől számított egy éven belül 
kötelesek az Ügynökséggel közölni a 22b. 
cikk (2) bekezdése szerint, hogy mely 
toxikológiai vagy ökotoxikológiai 
végpontokra vonatkozó, saját 
állatkísérletekből származó vizsgálatok 
állnak rendelkezésére. Az Ügynökség 
kiegészíti az anyagjegyzéket, és ezt a 
kiegészítést az anyagjegyzék megjelenése 
után 13 hónappal közzéteszi.

Indokolás

These amendments introduce a single pre-registration deadline for all phase-in substances. 
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. Downstream users will know which substances are supported by their 
suppliers. In case a substance has not been pre-registered by their suppliers within 18 
months, downstream users will be given the opportunity to either find a new supplier or to 
manufacture or import the substance themselves, and are given an additional 6 months to pre-
register those substances.

Módosítás: 106
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.

Indokolás

These amendments (and consequential listed below) ensure that mandatory sharing of data is 
extended to information derived from non-vertebrate animal tests. The aim of OSOR is to 
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increase health and environmental protection, whilst ensuring best use of industries’
resources, by sharing, at a cost, all hazard data.

Part of OSOR package.

Módosítás: 107
23. cikk (3) bekezdés

(3) A bejegyzés keretében vizsgálatok 
legalább 10 évvel korábban benyújtott 
összefoglalásait és alapvető vizsgálati 
összefoglalásait az Ügynökség ingyenesen 
más bejegyeztetésre kötelezettek és 
potenciális bejegyeztetésre kötelezettek 
rendelkezésére bocsáthatja.

(3) A bejegyzés keretében vizsgálatok 
legalább 15 évvel korábban benyújtott 
összefoglalásait és alapvető vizsgálati 
összefoglalásait az Ügynökség ingyenesen 
más bejegyeztetésre kötelezettek és 
potenciális bejegyeztetésre kötelezettek 
rendelkezésére bocsáthatja.

Indokolás

Surrendering the data is a considerable encroachment on property rights. The period should 
therefore be extended to at least 15 years.

Módosítás: 108
23. cikk (4) bekezdés

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

(4) Bármely potenciális bejegyeztetésre 
kötelezett kijelölhet egy harmadik felet 
képviselőnek a SIEF-ben való részvételre.
A képviselő nevét kell felhasználni az e cím 
szerint létrehozott adatbázisban. A képvisel
őnek kellő tapasztalattal kell rendelkeznie a 
veszélyességi információk kiértékelésében.

Indokolás

Sets out the principle of one dataset per substance. Deletes paragraph 4 because it is now 
redundant (linked to amendment 77).

Módosítás: 109
23. cikk (4a) bekezdés (új)
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(4a) Bármely későbbi felhasználó kijelölhet 
egy harmadik felet képviselőnek a SIEF-
ben való részvételre.

Indokolás

Sets out the principle of one dataset per substance. Deletes paragraph 4 because it is now 
redundant (linked to amendment 77).

Módosítás: 110
24. cikk (1) bekezdés

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

(1) Mielőtt a bejegyzés céljából a 
tájékoztatási követelmények teljesítése 
érdekében gerinces állatokon hajtanának 
végre kísérleteket, minden potenciális 
bejegyzésre kötelezettnek felvilágosítást kell 
kérnie az Ügynökségtől, hogy vajon 
bejegyzési dokumentációt nyújtottak-e már 
be ugyanarra az anyagra vonatkozóan. A 
következő információkat kell benyújtania a 
felvilágosítás kéréssel:

(a) megnevezése;

(b) az anyag megnevezése a IV. melléklet 
2.1. és 2.3. szakaszában meghatározottak 
szerint;

(c) mely tájékoztatási követelmények tennék 
szükségessé, hogy új vizsgálatokat végezzen 
gerinces állatokon.

Indokolás

Maintains the obligation to share all animal data and extends it to give a right to registrants 
to require other information to be shared.

Módosítás: 111
24. cikk (2) bekezdés
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(2) A potenciális bejegyeztetésre kötelezett 
tanulmányozza a 73. cikk (2) bekezdésének 
d) pontjában említett adatbázist, hogy 
tisztázza, hogy bejegyeztek-e már azonos 
anyagot.

(2) Bármely potenciális bejegyeztetésre 
kötelezett benyújthat egy jegyzéket a 
tájékoztatási követelményekről, amelyek 
szükségessé tennék, hogy új vizsgálatokat 
végezzen, megadva az (1) bekezdés a) és b) 
pontjában meghatározott információkat.

Indokolás

Maintains the obligation to share all animal data and extends it to give a right to registrants 
to require other information to be shared.

Módosítás: 112
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:

törölve

(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.

Indokolás

Maintains the obligation to share all animal data and extends it to give a right to registrants 
to require other information to be shared.

Módosítás: 113
24. cikk (5) bekezdés (1) albekezdés
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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 korábban 15
éven belül jegyezték be, az Ügynökség 
megbizonyosodik arról, hogy a korábbi 
bejegyzésre kötelezett hozzájárul-e nevének 
felfedéséhez. Ebben az esetben az 
Ügynökség haladéktalanul tájékoztatja a 
potenciális bejegyeztetésre kötelezettet a 
korábbi bejegyeztetésre kötelezett(ek) nevér
ől és címéről, valamint a gerinces állatok 
bevonásával folytatott vizsgálatok vonatkozó
összefoglalásáról vagy adott esetben alapvető
vizsgálati összefoglalásáról, amelyet már 
benyújtottak.

Indokolás

The identity of the previous registrant is confidential information pursuant to Article 116.

Módosítás: 114
25. cikk (1) bekezdés

(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 
kötelezettektől az olyan kísérletekre 
vonatkozóan is, amelyekhez nem vettek 
igénybe gerinces állatokat, és amelyek 
tekintetében a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezettek a 9. cikk a) pontjának (x) 
alpontja céljából beleegyező nyilatkozatot
tettek.

(1) A 24. cikk (5) bekezdésében említett, 
korábban 15 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 
kötelezettektől az olyan kísérletekre 
vonatkozóan is, amelyekhez nem vettek 
igénybe gerinces állatokat, és amelyek 
tekintetében a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezettek a 9. cikk a) pontjának (x) 
alpontja céljából beleegyező nyilatkozatot 
tettek.

Indokolás
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Módosítás: 115
25. cikk (5) bekezdés

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

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

Indokolás

Costs should be shared fairly and proportionately on the basis of decisions taken by the 
Agency. This amendment is linked to the other amendments to the articles contained in Title 
III: Data sharing and avoidance of unnecessary testing.

Módosítás: 116
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 az Ügynökség által 
meghatározott méltányos összegre, amelyet 
a nemzeti bíróságokon érvényesíthetnek.

Indokolás

Costs should be shared fairly and proportionately on the basis of decisions taken by the 
Agency. This amendment is linked to the other amendments to the articles contained in Title 
III: Data sharing and avoidance of unnecessary testing.

Módosítás: 117
25. cikk (6) bekezdés

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

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

Módosítás: 118
26. cikk

A bevezetett anyagok előzetes bejegyzésére 
vonatkozó kötelesség 

törölve

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

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

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

c) a bejegyzés tervezett 
határideje/mennyiségi tartomány;

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

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

A potenciális bejegyeztetésre kötelezett az 
első albekezdés alapján benyújtandó
információkat azokra a 
végpontokra/tulajdonságokra korlátozhatja, 
amelyekhez kísérletekre volt szükség.
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(2) Az (1) bekezdésben említett 
információkat legkésőbb 18 hónappal a 
következők előtt be kell nyújtani: 

a) a 21. cikk (1) bekezdésében a legalább 
évi 1000 tonna mennyiségben gyártott vagy 
behozott bevezetett anyagok tekintetében 
megállapított határidő;
b) a 21. cikk (2) bekezdésében a legalább 
évi 1 tonna mennyiségben gyártott vagy 
behozott bevezetett anyagok tekintetében 
megállapított határidő.
(3) Azok a bejegyeztetésre kötelezettek, akik 
nem nyújtják be a 21. cikk alapján előírt 
információkat, nem támaszkodhatnak a 21. 
cikk előírásaira.

(4) Az évi 1 tonnánál kisebb mennyiségű
bevezetett anyagok gyártói és importőrei 
valamint a későbbi felhasználók 
benyújthatják az Ügynökségnek az 
Ügynökség által a 108. cikkel összhangban 
meghatározott formában az (1) 
bekezdésben említett információkat.

(5) Az Ügynökség az (1)–(4) bekezdéssel 
összhangban benyújtott információkat egy 
adatbázisban rögzíti. Azoknak a gyártóknak 
és importőröknek, akik az adott anyagra 
vonatkozóan az (1)–(4) bekezdéssel 
összhangban információkat nyújtottak be, 
biztosítja az ezekhez az egyes anyagokra 
vonatkozóan tárolt adatokhoz való
hozzáférést. A tagállam illetékes hatóságai 
úgyszintén hozzáférhetnek az adatokhoz.

Indokolás
This Article is not necessary anymore as a consequence of the new Articles 22a to d.

Módosítás: 119
27. cikk (1) bekezdés
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(1) Az összes gyártó és importőr, aki a 26. 
cikkel összhangban egyazon bevezetett 
anyagra vonatkozóan információt nyújtott be 
az Ügynökségnek, egy anyaginformációs 
cserefórum (SIEF) résztvevőjévé válik.

(1) Az összes gyártó, importőr és későbbi 
felhasználó, aki a 26a. cikkel összhangban 
információt nyújtott be az Ügynökségnek és
egyazon bevezetett anyag összes 
bejegyeztetésre kötelezettje ugyanannak az 
anyaginformációs cserefórumnak (SIEF) a 
résztvevője, a 21. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott határidő lejártáig.

Indokolás

Together with the amendments to articles 5(4) and 43a and the existing text of article 
111(2)(b), this amendment strongly encourages registrants to agree on the interpretation of 
hazard data with the aim of achieving one dataset per substance. this amendments also 
clarifies the duration of SIEF to ensure that the data is available to SMEs registering in low 
volumes.

Módosítás: 120
27. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A Sief résztvevőinek mindent meg kell 
tenniük azért, hogy megállapodjanak a 
kicserélt információk kiértékelésében. Ez 
különösen a 110. cikk (1) bekezdésének c), 
d) és e) pontját érinti.

Indokolás

Together with the amendments to articles 5(4) and 43a and the existing text of article 
111(2)(b), this amendment strongly encourages registrants to agree on the interpretation of 
hazard data with the aim of achieving one dataset per substance. this amendments also 
clarifies the duration of SIEF to ensure that the data is available to SMEs registering in low 
volumes.

Módosítás: 121
27. cikk (2 b) bekezdés (új)

2b. Ha az V–VI. melléklet alkalmazásához 
szükséges információk nem állnak 
rendelkezésre a SIEF-ben, csak egy 
vizsgálatot kell elvégezni minden egyes 
SIEF-ben, amelyet a SIEF egyik tagja 
végez el a többi tag nevében eljárva.
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Indokolás

Article 27(2a) allows the use of a third party to represent potential registrants in a SIEF. This
allows potential registrants to conceal their identity from other potential registrants. They 
will, however, still need to identify themselves to the Agency.

Part of OSOR package.

Módosítás: 122
27. cikk (2 c) bekezdés (új)

2c. Ha a VII–VIII. melléklet 
alkalmazásához szükséges információk 
nem állnak rendelkezésre a SIEF-ben, 
minden további vizsgálatra vonatkozó
javaslatnak, amelyet a VII. vagy a VIII. 
melléklet alkalmazásában adtak be, jeleznie 
kell, hogy melyik cég végzi el az egyes 
vizsgálatokat, abban az esetben, ha a 
vizsgálat szükséges.

Indokolás

Article 27(2a) allows the use of a third party to represent potential registrants in a SIEF. This 
allows potential registrants to conceal their identity from other potential registrants. They 
will, however, still need to identify themselves to the Agency.

Módosítás: 123
28. cikk (1) bekezdés

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

(1) Mielőtt a regisztrációs adatszolgáltatási 
követelmények teljesítése érdekében 
valamely Sief-résztvevő gerinceseken végzett 
állatkísérletekbe kezdene, a 22b. cikk szerinti 
anyagregiszter lekérdezésével és a Sief-en 
belüli kommunikáció segítségével köteles 
kideríteni, nem létezik-e már ilyen vizsgálat. 
Amennyiben a Sief-en belül már 
rendelkezésre áll ilyen vizsgálat, a Sief-
résztvevőnek, akinek el kellett volna 
végeznie az állatkísérletet a vizsgálati 
tanulmányt el kell kérnie.
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Indokolás

Follows from previous amendments, since Article 26 is to be deleted. The information will 
instead be contained in the substance register referred to in Article 22b.

Requests for existing studies involving animal experiments should not be subject to a time 
limit, since studies will be required either in order to compile core information within the 
meaning of Article 22c or else at the time of registration. Furthermore, it must be permissible 
to request studies at an earlier stage if, for example, the intention is to register earlier.

Módosítás: 124
28. cikk (1 a) bekezdés (új)

(1a) Mielőtt a bejegyzés céljából az 
információs követelmények teljesítése 
érdekében a gerinces állatok felhasználását 
nem igénylő vizsgálatok végrehajtására sor 
kerül, egy SIEF résztvevő megtudakolhatja, 
hogy az idevágó vizsgálat rendelkezésre áll-
e, olymódon, hogy utánanéz a 26. cikkben 
említett adatbázisban és kommunikál a 
SIEF-én belül. Ha az idevágó vizsgálat 
rendelkezésre áll a SIEF-en belül, az adott 
SIEF azon résztvevője, akinek a vizsgálatot 
el kellene végeznie, elkérheti azt a 
vizsgálatot.

Indokolás

This amendment creates the obligation to share non-animal data if it is requested. It also 
clarifies which SIEF participants should carry out the testing. Furthermore, it clarifies that 
SMEs registering in low volumes do not have to request and pay for data until their 
registration is imminent.

Módosítás: 125
28. cikk (1 b) bekezdés (új)



AD\580429HU.doc 87/183 PE 357.851v02-00

HU

(1b) Az (1) vagy (1a) bekezdés szerinti 
kéréstől számított két héten belül a vizsgálat 
tulajdonosának bizonyítékot kell 
szolgáltatnia a vizsgálat költségekről a 
vizsgálatot kérő résztvevő(k)nek. A résztvev
ő(k)nek és a tulajdonosnak minden ésszerű
lépést meg kell tenniük azért, hogy 
megállapodásra jussanak a 
költségmegosztás tekintetében. Ha nem 
tudnak megállapodásra jutni, a költségek 
egyenlő arányban oszlanak meg. A 
tulajdonos a fizetés beérkezését követően 
két héten belül átadja a tanulmányt.

Indokolás

This amendment creates the obligation to share non-animal data if it is requested. It also 
clarifies which SIEF participants should carry out the testing. Furthermore, it clarifies that 
SMEs registering in low volumes do not have to request and pay for data until their 
registration is imminent.

Módosítás: 126
28. cikk (2) bekezdés

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

(2) Ha a SIEF-en belül nem áll rendelkezésre 
idevágó, gerinces állatokon végzett 
kísérleteket magában foglaló vizsgálat egy 
meghatározott felhasználási és expozíciós 
kategória vonatkozásában, a résztvevő
felveszi a kapcsolatot az adott SIEF más 
résztvevőivel, akik arra vonatkozóan 
nyújtottak be információkat, és akiknek 
szüksége lehet e vizsgálat végrehajtására. A 
résztvevők minden ésszerű lépést megtesznek 
annak érdekében, hogy megállapodásra 
jussanak a tekintetben, hogy a többi résztvev
ő nevében ki hajtja végre a vizsgálatot.

Indokolás

Amendment necessitated by the introduction of use and exposure categories, including 
linguistic simplification.

Módosítás: 127
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28. cikk (2) bekezdés

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

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

Indokolás

This amendment creates the obligation to share non-animal data if it is requested. It also 
clarifies which SIEF participants should carry out the testing. Furthermore, it clarifies that 
SMEs registering in low volumes do not have to request and pay for data until their 
registration is imminent.

Módosítás: 128
28. cikk (3) bekezdés
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(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 a (2) bekezdésben 
említett tulajdonosa megtagadja, hogy 
bizonyítékkal szolgáljon az adott tanulmány 
költségére vonatkozóan, vagy megtagadja 
magát a tanulmányt a többi résztvevőtől, az 
Ügynökségnek közbe kell lépnie annak 
biztosítása érdekében, hogy az adatokat 
megosztják és a fizetés méltányos és 
arányos.

Indokolás

The amendment seeks to ensure that data can be shared and, in particular, that excessively 
high costs are not imposed on SMEs. It is linked to the other amendments to the articles 
contained in Title III: Data sharing and avoidance of unnecessary testing

Módosítás: 129
28 a. cikk (új) cím

Illetékesség és jogvédelem

Módosítás: 130
28 a. cikk (új) (1) bekezdés

(1) Ellenkező rendelkezés hiányában az 
Ügynökség illetékes az e cím szerinti 
határozatok meghozatalára.

Indokolás

For clarity, it should be expressly stated that the Agency is competent for the purposes of 
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Title III as a whole.

Módosítás: 131
28 a. cikk (új) (2) bekezdés

(2) Az Ügynökség e cím szerinti határozatai 
ellen a 87., 88. és 89. cikk rendelkezései 
szerint fellebbezés nyújtható be.

Indokolás

Rather than listing cases as and where they arise, the right of appeal should be laid down in 
one place.

Módosítás: 132
28 a. cikk (új)

1. Ha több bejegyeztetésre kötelezett van 
egy 10 tonna alatti mennyiségben 
bejegyzett anyag esetében, melynek 
vonatkozásában az V. mellékletben 
meghatározott további információk 
szükségesek a 43a. cikkel összhangban, az 
Ügynökségnek tájékoztatnia kell e 
bejegyeztetésre kötelezettek mindegyikét 
egymás azonosítójáról. A bejegyeztetésre
kötelezetteknek [6] hónapjuk van arra, 
hogy megállapodjanak arról, hogy ki állítja 
elő az információkat mindannyiuk 
nevében.
2. Abban az esetben, ha nem tudnak 
megállapodásra jutni, az Ügynökség jelöli 
ki a bejegyeztetésre kötelezettek egyikét, aki 
a legnagyobb tapasztalattal rendelkezik az 
információk előállításában, hogy legyen 
felelős az információk előállításáért.
3. A további információk előállításának 
költsége egyenlő arányban oszlik meg az 
adott anyag bejegyeztetésre kötelezettjei 
között, kivéve, ha más megállapodás 
született.

Indokolás
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In the case of substances for which there are multiple registrants, the cost of generating the 
further information should be shared equally among the registrants. The principle of ‘one 
substance one registration’ should be applied in order to further reduce the costs for low 
volume registrants and for SMEs in particular. The submission of one set of further 
information would also eliminate the need to agree on the interpretation of test information.

Módosítás: 133
29. cikk (1) bekezdés (1a) albekezdés (új)

Ez nem érvényes olyan anyagokra és 
készítményekre, amelyeket évi 1 kg alatti 
mennyiségben vagy egyszeri 
szállítmányként tudományos kutatás és 
fejlesztés céljára hoznak forgalomba.

Indokolás

To require a safety data sheet to be produced for very small quantities or a one-off supply 
(for a university teacher, for instance) would be going too far.

Módosítás: 134
29. cikk (3) bekezdés

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

(3) Amennyiben egy készítmény nem teljesíti 
az 1999/45/EK irányelv 5., 6. és 7. cikke 
szerinti veszélyeskénti besorolás kritériumait, 
azonban nem-gázalakú készítmények esetén 
≥1 tömegszázalékos egyenkénti 
koncentrációban, gázalakú készítmények 
esetében pedig ≥1 térfogat-százalékos 
egyenkénti koncentrációban tartalmaz 
legalább egy egészségre ártalmas vagy 
környezetre veszélyes anyagot, vagy olyan 
anyagot, amelyre közösségi foglalkozási 
expozíciós határérték van megadva, úgy a 
forgalomba hozataláért felelős személy -
legyen az akár a gyártó, az importőr, a 
továbbfeldolgozó vagy a kereskedő - köteles 
az e rendelet Ia. mellékletének megfelelően 
összeállított biztonsági adatlapot megküldeni.

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

Módosítás: 135
29. cikk (6) bekezdés második albekezdés

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

Amennyiben anyagbiztonsági értékelésre 
került sor, úgy a vonatkozó expozíciós 
forgatókönyveket vagy az expozíciós 
kategóriákat a biztonsági adatlap megfelelő
szakaszaiban ismertetni kell és/ vagy 
elektronikus úton rendelkezésre kell 
bocsátani.

Indokolás

To incorporate annexes in safety data sheets to cover different exposure scenarios would run 
counter to the existing international requirements for the sheets. To have a plethora of 
annexes setting out different exposure scenarios would be unwieldy in practice and entail 
unacceptable expense, especially for SMEs, because a safety data sheet specifies both the use 
to which a substance is put and the risk management measures. Furthermore, safety data 
sheets have to conform to GHS requirements. 

Módosítás: 136
29. cikk (6) bekezdés második albekezdés

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

Amennyiben vegyi anyagbiztonsági értékelést 
végeznek, a vonatkozó expozíciós leírásokat 
vagy vonatkozó felhasználási és expozíciós 
kategóriákat feltüntetik a biztonsági adatlap 
megfelelő fejléceiben és/vagy 
elektronikusan hozzáférhetővé teszik.

Indokolás

More precise version of the original Amendment 135 following the introduction of use and 
exposure categories.

Módosítás: 137
29. cikk (7) bekezdés
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(7) Az azonosított felhasználások 
tekintetében a későbbi felhasználó a neki 
átadott biztonsági adatlap megfelelő
információit használja fel.

(7) A megadott felhasználásokhoz és 
felhasználási vagy expozíciós kategóriákhoz 
a továbbfeldolgozóknak a számukra 
rendelkezésre bocsátott biztonsági 
adatlapokban szereplő információkat kell 
használniuk.

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: 138
29. cikk (8) bekezdés

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

(8) Ha a 29. cikk (6) bekezdésének megfelel
ő biztonsági adatlap rendelkezésre 
bocsátása nem történt meg e rendelet 
hatályba lépését megelőzően, a biztonsági 
adatlapot papíron vagy elektronikus 
formában, legkésőbb az anyag első
szállításának időpontjában adják át e rendelet 
hatálybalépését követően. A szállítók a 
biztonsági adatlapot a következő
alkalmakkor haladéktalanul napra késszé
teszik:

Indokolás

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: 139
29. cikk (8 a) bekezdés (új)

(8a) A Bizottság megszervezi a műszaki 
útmutatások kialakítását, amelyek 
meghatározzák a biztonsági adatlapok 
minimumkövetelményeit annak érdekében, 
hogy biztosítsa a szállítói lánc összes 
korábbi és későbbi szereplője számára az 
optimális felhasználáshoz szükséges 
egyértelmű és megfelelő információellátást.
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Indokolás

Safety data sheets (SDS) can be a good tool to communicate information up and down the 
supply chain for both substances and preparations. However, SDS will achieve their purpose 
only if they are completed adequately. Thus, the Commission should develop technical 
guidance that provide minimum requirements on the completion of SDS.

Módosítás: 140
30. cikk cím

Az információk közlésére vonatkozó
kötelezettség a szállítói láncban lefelé az 
olyan anyagok és készítmények tekintetében, 
amelyekhez nem szükséges biztonsági 
adatlap

Az információk közlésére vonatkozó
kötelezettség a szállítói láncban lefelé az 
olyan anyagok és készítmények tekintetében, 
amelyekhez nem biztosított a biztonsági 
adatlap

Indokolás

Correction to the original Amendment 138.

Módosítás: 141
30. cikk (1) bekezdés

(1) Az önmagában vagy készítményben el
őforduló anyag szállítói láncának az összes 
szereplője, akinek a 29. cikkel összhangban 
nem kell biztonsági adatlapot biztosítania, 
közli a következő információkat a szállítói 
láncban lefelé haladva közvetlenül őt követő
felhasználóval vagy forgalmazóval:

(1) Az önmagában vagy készítményben el
őforduló anyag szállítói láncának az összes 
szereplője, aki a 29. cikkel összhangban nem 
biztosít biztonsági adatlapot, közli a 
következő információkat a szállítói láncban 
lefelé haladva közvetlenül őt követő
felhasználóval vagy forgalmazóval:

Indokolás

The above provision should not apply when a safety data sheet is supplied, even when there is 
no requirement to do so under Article 29.

Módosítás: 142
30. cikk (1) bekezdés a) pont

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

törölve
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Indokolás

If substances not classed as dangerous are used in preparations, their registration numbers 
should not have to be specified on safety data sheets when the mandatory particulars for 
safety data sheets concerning dangerous preparations are confined to the registration 
numbers of hazardous ingredients and non-hazardous ingredients are excluded.

Módosítás: 143
30. cikk (2) bekezdés bevezető rész

(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 
elektronikusan, 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:

Indokolás

Permit new information transfer technology.

Módosítás: 144
31 a. cikk (új) cím

Az információközlés kötelezettsége a 
termékekben lévő anyagok vonatkozásában

Indokolás

Manufacturers, retailers and consumers should be able to find out whether specific 
substances are contained in an end product and, if necessary, to seek out and choose a safer 
alternative.

Módosítás: 145
31 a. cikk (új)
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31a. A későbbi felhasználóknak, akik egy 
termékbe beépítenek egy olyan anyagot 
vagy készítményt, amely esetében biztonsági 
adatlap került kialakításra, és azoknak, 
akik a későbbiekben kezelik vagy 
feldolgozzák az adott terméket, tovább kell 
adniuk a biztonsági adatlapot a termék 
vagy annak származékai minden 
befogadójának. A fogyasztó nem befogadó.

A fogyasztóknak joguk van ahhoz, hogy 
tájékoztatást kérjenek a gyártótól vagy az 
importőrtől az általa gyártott vagy behozott 
termékben jelen lévő anyagokról.

Módosítás: 146
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 
információkat be lehet nyújtani közvetlenül 
az Ügynökségnek. A III. cím 
adatmegosztásra vonatkozó rendelkezései 
alkalmazandók a későbbi felhasználóra, a 
szükséges változtatásokkal.

Indokolás

Without having the possibility to report directly to the agency, downstream users’ right for 
data protection would be seriously jeopardised. Otherwise the data would be available to the 
supplier without the chance to control how this information is used.

Módosítás: 147
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) A továbbfeldolgozónak joga van ahhoz, 
hogy a gyártóval, importőrrel vagy egy másik 
továbbfeldolgozóval, aki anyagot szállít neki, 
írásban közöljön egy felhasználást vagy 
felhasználási és expozíciós kategóriákat, 
miáltal ez megadott felhasználássá válik. 
Ezzel elegendő információt ad át ahhoz, 
hogy szállítója a saját anyagbiztonsági 
értékelésében ezeket figyelembe tudja venni.

Indokolás

Instead of specifying individual uses, categories of use and exposure categories should be 
deemed to suffice, thus ensuring that users will not have to reveal any business or trade 
secrets to their upstream suppliers.

Módosítás: 148
34. cikk (3) bekezdés

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

Nem befolyásolja a magyar változatot.

Indokolás

More precise formulation of the original Amendment 141 for the benefit of SMEs. It should 
be required only to indicate use and exposure categories, not special uses. This is particularly 
important for SMEs (see also the justification to Amendment 4 to Article 3(25)). This does not 
preclude the right of undertakings to indicate special uses in addition, if they wish to do so 
for business reasons.
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Módosítás: 149
34. cikk (4) bekezdés

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

(4) Egy anyagot önmagában vagy 
készítményben továbbfeldolgozó minden 
olyan felhasználásra vagy felhasználási és 
expozíciós kategóriára, amely a vele 
biztonsági adatlapon közölt expozíciós 
forgatókönyvben vagy az abban 
megnevezett felhasználási és expozíciós 
kategóriákban leírt jellemzők valamelyikétől 
eltér, köteles egy anyagbiztonsági jelentést 
készíteni a XI. mellékletben foglaltaknak 
megfelelően. Ez csak 1 t / év feletti
mennyiségben felhasznált anyagokra 
érvényes.

Indokolás

Downstream users, especially SMEs, should not have to produce a chemical safety report 
whenever they have put a substance to an individual use not in accordance with the supplier’s 
indications. Instead, that requirement should apply only when they depart from categories of 
use or exposure categories. The quantity threshold is necessary because downstream users, 
unlike suppliers or importers, would otherwise have to draw up chemical safety reports even 
when the quantities involved were minute.

Módosítás: 150
35. cikk (1) bekezdés

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

1. Azon anyag 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 felhasználás eltér az expozíciós 
forgatókönyvtől vagy a felhasználási és 
expozíciós kategóriáktól, amelyeket az adott 
szereplő feltüntetett a vonatkozó biztonsági 
adatlapon.

Indokolás

Amendment necessitated by the introduction of use and exposure categories, including 
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linguistic simplification. 

Módosítás: 151
35. cikk (2) bekezdés e) pont

(e) a felhasználás(ok)ra vonatkozó rövid 
általános információk;

e) a felhasználás(ok)ra vagy felhasználási és 
expozíciós kategóriákra vonatkozó rövid 
általános információk;

Módosítás: 152
35. cikk (2) bekezdés f) pont

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

törölve

Indokolás

The proposal for additional testing on vertebrate animals can be removed because the 
experiments in question are already covered by the information to be provided under 
Article 35(2)(e), concerning exposure categories not yet taken into account by 
suppliers/importers, in conjunction with the new Annex IXa.

Módosítás: 153
35. cikk (2) bekezdés (1 a) albekezdés (új)

Amennyiben ilyen adatok nem állnak 
rendelkezésre, a 25. cikk szerinti 

eljárás alkalmazandó.

Indokolás

The amendment is closely related to and follows on from the amendments to Articles 9(a)(x), 
24(5), 25(1) and 26(1). Its aim is to remove the optional aspects of the submission of test data 
on non-vertebrates by removing this provision. Compulsory access to data is of vital 
importance to SMEs.

Módosítás: 154
VI. cím
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AZ ANYAGOK ÉRTÉKELÉSE ÉRTÉKELÉS

Indokolás

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

Módosítás: 155
37. cikk (-1) bekezdés (új)

(-1) E cím hatályát azokra az anyagokra 
kell korlátozni, amelyek tekintetében a II. 
cím szerint bejegyeztetés szükséges.

Indokolás

The evaluation procedure is based on information obtained via registration (see, for instance, 
Article 44, which lays down a procedure for requesting further information and thus clearly 
only relates to registrants, while indicating that the title concerning evaluation applies only to 
substances for which registration is required). There is no point in evaluating substances that 
do not have to be registered. Polymers should be completely excluded from REACH and 
require their own specific regulation.

Módosítás: 156
37. cikk (1) bekezdés

A polimerek mentesülnek az e cím szerinti
értékelés alól.

A polimerek mentesülnek az értékelés alól.

Indokolás

The evaluation procedure is based on information obtained via registration (see, for instance, 
Article 44, which lays down a procedure for requesting further information and thus clearly 
only relates to registrants, while indicating that the Title concerning evaluation applies only 
to substances for which registration is required). There is no point in evaluating substances 
that do not have to be registered. Polymers should be completely excluded from REACH and 
require their own specific regulation.

Módosítás: 157
38. cikk cím
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Az illetékes hatóság Az Ügynökség feladata a dokumentáció
értékelésével kapcsolatban

Indokolás

The European Chemicals Agency’s role in the evaluation phase should be strengthened. We 
propose that the Agency centralise the evaluation of testing proposals and dossiers. In 
addition to this, the Agency should be able to call on a European network of experts and 
evaluation institutes based in the Member States.

(SAGE proposal)

Módosítás: 158
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) Az Ügynökség felelős a vizsgálati 
javaslatok és a bejegyzési dokumentáció
értékeléséért.

Indokolás

The European Chemicals Agency’s role in the evaluation phase should be strengthened. We 
propose that the Agency centralise the evaluation of testing proposals and dossiers. In 
addition to this, the Agency should be able to call on a European network of experts and 
evaluation institutes based in the Member States.

(SAGE proposal)

Módosítás: 159
38. cikk (2) bekezdés

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

(2) Az Ügynökség ezen értékelések 
kivitelezése céljából, a 83. cikknek megfelel
ően összeállított jegyzékben szereplő szakért
őkre és testületekre támaszkodik.

Indokolás



PE 357.851v02-00 102/183 AD\580429HU.doc

HU

The European Chemicals Agency’s role in the evaluation phase should be strengthened. We 
propose that the Agency centralise the evaluation of testing proposals and dossiers. In 
addition to this, the Agency should be able to call on a European network of experts and 
evaluation institutes based in the Member States.

(SAGE proposal)

Módosítás: 160
39. cikk (1) és (2) bekezdés

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

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

(2) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján 
az illetékes hatóság kidolgozza a következő
határozatok egyikét, s ezt a határozatot a 48. 
és 49. cikkben megállapított eljárásnak 
megfelelően fogadják el:

(2) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján 
az Ügynökség kidolgozza a következő
határozatok egyikét, s ezt a határozatot a 48. 
és 49. cikkben megállapított eljárásnak 
megfelelően fogadják el:

Indokolás
 

Módosítás: 161
40. cikk (1) bekezdés bevezető rész és (2) bekezdés

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

(1) Az Ügynökség megvizsgálhatja a 
bejegyzést, hogy megbizonyosodjon a 
következő követelmények egyikének vagy 
mindegyikének teljesüléséről: 
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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) Az (1) bekezdés szerint elvégzett 
vizsgálat alapján az Ügynökség egy 
határozattervezetet készíthet elő az alábbi 
(4) bekezdésben említett eves értékelési terv 
közzétételétől számított tizenkét hónapon 
belül, amely szerint a bejegyeztetésre 
kötelezett(ek)nek be kell nyújtaniuk a 
szükséges adatokat annak érdekében, hogy a 
bejegyzések megfeleljenek az előírt 
tájékoztatási követelményeknek, és ezt a 
határozatot a 48. és 49. cikkel összhangban 
fogadják el.

Indokolás

See justification to Article 38.

Módosítás: 162
40. cikk (3 a) bekezdés (új)

(3a) Az Ügynökség éves tervet készít a 
bejegyzési dokumentációk értékelésére, 
különös tekintettel azok átfogó minősége 
értékelésére. Ez a terv különösen a kérdéses 
időszak alatt értékelésre kerülő bejegyzési 
dokumentációk minimális százalékát 
határozza meg. A terv közzétételre kerül az 
Ügynökség honlapján.

Indokolás

It is important to ensure that a minimum number of dossiers are evaluated.

Módosítás: 163
40. cikk (3 b) bekezdés (új)

(3b) Az Ügynökség éves jelentést készít az 
általa elvégzett dokumentáció-értékelések 
eredményeiről. Ez a jelentés magába 
foglalja különösen a bejegyeztetésre 
kötelezetteknek szóló ajánlásokat a jöv
őbeni bejegyzések minőségének javítása 
érdekében. A jelentés közzétételre kerül az 
Ügynökség honlapján.
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Indokolás

It is important to ensure that a minimum number of dossiers are evaluated.

Módosítás: 164
41. cikk (1) bekezdés

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

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

Indokolás

Consistency with the amendments to Articles 38 and 40.

Módosítás: 165
41. cikk (2) bekezdés

(2) A dokumentáció értékelésének 
befejezését követően az illetékes hatóság a 
43aa. cikk (1) bekezdése, az 56. cikk (3) 
bekezdése és a 66. cikk (2) bekezdése 
céljából felhasználja az értékelés alapján 
szerzett adatokat, és a szerzett adatokat 
továbbítja a Bizottságnak, az Ügynökségnek
és a többi tagállamnak. Az illetékes hatóság
tájékoztatja a Bizottságot, az Ügynökséget, a 
bejegyeztetésre kötelezettet és a többi
tagállam illetékes hatóságát az azzal 
kapcsolatos következtetéseiről, hogy a 
szerzett adatokat felhasználják-e, és ha igen, 
milyen módon.

(2) A dokumentáció értékelésének 
befejezését követően az Ügynökség a 43aa. 
cikk (1) bekezdése, az 56. cikk (3) bekezdése 
és a 66. cikk (2) bekezdése céljából 
felhasználja az értékelés alapján szerzett 
adatokat, és a szerzett adatokat továbbítja a 
Bizottságnak, és a tagállamoknak. Az 
Ügynökség tájékoztatja a Bizottságot, a 
bejegyeztetésre kötelezettet és a 
tagállamokat az azzal kapcsolatos 
következtetéseiről, hogy a szerzett adatokat 
felhasználják-e, és ha igen, milyen módon.

Indokolás

Consistency with the amendments to Articles 38 and 40.

Módosítás: 166
42. cikk (1) bekezdés
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(1) A vizsgálati javaslat 39. cikk szerinti 
értékelését megkezdő illetékes hatóság 
tájékoztatja az Ügynökséget az értékelés 
megkezdéséről.

törölve

Indokolás

Consistency with the amendment to Article 38.

Módosítás: 167
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 számított 
120 napon belül, hogy megkapja a vizsgálati 
javaslatot tartalmazó bejegyzési 
dokumentációt vagy későbbi felhasználói 
jelentést.

Indokolás

Consistency with the amendment to Article 38

Módosítás: 168
42. cikk (3) bekezdés bevezető rész

(3) A bevezetett anyagok esetében az 
illetékes hatóság a 39. cikk (2) bekezdésével 
összhangban határozattervezetet készít elő:

(3) A bevezetett anyagok esetében az 
Ügynökség a 39. cikk (2) bekezdésével 
összhangban határozattervezetet készít elő:

Indokolás

Consistency with the amendment to Article 38

Módosítás: 169
42. cikk (4) bekezdés
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(4) Amikor egy tagállam illetékes hatósága 
egy bevezetett anyag tekintetében befejezi a 
39. cikk szerinti értékelési tevékenységét, err
ől értesíti az Ügynökséget.

(4) A 39. cikk szerint értékelésre kerülő
bejegyzési dokumentációk jegyzékét a 
tagállamok rendelkezésére kell bocsátani.

Indokolás

Consistency with the amendment to Article 38

Módosítás: 170
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 el
ő 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.

3. A 40. cikk szerint értékelésre kerülő
bejegyzési dokumentációk jegyzékét a 
tagállamok rendelkezésére kell bocsátani.

Indokolás

Consistency with the SAGE proposal (strengthening the Agency’s role in the evaluation 
phase) 

Módosítás: 171
2 a. fejezet (új)

A BEJEGYZÉSI DOKUMENTÁCIÓK 
ÁTVILÁGÍTÁSA AZ 1 ÉS 100 TONNA 
KÖZÖTTI MENNYISÉGŰ ANYAGOK 

ESETÉBEN

Indokolás

These amendments enable the Agency to identify substances between 10 and 100 tonnes for 
which no full Annex VI data set is available as well as  substances between 1 and 10 tonnes 
for which no full Annex V data set, including acute toxicity and biodegradation, is available 
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and that could pose a high risk. The screening criteria cover dossiers with least 
hazard information, suspicion of CMR and PBT, widespread exposure, cumulative 
volumes, and problems identified in enforcement measures. In the interest of workability 
and proportionality, at least two of these criteria must be met for the substance to be selected. 

Furthermore the Agency may suggest further screening criteria to the Commission that is 
empowered to include such criteria into a new Annex IIIa to this Regulation.

Módosítás: 172
- 43 a cikk (új)

A további tájékoztatási követelmények alá
eső anyagok azonosítása

1. Az Ügynökség elvégezheti az olyan 
anyagok vonatkozásában benyújtott összes 
bejegyzési dokumentáció átvilágítását, 
amelyeket csak 100 tonna alatti 
mennyiségekre jegyeztek be azon anyagok 
azonosítása érdekében, amelyek magas 
kockázatot jelentenek, mivel az 
alábbiakban meghatározott kritériumok 
közül legalább kettőnek megfelelnek:

a) valószínűleg magas expozíciójú anyagok 
az alábbiak miatt:

(i) fogyasztói felhasználás; vagy
(ii) diszperz szakmai felhasználás; vagy;

(iii) diszperz ipari felhasználás; 
c (b) olyan anyagok, amelyek tekintetében az 

emberi egészségre és a környezetre 
vonatkozó tulajdonságokat illetően a 
legkevesebb információt nyújtották be;
(c) olyan anyagok, amelyek 
vonatkozásában a tudományos bizonyítékok 
azt jelzik, hogy valószínűleg megfelelnek a 
rákkeltő, mutagén vagy szaporodásra káros
anyagként az 1. vagy 2. kategóriába történő
besorolás követelményeinek, vagy a XII. 
melléklet követelményeinek, és a 
legkevesebb információ áll rendelkezésre a 
jelzett veszélyes tulajdonságról;
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(d) legalább 20 bejegyeztetésre kötelezett 
által bejegyeztetett anyagok; feltéve, hogy 
ezek a bejegyeztetésre kötelezettek nem 
mutatták azt, hogy nincs expozíció, vagy a 
tudományos bizonyítékok nem jelezték azt, 
hogy nincs veszély;

(e) olyan anyagok, amelyek azokban a 
tagállamokban végzett végrehajtási vagy 
monitoring tevékenységek eredményei, 
amelyekben az emberi egészségre vagy a 
környezetre gyakorolt kockázatok gyanúját 
azonosították.
2. Az Ügynökség megköveteli az átvilágítás 
eredményeképpen azonosított anyagok 
bejegyeztetésre kötelezettjeitől, hogy 
nyújtsák be a 11a. és 12. cikkel 
összhangban
a) 2 éven belül a VI. mellékletben 
meghatározott információkat a 10 és 100 
tonna közötti anyagokra; és

b) 1 éven belül az V. mellékletben 
meghatározott információkat az 1 és 10 
tonna közötti anyagokra.

3. Az Ügynökség javasolhat további 
átvilágítási kritériumokat a Bizottságnak. A 
Bizottság határozatot hoz a további 
kritériumoknak a IIIA. mellékletbe történő
felvételéről a 130. cikk (3) bekezdésében 
megállapított eljárással összhangban.

Indokolás

These amendments enable the Agency to identify substances between 10 and 100 tonnes for 
which no full Annex VI data set is available as well as  substances between 1 and 10 tonnes 
for which no full Annex V data set, including acute toxicity and biodegradation, is available 
and that could pose a high risk. The screening criteria cover dossiers with least hazard 
information, suspicion of CMR and PBT, widespread exposure, cumulative volumes, and 
problems identified in enforcement measures. In the interest of workability and 
proportionality, at least two of these criteria must be met for the substance to be selected. 

Furthermore the Agency may suggest further screening criteria to the Commission that is 
empowered to include such criteria into a new Annex IIIa to this Regulation.



AD\580429HU.doc 109/183 PE 357.851v02-00

HU

Módosítás: 173
- 43 a a. cikk (új)

A további információk kidolgozása több 
bejegyeztetésre kötelezett esetén

1. Ha több bejegyeztetésre kötelezettől 
követelik meg ugyanarra az anyagra 
vonatkozóan a 43aa cikk (2) bekezdésében 
meghatározott információk benyújtását, az 
Ügynökség tájékoztatja e bejegyeztetésre 
kötelezettek mindegyikét a többiek kilétéről.
2. Ugyanazon anyag bejegyeztetésre 
kötelezettjeinek három hónap áll 
rendelkezésére arra, hogy megállapodjanak 
abban, hogy ki állítja elő az információkat 
valamennyiük nevében. Abban az esetben, 
ha nem tudnak megállapodásra jutni, az 
Ügynökség jelöli ki azt a bejegyeztetésre 
kötelezettet, aki előállítja az információkat.

3. Az V., illetve a VI. melléklet 
követelményeinek teljesítéséhez szükséges 
hiányzó információk előállításának 
költségeit az anyag bejegyeztetésre 
kötelezettjei egyenlő arányban osztják meg 
egymás között, kivéve, ha más 
megállapodásra jutottak.

Indokolás

In case of multiple registrants only one data set will be generated and cost will be shared 
between all registrants of that substance.

Módosítás: 173a
43 a. cikk
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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 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.

Indokolás

Consistency with the SAGE proposal (strengthening the Agency’s role in the evaluation 
phase)

Módosítás: 174
43 a a. cikk cím

Az illetékes hatóság Közösségi gördülő terv

Indokolás

It is essential to have one single Community rolling plan, rather than a superposition of 
national rolling plans. The Agency should be responsible for developing this draft rolling 
plan, with due regard for the concerns of Member States.

Módosítás: 175
◄43 a a. cikk (1) bekezdés (bevezető rész) és (1 a ) albekezdés (új)

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

(1) Az Ügynökség tervezetet készít a 
Közösségi a gördülő tervre a 44., 45. és 46. 
cikk alkalmazásában a 43a. cikk szerint 
megállapított kritériumok alapján, és ha a 
dokumentáció értékelése vagy egyéb 
vonatkozó információforrás alapján, 
beleértve bejegyzési dokumentáció(k) 
információit is, okkal feltételezi, hogy az 
anyag környezeti vagy egészségi kockázatot 
jelent, különösen például a következők 
alapján:
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Az Ügynökség a gördülő terv tervezetét 
benyújtja a tagállamoknak minden év 
december 31-ig.

Indokolás

It is essential to have one single Community rolling plan, rather than a superposition of 
national rolling plans. The Agency should be responsible for developing this draft rolling 
plan, with due regard for the concerns of Member States.

Módosítás: 176
43 a a. cikk (1 b) bekezdés (új)

(1b) Az Ügynökség felelős a Közösségi 
gördülő tervben szereplő anyagok 
értékeléséért. Az Ügynökség az anyagok 
értékelésének elvégzése céljából fordulhat a 
83. cikk szerint összeállított jegyzékben 
szereplő szakértői testületekhez, amelyeket 
kellő gondossággal választ ki tekintettel a 
tagállamok kéréseire az (1a) bekezdésnek 
megfelelően.

Indokolás

It is essential to have one single Community rolling plan, rather than a superposition of 
national rolling plans. The Agency should be responsible for developing this draft rolling 
plan, with due regard for the concerns of Member States.

Módosítás: 177
43 a a. cikk (1 a) bekezdés (új)

(1a) A tagállamok minden év január 31-e 
előtt előterjeszthetik a terv tervezetének 
tartalmával kapcsolatos észrevételeiket az 
Ügynökségnek, javaslatot tehetnek új 
anyagok felvételére a gördülő tervbe, és 
javasolhatják, hogy egy adott értékelés felel
ősségét ruházzák a nemzeti testületekre.

Indokolás
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It is essential to have one single Community rolling plan, rather than a superposition of 
national rolling plans. The Agency should be responsible for developing this draft rolling 
plan, with due regard for the concerns of Member States.

Módosítás: 178
43 a 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) és az (1a) bekezdésben említett 
gördülő terv egy hároméves időszakra 
vonatkozik, azt évente frissítik, és 
meghatározza azokat az anyagokat, 
amelyeket minden évben Közösségi szinten 
értékel az Ügynökség vagy, adott esetben, 
azokban a tagállamokban, amelyek 
kérelmet nyújtottak be a 43aa. cikk (1b) 
bekezdése szerint. Az Ügynökség minden 
évben február 28-ig benyújtja a Közösségi 
gördülő tervet (törlés) a tagállamoknak.

Indokolás

It is essential to have one single Community rolling plan, rather than a superposition of 
national rolling plans. The Agency should be responsible for developing this draft rolling 
plan, with due regard for the concerns of Member States.

Módosítás: 179
43 a a. cikk (3) bekezdés
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(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) Abban az esetben, ha a Közösségi gördül
ő tervvel kapcsolatban nem érkezett 
megjegyzés, akkor az Ügynökség elfogadja 
ezt a gördülő tervet. Ellenkező esetben az 
Ügynökség új gördülőterv-tervezetet készít, 
amelyet benyújt a tagállamoknak. 
Amennyiben 30 napon belül nem érkezik új 
észrevétel a Közösségi gördülő terv 
tartalmával kapcsolatban, az Ügynökség 
elfogadja azt. Ha a véleménykülönbségek 
megmaradnak, nem utolsó sorban abban 
az esetben, amikor több tagállam különböz
ő testületeket javasol ugyanannak az 
anyagnak az értékelésére, az Ügynökség 
benyújtja a gördülő tervet a Bizottságnak, 
amely elfogadja azt a 130. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban.

Indokolás

It is essential to have a single Community rolling plan rather than multiple national rolling 
plans. The Agency is entrusted with finalising this draft rolling plan, taking into account 
Member States’ concerns.

Módosítás: 180
43 a a. cikk (4) bekezdés

(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
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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;

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

Amennyiben a tagállami bizottság 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.

Indokolás

It is essential to have a single Community rolling plan rather than multiple national rolling 
plans. The Agency is entrusted with finalising this draft rolling plan, taking into account 
Member States’ concerns.

Módosítás: 181
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 a honlapján.
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Indokolás

It is essential to have a single Community rolling plan rather than multiple national rolling 
plans. The Agency is entrusted with finalising this draft rolling plan, taking into account 
Member States’ concerns.

Módosítás: 182
43 a a. cikk (6) bekezdés

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

törölve

Indokolás

It is essential to have a single Community rolling plan rather than multiple national rolling 
plans. The Agency is entrusted with finalising this draft rolling plan, taking into account 
Member States’ concerns.

Módosítás: 183
44. cikk (1) és (4) bekezdés

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

(1) Amennyiben az Ügynökség úgy ítéli meg, 
hogy a 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.

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

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

Indokolás
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Consistency with the SAGE proposal (strengthening the Agency’s role in the evaluation 
phase).

Módosítás: 184
45. cikk (1) bekezdés

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

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

Indokolás

Linked to amendment of Article 38.

Módosítás: 185
45. cikk (2) bekezdés

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

(2) Adott esetben a 130. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárással összhangban 
végrehajtási intézkedéseket fogadnak el.

Indokolás

Seeks at strengthening the Agency’s role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.

Módosítás: 186
46. cikk (1) és (2) bekezdés
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(1) Az illetékes hatóság megvizsgálja a 44. 
cikk alapján elfogadott határozat
eredményeként benyújtott adatokat, és 
szükség esetén a 44. cikkel összhangban 
kidolgozza a megfelelő határozatokat.

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

(2) Az anyag értékelésének befejezését követ
ően az illetékes hatóság az 56. cikk (3) 
bekezdése és a 66. cikk (2) bekezdése 
céljából felhasználja az értékelés alapján 
szerzett adatokat, és a szerzett adatokat 
továbbítja a Bizottságnak, az Ügynökségnek 
és a többi tagállamnak. Az illetékes hatóság
tájékoztatja a Bizottságot, az Ügynökséget, a 
bejegyeztetésre kötelezettet és a többi
tagállam illetékes hatóságát az azzal 
kapcsolatos következtetéseiről, hogy a 
szerzett adatokat felhasználják-e, és ha igen, 
milyen módon.

(2) Az anyag értékelésének befejezését követ
ően az Ügynökség az 56. cikk (3) bekezdése 
és a 66. cikk (2) bekezdése céljából 
felhasználja az értékelés alapján szerzett 
adatokat, és a szerzett adatokat továbbítja a 
Bizottságnak és a tagállamoknak. Az 
Ügynökség tájékoztatja a Bizottságot, a 
bejegyeztetésre kötelezettet és a 
tagállamokat az azzal kapcsolatos 
következtetéseiről, hogy a szerzett adatokat 
felhasználják-e, és ha igen, milyen módon.

Indokolás

Consistency with the SAGE proposal (strengthening the Agency’s role in the evaluation 
phase).

Módosítás: 187
48. cikk (1), (2) és (3) bekezdés és (4) bekezdés a) pont

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

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

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

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

(3) A határozattervezet kézhezvételét követően 
a bejegyeztetésre kötelezett megszüntetheti az 
anyag gyártását vagy behozatalát. Ebben az 
esetben tájékozatja erről 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.

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

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

Indokolás

Consistency with the SAGE proposal (strengthening the Agency’s role in the evaluation 
phase).

Módosítás: 188
49. cikk (1) bekezdés

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

(1) Az Ügynökség a 39., 40. vagy 44. cikkel 
összhangban továbbítja a tagállamoknak a 
határozattervezetét, amely adott esetben a 
megfelelő intézmény által végrehajtott
értékelésen alapul, valamint a bejegyeztetésre 
kötelezett és a későbbi felhasználó által 
benyújtott állásfoglalásokat, továbbá
meghatározza, hogy milyen mértékben vették 
figyelembe az említett állásfoglalásokat.

Indokolás

Linked to amendment of Article 38.

Módosítás: 189
49. cikk (2) bekezdés
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(2) A továbbítástól számított 30 napon belül a 
többi tagállam illetékes hatósága
módosításokat javasolhat az Ügynökségnek a 
határozattervezettel kapcsolatban, amelyről az 
illetékes hatóság egy másolatot kap. 
Ugyanezen a határidőn belül az Ügynökség 
módosításokat javasolhat a 
határozattervezettel kapcsolatban, amelyről 
az illetékes hatóság egy másolatot kap.

(2) A továbbítástól számított 30 napon belül a 
tagállamok módosításokat javasolhatnak az 
Ügynökségnek a határozattervezettel 
kapcsolatban, amelyről az illetékes hatóság egy 
másolatot kap.

Indokolás

Consistency with the SAGE proposal (strengthening the Agency’s role in the evaluation 
phase).

Módosítás: 190
49. cikk (3) és (4) bekezdés

(3) Amennyiben az Ügynökségnek nem 
nyújtanak be, illetve maga az Ügynökség nem 
nyújt be javaslatot 30 napon belül, akkor az 
Ügynökség az (1) bekezdés alapján közölt 
változat szerint hozza meg a határozatot.

(3) Amennyiben az Ügynökségnek nem 
nyújtanak be javaslatot 30 napon belül, akkor 
az Ügynökség az (1) bekezdés alapján közölt 
változat szerint hozza meg a határozatot.

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

(4) Az Ügynökség módosíthatja a 
határozattervezetet, ha módosító javaslatot 
nyújtanak be. Az Ügynökség a (2) bekezdésben 
említett harmincnapos időszak végét követő 15 
napon belül a tagállami bizottság elé terjeszti a 
határozattervezetet és a javasolt 
módosításokat.

Indokolás

Consistency with the SAGE proposal (strengthening the Agency’s role in the evaluation 
phase).

Módosítás: 191
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 
meg kell osztaniuk.

Az Ügynökség az átláthatóság és 
arányosság alapján meghatározza a 
költségmegosztási kritériumokat.

Indokolás

If proportionate costs are to be determined, the Agency must establish fair criteria. This 
amendment is linked to the other amendments to articles in Title VI: Evaluation of 
substances.

Módosítás: 192
51. cikk

A tagállamok jelentési kötelezettsége az 
Ügynökségnek 

Az értékelésekre vonatkozó információ
közzététele

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

Minden évben február 28-ig az Ügynökség 
közzétesz egy jelentést a honlapján azokról 
az eredményekről, amelyeket a vizsgálati 
javaslatok ellenőrzésével kapcsolatos 
kötelezettségei teljesítése során az előző
naptári évben elért.

Indokolás

Consistency with the SAGE proposal (the role of the European Agency).

Módosítás: 193
52. cikk

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

E cím biztosítja, hogy a kiemelten 
aggodalomra okot adó vegyi anyagokat 
megfelelő helyettesítő anyagokkal és 
technológiákkal helyettesítsék ha az 
lehetséges, eközben biztosítva a belső piac 
megfelelő működését.
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Indokolás

In the authorisation phase, public health and environmental protection objectives take 
precedence over internal market rules. Furthermore, a clearer link should be established with 
the principle of substitution.

Módosítás: 194
53. cikk (1) bekezdés a) és b) pont

(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 
olyan módon, amely egyenértékű a 
forgalmazással, 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 az 
arra vonatkozó expozíciós és felhasználási 
kategóriákat – önmagában, egy 
készítményben vagy árucikké feldolgozva, 
amelynek céljából az anyagot forgalomba 
hozta, illetve az anyagot saját maga 
felhasználja olyan módon, amely egyenérték
ű a forgalmazással, az 57–61. cikkel 
összhangban engedélyezték; vagy

(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 az 
arra vonatkozó expozíciós és felhasználási 
kategóriák – önmagában, egy 
készítményben vagy árucikké feldolgozva, 
amelynek céljából az anyagot forgalomba 
hozta, illetve az anyagot saját maga 
felhasználja olyan módon, amely egyenérték
ű a forgalmazással, az 55. cikk (2) 
bekezdésével összhangban mentesült a XIII. 
melléklet engedélyezési követelményei alól; 
vagy

Indokolás

The authorisation of a substance does not pertain to its manufacture. The amendment is 
intended for the purpose of clarification, since otherwise manufacture would become 
impossible if the manufacturer could not then, for example, store the substance without 
authorisation.



PE 357.851v02-00 122/183 AD\580429HU.doc

HU

Módosítás: 195
53. cikk (1) bekezdés e) pont

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

e) forgalomba hozatal esetében, a közvetlen 
utána következő továbbfeldolgozó engedélyt 
kapott erre a felhasználásra, vagy 
felhasználási és expozíciós kategóriára.

Módosítás: 196
53. cikk (2) bekezdés

(2) A későbbi felhasználó felhasználhatja az 
(1) bekezdés kritériumait teljesítő anyagot, 
amennyiben a felhasználás összhangban van a 
szállítási lánc korábbi szereplőjének 
megadott engedély feltételeivel.

(2) A későbbi felhasználó felhasználhatja az 
(1) bekezdés kritériumait teljesítő anyagot, 
amennyiben a felhasználásra vagy a 
felhasználási és expozíciós kategóriára
vonatkozóan összhangban van a szállítási 
lánc korábbi szereplőjének megadott 
engedély feltételeivel.

Indokolás

Amendment necessitated by the introduction of use and exposure categories. The same 
applies to Articles 55(1)(c)(ii), 55(1)(d), 58(4), 58(5) and 58(6).

Módosítás: 197
53. cikk (5) bekezdés a), b), c), d), e) és f) pont

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

törölve

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

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

d) a 89/107/EGK irányelv hatálya alá
tartozó élelmiszer-adalékanyagként való
felhasználások;
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e) a 70/524/EGK irányelv hatálya alá
tartozó takarmány-adalékanyagokként való
felhasználások;

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

Indokolás

See Article 2. The above substances should not be covered by REACH.

Módosítás: 198
53. cikk (5) bekezdés i a) pont (új)

(ia) nem regisztrációköteles anyagok.

Indokolás

The authorisation procedure should apply to registered substances only. Substances excluded 
from registration should therefore also be exempted from the authorisation requirement.

Módosítás: 199
53. cikk (7) bekezdés bevezető rész

(7) Az (1) és (2) bekezdést nem kell 
alkalmazni azon felhasználásokra, amikor az 
anyagok készítményekben vannak jelen:

(7) Az (1) és (2) bekezdést nem kell 
alkalmazni azon felhasználásokra, amikor az 
anyagok készítményekben vagy 
árucikkekben vannak jelen:

Indokolás

Concentration limits should also be included for substances in articles. The proposal’s 
discrimination against substances in articles is not justified by toxicological and eco-
toxicological criteria. Furthermore, unlike substances in preparations, exposure to substances 
in articles requires an extraction medium and thus exposure is further limited. This 
amendment is in line with current EC legislation on articles.

Módosítás: 200
53. cikk (7 a) bekezdés (új)
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(7a) Az (1) bekezdés nem érvényes olyan 
anyagokra – önmagukban, 
készítményekben vagy árucikkekben –
amelyek a XVI. vagy XVII. mellékletben 
foglalt feltételeknek vagy korlátozásoknak 
megfelelnek.

Indokolás

The proposed additional eighth paragraph of Article 53 makes it clear that decisions already 
taken by the Council and Parliament under Directive 76/769/EEC, or those to be taken in the 
future by the Commission under the procedure laid down in Article 130 of the Treaty 
(comitology), should not be discussed again. Whether and how far substances already subject 
to legal regulation should be removed from the scope of those provisions should not be left to 
the judgement of the Commission.

Módosítás: 201
54. cikk a), b) és c) 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 irányelv szerint rákkeltő
anyagként az 1. vagy 2. kategóriába besorolt
anyagok;

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 irányelv szerint mutagén 
anyagként az 1. vagy 2. kategóriába besorolt
anyagok;

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 irányelv szerint a 
szaporodásra káros anyagként az 1. vagy 2. 
kategóriába besorolt anyagok;

Indokolás

Before a substance is authorised, a legally binding decision must be taken on its classification 
(on the basis of a harmonised classification ruling placing it in CMR categories 1 or 2). 
Otherwise, the decisions of the Member State Committee(s) responsible for classifying 
substances in CMR categories 1 and 2 would be invalidated. There must be legal certainty, 
particularly as regards world trade.

Módosítás: 202
54. cikk f) pont
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f) anyagok, mint például az endokrin 
rendszert károsító tulajdonságokkal 
rendelkező anyagok, a le nem bomló, 
bioakkumulatív és mérgező
tulajdonságokkal rendelkező anyagok, 
illetve a tartósan le nem bomló és tartós 
bioakkumulatív tulajdonságokkal 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.

törölve

Indokolás

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. This amendment is linked to the other 
amendments to articles in Title VII: Authorisation.

Módosítás: 203
54 a. cikk (új)

A XIII. mellékletbe felveendő anyagok 
felülvizsgálata

(1) Leghamarabb ennek a rendeletnek a 
hatályba lépését követő hat évvel az 
Európai Bizottság kérésére az Egészségügyi 
és Környezeti Kockázatok Tudományos 
Bizottsága (EKKTB) véleményt ad ki arról, 
hogy kell-e további tudományos 
kritériumokat hozzáadni e rendelet 54. 
cikkéhez és vonatkozó mellékleteihez és 
iránymutatást nyújt ezekre a kritériumokra 
vonatkozóan.
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(2) A EKKTB véleménye alapján és a Szerz
ődés 251. cikkére tekintettel a Bizottság 
javaslatot készít az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak az 54. cikkben felsorolt 
kategóriák módosítására az egyenértékű
szintű veszélyt jelentő anyagok bevonása 
céljából, ha azok tulajdonságai:

(a) világos tudományos kritériumok által, 
nemzetközileg jóváhagyott vizsgálati 
módszerek alkalmazásával megállapíthatók 
és;

(b) súlyos és visszafordíthatatlan káros 
hatást gyakorolnak az egészségre vagy a 
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: 204
55. cikk (1) bekezdés

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

(1) Az egyes – a II. címnek megfelelően 
már korábban regisztrált – anyagoknak a 
XIII. mellékletbe az 54. cikk szerinti 
felvételéről szóló határozatokat a 130. cikk 
(3) bekezdése szerinti eljárással kell 
elfogadni. A határozatnak minden anyaggal 
kapcsolatban meg kell határoznia az 
alábbiakat:

Indokolás

Only registered substances can undergo an authorisation procedure. Unregistered substances 
in any case may not be produced or imported. This addition aids clarity.

Módosítás: 205
55. cikk (1) bekezdés e) pont
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e) azokat a felhasználásokat vagy 
felhasználási kategóriákat, amelyek 
mentesülnek az engedélyezési követelmények 
alól, és indokolt esetben a mentesség 
feltételeit.

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

Indokolás

Módosítás: 206
55. cikk (2) bekezdés bevezető rész

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

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

Módosítás: 207
55. cikk (4) bekezdés b) pont

(b) az engedélyezési követelmények alól 
mentesítendő felhasználások.

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

Módosítás: 208
56. cikk (7) bekezdés
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(7) Amennyiben e beterjesztéstől számított 
30 napon belül a tagállami bizottság 
egyhangú megállapodást ér el az azonosítás 
tekintetében, az Ügynökség felveheti az 
említett anyagot az 55. cikk (3) bekezdése 
szerinti ajánlásába. Amennyiben a tagállami 
bizottság nem ér el egyhangú megállapodást, 
a beterjesztéstől számított 30 napon belül egy 
véleményt kell elfogadnia. Az Ügynökség 
továbbítja ezt a véleményt a Bizottságnak, 
amely tartalmazza a kisebbségi véleménnyel 
kapcsolatos információkat is.

(7) Amennyiben e beterjesztéstől számított 
30 napon belül a tagállami bizottság 
egyhangú megállapodást ér el az azonosítás 
tekintetében, az Ügynökség felveheti az
említett anyagot az 55. cikk (3) bekezdése 
szerinti ajánlásába. Az adott bejegyeztetésre 
kötelezettnek meg kell adni a lehetőséget 
arra, hogy előzetesen kifejthesse a 
véleményét. Amennyiben a tagállami 
bizottság nem ér el egyhangú megállapodást, 
a beterjesztéstől számított 30 napon belül 
véleményt kell elfogadnia. Az adott 
bejegyeztetésre kötelezettnek meg kell adni 
a lehetőséget arra, hogy a vélemény 
megszövegezése előtt kifejthesse a 
véleményét. Az Ügynökség továbbítja a 
Bizottságnak ezt a véleményt, amely 
tartalmazza a kisebbségi véleménnyel és az 
adott bejegyeztetésre kötelezettek
véleményével kapcsolatos információkat, és 
amennyiben ez nem szerepel a 
véleményben, akkor hiányának indokát.

Indokolás

The Agency’s opinion precedes a possible comitology procedure and therefore prejudices the 
position of the registrants concerned. It is therefore necessary to allow the registrants 
concerned to be heard before the opinion is drafted.

Módosítás: 209
57. cikk (2) bekezdés

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

(2) Az engedély akkor adható ki, ha:

A Bizottság nem veszi figyelembe a 
következőket:
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a) a 96/61/EK tanácsi irányelvvel 
összhangban engedélyezett berendezésekből 
kibocsátott anyagoknak az emberi 
egészséget és a környezetet érintő
kockázatait;

a) ha a XIII. mellékletben meghatározott 
belső tulajdonságok alapján az anyag 
felhasználásából eredő, az emberi 
egészséget vagy a környezetet érintő
kockázatokat az I. melléklet 6. pontjával 
összhangban hatékonyan ellenőrzik a 
kérelmező vegyi anyagbiztonsági 
jelentésében foglaltaknak megfelelően, és

b) a vízi környezetet érintő, valamint azon 
keresztül fellépő kockázatokat, amelyek az 
olyan pontforrásból kibocsátott anyagokból 
erednek, amelyre a 11. cikk (3) 
bekezdésében említett korábbi szabályozás, 
valamint a 2000/60/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv 16. cikke alapján 
elfogadott jogszabályok vonatkoznak;

b) minden szükséges intézkedés elfogadásra 
került az expozíció csökkentése érdekében, 
és hogy vagy

c) a 90/385/EGK tanácsi irányelvben, a 
93/42/EGK tanácsi irányelvben és a 
98/79/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben szabályozott orvostechnikai 
eszközökben felhasznált anyagoknak az 
emberi egészséget érintő kockázatát.

c) az anyagok vagy technológiák esetében 
nincs megfelelő helyettesítő alternatíva, 
vagy

d) kimutatták, hogy a társadalmi-gazdasági 
előnyök felülmúlnak minden,az anyag 
használatából eredő, az emberi egészséget 
vagy a környezetet veszélyeztető tényleges 
kockázatot.

Indokolás

It is appropriate to encourage the substitution of substances of very high concern specified in 
Annex XIII. These substances should only be authorised as an exception and under specific 
conditions. It is not sufficient for their use to be ‘adequately controlled’.

Módosítás: 210
57. cikk (3) bekezdés
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(3) Amennyiben (2) bekezdés szerint nem 
adható ki engedély, akkor ennek ellenére 
kiadható az engedély, ha igazolják, hogy az 
anyag felhasználásából származó
társadalmi-gazdasági előnyök jelent
ősebbek, mint annak az emberi egészséget 
és a környezetet érintő kockázatai, továbbá
hogy nem állnak rendelkezésre megfelelő
helyettesítő anyagok és technológiák. Ezt a 
határozatot a következő tényezők 
mérlegelését követően hozzák meg:

törölve

a) az anyag felhasználásából származó
kockázat;
b) az anyag felhasználásából származó
társadalmi-gazdasági előnyök, valamint az 
engedély elutasításának a kérelmező vagy a 
többi érdekelt fél által bemutatott 
társadalmi-gazdasági következményei;
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;
d) a helyettesítő anyagok és technológiák 
egészségügyi és környezeti kockázatával 
kapcsolatban rendelkezésre álló
információk.

Indokolás

It is appropriate to encourage the substitution of substances of very high concern specified in 
Annex XIII. These substances should only be authorised as an exception and under specific 
conditions. It is not sufficient for their use to be ‘adequately controlled’.

Módosítás: 211
57. cikk (6) bekezdés

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

(6) Az engedélyeket feltételekhez kell kötni, 
ezek közé tartozik a nyomon követési és 
helyettesítési tervek kötelező benyújtása. Az 
engedélyek határozott időre, maximálisan 7 
évre szólnak, de az 58. cikkben
megállapított rendelkezések szerint 
megújíthatók.
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Indokolás

Substitution and innovation should be encouraged. In addition, authorisations must be 
subject to time limits (a maximum of five years).

Módosítás: 212
57. cikk (7) bekezdés c) pont

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

c) a felhasználás(ok)at vagy felhasználási és 
expozíciós kategóriákat, amelyekre az 
engedély szól;

Módosítás: 213
58. cikk (3) bekezdés második albekezdés

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

Abban az esetben, ha az anyag (törlés)
kockázatot jelent az emberi egészségre vagy 
a környezetre, a Bizottság, az arányosság 
elvének figyelembevételével, a felülvizsgálat 
idejére 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 
Title VII: Authorisation. 

Módosítás: 214
59. cikk (3) bekezdés

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

(3) Kérelmeket egy vagy több anyagra és egy 
vagy több felhasználásra vagy felhasználási 
és expozíciós kategóriára lehet benyújtani. A 
kérelmeket saját felhasználás(ok)ra vagy 
felhasználási és expozíciós kategóriá(k)ra
és vagy olyan felhasználás(ok)ra vagy 
felhasználási és expozíciós kategóriá(k)ra
lehet benyújtani, amelyek céljára az anyagot 
forgalomba kívánja hozni.
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Módosítás: 215
59. cikk (4) bekezdés c) pont

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

c) az engedélykérelmet, amely meghatározza, 
hogy milyen felhasználás(ok)ra vagy 
felhasználási és expozíciós kategóriákra
kérik az engedélyt; ezek közé tartozik 
indokolt esetben az anyag készítményekben 
való felhasználása és/vagy az anyag árucikké
történő feldolgozása;

Módosítás: 216
60. cikk (1) bekezdés

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

(1) Amennyiben kérelmet nyújtottak be egy 
anyag felhasználására vagy felhasználási és 
expozíciós kategóriájára, úgy a későbbi 
kérelmezők a korábbi kérelmező által 
kiállított hozzáférési igazolás birtokában 
hivatkozhatnak a korábbi kérelemnek a 59. 
cikk (4) bekezdésének d) pontja és (5) 
bekezdése szerint benyújtott részeire.

Módosítás: 217
60. cikk (2) bekezdés

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

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

Módosítás: 218
61. cikk (4) bekezdés a) és b) pont
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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 felhasználása(i)ból 
vagy felhasználási és 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 felhasználása(i)val vagy felhasználási és 
expozíciós kategóriáival kapcsolatos 
társadalmi-gazdasági tényezők értékelését, 
amennyiben a kérelmet az 59. cikk (5) 
bekezdésével összhangban nyújtották be.

Módosítás: 219
62. cikk

Az engedélyek jogosultjainak
kötelezettségei

Az engedélyezett anyagokról szóló
információ biztosításárára vonatkozó

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

Az 54. cikkben meghatározott feltételeknek 
megfelelő összes anyagot és készítményt fel 
kell címkézni és minden esetben biztonsági 
adatlapot kell mellékelni hozzájuk. A 
címkén a következőket kell feltüntetni:

a) az anyag nevét,
b) annak tanúsítását, hogy az anyag 
szerepel a XIII. mellékletben, és

c) minden egyes specifikus felhasználást, 
amely az anyag esetében engedélyezett.

Indokolás

Hazardous substances and preparations must be labelled so as to provide information to 
users.

Módosítás: 220
64. cikk (1) és (2) bekezdés
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(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) Egy anyagot, egy készítményt vagy egy 
árucikket, amellyel kapcsolatban a XVI. 
melléklet korlátozást ír elő, nem lehet 
gyártani, forgalmazni vagy felhasználni, 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.

(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 alkalmazzák.

(2) Egy anyagot, egy készítményt vagy egy 
árucikket, amellyel kapcsolatban a XVII. 
melléklet korlátozást ír elő, nem lehet 
gyártani, forgalmazni vagy felhasználni, 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 
alkalmazzák.

Indokolás

The provisions should not only apply to substances on their own, in preparations or in 
articles. As under current law (Directive 76/769/EEC), it should also be possible to regulate 
dangerous preparations and articles directly. The amendment serves the purpose of 
clarification, so that such preparations and articles can also be regulated without 
consideration of their individual components and taking as a basis, instead, the hazardous 
effect as a whole.

Módosítás: 221
66. cikk (1) bekezdés
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(1) Amennyiben a Bizottság 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 el
ő 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.

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.

(1) Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, 
hogy egy önmagában, készítményben vagy 
árucikkben 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 el
ő egy a XIV. melléklet követelményeinek 
megfelelő dokumentációt. A dokumentáció
összeállítása előtt az Ügynökség lehetővé teszi 
az adott regisztráltatásra kötelezettek 
számára, hogy kifejtsék a véleményüket.
Amennyiben a dokumentáció igazolja, hogy a 
meglévő intézkedéseken túl közösségi szintű
fellépésre van szükség, az Ügynökség a 
korlátozásra vonatkozó eljárás kezdeményezése 
érdekében korlátozásokat javasol.

Az Ügynökség hivatkozik az e rendelet alapján 
hozzá benyújtott tagállami dokumentációkra, a 
vegyi anyagbiztonsági jelentésre, illetve 
kockázatértékelésre. Hivatkozik továbbá az 
adott regisztráltatásra kötelezettek
véleményére, valamint 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.

Indokolás

The dossier prepares the ground for a restriction decision, and thus prejudices the position of 
the registrants concerned. It is therefore necessary to allow the registrants concerned to be 
heard before the dossier is drafted and, when the dossier is being drafted, to take account of 
the information provided by the registrants concerned.

Módosítás: 222
66. cikk (2) bekezdés (1) albekezdés
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(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 el
ő 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 anyag, készítmény vagy árucikk
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 el
ő 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

The provisions should not only apply to substances on their own, in preparations or in 
articles. As under current law (Directive 76/769/EEC), it should also be possible to regulate 
dangerous preparations and articles directly. The amendment serves the purpose of 
clarification, so that such preparations and articles can also be regulated without 
consideration of their individual components and taking as a basis, instead, the hazardous 
effect as a whole.

Módosítás: 223
66. cikk (2 a) bekezdés (új)

(2a) Az Ügynökség azonnal/haladéktalanul 
értesítést küld/közzéteszi a honlapján, ha 
valamelyik tagállam vagy a Bizottság 
korlátozási folyamatot szándékozik 
elindítani, és értesíti az adott anyag 
bejegyeztetésére kötelezetteket.

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 owing to the different deadlines applied to the 
tonnage level.

Módosítás: 224
69. cikk (1 a) bekezdés (új)
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(1a) A vélemények közzététele előtt az 
Ügynökségnek biztosítja az adott 
bejegyeztetésére kötelezettek számára a 
meghallgatás jogát.

Indokolás

The committees’ opinions may prejudice the position of the registrants concerned. It is 
therefore necessary to give them the opportunity to express their views, so that they can be 
taken into account in the subsequent comitology procedure.

Módosítás: 225
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 
116. cikk szerinti titoktartás megőrzése
mellett.

Indokolás

Article 116 also applies here.

Módosítás: 226
69. cikk (3) bekezdés

(3) Az Ügynökség kérésre a Bizottság 
rendelkezésére bocsátja az összes benyújtott 
vagy megvizsgált dokumentumot és 
bizonyítékot.

(3) Az Ügynökség a Bizottság kérésére 
annak rendelkezésére bocsátja az összes 
benyújtott vagy megvizsgált dokumentumot 
és bizonyítékot. Az Ügynökség továbbítja az 
érintett bejegyeztetésére kötelezettektől 
kapott állásfoglalásokat is.

Módosítás: 227
72. cikk (1) bekezdés c), d), e) és g) pont
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c) a kockázatértékelési bizottság, amely az 
Ügynökség engedélyezési kérelmekre, a 
korlátozási javaslatokra, valamint egyéb 
olyan kérdésekre vonatkozó véleményének el
őkészítéséért felelős, amelyek e rendeletnek 
az emberi egészséget és a környezetet érintő
kockázataival kapcsolatos alkalmazásából 
adódnak;

c) a kockázatértékelési bizottság, amely az 
Ügynökség értékelésekre, engedélyezési 
kérelmekre, a korlátozási javaslatokra, 
valamint egyéb olyan kérdésekre vonatkozó
véleményének előkészítéséért felelős, 
amelyek e rendeletnek az emberi egészséget 
és a környezetet érintő kockázataival 
kapcsolatos alkalmazásából adódnak;

d) a társadalmi-gazdasági elemzéssel 
foglalkozó bizottság, amely az Ügynökség 
engedélyezési kérelmekre, a korlátozási 
javaslatokra, valamint egyéb olyan 
kérdésekre vonatkozó véleményének el
őkészítéséért felelős, amelyek e rendeletnek 
az alkalmazásából adódnak, beleértve a vegyi 
anyagokról szóló lehetséges jogszabályok 
hatásának társadalmi-gazdasági elemzését is;

d) a társadalmi-gazdasági elemzéssel 
foglalkozó bizottság, amely az Ügynökség 
értékelésekre, engedélyezési kérelmekre, a 
korlátozási javaslatokra, valamint egyéb 
olyan kérdésekre vonatkozó véleményének el
őkészítéséért felelős, amelyek e rendeletnek 
az alkalmazásából adódnak, beleértve a vegyi 
anyagokról szóló lehetséges jogszabályok 
hatásának társadalmi-gazdasági elemzését is;

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

e) a tagállami bizottság, amely az Ügynökség
által a VI. cím alapján a javasolt 
határozattervezetekkel kapcsolatos, a 
tagállamok közötti összes
véleménykülönbség 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;

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 és bejegyzési és értékelési eljárás 
keretében, és átveszi tőle az iránymutatások 
kidolgozását, az adatbázisok kezelését és a 
tájékoztatást;

Indokolás

Consistency with the SAGE proposal (strengthening the Agency’s role in the evaluation 
phase).
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Módosítás: 228
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 
keretében felmerülő, jogilag kötelező
érvényű határozatokat az Ügynökség hozza 
meg.

Indokolás

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

Módosítás: 229
73. cikk (2) bekezdés c a) pont (új)

ca) a VI. cím szerint rábízott feladatok 
végrehajtása;

Indokolás

Consistency with the SAGE proposal (strengthening the Agency’s role in the evaluation 
phase).

Módosítás: 230
73. cikk (2) bekezdés f) pont
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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-k) támogatására a 
vegyi anyagbiztonsági jelentés kidolgozása 
során;

f) amennyiben e rendelet alkalmazása 
érdekében szükséges, műszaki és 
tudományos valamint gyakorlati
iránymutatásokat és eszközöket bocsát 
rendelkezésre, különös tekintettel az ipar és 
elsősorban a kis- és középvállalkozások 
(KKV-k) támogatására a vegyi 
anyagbiztonsági jelentés kidolgozása során,
és segíti az ipart a III. cím szerinti 
költségek felosztására vonatkozó
megállapodás létrehozásában;

Indokolás

This amendment creates an obligation for the Agency to create guidance to help industry in 
reaching agreement on sharing the costs of data.

Módosítás: 231
73. cikk (2) bekezdés i a) pont (új)

ia) egy kockázatközlésre szakosodott
kiválósági központ létrehozása és 
fenntartása. Központosított és összehangolt 
források biztosítása a vegyi anyagok és 
készítmények biztonságos felhasználásáról 
szóló információkra vonatkozóan. A 
kockázatközlés területének legjobb 
gyakorlatára vonatkozó ismeretek 
megosztásának elősegítése;

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 and preparations safely and effectively.

Módosítás: 232
73. cikk (4) bekezdés f) pont
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f) kidolgoz egy eljárást az elektronikus 
információcserére;

f) e rendelet működtetése céljára műszaki 
és tudományos iránymutatást és eszközöket 
biztosít, beleértve egy kijelölt információs
szolgáltatást és egy honlapot, különösen az 
ipar és különösen a kis- és 
középvállalkozások (KKV-k) kémiai 
biztonsági jelentéseinek támogatása 
céljára;

Indokolás

Replaces the relevant part of amendment 74 of the draft report. Specific measures to assist 
SMEs should be put in place.

Módosítás: 233
73. cikk (4) bekezdés g a) pont (új)

ga) a Bizottsággal együttműködve elősegíti 
az e rendelet alkalmazásában és vele 
összhangban végrehajtott vizsgálatok 
eredményeinek kölcsönös elismerését az 
EU és a harmadik országok részéről;

Indokolás

Addition to amendment 74 in the draft report. With a view to make use of all the information 
available on chemicals, including from third countries, and therefore avoid unnecessary tests, 
mutual recognition of test results should be promoted.

Módosítás: 234
74. cikk d) pont

d) az Ügynökség illetékszabályzatát; d) az Ügynökség illetékszabályzatát, 
átlátható és arányossági alapon;

Indokolás

The fee structure should be established on the basis of criteria intended to ensure a 
distribution that is fair, transparent and, above all, proportionate to costs, given that it is an 
important instrument for the funding of REACH. This amendment should be read in 
conjunction with the other amendments tabled to the articles contained in Title IX: The 
Agency.

Módosítás: 235
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75. cikk (1) bekezdés

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

(1) Az igazgatóság a Bizottság által 
kinevezett négy tagállami képviselőből és a 
Tanács által az Európai Parlamenttel 
konzultálva kinevezett tíz képviselőből áll, 
akik közül négy fő egyenlő súllyal, a 
fogyasztókat, az ipart és a KKV-kat képvisel
ő szövetségekben szerzett tapasztalatuk 
alapján kerül kiválasztásra.

Indokolás

The membership of the Management Board needs to be carefully balanced (cf. recital 74 of 
the REACH proposal). It is essential to involve all the institutions: hence the insertion of 
consultation of the EP. Equally, it is important to ensure the permanent presence of members 
chosen, on an equal basis, from consumers’ associations, (large-scale) industry and SMEs - 
in other words, all the participants in the chemicals sector. This amendment should be read in 
conjunction with the other amendments tabled to the articles contained in Title IX: The 
Agency.

Módosítás: 236
79. cikk(2) bekezdés j a) pont (új)

ja) az anyagok értékelésére szolgáló gördül
ő tervek tervezetének és végső változatának,
valamint ezek frissítéseinek a VI. cím 
szerint történő elfogadása, ha nincsenek 
módosító javaslatok.

Indokolás

Linked to amendment of Article 38.

Módosítás: 237
81. cikk (4) bekezdés (4) albekezdés
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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 
annak bizottságai által összehívott ülésein. 
Az érintettek megfigyelőként szintén részt 
vehetnek az üléseken.

Indokolás

The industry needs to be represented at the committee’s meetings by more than guests alone. 
Representatives of the industry and/or SMEs should have observer status. This amendment 
should be read in conjunction with the other amendments tabled to the articles contained in 
Title IX: The Agency.

Módosítás: 238
82. cikk (1) bekezdés (4) albekezdés

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 érintettek
megfigyelőként szintén részt vehetnek az 
üléseken.

Indokolás

The industry needs to be represented at the committee’s meetings by more than guests alone. 
Representatives of the industry and/or SMEs should have observer status. This amendment 
should be read in conjunction with the other amendments tabled to the articles contained in 
Title IX: The Agency.

Módosítás: 239
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.

Indokolás

The experts should be scientifically and politically independent. A procedure should be 
established for identifying independent experts. This amendment should be read in 
conjunction with the other amendments tabled to articles contained in Title IX: The Agency.

Módosítás: 240
83. cikk (2 a) bekezdés (új)

(2a) Az ügyvezető igazgató javaslata 
alapján az igazgatóság elkészíti és 
nyilvánosságra hozza a tagállamok által 
kijelölt illetékes testületek listáját, amelyek 
akár egymagukban akár egy hálózat 
részeként segíthetik az Ügynökséget a 
feladatai, különösen a VI. címben 
ráruházott feladatok ellátásában. Az 
Ügynökség átruházhat egyes feladatokat 
ezekre a testületekre, különösen a vizsgálati 
javaslatok, a dokumentációk és az anyagok 
értékelését.

Indokolás

It is appropriate to draw up a list of bodies appointed by the Member States to assist the 
Agency in the performance of its tasks. See the amendment to Article 38.

Módosítás: 241
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 (2a) cikkben említett nyilvános listán 
szereplő tagtestületek, 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 testület, az Ügynökség és az 
érintett személy, adott esetben pedig az 
Ügynökség és az érintett személy 
munkáltatója 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 testületet, az érintett személyt vagy annak 
munkáltatóját az igazgatóság által 
megállapított pénzügyi szabályzatban 
megadott díjszabályzatnak megfelelően 
díjazzák. Amennyiben a testület vagy az 
érintett személy elmulasztja 
kötelezettségeinek teljesítését, akkor az 
ügyvezető igazgató jogosult a szerződés 
megszüntetésére vagy felfüggesztésére, 
illetve a díjazás visszatartására.

Indokolás

It is appropriate to draw up a list of bodies appointed by the Member States to assist the 
Agency in the performance of its tasks. See the amendment to Article 38.

Módosítás: 242
85. cikk (1) bekezdés

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

1. A fellebbezési tanács egy bíróból mint
elnökből és két másik tagból áll.

Indokolás

In view of the tasks performed by the Board of Appeal, it must be chaired by a judge. This 
amendment should be read in conjunction with the other amendments tabled to articles 
contained in Title IX: The Agency.

Módosítás: 243
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 egy, a Bizottság által elfogadott, 
a képzett jelölteket felsoroló listáról az 
igazgatóság nevezi ki a kémiai biztonság, a 
természettudományok, illetve a szabályozás 
és peres eljárások terén szerzett 
tapasztalataik és szakértelmük alapján. A 
tagok egyikének alkalmasnak kell lennie a 
bírói tiszt betöltésére.

Indokolás

In view of the tasks of the Board of Appeal, one member should be eligible for a post as a 
judge.

Módosítás: 244
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 Ügynökség határozatai 
megfellebbezhetők.

Indokolás

There must be a basic principle that the right of appeal applies to every decision taken by the 
Agency.

Módosítás: 245
109. cikk b) pont
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(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.

(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, az egészséget 
vagy a környezetet károsító hatásért felelős 
határértéket meghaladó koncentrációban 
egy készítményben gyártónként vagy 
importálónként 100 kilogrammot 
meghaladó mennyiségben hozzák 
forgalomba, aminek következtében a 
készítmény veszélyes készítményként 
osztályozandó.

Indokolás

A minimum quantity needs to be established, to avoid minute quantities being reported. 
Directive 1999/45/EC does not lay down concentration thresholds for Phys-Chem effects. 
This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the 
articles of Title X: Classification and Labelling Inventory.

Módosítás: 246
114. cikk (1) bekezdés

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 második évben 
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 jelentésekben nyújtott 
információk kiterjednek a végrehajtott 
nyomon követési és ellenőrzési 
intézkedésekre, a megállapított 
szabálysértésekre és azok szankcionálására, 
valamint a rendelet végrehajtásánál észlelt 
problémákra.

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.

Indokolás
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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: 247
114. cikk (2) bekezdés

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.

Indokolás
If the Regulation is to be implemented uniformly, the Agency also must report at much shorter 
intervals. This is the only way that deficiencies can be corrected at an early stage.

Módosítás: 248
114. cikk (3) bekezdés

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

3. A Bizottság minden második évben 
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 hatodik évben nyújtják be.

Indokolás

Since the Regulation is intended to establish uniformity, ten-yearly reporting periods are too 
long. CEFIC considers that a system of annual reporting should be introduced.

Módosítás: 249
115a. cikk (új)

115a. A nyilvánosság tájékoztatására 
vonatkozó különleges rendelkezések:



AD\580429HU.doc 149/183 PE 357.851v02-00

HU

Az anyagok és készítmények a fogyasztók 
általi biztonságos és fenntartható
használatának elősegítése céljából a 
gyártóknak információt kell szolgáltatniuk 
a veszélyekről a csomagoláson lévő címkén, 
amely a fogyasztók számára forgalmazott 
minden egyes egységen megtalálható. E 
címkének azonosítania kell az anyag, 
készítmény vagy árucikk veszélyeit, 
használati ajánlásokat kell tartalmaznia a 
felhasználásról és meg kell adnia azokat a 
helyzeteket, amikor az anyag, készítmény 
vagy árucikk nem használható. Továbbá a 
címkézést szükség esetén ki kell egészíteni 
egyéb kommunikációs eszközök, így
például honlapok alkalmazásával, az 
anyagok vagy készítmények biztonságára és 
felhasználására vonatkozó részletesebb 
információ szolgáltatása céljából.

Az 1999/45/EK és 1967/548/EGK 
irányelveket ennek megfelelően módosítani 
kell.

Indokolás
The development of an appropriate and consistent communication system will provide 
consumers with the necessary information and advice to enable them to use substances and 
preparations safely and effectively.

Módosítás: 250
116. cikk (1) bekezdés

1. Az alábbi információkat nem kell bizalmas 
jellegűnek tekinteni:

1. Az alábbi információkat nem kell bizalmas 
jellegűnek tekinteni, kivéve ha a gyártó vagy
importőr egyedi esete arra indokot 
szolgáltat:

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: 251
116. cikk (1) bekezdés
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Az alábbi információkat nem kell bizalmas 
jellegűnek tekinteni:

Az alábbi információkat nem kell bizalmas 
jellegűnek tekinteni, kivéve ha a gyártó vagy 
az importőr azt másként nyilvánítja ki és ha 
a köz érdeke ennek ellenkezőjét kívánja 
meg:

Indokolás
It must be permissible in individual cases to classify certain information as confidential.

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

(a) az anyag kereskedelmi neve(i); törölve

Indokolás

The trade name of a substance could constitute sensitive information where other market 
players were concerned, since it might enable market dealings between manufacturers and 
customers to be deduced. This information should be classed as confidential under paragraph 
2.

Módosítás: 253
116. cikk (1) bekezdés b) pont

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

(b) a 67/548/EGK irányelv értelmében a 
veszélyes anyagokra vonatkozó, IUPAC 
nómenklatúra szerinti megnevezés; kivéve, 
ha az ezen rendelet Ia. melléklete vagy az 
1999/45/EK irányelv 15. cikke szerinti eltér
ő rendelkezések alkalmazandók;

Indokolás
Consistency with the requirements of the safety data sheet and existing rules on classification 
and labelling.

Módosítás: 254
116. cikk (1) bekezdés c) pont
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(c) indokolt esetben az anyag EINECS-ben
szereplő megnevezése;

(c) indokolt esetben az anyag EINECS-ben 
szereplő megnevezése, amennyiben a 
67/548/EGK irányelv értelmében vett 
veszélyes anyagról van szó; kivéve, ha ezen
rendelet Ia. melléklete vagy az 1999/45/EK 
irányelv 15. cikke szerinti eltérő
rendelkezések alkalmazandók;

Módosítás: 255
116. cikk (1) bekezdés i) pont

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

törölve

Indokolás

The safety data sheet often contains information intended only for the direct customer, such 
as detailed indications regarding use. These indications must absolutely be treated as 
confidential under Article 116(2).

Módosítás: 256
116. cikk (2) bekezdés bevezető rész

2. A következő információkat bizalmasnak 
kell tekinteni még akkor is, ha a 115. cikk 
(2) bekezdésével összhangban nem tesznek 
nyilatkozatot:

2. A következő információkat bizalmasnak 
kell tekinteni:

Indokolás

The information under points (b) and (c) of the Commission proposal must be ‘non-
confidential’ to enable the necessary studies on the spread of these substances to be carried 
out, estimates to be made of the quantities distributed and potential exposures to be 
anticipated. 

Módosítás: 257
116. cikk (2) bekezdés -a) pont (új)
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(-a) a bejegyeztetésre kötelezett, valamint az 
egyéb bejelentésre kötelezett neve és címe;

Indokolás

Manufacturers, importers, and downstream users will almost invariably make a declaration 
under Article 115(2). The amendment proposed would avoid that expenditure of effort.

Módosítás: 258
116. cikk (2) bekezdés c) pont

(c) a gyártott vagy forgalomba hozott anyag 
vagy készítmény pontos mennyisége;

törölve

Indokolás

The information under point (c) of the Commission proposal must be ‘non-confidential’ to 
enable the necessary studies on the spread of these substances to be carried out, estimates to 
be made of the quantities distributed and potential exposures to be anticipated.

Módosítás: 259
116. cikk (3) bekezdés

3. Az összes többi információt a 115. cikkel 
összhangban hozzáférhetővé teszik.

3. Az összes többi információt a 115. cikkel 
összhangban hozzáférhetővé teszik, kivéve 
ha az információ a 7. cikk (9) bekezdése 
értelmében bizalmasként kezelendő és az 
információ izolált köztes anyagok adott 
típusaira vonatkozik (47. cikk).

Indokolás

Registration information on product- and process-orientated research and development must 
also be equated with mandatory confidential information under Article 116(2) and may not be 
made accessible as a result of a decision taken in an isolated instance. Intermediates should 
likewise not be made public, because competitors can easily identify them.

Módosítás: 260
117. cikk
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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 
kormányzati szervezet rendelkezésére 
bocsátják, amennyiben teljesülnek a következ
ő 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;

Indokolás

In order to prevent the fraudulent use of information, it should be clearly established that 
Article 117 (cooperation) only concerns national and international government bodies. This 
amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the articles of 
Title XI: Information.

Módosítás: 261
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.

Az Ügynökség által készítendő
iránymutatásoknak megfelelően a
tagállamok illetékes hatóságai 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: 262
122. cikk
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A tagállamok fenntartják a hivatalos ellen
őrzések rendszerét és az adott 
körülményeknek megfelelő tevékenységeket.

A tagállamok az Ügynökség által készítendő
iránymutatásoknak megfelelően tartják 
fenn a hivatalos ellenőrzések rendszerét és az 
adott körülményeknek megfelelő egyéb
tevékenységeket.

Indokolás

To enable REACH to be implemented consistently, the Agency’s position must be 
strengthened; to that end, the Agency should be entitled to require Member States to carry out 
particular checks and activities.

Módosítás: 263
122. cikk (1a) albekezdés (új)

Az Ügynökséget a tagállamok 
felhatalmazzák ellenőrzések és 
tevékenységek kezdeményezésére, és az 
Ügynökség az ellenőrzési rendszer 
harmonizálására és hatékonyságára 
vonatkozó iránymutatásokat készít.

Indokolás

The management of the REACH system calls for the harmonised implementation of its 
provisions throughout the common market and on an effective system of controls. The Agency 
should therefore be in a position to call on the Member States to carry out controls or 
activities. This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled 
to the articles of Title XIII: Enforcement.

Módosítás: 264
123. cikk (1) bekezdés
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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, s haladéktalanul értesítik 
a rendelkezések őket érintő, későbbi 
módosításairól.

1. A tagállamok az Ügynökség által készített
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 és az 
Ügynökséget ezekről a rendelkezésekről, s 
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. 
This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the 
articles of Title XIII: Enforcement.

Módosítás: 265
125. cikk

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

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

Indokolás

The Regulation’s provisions should not apply only to substances, either alone or in 
preparations or articles. As under existing law (Directive 76/769/EEC) it must also be 
possible to regulate dangerous preparations and articles directly. This amendment serves to 
clarify that Article 125 applies to such cases too. 

Módosítás: 266
126. cikk (1) bekezdés



PE 357.851v02-00 156/183 AD\580429HU.doc

HU

1. Amennyiben egy tagállam jogosan 
feltételezi, hogy egy anyag önmagában, 
készítményben vagy termékben — annak 
ellenére, hogy teljesíti e rendelet 
követelményeit — kockázatot jelent az 
emberi egészségre és a környezetre, megfelel
ő átmeneti intézkedéseket fogadhat el. A 
tagállam erről haladéktalanul tájékoztatja a 
Bizottságot, az Ügynökséget és a többi 
tagállamot, s megindokolja döntését, továbbá
átadja az átmeneti intézkedés alapjául 
szolgáló tudományos és műszaki 
információkat.

1. Amennyiben egy tagállam jogosan 
feltételezi, hogy egy anyag, készítmény vagy 
árucikk — annak ellenére, hogy teljesíti e 
rendelet követelményeit — kockázatot jelent 
az emberi egészségre és a környezetre, 
megfelelő átmeneti intézkedéseket fogadhat 
el. A tagállam erről haladéktalanul 
tájékoztatja a Bizottságot, az Ügynökséget 
és a többi tagállamot, s megindokolja 
döntését, továbbá átadja az átmeneti 
intézkedés alapjául szolgáló tudományos és 
műszaki információkat.

Indokolás
The Regulation’s provisions should not apply only to substances, either alone or in 
preparations or articles. As under existing law (Directive 76/769/EEC) it must also be possible 
to regulate dangerous preparations and articles directly. This amendment serves to clarify that 
Article 125 applies to such cases too.

Módosítás: 267
132a. cikk (új)

Időközi utólagos hatásvizsgálat
1. Öt évvel ezen rendelet hatályba lépése 
után, a 133. cikk rendelkezéseinek sérelme 
nélkül, a Bizottság végrehajtja ezen 
rendelet időközi hatásvizsgálatát. Az 
utólagos hatásvizsgálat elemzi e rendelet 
végrehajtásának állapotát, összeveti az elért 
eredményeket az előzetes elvárásokkal és 
értékeli a rendeletnek a belső piac m
űködésére és az ott folyó versenyre 
gyakorolt hatását.
2. A Bizottság benyújtja az utólagos 
hatásvizsgálatot az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak legkésőbb [az e rendelet 
hatályba lépését követően hat év 
elmúltával]. A Bizottság javaslatot nyújt be 
ezen rendelet módosítására, amely az 
utólagos hatásvizsgálat alapján 
szükségesnek tűnik.

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 
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the initial targets can be met, and if not, to make the necessary adjustments.

Módosítás: 268
134. cikk (1) bekezdés

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

A 76/769/EGK, 91/155/EGK, 91/157/EGK, 
93/67/EGK, 93/105/EK, 2000/21/EK, 
2002/95/EK és a 2004/37/EK irányelv, 
valamint a 793/93/EGK és a 1488/94/EK 
rendelet hatályát veszti.

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: 269
135. cikk

Az 1999/45/EK irányelv 14. cikkét el kell 
hagyni.

Az 1999/45/EK irányelv 14. cikkét el kell 
hagyni. Az 1999/45/EK irányelv 
módosításra kerül annak érdekében, hogy a 
fogyasztók tájékoztatást kapjanak azokról 
az információkról, amelyek az anyagok és 
készítmények biztonságos használatát 
szolgáló megfelelő intézkedésekhez
szükségesek.

Indokolás

The development of an appropriate and consistent communication system will provide 
consumers with the necessary information and advice to enable them to use substances and 
preparations safely and effectively.

Módosítás: 270
135c. cikk (új) cím

A 89/106/EGK irányelv módosítása 
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Módosítás: 271
135c. cikk (új) (1) bekezdés

A 89/106/EGK irányelv 1. cikkének (1) 
bekezdése kiegészül a következő szöveggel: 
Építési termékekre nem vonatkoznak ennek 
az irányelvnek a fő higiéniai, egészség- és 
környezetvédelmi követelményei, 
amennyiben az xxx/xxx/EK rendelet 
[REACH-rendelet] ezekre vonatkozó
kötelezettségeket ír elő.

Indokolás

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

Módosítás: 272
135d. cikk (új) cím

A 2000/53/EK irányelv módosítása 

Módosítás: 273
135d. cikk (új) (1) bekezdés

A 2000/53/EK irányelv 4.cikkének (2) 
bekezdése és II. melléklete törlendő.

Indokolás

Annex XVI of the REACH Regulation lays down uniform rules on restrictions. Different 
restrictions in different texts should be avoided.

Módosítás: 274
I. melléklet, 0.2. pont



AD\580429HU.doc 159/183 PE 357.851v02-00

HU

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, évi 1 tonnás 
vagy annál nagyobb mértékű mennyiségű
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 (beleértve 
a hulladék szakaszt, eltérve ennek a 
rendeletnek a 2. cikke (1) bekezdésének d) 
pontjától), 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.

Indokolás

First Part: see amendment on Article 13.

Second Part: see amendment on Article 2, Paragraph 1 (e).

Módosítás: 275
I. melléklet 0.6. pont
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0.6. A vegyi anyagbiztonsági jelentés 
expozíciós részének fő eleme a gyártó vagy 
az importőr expozíciós leírásainak, és a 
gyártó vagy importőr által az azonosított 
használat(ok)hoz bevezetésre javasolt 
expozíciós leírások leírása. Az expozíciós 
leírások tartalmazzák a gyártó vagy az 
importőr által végrehajtott, vagy az általuk a 
későbbi felhasználók számára végrehajtásra 
javasolt kockázatkezelési intézkedések 
leírását. Amennyiben az anyag forgalomba 
kerül, ezeket, a kockázatkezelési 
intézkedéseket magukban foglaló expozíciós 
leírásokat az IA. melléklet szerint összegezni 
kell a biztonsági adatlap mellékletében.

0.6. A vegyi anyagbiztonsági jelentés 
expozíciós részének fő eleme a gyártó vagy 
az importőr felhasználási és expozíciós 
kategóriák vagy expozíciós 
forgatókönyveinek, és a gyártó vagy import
őr által az azonosított használat(ok)hoz 
bevezetésre javasolt felhasználási és 
expozíciós kategóriák vagy expozíciós 
forgatókönyvek leírása. A felhasználási és 
expozíciós kategóriák tartalmazzák a 
kockázatkezelési intézkedések általános 
leírását, míg az expozíciós forgatókönyvek
tartalmazzák a gyártó vagy az importőr által 
végrehajtott, vagy az általuk a későbbi 
felhasználók számára végrehajtásra javasolt 
konkrét és részletes kockázatkezelési 
intézkedések leírását. Amennyiben az anyag 
forgalomba kerül, ezeket, a kockázatkezelési 
intézkedéseket magukban foglaló expozíciós 
leírásokat az IA. melléklet szerint összegezni 
kell a biztonsági adatlap mellékletében.

Indokolás

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. Both should 
be permissible: a risk description of individual exposure scenarios with detailed description 
of conditions of use and risk management measures, and a general risk description for each 
relevant use and exposure category. 

Módosítás: 276
I. melléklet 0.7. pont

0.7. Az expozíciós leírásokban megkövetelt 
részletezési szint esetenként jelentős 
mértékben eltérhet, az anyag 
felhasználásától, veszélyes tulajdonságaitól, 
valamint a gyártó vagy az importőr 
rendelkezésére álló információ mennyiségétől 
függően. Az expozíciós leírások leírhatják 
egy anyag több egyedi alkalmazására 
vonatkozó megfelelő kockázatkezelési 
intézkedéseket. Az egyedi expozíciós 
leírások ezért a felhasználás széles 
skálájára vonatkozhatnak.

0.7. Az expozíciós forgatókönyvek részletes 
ismertetése esetenként jelentős mértékben 
eltérhet, az anyag felhasználásától, veszélyes 
tulajdonságaitól, valamint a gyártó vagy az 
importőr rendelkezésére álló információ
mennyiségétől függően. A felhasználási és 
expozíciós kategóriák biztosítják a 
felhasználás és expozíció általános 
feltételeinek szerkezetét és leírását, így 
biztosítva az alkalmazhatóságot többféle 
felhasználás esetében is.
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Indokolás

A clear distinction needs to be drawn between an exposure scenario, which constitutes a 
detailed description of the risk management measures and conditions of use, and use and 
exposure categories which cover a broad spectrum of uses or applications. 

Módosítás: 277
I. melléklet 0.8. pont

0.8. A gyártó vagy az importőr által a vegyi 
anyagbiztonsági értékelésben és az 
anyagbiztonsági jelentés kidolgozásában 
végigjárt folyamat ismétlődő lehet. Az 
ismétlések figyelembe vehetik egyrészről a 
kockázatkezelési intézkedések kidolgozását, 
végrehajtását vagy javaslatát tartalmazó
expozíciós leírások kidolgozását és 
felülvizsgálatát, másrészről pedig a további 
információk kialakításának szükségességét. A 
további információk kialakításának célja 
egy pontosított veszélyértékelésen vagy 
expozíciós értékelésen alapuló pontosabb 
kockázatjellemzés létrehozása. Ez lehetővé
teszi, hogy a biztonsági adatlapon a 
megfelelő információkról a szállítási lánc 
többi tagja is értesüljön.

0.8. A gyártó vagy az importőr által a vegyi 
anyagbiztonsági értékelésben és az 
anyagbiztonsági jelentés kidolgozásában 
végigjárt folyamat ismétlődő lehet. Az 
ismétlések figyelembe vehetik egyrészről a 
kockázatkezelési intézkedések kidolgozását, 
végrehajtását vagy javaslatát tartalmazó
felhasználási és expozíciós kategóriák vagy
az expozíciós forgatókönyvek kidolgozását 
és felülvizsgálatát, másrészről pedig a 
további információk kialakításának 
szükségességét.

Indokolás

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. 

Módosítás: 278
I. melléklet 0.12. pont
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0.12. A vegyi anyagbiztonsági jelentés A. 
részének tartalmaznia kell egy nyilatkozatot 
arra nézve, hogy a gyártó vagy az importőr 
saját használatára készült expozíciós 
leírásokban leírt kockázatkezelési 
intézkedéseket a gyártó vagy az importőr 
végrehajtotta, és hogy az azonosított 
felhasználásra vonatkozó expozíciós 
leírásokról a biztonsági adatlapon a szállítási 
lánc minden ismert felhasználóját 
tájékoztatták.

0.12. A vegyi anyagbiztonsági jelentés A. 
részének tartalmaznia kell egy nyilatkozatot 
arra nézve, hogy a gyártó vagy az importőr 
saját használatára készült felhasználási és 
expozíciós kategóriákban vagy expozíciós 
forgatókönyvekben leírt kockázatkezelési 
intézkedéseket a gyártó vagy az importőr 
végrehajtotta, és hogy az azonosított 
felhasználásra vonatkozó felhasználási és 
expozíciós kategóriákról a biztonsági 
adatlapon a szállítási lánc minden ismert 
felhasználóját tájékoztatta.

Indokolás

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. In the 
substance safety report, reference should in principle be made to the use and exposure 
categories. In the safety data sheet, only the use and exposure categories should be stated. 

Módosítás: 279
I. melléklet 1.4.1. pont
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1.4.1. Az 1–3. lépések eredményei alapján az 
anyagra meg kell határozni a származtatott 
hatásmentes szinte(ke)t, amely tükrözi az 
expozíció valószínű módját/módjait, id
őtartamát és gyakoriságát. Amennyiben azt 
az expozíciós leírás(ok) igazolja/igazolják, 
egyetlen Dnel elegendő lehet. Figyelembe 
véve azonban a rendelkezésre álló adatokat 
és a Vegyi Anyagbiztonsági Jelentés 5. 
szakaszában szereplő expozíciós leírás(oka)t, 
lehet, hogy minden érintett emberi 
populációra (pl. alkalmazottak, fogyasztók és 
a környezeten keresztül a veszélynek 
közvetetetten kitett emberek), illetve 
bizonyos al-populációkra (pl. gyerekek, 
terhes nők), valamint az expozíció különböző
módjaira külön Dnel-t kell meghatározni. 
Teljes igazolást kell adni, amely többek 
között meghatározza a felhasznált adatok 
kiválasztását, az expozíció módját (szájon, b
őrön keresztüli, belélegzett), valamint az 
anyagnak való expozíció azon tartamát és 
gyakoriságát, amelyre a Dnel érvényes. Ha 
egynél több módja valószínű az 
expozíciónak, akkor minden egyes 
expozíciós módra meg kell határozni a Dnel-
t, és az összes expozíciós módot kombinálni 
kell. Ha a Dnel meghatározásra került, 
többek között az alábbi tényezőket kell 
figyelembe venni:

1.4.1. Az 1–3. lépések eredményei alapján 
minden felhasználási és expozíciós 
kategóriába tartozó anyagra meg kell 
határozni a származtatott hatásmentes 
szinte(ke)t, amely tükrözi az expozíció
szándékolt módját/módjait, időtartamát és 
gyakoriságát. Figyelembe véve azonban a 
rendelkezésre álló adatokat, a felhasználási 
és expozíciós kategóriákat vagy a Vegyi 
Anyagbiztonsági Jelentés 5. szakaszában 
szereplő expozíciós forgatókönyve(ke)t, 
lehet, hogy minden érintett emberi 
populációra (pl. alkalmazottak, fogyasztók és 
a környezeten keresztül a veszélynek 
közvetetetten kitett emberek), illetve 
bizonyos alpopulációkra (pl. gyerekek, terhes 
nők), valamint az expozíció különböző
módjaira külön Dnel-t kell meghatározni. 
Teljes igazolást kell adni, amely többek 
között meghatározza a felhasznált adatok 
kiválasztását, az expozíció módját (szájon, b
őrön keresztüli, belélegzett), valamint az 
anyagnak való expozíció azon tartamát és 
gyakoriságát, amelyre a Dnel érvényes. Ha 
egynél több módja létezik az expozíciónak, 
akkor minden egyes expozíciós módra meg 
kell határozni a Dnel-t, és az összes 
expozíciós módot kombinálni kell. Ha a Dnel
meghatározásra került, többek között az 
alábbi tényezőket kell figyelembe venni:

Indokolás

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. It needs to be 
made clear that a DNEL must be established for each intended use and exposure category, 
irrespective of likelihood. 

Módosítás: 280
I. melléklet 3.3.1. pont
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3.3.1. A rendelkezésre álló adatok alapján a 
Pnec értéket minden környezeti szférára
meg kell határozni. A Pnec kiszámítható a 
megfelelő értékelési tényezőnek az 
organizmusokon végzett tesztekből származó
hatásértékekre történő alkalmazásával (pl. 
LC50 vagy NOEC). Az értékelési tényező a 
laboratóriumi tesztek korlátozott számú fajra 
származtatott hatásértékei és a környezeti 
szférára vonatkozó Pnec érték közötti 
különbséget fejezi ki.

3.3.1. A rendelkezésre álló adatok alapján a 
Pnec értéket környezeti szféránként minden 
egyes vonatkozó felhasználási és expozíciós 
kategóriára meg kell határozni. A Pnec
kiszámítható a megfelelő értékelési tényez
őnek az organizmusokon végzett tesztekből 
származó hatásértékekre történő
alkalmazásával (pl. LC50 vagy NOEC). Az 
értékelési tényező a laboratóriumi tesztek 
korlátozott számú fajra származtatott 
hatásértékei és a környezeti szférára 
vonatkozó Pnec érték közötti különbséget 
fejezi ki.

Indokolás

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories.

Módosítás: 281
I. melléklet 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 által végzett 
tevékenységek és minden azonosított, évi 1 
tonna vagy nagyobb mennyiségű
alkalmazás 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.

Indokolás

See amendment on Article 13.

Módosítás: 282
I. melléklet 5.1. pont
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5.1. 1. lépés: Az expozíciós leírások 
kidolgozása

5.1. 1. lépés: A felhasználási és 
expozíciós kategóriák vagy expozíciós 
forgatókönyvek kidolgozása

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. A felhasználási és expozíciós 
kategóriákat vagy az expozíciós 
forgatókönyveket ki kell dolgozni a 
Közösség területén történő gyártásra, a 
gyártó és az importőr saját használatára, 
valamint minden azonosított használatra. A 
felhasználási és expozíciós kategóriák 
leírják az általános felhasználási 
feltételeket, az emberek és a környezet 
védelmét szolgáló intézkedéseket és 
utasításokat, amelyek megfelelően 
kielégítik az előírt Dnel-eket és Pnec-eket. 
Az expozíciós forgatókönyv azoknak az 
egyedi feltételeknek a leírása, melyek 
meghatározzák, hogy egy anyagot miként 
gyártanak vagy használnak az élettartama 
során, és a gyártó vagy az importőr 
különleges védőintézkedések által hogyan
ellenőrzi az emberek és a környezet 
expozícióját vagy javasolja a későbbi 
felhasználónak az ellenőrzést. Az expozíciós 
forgatókönyvet a vegyi anyagbiztonsági 
jelentés megfelelő címsora alatt kell 
ismertetni. Az expozíciós forgatókönyvek
magukban foglalják különösen az alábbiak 
leírását:

Indokolás

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. In principle 
only use and exposure categories should be established. The general measures for the 
protection of humans and the environment for these categories should be set out and 
communicated to customers in the safety data sheet. Exposure scenarios set out specific 
conditions of use and measures. (Translator’s note: Last sentence of justification refers to 
Amendment 829, not applicable to EN)

Módosítás: 283
I. melléklet 5.1.2 pont

A módosítás a magyar változatot nem érinti
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Módosítás: 284
I. melléklet 5.2. pont

5.2. 2. lépés: Az expozíció becslése 5.2. 2. lépés: Az expozíció becslése vagy 
meghatározása

5.2.1. Az expozíciót minden egyes 
kidolgozott expozíciós leírásra meg kell 
becsülni, és a vegyi anyagbiztonsági jelentés 
megfelelő címsora alatt ismertetni kell, 
valamint, ha megkövetelik, a 29. cikkel 
összhangban a biztonsági adatlap 
mellékletében összegezni kell. Az expozíció
becslése három elemet foglal magában (1) a 
kibocsátás becslése; (2) kémiai sors és 
terjedési utak; valamint (3) az expozíciós 
szintek becslése.

5.2.1. Az expozíciót minden egyes 
felhasználási vagy expozíciós kategóriára 
vagy minden egyes kidolgozott expozíciós 
forgatókönyvre meg kell becsülni vagy meg 
kell határozni, és a vegyi anyagbiztonsági 
jelentés megfelelő címsora alatt ismertetni 
kell. Az expozíció becslésének 
meghatározása három elemet foglal magába:
(1) a kibocsátás meghatározása vagy
becslése; (2) kémiai sors és terjedési utak; 
valamint (3) az expozíciós szintek 
meghatározása vagy becslése.

Indokolás

The specific establishment of exposures / emissions should be included and should take 
precedence over estimates. Exposure estimation models should only be used where no 
concrete measurement data are available (reality takes precedence over uncertain model 
observations). 

Módosítás: 285
I. melléklet 5.2.2. és 5.2.4. pont

5.2.2. A kibocsátás becslésekor figyelembe 
kell venni az anyag élettartama minden 
lényeges szakaszában bekövetkező
kibocsátást, feltételezve, hogy az expozíciós 
leírásokban leírt kockázatkezelési 
intézkedéseket végrehajtották.

5.2.2. A kibocsátás meghatározásakor vagy
becslésekor figyelembe kell venni az anyag 
élettartama minden lényeges szakaszában 
bekövetkező kibocsátást, feltételezve, hogy a 
felhasználási vagy expozíciós 
kategóriákban vagy az expozíciós 
forgatókönyvben leírt kockázatkezelési 
intézkedéseket végrehajtották.
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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 szinteket meg kell 
határozni vagy meg kell becsülni minden 
népességcsoportra (alkalmazottak,
fogyasztók és esetleg a környezet révén 
közvetve exponált emberek), és azokra a 
környezeti szférákra, amelyekre vonatkozóan 
az anyaggal történő expozíció az azonosított 
felhasználás alapján szándékolt és az adott 
megfelelő felhasználás miatt valószínű.
Minden lényeges emberi expozíciós útvonalat 
(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

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. Where 
concrete figures for exposures or emissions are available, they should be used and given clear 
precedence over estimations. Estimations (derived from models) should only be used when no 
concrete measurement data are available. 

Módosítás: 286
I. melléklet 5.2.2. pont 8. és 9. francia bekezdés

- az emberek lehetséges expozíciós módjai és 
az emberekben történő felszívódás valószín
űsége,

- az emberek expozíciós módjai és az 
emberekben történő felszívódás valószín
űsége,

- a környezetbe való lehetséges terjedési 
utak, a környezeti eloszlás és a lebomlás 
és/vagy az átalakulás (lásd még: 3. szakasz, 
1. lépés).

- a környezetbe való terjedési utak, a 
környezeti eloszlás és a lebomlás és/vagy az 
átalakulás (lásd még: 3. szakasz, 1. lépés).

Indokolás

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. Where 
concrete figures for exposures or emissions are available, they should be used and given clear 
precedence over estimations. Estimations (derived from models) should only be used when no 
concrete measurement data are available. 
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Módosítás: 287
I. melléklet 5.2.5. pont

5.2.5. Ha rendelkezésre állnak megfelelően 
mért, reprezentatív adatok, akkor ezeket 
különösen figyelembe kell venni az 
expozíciós becslés elvégzésekor. Az 
expozíciós szintek becslésekor fel lehet 
használni megfelelő modelleket. Hasonló
használatú és expozíciós módú, vagy hasonló
tulajdonságú anyagok megfigyeléséből 
származó megfelelő adatokat szintén 
figyelembe lehet venni.

5.2.5. Ha rendelkezésre állnak megfelelően 
mért, reprezentatív adatok, akkor ezeket el
őnyben kell részesíteni az expozíciós becslés 
elvégzésekor. Az expozíciós szintek 
becslésekor fel lehet használni megfelelő
modelleket. Hasonló használatú és 
expozíciós módú, vagy hasonló tulajdonságú
anyagok megfigyeléséből származó megfelel
ő adatokat szintén figyelembe kell venni.

Indokolás

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. Where 
concrete figures for exposures or emissions are available, they should be used and given clear 
precedence over estimations. Estimations (derived from models) should only be used when no 
concrete measurement data are available. 

Módosítás: 288
I. melléklet 6.1. és 6.2. pont

6.1. A kockázatjellemzést minden expozíciós 
leírásra el kell végezni, és a Vegyi 
Anyagbiztonsági Jelentés megfelelő címsora 
alatt ismertetni kell.

6.1. A kockázatjellemzést minden egyes 
felhasználási és expozíciós kategóriára és 
minden egyes expozíciós forgatókönyvre el 
kell végezni, és a Vegyi Anyagbiztonsági 
Jelentés megfelelő címsora alatt ismertetni 
kell.
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6.2. A kockázatjellemzésben figyelembe kell 
venni a népességcsoportokat (alkalmazottak, 
fogyasztók expozíciója, vagy a környezet 
révén közvetve exponáltak, illetve, indokolt 
esetben ezek kombinációja), és azokat a 
környezeti szférákat, melyekre vonatkozóan 
az anyagnak történő expozíció ismert vagy 
ésszerűen előre látható, feltételezve, hogy az 
előző szakaszban ismertetett expozíciós 
leírásokban leírt kockázatkelési 
intézkedéseket végrehajtották. Továbbá, az 
anyag okozta teljes környezeti kockázatot 
felül kell vizsgálni a valamennyi vonatkozó
szférára és az anyag valamennyi vonatkozó
kibocsátási/kiengedési forrására vonatkozó
eredmények integrálásával.

6.2. A kockázatjellemzésben figyelembe kell 
venni a népességcsoportokat (alkalmazottak, 
fogyasztók expozíciója, vagy a környezet 
révén közvetve exponáltak, illetve, indokolt 
esetben ezek kombinációja), és azokat a 
környezeti szférákat, melyekre vonatkozóan 
az anyagnak történő expozíció az azonosított 
felhasználás alapján szándékolt és az adott 
megfelelő felhasználás miatt valószínű, 
feltételezve, hogy az előző szakaszban 
ismertetett expozíciós forgatókönyvben leírt 
kockázatkelési intézkedéseket 
végrehajtották. Továbbá, az anyag okozta 
teljes környezeti kockázatot felül kell 
vizsgálni a valamennyi vonatkozó szférára és 
az anyag valamennyi vonatkozó
kibocsátási/kiengedési forrására vonatkozó
eredmények integrálásával.

Indokolás

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. Furthermore 
the risk characterisation should relate only to actually intended exposures which are likely on 
the basis of the identified use supported by the manufacturer or downstream user, given 
proper use. 

Módosítás: 289
I. melléklet 6.4. pont 1. nyitó bekezdés és első francia bekezdés

6.4. Bármely expozíciós leírásnál, az 
emberek és a környezet expozícióját megfelel
ően ellenőrzöttnek lehet tekinteni, ha:

6.4 Bármely felhasználási és expozíciós 
kategóriánál és bármely expozíciós 
forgatókönyvnél, az emberek és a környezet 
expozícióját megfelelően ellenőrzöttnek lehet 
tekinteni, ha:

- a 6.2. szakaszban becsült expozíciós szintek 
nem haladják meg a megfelelő Dnel vagy 
Pnec értéket, amint azokat az 1. illetve a 3. 
szakaszok meghatározzák, és;

- a 6.2. szakaszban meghatározott vagy
becsült expozíciós szintek nem haladják meg 
a megfelelő Dnel vagy Pnec értéket, amint 
azokat az 1. illetve a 3. szakaszok 
meghatározzák, és;

Indokolás

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. Furthermore 
the risk characterisation should relate only to actually intended exposures which are likely on 
the basis of the identified use supported by the manufacturer or downstream user, given 
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proper use. 

Módosítás: 290
I. melléklet 6.5. pont (1) albekezdés

6.5. Azon emberekre gyakorolt hatások és 
környezeti szférák esetében, melyekre 
vonatkozóan nem lehetett Dnel vagy Pnec
értéket meghatározni, el kell végezni egy 
kvalitatív értékelést arra nézve, hogy az 
expozíciós leírások végrehajtásakor a 
hatások elkerülésének mekkora a valószín
űsége.

6.5. Azon emberekre gyakorolt hatások és 
környezeti szférák esetében, amelyekre 
vonatkozóan nem lehetett Dnel vagy Pnec
értéket meghatározni, kvalitatív értékelést 
kell végezni arra nézve, hogy a 
kockázatkezelési intézkedések
végrehajtásakor a hatások elkerülésének 
mekkora a valószínűsége.

Indokolás

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. Furthermore 
the risk characterisation should relate only to actually intended exposures which are likely on 
the basis of the use stated and supported by the manufacturer or downstream user, on the 
assumption of proper use. 

Módosítás: 291
I. melléklet 7. és 5.1. pont cím

5.1. [Az 1. expozíciós leírás címe] 5.1. [Az 1. felhasználási és expozíciós 
kategória vagy expozíciós forgatókönyv
címe] 

Indokolás

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories..

This amendment also affects the titles of sub-points 5.2.1., 8.2., 8.3.1,. 6.1 and 6.2 .

Módosítás: 292
Ia. melléklet 1.2. pont
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Az anyag vagy készítmény használatát a 
legjobb ismeretek szerint kell azonosítani. 
Ha sok lehetséges használat van, csak a 
legfontosabb vagy leggyakoribb 
használatokat kell felsorolni. Ennek 
tartalmaznia kell egy rövid leírást arról, 
hogy valójában mire való, pl. égésgátló
anyag, antioxidáns stb.

Az anyag vagy készítmény szándékolt
használatát a felhasználási és expozíciós
kategóriái (azonosított felhasználás) szerint 
kell feltüntetni. Ezen kívül a különleges 
felhasználások is feltüntethetők.

Ha megkövetelik a vegyi anyagbiztonsági 
jelentést, a biztonsági adatlapnak 
tartalmaznia kell az információkat minden 
olyan azonosított használatra vonatkozóan, 
amely a biztonsági adatlap címzettje számára 
fontos. Ennek az információnak egyeznie kell 
a biztonsági adatlap mellékletében 
megadott azonosított használatokkal és 
expozíciós leírásokkal.

Ha megkövetelik a vegyi anyagbiztonsági 
jelentést egy anyag vagy egy készítmény 
bizonyos összetevői esetében, akkor a 
biztonsági adatlapnak tartalmaznia kell az 
információkat minden olyan azonosított 
használatra vonatkozóan, amely a biztonsági 
adatlap címzettje számára fontos. Ennek az 
információnak egyeznie kell a kémiai 
biztonsági jelentésben megadott azonosított 
használatokkal.

Indokolás

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. The 
indication in the safety data report of all relevant use and exposure categories is mandatory, 
whereas the additional indication of specific uses is optional. It is important to note that with 
a view to the consistency of the safety data sheet, further adjustments are required. 

Módosítás: 293
Ia. melléklet 3. pont

3. A megadott információnak lehetővé kell 
tennie a címzett számára, hogy könnyen 
beazonosíthassa a készítmény összetevőinek 
veszélyeit. A készítménynek magának a 
veszélyeit a 3. címsor alatt kell megadni.

3. A megadott információnak lehetővé kell 
tennie a címzett számára, hogy könnyen 
beazonosíthassa a készítmény azon összetev
őinek veszélyeit, amelyek a 
kockázatbecsléssel és kockázati 
intézkedésekkel kapcsolatosak. A vonatkozó
összetevők azok, amelyek esetében 
anyagspecifikus intézkedéseket kell 
végrehajtani, függetlenül azok 
felhasználási és expozíciós kategóriájától. 
Magának a készítménynek a veszélyeit a 3. 
címsor alatt kell megadni.

Indokolás

In order for preparations to be used safely, it is not necessary for all components to be 
disclosed. Only those components for which specific measures have to be taken need to be 
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indicated. Many safety measures, e.g. those for corrosive or inflammable preparations (such 
as the wearing of protective goggles, or fire protection measures) are not determined on a 
substance-specific basis.

Módosítás: 294
Ia. melléklet 3.2. pont

3.2. Az 1999/45/EK irányelv szerint 
veszélyesként osztályozott készítmények 
esetében az alábbi anyagokat kell jelezni, 
koncentrációjukkal és koncentrációs 
terjedelmükkel együtt::

3.2. Az 1999/45/EK irányelv szerint 
veszélyesként osztályozott készítmények 
esetében a vonatkozó anyagokat kell jelezni, 
koncentrációjukkal és koncentrációs 
terjedelmükkel együtt:

Indokolás

In order for preparations to be used safely, it is not necessary for all components to be 
disclosed. Only those components for which specific measures have to be taken need to be 
indicated. Many safety measures, e.g. those for corrosive or inflammable preparations (such 
as the wearing of protective goggles, or fire protection measures) are not determined on a 
substance-specific basis.

Módosítás: 295
Ia. melléklet 3.3. pont

3.3. Az 1999/45/EK irányelv szerint nem 
veszélyesként osztályozott készítmény 
esetében az alábbi anyagokat kell megjelölni, 
koncentrációjukkal és koncentrációs 
terjedelmükkel együtt, ha nem gáz 
készítményeknél ≥ 1% egyedi 
súlykoncentrációban, gáz készítményeknél 
pedig ≥ 0,2% egyedi tömegkoncentrációban 
vannak jelen :

3.3. Az 1999/45/EK irányelv szerint nem 
veszélyesként osztályozott készítmény 
esetében a vonatkozó anyagokat kell jelezni, 
koncentrációjukkal és koncentrációs 
terjedelmükkel együtt, ha nem gáz 
készítményeknél ≥ 1% egyedi 
súlykoncentrációban, gáz készítményeknél 
pedig ≥ 0,2% egyedi tömegkoncentrációban 
vannak jelen:

Indokolás

In order for preparations to be used safely, it is not necessary for all components to be 
disclosed. Only those components for which specific measures have to be taken need to be 
indicated. Many safety measures, e.g. those for corrosive or inflammable preparations (such 
as the wearing of protective goggles, or fire protection measures) are not determined on a 
substance-specific basis.

Módosítás: 296
Ia. melléklet 8.1. pont
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Meg kell határozni a jelenleg alkalmazható
speciális ellenőrző paramétereket, beleértve a 
munkahelyi expozíciós határértékeket 
és/vagy biológiai határértékeket. A 
határértékeket annak a tagállamnak a 
számára kell megadni, amelyben az 
anyagot vagy készítményt forgalomba 
hozzák. Tájékoztatást kell nyújtani a 
jelenleg javasolt megfigyelési eljárásokról 
is.

Meg kell határozni a jelenleg alkalmazható
speciális ellenőrző paramétereket, beleértve a 
munkahelyi expozíciós határértékeket 
és/vagy biológiai határértékeket.

Ha vegyi anyagbiztonsági jelentést 
követelnek meg, az anyag Dnel és Pnec
értékeit meg kell adni a biztonsági adatlap 
mellékletében meghatározott expozíciós 
leírásokra vonatkozóan.

Ha vegyi anyagbiztonsági jelentést 
követelnek meg, az anyag és a 
készítményben lévő vonatkozó anyagok
Dnel és Pnec értékeit meg kell adni minden 
egyes felhasználási és expozíciós kategóriára 
vonatkozóan.

Készítmények esetében hasznos értékeket 
megadni azokra az alkotóelem anyagokra, 
melyeket valószínűleg fel kell sorolni a 
biztonsági adatlap 3. címsora szerint.

Adott esetben a készítményekben és 
árucikkekben lévő anyagokra vonatkozóan 
az emberek és a környezet védelmét, és
különösen a fogyasztók védelmét szolgáló
határértékeket is fel kell feltüntetni.

Indokolás

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. For all 
relevant use and exposure categories, the safety data sheet must also indicate the appropriate 
DNEL and PNEC values. If no DNEL or PNEC values have been derived, existing limit 
values should be given. It is important to note that, with a view to the consistency of the safety 
data sheet, further adjustments are required.

Módosítás: 297
II. melléklet további anyagok / csoportok

EINECS-szám Név/Csoport CAS-szám
Nemesgázok
Élelmiszerekben szokásosan előforduló
anyagok, mint pl. citromsav, cukor, olajok, 
zsírsavak stb.
Műszaki gázok, mint pl. hidrogén, metán, 
oxigén, biogáz
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Nagy elterjedtségű vagy kellően ismert
kockázatú szervetlen anyagok, mint pl. 
nátriumklorid, szóda, hamuzsír, 
kalciumoxid, arany, ezüst, alumínium, 
magnézium, szilikátok, üvegek, porcelánok

265-995-8 Cellulóz 65996-61-4

Indokolás

The list of noble gases is incomplete; the same is true for the group of foodstuff ingredients 
and inorganic substances. With regard to industrial gases, a registration obligation seems 
disproportionate in the light of current knowledge. Cellulose: see Amendment to Article 3 
(14) a (new). The Commission is called upon to complete these groups of substances within a 
year and to include further specific substances in the annex.

Módosítás: 298
II. melléklet táblázat EINECS-szám — Név/Csoport — CAS-szám (új sorok)

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

Noble gases cannot fall under Annex III, paragraph 8 as they are not considered dangerous 
within the meaning of Directive 67/548/EEC and because they are already regulated by the 
current regulations applicable to transport (ADR Regulations).

Methane should be included in Annex II because it is the main component of natural gas, 
which is already included in Annex III to the Regulation.

Módosítás: 299
II. melléklet EINECS-szám — Név/Csoport — CAS-szám (új sor)

265-995-8 Cellulózpép 65996-61-4

Indokolás
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Annex II already contains many naturally occurring substances including multi component 
ones. 

Cellulose and starch are made up from the same monomeric saccharide, glucose. Glucose 
and starch are already included in Annex II. Therefore, cellulose pulp should also be added 
to the list of Annex II. Natural polysaccharide cellulose is the main component of higher plant 
cell walls and is the most abundant organic compounds on earth. Approximately 50 % of all 
biomass materials is cellulose. Cellulose is not classified as hazardous to human health or to 
the environment.

Módosítás: 300
II. melléklet EINECS-szám — Név/Csoport — CAS-szám (új sor)

231-096-4 Vas 7439-89-6

Indokolás

There is no evidence that iron presents risks to human health or the environment. Iron is a 
high tonnage material, thus it is likely to undergo considerable testing under REACH, with 
the consequent use of a large number of laboratory animals. The cost of testing and 
registration of iron would significantly outweigh any potential benefits.

Módosítás: 301
III. melléklet (8) bekezdés

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

(8) Természetben előforduló ásványok, ércek 
vagy szintetikus úton előállított
természetazonos anyagok, ha a gyártás során 
nem módosulnak kémiailag, kivéve, ha a 
67/548 irányelv értelmében megfelelnek a 
veszélyesként való osztályozás 
kritériumának;

Indokolás

Natural and synthesised natural substances should be treated the same, as it is impossible 
chemically and physically to distinguish between them. It makes no difference – particularly 
not for protecting health or the environment, whether for example sodium chloride (cooking 
salt) comes from natural sources or has been manufactured through a chemical process.
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Módosítás: 302
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 ásványok, ércek 
vagy anyagok, beleértve a 3. cikkben 
említett növényi eredetű anyagokat;

Indoklás

Organic and inorganic substances should be treated equally in the registration process. 
Potential risk arising from minerals, ores or other natural substances can be addressed with 
other Community-legislation or at other stages of REACH.

.

Módosítás: 303
III. melléklet 9. pont

9. Földgáz, nyersolaj, szén. 9. Földgáz, kamragáz, olvasztótorok-gáz, 
oxigénkonverter-gáz, nyersolaj, szén, koksz.

Indoklás

The process gases are produced and used within closed systems. Coke is a product which 
results from de-gasifying coal. In this process benzene, toluene, xylene , tar and other 
materials are extracted from coal and hence coke has fewer intrinsic hazardous properties. 
The specified gases are produced as by-products in coke ovens and integrated steel mills. 
They are used, like natural gas, oil and coal, to produce energy and heat.

Módosítás: 304
III. melléklet 9. pont
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9. Földgáz, nyersolaj, szén. 9. Földgáz, kamragáz, olvasztótorok-gáz, 
oxigénkonverter-gáz, nyersolaj, szén, koksz.

Indoklás
The process gases are produced and used within closed systems. All transport is by pipeline 
and the gases are never encountered by the general public.

Coke is a product arising from the degasification of coal. Thanks to the removal of other 
substances, coke holds fewer inherent risks and should therefore be exempted from the 
registration requirement. 

The specified gases are used for energy and heat production, and should therefore – like 
natural energy sources – be exempted from the registration requirement.

Módosítás: 305
III. melléklet 9. pont

9. Földgáz, nyersolaj, szén. 9. Földgáz, cseppfolyós propángáz (LPG), 
nyersolaj, szén.

Indoklás

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.

.

Módosítás: 306

III. melléklet 9. pont

9. Földgáz, nyersolaj, szén. 9. Földgáz, nyersolaj, szén és koksz.

Indoklás

All naturally occurring substances even if covered by Directive 67/548 should be exempted as 
those substances do not constitute a priority, because their inclusion would drastically 
increase the number of substances subject to registration. They were also exempted from the 
EINECS reporting criteria.

Coke is a product which results from de-gasifying coal and therefore coke has fewer intrinsic 
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hazardous properties and should therefore be exempted from registration.

Módosítás: 307

III. melléklet 9a) pont (új)

9a) Szennyeződések, kivéve ha azok maguk 
is importáltak vagy forgalmazottak;

Indoklás

All naturally occurring substances even if covered by Directive 67/548 should be exempted as 
those substances do not constitute a priority, because their inclusion would drastically 
increase the number of substances subject to registration. They were also exempted from the 
EINECS reporting criteria.
Coke is a product which results from de-gasifying coal and therefore coke has fewer intrinsic 
hazardous properties and should therefore be exempted from registration.

Módosítás: 308
III. melléklet 9b) pont (új)

9b) Homogén és heterogén ötvözetek;

Indoklás

All naturally occurring substances even if covered by Directive 67/548 should be exempted as 
those substances do not constitute a priority, because their inclusion would drastically 
increase the number of substances subject to registration. They were also exempted from the 
EINECS reporting criteria.

Coke is a product which results from de-gasifying coal and therefore coke has fewer intrinsic 
hazardous properties and should therefore be exempted from registration

Módosítás: 309
III. melléklet 9c) pont (új)
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9c) Célzott keverékek, amelyek az összetev
ők keverésével vagy elegyítésével készültek. 
Az ilyen keverékek összetevőit külön kell 
jelenteni. Ha azonban olyan kémiai reakció
történik az összetevők között, amely együtt 
jár a meghatározott felhasználással és nem 
fokozza a termék műszaki jellegét, akkor 
ezen anyagokat melléktermékeknek kell 
tekinteni és nem kell jelenteni.

Indoklás

All naturally occurring substances even if covered by Directive 67/548 should be exempted as 
those substances do not constitute a priority, because their inclusion would drastically 
increase the number of substances subject to registration. They were also exempted from the 
EINECS reporting criteria.

Coke is a product which results from de-gasifying coal and therefore coke has fewer intrinsic 
hazardous properties and should therefore be exempted from registration.

Módosítás: 310
III. melléklet 9d) pont (új)

9d) Szervetlen katalizátorok

Indoklás

All naturally occurring substances even if covered by Directive 67/548 should be exempted as 
those substances do not constitute a priority, because their inclusion would drastically 
increase the number of substances subject to registration. They were also exempted from the 
EINECS reporting criteria.

Coke is a product which results from de-gasifying coal and therefore coke has fewer intrinsic 
hazardous properties and should therefore be exempted from registration.

Módosítás: 311
III.(A) melléklet (új)

Potenciális PBT és vPvB anyagok listája
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A következő bevezetett anyagok esetében 
bejegyzési kérelmet kell beadni a hatályba 
lépés után 3 évvel:
[kiegészítendő]

Indoklás

This Annex provides legal certainty as to which PBT and vPvB substances will have to be 
registered at an early stage. An Annex is necessary as otherwise registrants might be in 
breach of the regulation because they missed the registration deadline. This could be the case 
if they find out at a later stage - after having generated information - that their substance is a 
PBT or vPvB substance. (amendment linked to amendment 20 on article 21, paragraph 1 (c).)

Módosítás 312
IIIb. melléklet (új) 

1 és 10 tonna, valamint 10 és 100 tonna 
közötti anyagok viszgálatának további 
kritériumai

Indoklás

Follows amendment on Article 43 aa 5 (new). This annex should be completed by the 
Commission later after proposals by the Agency.

Módosítás 313
IV. melléklet Tájékozató
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A IV–IX. mellékletek meghatározzák azokat 
az információkat, amelyeket be kell nyújtani 
bejegyeztetési és értékelési célból a 9., 11. és
12., 39., 40. és 44. cikkek értelmében. A 
legalacsonyabb űrtartalomra vonatkozó
általános követelmények az V. mellékletben 
találhatók, minden új űrtartalom elérésekor a 
megfelelő melléklet követelményeit hozzá
kell adni. A pontos tájékoztatási 
követelmények minden egyes 
bejegyeztetésnél különböznek, az űrtartalom, 
a használat és az expozíció szerint. Ezért a 
mellékleteket teljes egészként kell tekinteni, 
és a bejegyeztetés, az értékelés és a 
gondozási kötelesség összes 
követelményével összefüggésben is.
.

A IV-VI és a IX. melléklet megadja azokat 
az adatokat, amelyeket a 9., 12.,  40. és 44. 
cikk szerint regisztráció és értékelés céljából 
be kell nyújtani. Az összes > 1 t/év 
mennyiségű anyagra vonatkozó alapadatok 
az V. mellékletben szerepelnek. A IXa. 
melléklet szerinti bejegyzés során a emberre 
és a környezetre gyakorolt ismételt illetve
hosszan tartó expozíciós és felhasználási 
kategóriákra vonatkozó adatok 
megadásánál további, a VI. melléklet 
szerinti adatokat / információkat kell – az 
adott kategóriának megfelelően –
figyelembe venni. Általánosságban véve 
nincs szükség adatokra / információkra 
akkor, ha bizonyos küszöb-kritériumok 
nem kerülnek elérésre az adott expozíciós 
és felhasználási kategóriában vagy a 
készítményben vagy termékben lévő
anyagtartalom terén (pl. készítményekben 
lévő anyagok címkézési küszöbértékei).
Ezen küszöb-kritériumok alatt csak 
indokolt esetekben (pl. az értékelés 
folyományaként) kell adatszolgáltatást 
végezni.

Indoklás

The requirement to provide information according to threshold amounts and regardless of 
risk under Annex IV in conjunction with Annexes V-VIII will lead to many unnecessary 
experiments on animals and expensive data cemeteries.  It is important to ensure that only 
data is collected that is really necessary for risk assessment.

Módosítás: 314
IV. melléklet 1. lépés
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A bejegyzésre kötelezettnek össze kell gy
űjtenie minden, a bejegyzendő anyagra 
vonatkozó információt. Ha megoldható, a 
bejegyeztetést konzorciumok nyújtsák be, a 
10. vagy 17. cikknek megfelelően. Ez lehet
ővé teszi a tesztadatok megosztását, ezzel 
elkerülhető a szükségtelen tesztelés, és 
csökkenthetők a költségek. A 
bejegyeztetésre kötelezettnek össze kell gy
űjtenie az anyagról szóló minden egyéb 
információt is. Ennek tartalmaznia kell az 
alternatív adatokat (pl. molekulaszerkezet és 
biológiai hatás közötti (mennyiségi) 
összefüggésekből, más anyagok 
kereszthivatkozási adataiból, in-vitro 
tesztelésből, járványügyi adatokból), amelyek 
segíthetik az anyag veszélyes tulajdonságai 
jelenlétének vagy hiányának azonosítását, és 
amelyek bizonyos esetekben helyettesíthetik 
az állatokkal végzett kísérletek eredményeit. 
Továbbá, a 9. cikk és az V. melléklet szerint 
össze kell gyűjteni az expozícióról, a 
használatról és a kockázatkezelési 
intézkedésekről szóló információkat.
Mindezeket az információkat együttesen 
figyelembe véve, a bejegyeztetésre 
kötelezettnek meg kell tudnia határoznia, 
hogy szükség van-e további információk 
létrehozására.

A bejegyzésre kötelezettnek össze kell gy
űjtenie minden, a bejegyzendő anyagra 
vonatkozó, a kockázatértékeléséről szóló
információt. Ha megoldható, a 
bejegyeztetést konzorciumok nyújtsák be, a 
10. vagy 17. cikknek megfelelően. Ez lehet
ővé teszi a tesztadatok megosztását, ezzel 
elkerülhető a szükségtelen tesztelés, és 
csökkenthetők a költségek. Emiatt a 
kockázatbecsléshez szükséges belső adatok 
meghatározása előtt a meghatározott 
felhasználásokról és a meglévő és ajánlott 
kockázatkezelési intézkedésekről szóló
vonatkozó információkat meg kell erősíteni 
vagy meg kell határozni. A bejegyeztetésre 
kötelezett összegyűjti az anyagról szóló
összes egyéb információt is, ami a 
meghatározott felhasználásokra 
vonatkozik, figyelembe véve a meglévő és 
ajánlott kockázatkezelési intézkedéseket.
Ennek tartalmaznia kell az alternatív 
adatokat (pl. molekulaszerkezet és biológiai 
hatás közötti (mennyiségi) összefüggésekből, 
más anyagok kereszthivatkozási adataiból, in-
vitro tesztelésből, járványügyi adatokból), 
amelyek segíthetik az anyag veszélyes 
tulajdonságai jelenlétének vagy hiányának 
azonosítását, és amelyek bizonyos esetekben 
helyettesíthetik az állatokkal végzett 
kísérletek eredményeit. Mindezeket az 
információkat együttesen figyelembe véve, a 
bejegyeztetésre kötelezettnek meg kell tudnia 
határoznia, hogy szükség van-e további 
információk létrehozására.

Indoklás

Clarification in the interest of SMEs. The wording about ‘identified uses’ follows on purely 
and simply from the indication of use and exposure categories. This is of particular 
importance to SMEs, since it serves to simplify the use of the system and preserve industrial 
and business secrets

Módosítás: 315
IV. melléklet 2. lépés
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A bejegyzésre kötelezettnek azonosítania 
kell, milyen információk kellenek a 
bejegyeztetéshez. Először a követendő
megfelelő mellékletet vagy mellékleteket 
kell azonosítani, az űrtartalom szerint. Ezek 
a mellékletek meghatározzák az általános 
tájékoztatási követelményeket, de az 
általános megközelítéstől igazolható
esetekre eltérést megengedő IX. melléklettel 
együttesen kell ezeket figyelembe venni. 
Különösen az expozícióról, a használatról 
és a kockázatkezelési intézkedésekről szóló
információt kell ebben a fázisban 
figyelembe venni, az anyagra vonatkozó
információs igények meghatározása 
érdekében.

A bejegyzésre kötelezettnek azonosítania 
kell, milyen információk kellenek a 
bejegyeztetéshez. Az V. melléklet 
meghatározza az általános tájékoztatási 
követelményeket. A IXa. melléklet azt 
mutatja meg, hogy milyen, a VI. melléklet 
szerinti kiegészítő információ szükséges az 
egyes kategóriák esetében. Általánosságban 
véve nincs szükség adatokra / 
információkra akkor, ha bizonyos küszöb-
kritériumok nem kerülnek elérésre az adott 
expozíciós és felhasználási kategóriában 
vagy a készítményben vagy termékben lévő
anyagtartalom terén (ld. 13. cikk és pl. a
készítményekben lévő anyagok címkézési 
küszöbértékei).A meghatározott 
felhasználásról és a létező és javasolt
kockázatkezelési intézkedésekről szóló
információ határozza meg az anyagra 
vonatkozó információs igényeket.

Indoklás

Clarification in the interest of SMEs. The wording ‘identified uses’ includes by definition the 
information on use and exposure categories. 

Módosítás 316
IV. melléklet 4. lépés
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Néhány esetben nem szükséges új 
adatok létrehozása. Ha azonban 
kitöltendő információs hiányosság van, 
akkor új adatokat kell létrehozni (V. és 
VI. melléklet), vagy javaslatot kell tenni 
tesztelési stratégiára (VII. és VIII. 
melléklet), az űrtartalomtól függően. 
Gerinces állatokon csak akkor szabad új 
kísérletet végezni, illetve erre javaslatot 
tenni végső megoldásként, ha minden 
egyéb adatforrást kimerítettek.

Néhány esetben az V–IX. 
mellékletekben meghatározott 
szabályok megkövetelhetik, hogy 
bizonyos kísérleteket az általános 
követelmények előtt, vagy azok 
kiegészítéseként végezzenek el.

Néhány esetben nem szükséges új 
adatok létrehozása. Ha azonban 
kitöltendő információs hiányosság van, 
akkor új adatokat kell létrehozni (V., VI. 
és IXa. melléklet), vagy javaslatot kell 
tenni tesztelési stratégiára (VII. és VIII. 
melléklet), az űrtartalomtól függően. 
Gerinces állatokon csak akkor szabad új 
kísérletet végezni, illetve erre javaslatot 
tenni végső megoldásként, ha minden 
egyéb adatforrást kimerítettek.

A bejegyeztetésre kötelezettnek, mielőtt 
állatkísérleteket végezne, ellenőriznie kell,
hogy lehetséges-e a szükséges adatokat más 
forrásokból, állatkísérleteket helyettesítő
engedélyezett alternatív módszerekkel, 
QSAR-ral, más anyagokra vonatkozó
adatok extrapolálásával, meglévő
tapasztalatok, járványügyi adatok stb. 
segítségével megszerezni. Meg kell továbbá
vizsgálnia, hogy megadott felhasználási 
célok esetében valamely expozíció-csökkent
ő intézkedés nem teszi-e elkerülhetővé az 
adatok – különösen állatkísérlet útján 
történő – megszerzését. Ehhez elsősorban 
az adott expozícióra vonatkozó meglévő
kockázatkezelési intézkedéseket kell 
megítélnie és azt kell megvizsgálnia, nincs-
e lehetőség további kockázatkezelési 
intézkedésekre. Mielőtt vizsgálatot 
kezdeményez, a bejegyeztetésre 
kötelezettnek minden egyéb rendelkezésre 
álló információt be kell gyűjtenie, amelyek 
ezeket a vizsgálatokat nélkülözhetővé teszik. 
Gerinces állatokon új kísérleteket csak végs
ő eszközként szabad végezni és javasolni, 
ha minden egyéb adatforrás kimerült.
Amennyiben a IXa. melléklet szerinti 
expozíciós kategóriára az adatszolgáltatás 
kötelezően elő van írva, úgy ennek 
megadásától el lehet tekinteni akkor, ha 
meghatározása technikailag nem 
lehetséges, vagy tudományos szempontból 
szükségtelen. A bejegyeztetésre kötelezett
ilyen esetekben köteles a bejegyzési 
kérelemhez egyértelmű indokolást csatolni.
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Indoklás

The requirements concerning information and testing should therefore be tailored to the 
actual exposure situation and not according to quantities.  Therefore firstly minimum data 
under Annex V are required.  Further  tests under Annex VI are only required, under 
legislation on  protecting health, consumers and animals, if they are also really necessary 
under Annex IXa to evaluate safe use on the basis of actual exposure.

Módosítás 317
IV. melléklet 5. pont

5. Útmutató a biztonságos használathoz az 
alábbiakra vonatkozóan:

törölve

Ennek az információnak meg kell egyeznie 
a Biztonsági Adatlapon szereplővel, ahol 
ilyen Biztonsági Adatlapot megkövetelnek 
az e rendelet 29. cikke értelmében.

5.1. Elsősegélynyújtási intézkedések 
(biztonsági adatlap 4. címsor)
5.2. Tűzvédelmi intézkedések (biztonsági 
adatlap 5. címsor)

5.3. Intézkedések véletlen kiömlés esetén
(biztonsági adatlap 6. címsor)
5.4. Kezelés és tárolás (biztonsági adatlap 7. 
címsor)

5.5. Szállítási információk (biztonsági 
adatlap 14. címsor)
Ha vegyi anyagbiztonsági jelentést nem 
követelnek meg, az alábbi kiegészítő
információkra van szükség:

5.6. Expozíció ellenőrzés/személyi védelem 
(biztonsági adatlap 8. címsor)
5.7. Stabilitás és reakcióképesség 
(biztonsági adatlap 10. címsor)

5.8. Ártalmatlanítási megfontolások

5.8.1. Ártalmatlanítási megfontolások 
(biztonsági adatlap 13. címsor)
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5.8.2. Információ az ipar számára az 
újrahasznosításról és az ártalmatlanítási 
módszerekről

5.8.3 Információ a nyilvánosság számára 
az újrahasznosításról és az ártalmatlanítási 
módszerekről

Indoklás

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 100 tonnes for which the information 
set out in Annex V or VI  should be generated.

The old point 5 of Annex IV of the Commission proposal is moved to a new Annex Ic, as it 
contains information on risk management for substances which are not classified as 
dangerous, by following the structure of the safety data sheet of Annex Ic.

Módosítás 318
IV. melléklet 5a) pont (új)

5. A használatról és az expozíciós 
kategóriákról szóló információ

5.1. felhasználási kategóriák: 

a) ipari felhasználás
b) szakmai felhasználás 

c) fogyasztói felhasználás 

5.1.2. Használati specifikáció az egyes 
kategóriákban:
a) felhasználás zárt rendszerben 

b) mátrixba vagy mátrixon történő
beépítésből származó felhasználás 

c) nem diszpergáló felhasználás
d) diszpergáló felhasználás 

5.2. Expozíciós kategóriák

5.2.1. Emberi expozíció:

a) szájon át, 
b) bőrön át,

c) belégzéssel
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5.2.2. Környezeti expozíció:

a) víz
b) levegő

c)  talaj

5.3. Expozíció időtartama
a) véletlenszerű

b) eseti / rövid idejű

c) folyamatos / gyakori

Indoklás

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 100 tonnes for which the information 
set out in Annex V or VI  should be generated.

The old point 5 of Annex IV of the Commission proposal is moved to a new Annex Ic, as it 
contains information on risk management for substances which are not classified as 
dangerous, by following the structure of the safety data sheet of Annex Ic.

Módosítás 319
V. melléklet Bevezetés, első bekezdés

E melléklet 1. oszlopa meghatározza a 
legalább 1 tonna mennyiségben gyártott vagy 
behozott anyagokra vonatkozó standard 
tájékoztatási követelményeket a 11. cikk (1) 
bekezdésének a) pontja értelmében. 

E melléklet 1. oszlopa meghatározza az 
évente legalább 1 tonna mennyiségben 
gyártott vagy behozott anyagokra
vonatkozó standard tájékoztatási 
követelményeket.

Az 1. oszlopban meghatározott információt
be kell nyújtani az összes 10 tonna vagy 
nagyobb mennyiségben gyártott vagy 
importált anyag esetében a 11. cikk (1) 
bekezdésének b) pontja szerint.

Az 1 és 10 tonna közötti mennyiségű
anyagok esetében az anyag 
tulajdonságairól rendelkezésre álló összes 
információt be kell nyújtani a bejegyzési 
dokumentációban, amely minimális 
információként a 11. cikk (1) bekezdésének 
a) pontja szerint tartalmazza a fizikai-
kémiai tulajdonságokat.
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Módosítás: 320
V. melléklet 5.1. pont 2. oszlop magyarázat (új)

- Gőznyomás

- Vízoldhatóság

- Eloszlási hányados-oktán/víz

- Lobbanáspont

- Éghetőség

- Robbanó tulajdonságok

Módosítás: 321
V. melléklet 5.2. pont 2. oszlop magyarázat (új)

- Forráspont

- Fajsúly

- Felületi feszültség

- Öngyulladási hőmérséklet

- Oxidációs tulajdonságok

Módosítás: 322
V. melléklet 5.6. pont és 5.14) pont

törölve

Indoklás

Both points are deleted, including their descriptive parts, since testing surface tension is 
generally meaningless for evaluation and risk reduction measures.  A general test of 
granulometry seems disproportionate.
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Módosítás: 323
V. melléklet 6.5. pont (új), bal oszlop

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 felett, 20°C-on) az 
információkat a belégzési módon keresztül 
kell nyerni (6.5.2).
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, amelyek 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. 
6.5.1.  Szájon keresztüli mód

6.5.2. Belélegzéssel

6.5.3. Bőrön keresztüli mód

Indoklás

The Commission proposal requires information on acute toxicity only for substances in 
quantities of 10 tonnes or more per year. Information on acute toxicity for one exposure 
route, however, should also be required for selected priority substances in the tonnage range 
of 1 to 10 tonnes, which will be identified in the screening that the Agency will perform as set 
out in Articles 43 aa. For non-priority substances only information that is already available 
is required to be submitted. Thereby, this more flexible system achieves overall a better 
balance between information needs and cost efficiency than the Commission proposal.  
(amendment linked to compromise  amendment 2 on Art. 5(2))

Módosítás: 324
V. melléklet 6.5. pont (új), jobb oszlop

6.5. Nem szükséges(ek) vizsgálat(ok),
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ha az anyag pontos dózisát nem lehet leírni 
az anyag kémiai vagy fizikai tulajdonságai 
miatt; vagy 

ha az anyag korrozív; vagy

ha az anyag szobahőmérsékleten gyúlékony 
a levegőben.
Az adagolás módját az alábbi kritériumok 
alapján kell kiválasztani: 

6.5.2. A belélegzési módon keresztüli 
vizsgálat megfelelő, ha:
1) valószínű az emberi expozíció
belélegzésen keresztül; és

2) az alábbi feltételek egyike teljesül: 

az anyag gőznyomása 10-2 Pa feletti 20 °C-
on

az anyagot olyan módon fogják használni, 
amely aeroszolokat, részecskéket vagy 
cseppeket hoz létre belélegezhető
mérettartományban (> 1% részecske w/w 
alapján, MMAD < 100 μm).
6.5.3. A bőrön keresztüli mód vizsgálata 
megfelelő, ha
1) a gyártás és/vagy használat során 
valószínű a bőrrel való érintkezés; és
2) a fiziko-kémiai tulajdonságok a bőrön 
keresztüli felszívódás jelentős mértékét 
sejtetik;
és
3) az alábbi feltételek egyike teljesül:
- toxicitást figyelnek meg a szájon 
keresztüli akut toxicitási tesztben alacsony 
dózisoknál; vagy
- szisztemikus hatásokat vagy a felszívódás 
más bizonyítékát figyelik meg bőr- és/vagy 
szem irritációs vizsgálatokban; vagy 
- in vitro tesztek jelentős bőrön keresztüli 
felszívódást jeleznek; vagy 
– jelentős bőrön keresztüli akut toxicitást 
vagy bőrbe történő behatolást figyeltek meg 
szerkezetileg kapcsolódó anyagoknál.
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A bőrön keresztüli mód vizsgálata nem 
megfelelő, ha a molekulasúly szerint a b
őrön keresztüli felszívódás nem valószínű
(MW > 800 vagy molekula-átmérő > 15 Å) 
és alacsony a zsírban oldódás (log Kow -1 
alatt vagy 4 felett).

Indoklás

The Commission proposal requires information on acute toxicity only for substances in 
quantities of 10 tonnes or more per year. Information on acute toxicity for one exposure 
route, however, should also be required for selected priority substances in the tonnage range 
of 1 to 10 tonnes, which will be identified in the screening that the Agency will perform as set 
out in Articles 43 aa. For non-priority substances only information that is already available 
is required to be submitted. Thereby, this more flexible system achieves overall a better 
balance between information needs and cost efficiency than the Commission proposal.  
(amendment linked to compromise  amendment 2 on Art. 5(2))

Módosítás: 325
V. melléklet 7.1.1. pont bal oszlop

7.1.1. Rövid távú toxicitási tesztelés Daphnia-
n 

7.1.1. Rövid távú toxicitási tesztelés Daphnia-
n vagy halakon

Indoklás

Undertakings should be free to submit existing short-term toxicity tests on fish instead of 
toxicity on daphnia

Módosítás: 326
V. melléklet 7.2. pont (új), bal oszlop

7.2.Lebomlás

7.2.1. Biotikus

7.2.1.1. Könnyű biológiai lebonthatóság
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Indoklás

The Commission proposal requires information on biodegradation only for substances in 
quantities of 10 tonnes or more per year. Such information should also be required for 
selected priority substances in the tonnage range of 1 to 10 tonnes, which will be identified in 
the screening that the Agency will perform as set out in Articles 43 aa. For non-priority 
substances only information that is already available is required to be submitted. (amendment 
linked to compromise amendment 2)

Módosítás: 327
V. melléklet 7.2. pont (új), jobb oszlop

7.2. A szimulációs vizsgálatokat (VII. 
melléklet, 7.2.1.2. - 7.2.1.4. pont) a 
bejegyeztetésre kötelezettnek kell 
javasolnia, amennyiben az I. melléklet 
szerint elvégzett vegyi anyagbiztonsági 
értékelés jelzi az anyag lebomlása további 
vizsgálatának szükségességét. A megfelelő
vizsgálat(ok) kiválasztása a biztonsági 
értékelés eredményeitől függ.
7.2.1.1. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha 
az anyag szervetlen.

Indoklás

The Commission proposal requires information on biodegradation only for substances in 
quantities of 10 tonnes or more per year. Such information should also be required for 
selected priority substances in the tonnage range of 1 to 10 tonnes, which will be identified in 
the screening that the Agency will perform as set out in Articles 43 aa. For non-priority 
substances only information that is already available is required to be submitted. (amendment 
linked to compromise amendment 2)

Módosítás: 328
VI. melléklet Bevezetés, első bekezdés
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E melléklet 1. oszlopa meghatározza a 
legalább 10 tonna mennyiségben gyártott 
vagy behozott minden anyagra vonatkozó
standard tájékoztatási követelményeket, a 
11. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint. 

E melléklet 1. oszlopa meghatározza az 
évente legalább 10 tonna mennyiségben 
gyártott vagy behozott anyagokra
vonatkozó standard tájékoztatási 
követelményeket.

Az 1. oszlopban meghatározott információt
be kell nyújtani az összes 100 tonna vagy 
nagyobb mennyiségben gyártott vagy 
importált anyag esetében a 11. cikk (1) 
bekezdésének c) pontja szerint.

Az 10 és 100 tonna közötti mennyiségű
anyagok esetében a 11. cikk (1) bekezdése 
b) pontja értelmében az anyag 
tulajdonságairól az V. melléklet szerinti 
információkat, valamint az összes további 
rendelkezésre álló információt be kell 
nyújtani a bejegyzési dokumentációban.

Indoklás

Módosítás: 329
IX. melléklet 1.5) pont 3. albekezdés

(3) a kategórián belül a tulajdonságok 
hatóképesség-változásának állandó a 
formája.

(3) a kategórián belül a tulajdonságok 
hatóképesség-változásának állandó a formája 
és közös a hatásmechanizmusa.

Indoklás

It seeks to substantiate the Grouping of substances and read-across approach allowing 
registration per group of substances and thereby significantly decreasing the number of 
dossiers submitted for registration. The amendment introduces a fourth criteria allowing for 
the grouping of substances with the same toxicity profiles. The amendment also provides for 
the obligation for the Commission to issue a detailed methodology

Módosítás: 330
IX. melléklet 1.5) pont (3a) albekezdés (új)
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Az összetett és változó összetételű anyagok 
osztályozásának, címkézésének és 
kockázatértékelésének végpontjai a jelentős 
összetevőik adataiból határozhatók meg az 
összetevőknek az anyagban előforduló
legmagasabb koncentrációiból. Az 
Ügynökség az érdekelt piaci résztvevőkkel 
és egyéb érdekelt felekkel folytatott 
konzultáció után a jogszabály elfogadását 
követő két éven belül kiad egy részletes és 
tudományosan igazolt módszertant az 
anyagok csoportosítására.

Indoklás

It seeks to substantiate the Grouping of substances and read-across approach allowing 
registration per group of substances and thereby significantly decreasing the number of 
dossiers submitted for registration. The amendment introduces a fourth criteria allowing for 
the grouping of substances with the same toxicity profiles. The amendment also provides for 
the obligation for the Commission to issue a detailed methodology

Módosítás: 331
XI. melléklet bevezetés első bekezdés

A melléklet célja annak meghatározása, hogy 
a végfelhasználók 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 szállítási láncban lejjebb 
levő más felhasználók megfelelően tudják 
ellenőrizni a veszélyeket. Az értékelésnek 
végig kell követnie az anyagot egész 
élettartama során, a végfelhasználóhoz saját 
használatra való eljutásától a szállítási 
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 végfelhasználók miként értékeljék és 
dokumentálják, hogy az általuk használt 
anyag(ok)ból eredő veszélyeket megfelelően 
ellenőrzik az anyagok olyan használata során, 
amely használat nem szerepel a 
rendelkezésükre bocsátott biztonsági 
adatlapon, továbbá a szállítási láncban lejjebb 
levő más felhasználók megfelelően tudják 
ellenőrizni a veszélyeket. Az értékelésnek 
végig kell követnie az anyagot egész 
élettartama során, a végfelhasználóhoz saját 
használatra való eljutásától a szállítási 
láncban történő további beazonosított évi 1
tonnás vagy nagyobb mennyiségű
felhasználásig. Az értékelésben figyelembe 
kell venni az anyag önmagában való, 
készítményben vagy készítménycsoportban 
történő felhasználását.
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Indoklás

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: 332
IX. melléklet 3. pont első bekezdés

A VII. és VIII. mellékletek szerinti 
kísérleteket el lehet hagyni a Vegyi 
Anyagbiztonsági jelentésben kidolgozott 
expozíciós leírás(ok) alapján.

A VI–VIII. mellékletek szerinti kísérleteket 
el lehet hagyni a Vegyi Anyagbiztonsági 
jelentésben kidolgozott expozíciós leírás(ok) 
alapján.

Indoklás

The aim of REACH is not to generate scientific information on all substances – regardless of 
actual risk – but to focus on information that is needed to adequately control the risks from 
the use of substances. 

Therefore also for substances between 10 and 100 tonnes, the generation of information shall 
not be required, if the exposure of humans or the environment is insignificant.

Módosítás: 333
IX. melléklet 3. pont (2a) bekezdés (új)

Az V. melléklet szerinti vizsgálat 
elhagyható, ha az expozíció elhanyagolható
és megfelelő indokolást és dokumentációt 
mutatnak be.

Indoklás

Also for substances below 10 tonnes selected as priority substances by the Agency’s 
screening, the generation of information shall not be required, if the exposure of humans or 
the environment is insignificant.

Módosítás 334
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IX. melléklet 3. pont

A VII. és VIII. mellékletek szerinti 
kísérleteket el lehet hagyni a Vegyi 
Anyagbiztonsági jelentésben kidolgozott 
expozíciós leírás(ok) alapján. 

A VI –VIII. mellékletek szerinti kísérleteket 
el lehet hagyni a Vegyi Anyagbiztonsági 
jelentésben kidolgozott expozíciós 
forgatókönyv(ek) vagy felhasználási és 
expozíciós kategóriák alapján.

Indoklás

The aim of REACH is not to generate scientific information on all substances – regardless of 
actual risk – but to focus on information that is needed to adequately control the risks from 
the use of substances. 

Therefore also for substances between 10 and 100 tonnes, the generation of information shall 
not be required, if the exposure of humans or the environment is insignificant.

Also for substances below 10 tonnes selected as priority substances by the Agency’s 
screening, the generation of information shall not be required, if the exposure of humans or 
the environment is insignificant. (amendment linked to compromise amendment 2)

Módosítás 335
IX. melléklet 3.1., 3.2. és 3.3. pont (új)

3.1. A VI –VIII. mellékletek szerinti 
kísérleteket el lehet hagyni a Vegyi 
Anyagbiztonsági jelentésben kidolgozott 
expozíciós forgatókönyv(ek) vagy 
felhasználási és expozíciós kategóriák 
alapján.

3.2. Információ elhagyása elfogadható, ha:

i) ha egy munkahelyen a környezeti levegő
koncentrációja nem haladja meg a 50 
µg/m³-t.

ii) az anyag gyártása és azonosított 
felhasználása(i) csak önmagában álló
létesítményekben történik.
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iii) az anyag olyan készítményben 
használatos az ipari vagy kereskedelmi 
szektorban, amelynek maximálisan 0,1%-
os a tömegkoncentrációja.

iv) az anyagot magánszemélyek mint 
fogyasztók 0,1%-ot meg nem haladó
koncentrációban használják.
v) az anyagot fogyasztói termékek 
gyártásánál használják, és:

a) az anyag teljes mértékben eltűnik a 
termék gyártása során; vagy
b) az anyag végleges összetevővé áll össze a 
termékben vagy valamely más módon a 
termék teljes mértékben tartalmazza azt.

3.3 Minden más esetben megfelelő indoklás 
és dokumentációt kell benyújtani, amely 
kitér a következőkre:

i) a környezeti elemek típusaira;

ii) az expozíciónak kitett emberi 
népességre;
iii) a kockázatkezelési intézkedésekre;

iv) az expozíció módjaira;

v) az expozíció időtartamára és 
gyakoriságára;

vi) az állatok életének védelmére.

Indoklás
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