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RÖVID INDOKOLÁS

The aim of a common chemicals policy within the single European market is not a subject of 
dispute.

This aim has to be achieved in a practicable and cost-effective way so as to safeguard 
competitiveness, innovation potential, and legal certainty on the one hand and, secondly, to 
protect health and the environment.

The problems entailed in the Commission proposal lie chiefly in its economic implications: the 
proposal is too bureaucratic, elaborate, and costly.

It is becoming clear that the quantity-based approach for which the Commission has opted will 
need to be abandoned in favour of an altogether different approach, namely, to mention some 
specific examples, OSOR (one substance – one registration), a risk-based approach combined 
as and where appropriate with a quantity-based approach (instead of rigid data requirements 
corresponding to quantity thresholds, the scope of testing requirements would be determined 
according to exposure), or prioritisation according to exposure categories, in the light of the 
potential risk.

Given the increasingly likely prospect of sweeping change, it would probably not be sensible 
for each of the committees consulted to embark on exhaustive discussion of the above points.
The new approaches, incidentally, will in turn raise new questions – not least of a legal nature 
– that will need to be considered in due course.

The Committee on Legal Affairs therefore wishes to comment only on those areas falling 
especially within its remit.

Legal aspects

The Committee approves of the choice of legal basis, Article 95 TEC, and legal instrument, a 
regulation.

Chemicals are traded across borders and can cause transboundary contamination. The goals 
laid down cannot be attained by the Member States on their own. The subsidiarity principle 
will consequently not be undermined.

The very substantial economic considerations affecting not just the chemical industry, but the 
European economy as a whole (competitive disadvantages for all products manufactured using 
chemicals) are significant – not least from the legal point of view – to the extent that they can 
involve infringement of the proportionality principle.

This applies especially when, because of stringent requirements, small volumes become 
inordinately expensive and hence to all intents and purposes impossible to produce.

Particular attention must be focused on legislative clarity and the protection of intellectual 
property.
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The new approaches being discussed may help to deal with the objections – including the legal 
misgivings – on precisely these points.

Individual matters

1) Relationship to other Community acts

The Committee is proposing that all areas already covered by other European legislation be 
removed from the scope of REACH, as defined in Article 2, so as to avert duplicate regulation 
and competition difficulties.

2) Downstream users

The Commission proposal significantly affects downstream users as well. When users are 
involved in a manufacturer’s registration procedure, they may be compelled to disclose 
formulae and trade secrets. If they wished to avoid doing so, they would have to register the 
substance themselves. The huge costs entailed go beyond acceptable limits.

3) Position of the Agency

The position of the Agency should be strengthened so as to enable the regulation to be 
implemented consistently.

4) Legal remedies

To protect legal rights, every Agency decision must be open to challenge by the party 
concerned.

5) Animal testing

The Committee welcomes the fact that the number of animal experiments is to be reduced by 
sharing test data. On the other hand, the disclosure of data relating to tests on vertebrate 
animals constitutes a considerable encroachment on proprietary rights. The time-frame 
applying to disclosure should be lengthened to 15 years.

6) Data protection/protection of know-how

When dealing with the data to be generated, it is necessary to weigh the need for transparency 
regarding dangerous substances against data protection and proprietary rights. It must be 
ensured that confidential data will not be published or passed on and business and trade secrets 
will be protected.

In addition, a registrant must be allowed to class particular information as confidential if its 
publication would damage him economically and would not serve the public interest.

The progress of discussions in the Commission, Council, and Parliament now needs to be 
followed carefully so as to ensure that the three institutions together will be able in the end to 
determine and implement the best possible approach. A further review may be required in due 
course.
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1 HL C …., …………, .. o.

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

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

ca) olyan anyagok, készítmények vagy 
áruk, amelyek a hulladékokról szóló
75/442/EGK irányelvet módosító
91/156/EGK tanácsi irányelv1 szerint 
hulladéknak minősülnek, illetve amelyek az 
1991. március 18-i 91/156/EGK tanácsi 
irányelv 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja 
szerinti, hulladékból újrahasznosítás 
céljával vagy energiaforrásként kinyert 
másodlagos nyersanyagok.
1HL L 78., 1991.3.26., 32. o.

Indokolás

The sectoral legislation on waste is in keeping with the provisions of REACH in terms of 
human health and environmental protection. Moreover, waste is exempted from authorisation 
and restrictions, but not from registration. The registration of waste serves no purpose, and it 
should be exclude from the scope of REACH. In the same way, secondary raw materials are 
already regulated by Directive 91/156/EEC.

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

(2a) E rendelet nem vonatkozik az alábbi 
termékekben felhasznált anyagokra:
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a) a 2309/93/EGK rendelet és a 
726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, valamint a 2001/82/EK és a
2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvek szerinti humán- és 
állatgyógyászatban használatos gyógyászati 
készítmények;
b) a 1788/2002/EK bizottsági rendelet 
szerinti élelmiszerek, beleértve a 
89/107/EGK tanácsi irányelv szerinti 
élelmiszer-adalékokat, valamint az 
1999/217/EK bizottsági határozat 
meghatározása szerinti aromaanyagokat is;

c) az 1831/2003/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerinti takarmányok, 
beleértve a 70/524/EGK tanácsi irányelv 
szerinti takarmány-adalékanyagokat is;
d) a 82/471/EGK tanácsi irányelv szerinti 
takarmányok;

e) orvostechnikai eszközök;
f) a 89/109/EGK tanácsi irányelv szerinti, 
élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő
anyagok;

g) a 91/414/EGK tanácsi irányelv szerinti 
növényvédő szerek;
h) a 98/8/EK tanácsi irányelv szerinti 
biocid termékek.
i) a 76/768/EGK tanácsi irányelv szerinti 
kozmetikai termékek;
j) a 93/42/EGK és a 98/79/EK irányelvek 
hatálya alá tartozó orvostechnikai 
eszközök.
k) az 1935/2004/EK rendelet hatálya alá
tartozó, élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő
anyagok.

Indokolás

The above exceptions should apply not just to Title II, but to the entire regulation. In 
addition, substances should only be covered in so far as they are intended for a particular 
purpose.

Módosítás: 3
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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 olyan különleges 
készítmények, amelyeket saját természetükb
ől adódó jellemzőik alapján kell értékelni.

Indokolás

Metallic alloys are considered in current EU legislation to be “preparations”. However, the 
individual substances are melted together to form an alloy with a new crystalline structure 
from which they cannot be separated by mechanical means and which has completely 
different properties from the initial substances.

Módosítás: 4
3. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A fémötvözet olyan, makroszkopikus 
szinten homogén fémes anyag, amely két 
vagy több elemből áll, amelyek úgy 
kapcsolódnak egymáshoz, hogy 
mechanikus behatással nem lehet azokat 
szétválasztani;

Indokolás

The UN adopted a definition of metallic alloys within the context of the Globally Harmonized 
System for Chemical Classification and Labeling (GHS) in December 2002 and published it 
in March 2003. The introduction of this definition in REACH would harmonize the definitions 
in and requirements of the dangerous preparations directive (1999/45/EC), GHS and 
REACH.

Módosítás: 5
3. cikk (25) bekezdés
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(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 
annak természetéből adódó kémiai 
tulajdonságai alapján történő, önmagában 
vagy készítményben való olyan felhasználása, 
vagy egy készítmény olyan felhasználása, 
amely a szállítói lánc egyik szereplőjének a 
szándékában áll, vagy amelyet vele a 
közvetlenül őt követő felhasználó írásban 
tudat, és amelyre kiterjed az érintett későbbi 
felhasználóval közölt biztonsági adatlap;

Indokolás

The definition of identified use should not include 'own use' since the obligation on notifying 
a specific use often entails revealing a technical strategy and unfair exposure to competition.
This obstacle is overcome through the reference to intrinsic properties. This amendment is 
linked to the other amendments to the Articles under Title I: General Issues.

Módosítás: 6
4. cikk (1) bekezdés

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

törölve

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

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

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

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

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

Indokolás

Consequence of the amendment inserting a new Article 2(2a).
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Módosítás: 7
9. cikk a) pont xa) alpont (új)

xa) igazolás arról, hogy a bejegyeztetésre 
kötelezett tulajdonosa azoknak az eredeti 
tanulmányoknak, amelyekből a 9. cikk a) 
pontjának vi. alpontjában említett 
összefoglalások készültek, vagy hogy 
birtokában van az eredeti tanulmányok 
tulajdonosának írásbeli hozzájárulása 
ahhoz, hogy azokra hivatkozzon;

Indokolás

This amendment is necessary in order to guarantee ownership rights in test data.

Módosítás: 8
10. cikk (1) bekezdés első és (1a) albekezdés (új)

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

Ha egy anyagot a Közösségben két vagy 
több gyártó szándékozik gyártani, illetőleg 
két vagy több importőr szándékozik behozni, 
a bejegyzés céljából konzorciumot 
alakíthatnak. Az adatmegosztás a gerinces 
állatokon végzett kísérletekből, valamint a 
bejegyeztetéshez szükséges minden kísérletb
ől származó adat tekintetében kötelező.

A közszféra által, illetve a köz- és 
magánszféra által közösen alakított 
konzorciumok létrehozását ugyancsak 
támogatni kell annak érdekében, hogy 
hozzáférést biztosítsanak a KKV-k és a 
KKV-k szövetségei számára.

Indokolás

This amendment stems from the need to simplify the registration process, above all so as to 
reduce and rationalise the costs borne by SMEs, and seeks to ensure access to consortia by 
SMEs and SME associations, not least with a view to preventing any abuse of dominant 
positions. It is linked to the other amendments tabled to the articles in Title II: Registration of 
substances.
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Módosítás: 9
10. cikk (1) bekezdés negyedik albekezdés

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

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

Indokolás

Particularly when drawing up the substance safety report there need to be flexible rules which 
would permit the members of the consortium to submit parts of the substance safety report 
jointly, or each member to submit his part separately.

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

A konzorciumokban részt vevő gyártók 
vagy importőrök támogatásához a Bizottság 
iránymutatásokat dolgoz ki a 
versenyjognak való megfelelés érdekében.

Indokolás

Guidelines are necessary in order to facilitate or permit both the creation of consortia by 
producers and importers, and the work of such consortia. Such guidelines are also essential 
as an incentive to the formation of consortia, since there will otherwise be considerable legal 
uncertainty.

Módosítás: 11
10. cikk (2) bekezdés

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

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

Indokolás

Costs should be shared under a flexible system so as to encourage registrants to form 
consortia.
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Módosítás: 12
12. cikk (4) bekezdés első albekezdés

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.

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: 13
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
részét fizetik.

Indokolás

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

Módosítás: 14
23. cikk (1) bekezdés
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(1) A szükségtelen állatkísérletek elkerülése 
érdekében e rendelet alkalmazásában 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 alkalmazásában csak 
akkor folytathatók kísérletek gerinces 
állatokon, ha a szükséges ismeretek másképp 
nem szerezhetők meg.

Indokolás

Deletion for clarification.

Módosítás: 15
23. cikk (3) bekezdés

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

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

Indokolás

Making data available amounts to a considerable encroachment on proprietary rights. The 
time-frame should therefore be lengthened to at least 15 years.

Módosítás: 16
24. cikk (3) bekezdés a) pont

a) megnevezése; a) megnevezése a 115. és 116. cikk 
figyelembe vétele mellett;

Indokolás

Helps to protect trade secrets more securely.

Módosítás: 17
24. cikk (5) bekezdés első 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 
megállapítja, hogy a korábbi 
bejegyeztetésre kötelezett egyetért-e 
azonosító adatainak közlésével. Ha igen, 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 a previous registrant constitutes confidential information within the meaning 
of Article 116.

Módosítás: 18
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.

Módosítás: 19
25. cikk (2) bekezdés
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(2) Ugyanazon anyag potenciális és korábbi 
bejegyeztetésre kötelezettjei minden ésszerű
lépést megtesznek annak érdekében, hogy 
megállapodásra jussanak a bármilyen típusú
kísérletet magukban foglaló kutatások 
megosztása és rendelkezésre bocsátása 
tárgyában. Ez a megállapodás helyettesíthető
azzal, hogy az ügyet döntőbizottság elé
viszik, és elfogadják a döntőbizottsági 
végzést.

(2) Ugyanazon anyag potenciális és korábbi 
bejegyeztetésre kötelezettjei minden ésszerű
lépést megtesznek annak érdekében, hogy 
megállapodásra jussanak a gerinces 
állatokon végzett bármilyen típusú kísérletet 
magukban foglaló kutatások megosztása és 
rendelkezésre bocsátása tárgyában. Ez a 
megállapodás helyettesíthető azzal, hogy az 
ügyet döntőbizottság elé viszik, és elfogadják 
a döntőbizottsági végzést

Indokolás

Clarifies the point that data sharing under the regulation is confined to data relating to tests 
on vertebrate animals.

Módosítás: 20
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 általuk 
igazolt költségek megfelelő részét.

Indokolás

The arrangement regarding costs should be more flexible.

Módosítás: 21
25. cikk (6) bekezdés
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(6) Ha a korábbi bejegyeztetésre kötelezettek 
az (5) bekezdésben megszabott határidőn 
belül nem tájékoztatják a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezettet és az 
Ügynökséget a költségekről, az Ügynökség 
kérésre határozatot hoz arról, hogy a kérés 
szerint a potenciális bejegyeztetésre 
kötelezett rendelkezésére bocsátja az érintett 
vizsgálatok összegzését vagy adott esetben 
alapvető vizsgálati összefoglalását. A korábbi 
bejegyeztetésre kötelezettek igényt 
tarthatnak a potenciális bejegyeztetésre 
kötelezettel szemben a költségek 50%-ára, 
amelyet a nemzeti bíróságokon 
érvényesíthetnek.

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

Módosítás: 22
25. cikk, (8) bekezdés

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

(8) Ha a korábbi bejegyeztetésre kötelezett 
ezt kéri, a 19. cikk (1) bekezdése szerinti 
bejegyzési várakozási idő az új 
bejegyeztetésre kötelezett számára 
meghosszabbodik azzal az időtartammal, 
amely a megfelelő vizsgálatok és a 
szükséges kiértékelések elvégzéséhez 
szükséges tényleges időráfordításnak felel 
meg.

Indokolás

The period concerned has to correspond to the time actually taken to carry out the 
experiments and gather the relevant data.

Módosítás: 23
46. cikk (2) bekezdés
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(2) Az anyag értékelésének befejezését követ
ően az illetékes hatóság az 56. cikk (3) 
bekezdése és a 66. cikk (2) bekezdése 
alkalmazásában 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 illetékes hatóság az 56. cikk (3) 
bekezdése és a 66. cikk (2) bekezdése 
alkalmazásában 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. Az 
értékelési eljárás során szerzett adatokkal 
kapcsolatos következtetések 
megfogalmazása előtt az érintett 
bejegyeztetésre kötelezettek számára lehet
őséget biztosítanak arra, hogy kifejtsék 
álláspontjukat. Az Ügynökség 
következtetéseiben figyelembe veszi a 
bejegyeztetésre kötelezettek álláspontját.

Indokolás

The conclusions which close the evaluation procedure are likely to have a number of effects 
on producers and importers, even if they do not introduce any specific restrictions or 
authorisation measures, e.g. the requirement to adjust data in the safety data sheet. In view of 
these burdensome effects it is necessary to allow the registrants affected the right to be heard 
before the conclusions are drawn up.

Módosítás: 24
49. cikk (8) bekezdés

(8) Az Ügynökség (3) és (6) bekezdés 
szerinti határozatai ellen a 87., 88. és 89. 
cikkel összhangban fellebbezést lehet 
benyújtani.

(8) Az Ügynökség határozatai ellen a 87., 
88. és 89. cikkel összhangban fellebbezést 
lehet benyújtani.

Indokolás

Appeals pursuant to Articles 87 to 89 should not be confined to decisions under particular 
paragraphs, but should be admissible in all cases. This amendment should be taken in 
conjunction with the other amendments tabled to the articles of Title VI, Substance 
Evaluation.
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Módosítás: 25
53. cikk (5) bekezdés

(5) Az (1) és (2) bekezdést nem kell 
alkalmazni az anyagok alábbi 
felhasználásaira:

(5) Az (1) és (2) bekezdést nem kell 
alkalmazni az anyagok alábbi 
felhasználásaira:

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

a) telephelyen elkülönített köztes termékként 
vagy szállított köztes termékként történő
felhasználások;

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

b) a 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben szabályozott 
motorüzemanyagként való 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;

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

d) a 89/107/EGK irányelv hatálya alá
tartozó élelmiszer-adalékanyagként való
felhasználások;
e) a 70/524/EGK irányelv hatálya alá
tartozó takarmány-adalékanyagokként való
felhasználások;
f) az 1999/217/EK határozat hatálya alá
tartozó, élelmiszerekben használt 
aromaanyagként való felhasználások;
g) telephelyen elkülönített köztes termékként 
vagy szállított köztes termékként történő
felhasználások;
h) a 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben szabályozott 
motorüzemanyagként való felhasználások;
i) az ásványolajtermékek üzemanyagként 
való felhasználása a mozgatható vagy 
rögzített tüzelőberendezésekben, valamint 
felhasználás üzemanyagként zárt 
rendszerekben.

Indokolás

The justification stems from the amendment inserting a new Article 2(2a).

Módosítás: 26
53. cikk (5) bekezdés g) pont
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g) telephelyen elkülönített köztes termékként 
vagy szállított köztes termékként történő
felhasználások;

g) telephelyen elkülönített köztes termékként 
vagy szállított köztes termékként történő
felhasználások, évi 1000 tonnát meghaladó
előállított/importált mennyiség esetén is;

Indokolás

Specifies that for transported isolated intermediates, quantities in excess of 1000 tonnes per 
year also apply. This amendment is linked to the other amendments to the Articles under Title 
VII: Authorisation.

Módosítás: 27
53. cikk (6) bekezdés

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

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

a) a 76/768/EGK irányelv hatálya alá tartozó
kozmetikai termékekben történő
felhasználások;

a) a 76/768/EGK irányelv hatálya alá tartozó
kozmetikai termékekben történő
felhasználások;

b) a 89/109/EGK irányelv hatálya alá
tartozó, élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő
anyagokban történő felhasználások.

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.  In addition to this, substances already 
regulated by the respective, and duly integrated, vertical regulations should be excluded from 
the scope of the REACH Directive.

Módosítás: 28
53. cikk (7) bekezdés a) pont

a) az 54. cikk d), e) és f) pontjában említett 
anyagokra, amelyek koncentrációja 
alacsonyabb, mint 0,1%;

a) az 54. cikk d) és e) pontjában említett 
anyagokra, amelyek koncentrációja 
alacsonyabb, mint 0,1%;



AD\580430HU.doc 19/30 PE 357.686v02-00

HU

Indokolás

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 the Articles under Title VII: Authorisation.

Módosítás: 29
53. cikk (7a) bekezdés (új)

(7a) Az (1) bekezdés nem vonatkozik azokra 
az esetekre, ahol egy anyagot önmagában, 
készítményben vagy termékben a XVI. és 
XVII. mellékletben megállapított 
feltételeknek és korlátozásoknak megfelel
ően használnak fel.

Indokolás

This amendment clarifies that the decisions already taken by the EU Council of Ministers and 
the European Parliament on the basis of Directive 76/769/EEC, or taken in the future by the 
Commission under the procedure described in Article 130 – Comitology – should not be 
subject to further discussions. It should not be left to the Commission's discretion to decide 
whether and to what extent to exempt substances and uses already regulated. This amendment 
is linked to the other amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

Módosítás: 30
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. Lehetőséget kell 
biztosítani az érintett bejegyeztetésre 
kötelezetteknek, hogy előzetesen 
kifejthessék álláspontjukat. Amennyiben a 
tagállami bizottság nem ér el egyhangú
megállapodást, a beterjesztéstől számított 30 
napon belül egy véleményt kell elfogadnia.
Lehetőséget kell biztosítani az érintett 
bejegyeztetésre kötelezetteknek, hogy a 
vélemény megfogalmazása előtt 
kifejthessék álláspontjukat. Az Ügynökség 
továbbítja ezt a véleményt a Bizottságnak, 
amely tartalmazza a kisebbségi véleménnyel 
kapcsolatos információkat is, az érintett 
bejegyeztetésre kötelezettek álláspontját, 
valamint adott esetben annak okát, hogy 
ezen álláspontok miért nem tükröződnek a 
véleményben.

Indokolás

The opinion of the Agency may under certain circumstances take place upstream of the 
comitology procedure, and thus constitutes a burdensome measure for the registrants 
concerned. It is therefore necessary to allow the registrants concerned the right to be heard 
before the opinion is drafted.

Módosítás: 31
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 
elő egy a XIV. melléklet követelményeinek 
megfelelő dokumentációt. Amennyiben a 
dokumentáció igazolja, hogy a meglévő
intézkedéseken túl közösségi szintű
fellépésre van szükség, az Ügynökség a 
korlátozásra vonatkozó eljárás 
kezdeményezése érdekében korlátozásokat 
javasol.

(1) Amennyiben 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 
elő egy a XIV. melléklet követelményeinek 
megfelelő dokumentációt. A dokumentáció
elkészítése előtt az Ügynökség lehetőséget 
biztosít az érintett bejegyeztetésre 
kötelezetteknek, hogy kifejtsék 
álláspontjukat. 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.

Az Ügynökség hivatkozik az e rendelet 
alapján hozzá benyújtott tagállami 
dokumentációkra, a vegyi anyagbiztonsági 
jelentésre, illetve kockázatértékelésre.
Hivatkozik továbbá az érintett 
bejegyeztetésre kötelezettek álláspontjára és 
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 contains a restrictive proposal and is thus a burdensome measure for the 
registrants concerned. It is therefore necessary, before drawing up the dossier, to allow the 
registrants concerned the right of consultation and to take account, when drawing up the 
dossier, of statements made by the registrants concerned.

Módosítás: 32
69. cikk (1a) bekezdés (új)
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(1a) A vélemények közzététele előtt az 
Ügynökség lehetőséget biztosít az érintett 
bejegyeztetésre kötelezetteknek, hogy 
kifejtsék álláspontjukat.

Indokolás

The opinions of the committees may represent a burdensome measure for the registrants 
concerned. It is therefore necessary to give the registrants concerned the opportunity to 
express their views in the hope that these may subsequently be reflected in the comitology 
procedure.

Módosítás: 33
69. cikk (3) bekezdés

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

(3) Az Ügynökség kérésre a Bizottság 
rendelkezésére bocsátja az összes benyújtott 
vagy megvizsgált dokumentumot és 
bizonyítékot. Átadja az érintett 
bejegyeztetésre kötelezettek véleményét is.

Módosítás: 34
73. cikk (2) bekezdés e) pont

e) közzéteszi az azzal kapcsolatos 
információkat, hogy a 116. cikk (1) 
bekezdésével összhangban jelenleg mely 
anyagokat értékelik, illetve a kézhezvételtől 
számított 90 napon belül mely anyagokat 
értékelték az Ügynökségnél;

törölve

Indokolás

If an evaluation were published while it was still unfinished, the public could easily be 
induced to take a hostile attitude to a substance, and hence its manufacturer or importer, or 
damn them in advance.

Módosítás: 35
75. cikk (1) bekezdés



AD\580430HU.doc 23/30 PE 357.686v02-00

HU

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

(1) Az igazgatóság a Bizottság által 
kinevezett négy képviselőből és a Tanács 
által az Európai Parlamenttel folytatott 
konzultációt követően kinevezett tíz tagból 
áll, akik közül négyet egyenlő arányban a 
fogyasztókat, az iparágat és a KKV-kat 
képviselő szövetségekben szerzett 
tapasztalataik alapján kell kiválasztani.

Indokolás

The composition of the Management Board should be carefully balanced. This is required by 
recital 74 of the REACH proposal. It is essential to guarantee the involvement of all the 
institutions, hence consultation of the European Parliament, and at the same time to ensure 
the permanent presence of members chosen equally from among associations representing 
consumers, industry (large firms) and SMEs, i.e. all stakeholders in the chemicals sector.

Módosítás: 36
83. cikk (2) bekezdés második albekezdés

(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: 37
85. cikk (3) bekezdés



PE 357.686v02-00 24/30 AD\580430HU.doc

HU

(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 listából az 
igazgatóság nevezi ki a kémiai biztonság, a 
természettudományok, illetve a szabályozás 
és peres eljárások terén szerzett 
tapasztalataik és szakértelmük alapján. A 
tagok egyikének bírói tisztségre jogosító
képzettséggel kell rendelkeznie.

Indokolás

Given the sphere of responsibility in which the Board of Appeal will be called upon to 
operate, one of its members should be qualified to hold the office of judge.

Módosítás: 38
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 határozataival, 
következtetéseivel és véleményeivel szemben 
fellebbezést lehet benyújtani.

Indokolás

A right of appeal must exist against every decision.

Módosítás: 39
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 ötévente 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.

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

Az első jelentést azonban az e rendelet 
hatálybalépését követő harmadik évben
nyújtják be.
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Módosítás: 40
114. cikk (2) bekezdés

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

(2) Az Ügynökség ötévente 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 tizedik évben nyújtják be.

Módosítás: 41
116. cikk (1) bekezdés bevezető rész

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

(1) Az alábbi információkat nem kell 
bizalmas jellegűnek tekinteni, amennyiben a 
gyártó vagy az importőr nem emelt kifogást 
ez ellen, és az közérdekre hivatkozva sem 
kifogásolható:

Indokolás

It must be permissible in individual cases to class given information as confidential.

Módosítás: 42
116. cikk (1) bekezdés j) pont

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

törölve

Indokolás

Methods of analysis constitute confidential information and are of no significance to the
general public. This amendment is linked to the other amendments tabled to the articles 
contained in Title XI: Information

Módosítás: 43
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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: 44
116. cikk (1) bekezdés f) pont

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

törölve

Indokolás

These values should likewise not be made accessible to competitors without due 
consideration. They do not have to be disclosed under existing law.

Módosítás: 45
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;

i) a biztonsági adatlapon szereplő, kötelez
ően előírt adatok;

Indokolás

The safety data sheet often contains additional information intended solely for direct 
customers, one example being more detailed indications regarding use.

Módosítás: 46
116. cikk (2) bekezdés -a) pont (új)

-a) a bejegyeztetésre kötelezett és minden 
más bejelentésre kötelezett azonosító adatai 
és címe;
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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: 47
116. cikk (2) bekezdés da) pont (új)

da) amennyiben a VII. vagy VIII. melléklet 
előírja, azon analitikai módszerek, amelyek 
lehetővé teszik a veszélyes anyag 
kimutatását a környezetbe történő
kibocsátáskor, valamint az emberre 
gyakorolt közvetlen expozíciós hatás 
megállapítását;

Indokolás

Analytical methods should be treated as confidential and do not concern the general public.
This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the 
articles of Title XI, Information.

Módosítás: 48
116. cikk (3) bekezdés

(3) Az összes többi információt a 115. cikkel 
összhangban hozzáférhetővé teszik.

(3) Az összes többi információ a 7. cikk (9) 
bekezdése szerint bizalmasan kezelendő, 
valamint a 47. cikk szerinti elkülönített 
köztes anyagokra vonatkozó információk 
kivételével azokat a 115. cikkel összhangban 
hozzáférhetővé teszik.

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: 49
120. cikk
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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 kidolgozandó
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

The public in the Member States should be informed under standard arrangements.

Módosítás: 50
122. cikk

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

A tagállamok fenntartják a hivatalos ellen
őrzések rendszerét és az adott 
körülményeknek megfelelő tevékenységeket 
az Ügynökség által kidolgozandó
iránymutatásoknak megfelelően.

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: 51
123. cikk (1) bekezdés

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

(1) A tagállamok az Ügynökség által 
kidolgozandó iránymutatásoknak megfelel
ően 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.
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Indokolás

There should be a standard penalty system, and the provisions should be enforced uniformly.

Módosítás: 52
II. melléklet új sor

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

231-096-4          Vas                    7439-89-6

Indokolás

Iron has been used for thousands of years without any evidence that iron presents risks to 
human health or the environment. Because iron is a high tonnage material, it is likely to have 
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: 53
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, anyagok, és az ezekből (a 2003/96/EK 
tanácsi irányelvben meghatározott) 
ásványtani eljárásokkal vagy fizikai 
átalakítással nyert anyagok;

Indokolás

The handling of ores is exclusively professional and they are never encountered by the 
general public. Potential risks are already covered by IPPC Directive and the workplace 
legislation. Mineralogical and physical transformation processes of minerals and ores do not 
change the chemical composition of these materials. The materials derived from these 
processes, as ceramic frits, are other mineral based materials should be exempted from 
registration as well. The term “Chemically modified” is not defined and therefore leads to 
legal uncertainty.

Módosítás: 54
III. melléklet (9) bekezdés
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(9) Földgáz, nyersolaj, szén. (9) Földgáz, kokszólókemence-gáz, 
kohógáz, bázisos oxidáló konverterből 
származó gáz, nyersolaj, szén, koksz.

Indokolás

Process gases are produced and used within closed systems. All transport is by pipe line and 
the gases are never encountered by the general public. Coke results from de-gasifying coal.
In this process benzene, toluene and other materials are extracted from coal. Coke has fewer 
intrinsic hazardous properties and should therefore be exempted from registration.  The 
specified gases are produced as by-products in coke ovens and integrated steel mills. They 
are used to produce energy and heat. They should be treated equally with the natural energy 
sources and be exempt from registration.

Módosítás: 55
(8) preambulumbekezdés

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

(8) A vegyi anyagokkal összefüggő
kockázatok kezeléséért azokat a 
vállalkozásokat kell felelőssé tenni, amelyek 
ezeket az anyagokat gyártják, importálják, 
forgalomba hozzák és felhasználják. A kis- és 
középvállalkozások a 2003. május 6-i 
2003/361/EK ajánlásban ekként 
meghatározott vállalkozások.

Indokolás

In the interests of a 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: 56
(8a) preambulumbekezdés (új)
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(8a) A felelősségre vonatkozó hatályos 
jogszabályokból egyértelműen következik, 
hogy minden gyártónak, importőrnek vagy 
későbbi felhasználónak, aki egy anyaggal, 
készítménnyel vagy egy anyagot vagy 
készítményt tartalmazó termékkel 
tevékenységeket folytat vagy azt tervezi –
beleértve annak előállítását, behozatalát és 
felhasználását is –, és aki tudja vagy ésszer
űen előre láthatja, hogy tevékenységének 
ártalmas hatása lehet az emberi egészségre 
vagy a környezetre, minden tőle ésszerűen 
elvárható erőfeszítést meg kell tennie az 
ilyen hatások megelőzése, csökkentése vagy 
orvoslása érdekében.

Indokolás

This amendment draws attention to the duty of care on the part of producers, importers and 
downstream users.
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