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RÖVID INDOKOLÁS

Az alábbiakban módosított formájában ez a javaslat az 1980–1990-es években az ILO 
(Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) által elindított, a későbbiekben újraindított, majd az 
ENSZ Környezetvédelmi és Fejlesztési Konferenciája által kibővített folyamat jelentős 
szakasza.

A vegyi anyagok besorolásának és címkézésének „globálisan harmonizált rendszere” (angol 
betűszava GHS) többek között azzal a célkitűzéssel született, hogy meghatározza a vegyi 
anyagok és keverékek besorolásának kritériumait az említett anyagok és keverékek fizikai 
kockázatai, az egézségre és a környezetre jelentett veszélyei alapján, továbbá az ezen 
veszélyekkel kapcsolatos kommunikáció elemeit harmonizálja és rendelkezzék a címkézést és 
biztonsági adatlapokat illetően.

Az előadó csakis örömének adhat hangot e kezdeményezés kapcsán, mivel a világszintű 
megközelítés teljes mértékben összeegyeztethető az egészség és a környezet fokozott 
védelmének és a termékek nemzetközi cseréjének célkitűzésével.

A Bizottság javaslata harmonizálja az anyagok és keverékek besorolására, címkézésére és 
csomagolására vonatkozó szabályokat. Arra kötelezi a vállalkozásokat, hogy saját maguk 
sorolják be anyagaikat és keverékeiket, és a besorolásokat jelentsék be. A VI. mellékletben 
létrehozza a közösségi szinten besorolt anyagok harmonizált jegyzékét. Végül létrehoz egy 
besorolási és címkézési jegyzéket, amely a fent említett bejelentéseket és harmonizált 
besorolásokat fogja tartalmazni.

Mind a határidők, mind a tonnaforgalom, vagy a mellékletek, különösen a VI. melléklet 
alapján történő megközelítés szempontjából fontos lenne a REACH-csel való összehangolás.

A Bizottság javaslata szerint a VI. melléklet 3. része kötelező érvényű. Ez a rész csak – a 
REACH-nek és a rendelettervezet 38. cikkének megfelelően – közösségi szinten továbbra is 
harmonizált osztályozásokat tartalmazhat, konkrétan: a rákkeltő, mutagén, reprodukciós 
toxicitású (CMR), légúti allergén tulajdonságokat, illetve egyes, kellőképpen megindokolt 
specifikus eseteket (38. cikk (2) bekezdés).

Javasoljuk, hogy a VI. melléklet bővüljön ki egy 4. résszel is, amely az olyan veszélyes 
anyagok osztályozását és címkézési tudnivalóit tartalmazza, amelyek esetében a 67/548/EGK 
irányelv keretében a 38. cikk (1) bekezdésében nem említett veszélykategóriák tekintetében 
már megtörtént a közösségi harmonizáció, ugyanis ezek az osztályozási és címkézési 
szempontok az I. mellékletnek megfelelően már átvételre kerültek az osztályozási és 
címkézési kritériumok figyelembevétele mellett.

A Bizottság azon javaslata, hogy ezeket a besorolásokat a VI. melléklet 3. részében 
ismertesse, ugyanúgy, ahogy a 38. cikk alkalmazásaként, a 39. és 40. cikkekben 
meghatározott eljárásoknak megfelelően, a továbbiakban harmonizálandó besorolásokat, több 
hátránnyal is jár:

- a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében szereplő besorolásokat egyeztetés nélkül „írták át” 
GHS-besorolásokká;
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- a jelenlegi és a GHS-kritériumok közötti pontos megfelelés sok anyag esetében fellépő 
hiánya miatt eltérést engedélyez a VI. melléklet 3. részében meghatározott osztályozástól;

- a 4. cikk (6) bekezdésének rendelkezése, amely a VI. melléklet 3. részében meghatározott 
besorolás „kiegészítését” írja elő, csak például a 38. cikkben előírtakhoz hasonló „részleges” 
besorolásokra alkalmazható;

- mivel ezeknek a besorolásoknak a felülvizsgálatára és frissítésére vonatkozóan nincs előírás, 
fokozatosan elévülnek. Ha kötelezőek, nem lesz lehetőség az új adatok – különösen a 
REACH-rendelet alkalmazásából fakadóak – figyelembevételére.

A VI. melléklet 4. részét tehát olyan nem kötelező érvényű referenciaeszközként kell 
tekinteni, amelyet az ipar és a hatóságok széles körben alkalmazni fognak.

Ekképpen a Bizottság, a tagállamok és az ipar szakértői által a 67/548/EGK irányelv I. 
mellékletének összeállítása érdekében évtizedeken át végzett munka „nem vész kárba”, és a 
GHS kritériumait is teljes mértékben alkalmazni lehet.

A VI. melléklet 4. részében meghatározottaktól eltérő besorolást és címkézést alkalmazó
szállítóknak a 49. cikk értelmében be kell tudniuk bizonyítani az illetékes hatóságok előtt, 
hogy megfelelőképpen alkalmazták az I. melléklet 2–5. részében meghatározott 
kritériumokat.

Ha a VI. melléklet – 3. részétől eltekintve – nem kötelező érvényű, azzal a kettős előnnyel is 
járna, hogy elkerülhetők lennének a 2. fejezet és maga az V. cím tárgyát képező besorolási és 
címkézési jegyzék körüli félreértések, ellentmondások, kétértelműségek, és a rendelet nem 
akadályozná a nemzetközi cseréket sem.

A végtermékről rendelkezésre álló információ tekintetében – mivel a Bizottság az előállítás 
utáni szakaszt választotta – az eljárás során alapvetően az információ minőségére és 
helytállóságára, nem pedig a mennyiségére kell a hangsúlyt fektetni.

Végezetül, mivel világszintű rendszerről van szó, lényeges, hogy a készülőben lévő rendelet 
ne támasszon olyan követelményeket az európai vállalatokkal szemben, amelyeknek 
nemzetközi partnereik nincsenek alávetve.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az 
alábbi módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás 1
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7 PREAMBULUMBEKEZDÉS

(7) A vállalkozásokat érintő előnyök 
növekedni fognak, mivel egyre több ország 
fogadja el jogszabályaiban a GHS-
kritériumokat. A Közösségnek e folyamat 
élére kell állnia hogy a többi országot is erre 
ösztönözze, továbbá hogy versenyelőnyt 
teremtsen a Közösség ipara számára.

(7) A vállalkozásokat érintő előnyök 
növekedni fognak, mivel egyre több ország 
fogadja el jogszabályaiban a GHS-
kritériumokat. A Közösségnek e folyamat 
élére kell állnia hogy a többi országot is erre 
ösztönözze, továbbá hogy versenyelőnyt 
teremtsen a Közösség ipara és különösen a 
kis és középvállalkozások (KKV-k) számára.

Indokolás

A Bizottság szervezésében 2006. augusztus 21. és október 21. között tartott on-line 
konzultáció során 370 válasz érkezett vállalkozásoktól, és ezek 45%-a 250 alkalmazottnál 
kevesebbet foglalkoztat.

Módosítás 2
19 PREAMBULUMBEKEZDÉS

(19) A keverékekben lévő veszélyes 
anyagokra vonatkozó tájékoztatás biztosítása 
érdekében adott esetben a keveréket is 
címkével kell ellátni, ha legalább egy 
veszélyesként besorolt anyagot tartalmaz, 
még abban az esetben is, ha maga a keverék 
nincs veszélyesként besorolva.

(19) A keverékekben lévő veszélyes 
anyagokra vonatkozó tájékoztatás és a tőlük 
való védekezés biztosítása érdekében adott 
esetben a keveréket is címkével kell ellátni, 
ha legalább egy veszélyesként besorolt 
anyagot tartalmaz, még abban az esetben is, 
ha maga a keverék nincs veszélyesként 
besorolva.

Indokolás

 Az osztályozás, címkézés és csomagolás nem pusztán tájékoztatási célokat szolgál, de a 
fogyasztói egészség és a környezet védelmét is.

Módosítás 3
21 PREAMBULUMBEKEZDÉS

(21) Bár valamennyi anyag vagy keverék 
besorolása elvégezhető a rendelkezésre álló 
információ alapján, az e rendelet 
alkalmazásában felhasználni kívánt
rendelkezésre álló információnak lehetőség 
szerint meg kell felelnie az 1907/2006/EK 
rendelet vonatkozó rendelkezéseinek, a 
szállítási rendelkezéseknek vagy az 

(21) Valamennyi anyag vagy keverék 
besorolása elvégezhető a rendelkezésre álló 
információ alapján, amit az e rendelet 
céljaira kell felhasználni, és aminek
lehetőség szerint meg kell felelnie az 
1907/2006/EK rendelet vonatkozó 
rendelkezéseinek, a szállítási 
rendelkezéseknek vagy az információ 
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információ elismerésére vonatkozó 
nemzetközi elveknek vagy eljárásoknak, 
hogy biztosítsa az eredmények minőségét és 
összevethetőségét, valamint az egyéb 
követelményekkel való konzisztenciát 
nemzetközi vagy közösségi szinten. 
Ugyanez alkalmazandó abban az esetben is, 
ha a szállító új információk előállítását 
választja.

elismerésére vonatkozó nemzetközi 
elveknek vagy eljárásoknak, hogy biztosítsa 
az eredmények minőségét és 
összevethetőségét, valamint az egyéb 
követelményekkel való konzisztenciát 
nemzetközi vagy közösségi szinten. 
Ugyanez alkalmazandó abban az esetben is, 
ha a szállító új információk előállítását 
választja.

Indokolás

Világosan meg kell fogalmazni azt, hogy egy anyag vagy keverék besorolásakor minden 
rendelkezésre álló releváns információt figyelembe kell tudni venni.

Módosítás 4
25 PREAMBULUMBEKEZDÉS

(25) A fizikai veszélyeket illetően mindig 
szükségesek új információk, kivéve, ha már 
vannak adatok, illetve a 2. részben 
ismertetett eltérés esetén.

(25) (25) A vegyi anyagok vagy keverékek
fizikai veszélyeinek meghatározását célzó 
kísérletek mindig szükségesek, kivéve, ha a 
szükséges megbízható adatok már 
rendelkezésre állanak, illetve a 2. részben 
ismertetett eltérés esetén.

Módosítás 5
44 PREAMBULUMBEKEZDÉS

(44) A hatóságok erőforrásait a
legveszélyesebb anyagokra kell 
összpontosítani. Biztosítani kell ezért, hogy 
az illetékes hatóságok vagy a szállítók 
javaslatot adhassanak be az Ügynökségnek 
az 1A. vagy 1B. kategóriájú rákkeltő, 
csírasejt-mutagén vagy reprodukciós 
toxicitású anyagok, továbbá a légúti allergén 
anyagok harmonizált besorolására, illetve 
eseti alapon más hatások miatt is. Az 
Ügynökségnek véleményt kell adnia a 
javaslatról, az érdekelt felek számára pedig 
lehetőséget kell biztosítani, hogy ahhoz 
megjegyzéseket fűzhessenek. A 
Bizottságnak ezt követően kell döntenie a 
végleges besorolásról.

(44) A hatóságok erőforrásait az egészség és 
a környezet szempontjából legveszélyesebb 
anyagokra kell összpontosítani. Biztosítani 
kell ezért, hogy az illetékes hatóságok vagy 
a szállítók javaslatot adhassanak be az 
Ügynökségnek az 1A. vagy 1B. kategóriájú 
rákkeltő, csírasejt-mutagén vagy 
reprodukciós toxicitású anyagok, továbbá a 
légúti allergén anyagok harmonizált 
besorolására, illetve eseti alapon más 
hatások miatt is. Az Ügynökségnek 
véleményt kell adnia a javaslatról, az 
érdekelt felek számára pedig lehetőséget kell 
biztosítani, hogy ahhoz megjegyzéseket 
fűzhessenek. A Bizottságnak ezt követően 
kell döntenie a végleges besorolásról.
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Módosítás 6
52 A preambulumbekezdés (új)

(52a) Annak érdekében, hogy a fogyasztók 
megfelelő tájékoztatást kapjanak, valamint 
hogy elkerülhetők legyenek az anyagoknak 
és keveréknek indokoltnál magasabb szintű 
besorolása miatti aránytalan intézkedések 
(mint például a gyermekbiztos csomagolás) 
és a többszöri tesztelés, bizonyos konkrét 
termékcsoportokat illetően a tagállamok 
eljárást vezetnek be valamennyi 
forgalmazó, különösen a KKV-k 
támogatására az ilyen anyagok és 
keverékek megfelelő osztályozásának, 
címkézésének és csomagolásának 
meghatározásában.

Indokolás

Amennyiben a gyártónak csak az adott termék (keverék) előállításához használt anyagokat 
szállító szolgáltató(k)tól kapott információ áll rendelkezésére, a 9. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott eljárás szerinti információértékelésre támaszkodik a keverék besorolásakor. Ez 
alulértékelheti, vagy (különösen) túlértékelheti a keverék veszélyes tulajdonságait.  Egy olyan 
eljárás megléte és elismerése, amely során egy keverék elemzéséhez rendelkezésre bocsátható 
szaktudás, többletinformáció és adat, pontosabb osztályozást tenne lehetővé, és különösen 
hasznos lenne a KKV-k számára.

Módosítás 7
9 CIKK – 4 BEKEZDÉS – 2 ALBEKEZDÉS

Ha azonban ez az információ nem teszi 
lehetővé az interpolációs elvek alkalmazását, 
akkor a szállító az I. melléklet 3. és 4. 
részének egyes szakaszaiban említett 
módszerrel vagy módszerekkel értékeli az 
információkat.

Ha azonban ez az információ nem teszi 
lehetővé az interpolációs elvek alkalmazását, 
és ha szakértői megítélés sem tudja 
megindokolni az interpolációs elveken 
túlmenő kiterjesztést, akkor a szállító az I. 
melléklet 3. és 4. részének egyes 
szakaszaiban említett módszerrel vagy 
módszerekkel értékeli az információkat.

Indokolás

A szakértői megítélésről szóló (a GHS-re vonatkozó) ENSZ kiadvány szövegezésével való 
összefüggés érdekében („Lila könyv”, 1.3.2.4.8) „Számos területen a keverékek besorolására 
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vonatkozó megközelítés a szakértő vélemény kikérését is magában foglalja, azt biztosítandó, 
hogy a már meglévő információt a lehető legtöbb keverék esetében használni lehessen az 
emberi egészség és a környezet védelme érdekében.”

Módosítás 8
9 CIKK – 4 A BEKEZDÉS (új)

4a. Abban az esetben, ha bizonyos 
termékcsoportok esetében létrehoztak egy 
veszélyességi tényezőkkel foglalkozó és 
osztályozó központot, amely szakértelemmel 
összehangolja az adott termékcsoportba 
tartozó anyagokról és keverékekről szóló 
információ kiértékelését, a tesztadatokat, a 
bizonyítékok mérlegelése során született 
meghatározásokat és az interpolációs 
elveket, akkor az ilyen termékcsoportba 
tartozó anyagok és keverékek forgalmazói 
az említett központ által az illető anyag 
vagy keverék kockázatairól összeállított 
értékelést tekinthetik alapul.

Indokolás

Amennyiben a gyártónak csak az adott termék (keverék) előállításához használt anyagokat 
szállító szolgáltató(k)tól kapott információ áll rendelkezésére, a 9. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott eljárás szerinti információértékelésre támaszkodik a keverék besorolásakor. Ez 
alulértékelheti, vagy (különösen) túlértékelheti a keverék veszélyes tulajdonságait. Egy olyan 
eljárás megléte és elismerése, amely során egy keverék elemzéséhez rendelkezésre bocsátható 
szaktudás, többletinformáció és adat, pontosabb osztályozást tenne lehetővé, és különösen 
hasznos lenne a KKV-k számára.

Módosítás 9
12 cikk – c pont

(c) megfelelő és megbízható bizonyíték 
igazolja az olyan keverékben lévő anyagok 
közötti egymást erősítő vagy egymást kioltó 
hatások lehetséges előfordulását, amelyre 
vonatkozóan a keverékben lévő anyagokról 
szóló információk alapján döntöttek az 
értékelésről.

(c) megfelelő és megbízható bizonyíték 
igazolja a keverékben lévő anyagok közötti 
egymást erősítő vagy egymást kioltó hatások 
lehetséges előfordulását,

Módosítás 10
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17 CIKK – 1 BEKEZDÉS – BEVEZETŐ RÉSZ

1. A veszélyesként besorolt anyagot vagy 
keveréket a következő elemekkel rendelkező 
címkével kell ellátni:

1. A veszélyesként besorolt anyag vagy 
keverék csomagolását a következő 
elemekkel rendelkező címkével kell ellátni:

Indokolás

A címkét csak a csomagolásra lehet tenni.  A használandó semlegesítő anyag csomagolásán 
szereplő utasítás biztonsági intézkedésnek számít, akárcsak a sürgősségi esetekben hívandó 
telefonszám (112) feltüntetése.

Módosítás 11
31 CIKK – 1 BEKEZDÉS – A PONT

(k) 1., 2., 3. és 4. kategóriájú krónikus vízi 
toxicitású.

(k) 1. és 2. kategóriájú krónikus vízi 
toxicitású.

Indokolás

A krónikus vízi toxicitás 3. és 4. kategóriájához nem társul veszélyt jelző piktogram; ha a 
figyelmeztető mondatot lehagynák a csomagolásról, a felhasználók nem lennének tisztában e 
konkrét veszéllyel.  Ez a javasolt módosítás az R10 vagy R52/53 besorolású keverékek – azaz 
veszélyt jelző szimbólumhoz nem társított besorolások – tekintetében a veszélyes 
készítményekről szóló irányelvben szereplő jelenlegi gyakorlatot tükrözi. A 31. cikk (1a) (új) 
bekezdéséhez tartozik.

Módosítás 12
31 CIKK – 1 A BEKEZDÉS (új)

1a. A legfeljebb 125 ml anyagot tartalmazó 
csomagolás esetében az óvintézkedésre 
vonatkozó mondatokat nem kell feltüntetni 
a címkén, ha az anyag vagy keverék 
besorolása: 3. és 4. kategóriájú krónikus 
vízi toxicitású anyag.

Indokolás

A 31. cikk (1) bekezdésének k) pontjához tartozik. A krónikus vízi toxicitás 3. és 4. 
kategóriájához nem társul veszélyt jelző piktogram; ha a figyelmeztető mondatot lehagynák a 
csomagolásról, a felhasználók nem lennének tisztában e konkrét veszéllyel. Ez a javasolt 
módosítás az R10 vagy R52/53 besorolású keverékek – azaz veszélyt jelző szimbólumhoz nem 
társított besorolások – tekintetében a veszélyes készítményekről szóló irányelvben szereplő 
jelenlegi gyakorlatot tükrözi.
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Módosítás 13
31 CIKK – 2 A BEKEZDÉS (új)

2a. Mentesülnek a külön címkézés 
kötelezettsége alól az olyan, egyszer 
alkalmazandó vagy egyszeri felhasználású 
anyagok, egyszeri adagok vagy 
egységadagok, amelyeket e rendeletnek 
megfelelően címkézett csomagokba 
helyeznek, és amelyek csomagolását csak a 
használati utasításoknak megfelelő egyszeri 
használat céljából távolítják el.

Indokolás

Tisztázza az olyan egységadagonként csomagolt keverékek (pl. tabletták) helyzetét, a) amelyek 
egyszer használatosak, b) amelyeket közvetlenül használat előtt kell a külső csomagolásból 
kivenni és c) amelyek esetében valamennyi használati utasítás és egyéb címke a külső 
csomagoláson található.

Módosítás 14
36 CIKK – 1 BEKEZDÉS – 1 ALBEKEZDÉS

1. Ha mind külső, mind belső csomagolás 
használatos és a külső csomagoláson nem 
szerepel a veszélyes áruk szállítására 
vonatkozó, a 3922/91/EGK rendeletben, 
a 94/55/EK irányelvben, a 96/49/EK 
irányelvben vagy a 2002/59/EK irányelven 
előírt piktogram, akkor mind a külső, mind 
a belső csomagolást e rendeletnek 
megfelelően kell címkézni.

1. Ha mind külső, mind belső csomagolás 
használatos, a külső csomagolást a 
veszélyes áruk szállítására vonatkozó, a 
3922/91/EGK rendeletben, a 94/55/EK 
irányelvben, a 96/49/EK irányelvben vagy 
a 2002/59/EK irányelvben rögzített 
szabályoknak megfelelően, a belső 
csomagolást pedig e rendeletnek 
megfelelően kell címkézni.

Indokolás

A veszélyes készítményekről szóló irányelv 11. cikke (6) bekezdésének a) pontjával 
összhangban.
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Módosítás 15
37 CIKK - 2 BEKEZDÉS

2. A lakosságnak szánt vagy árult veszélyes 
anyagot vagy keveréket tartalmazó 
tárolóedényekbe történő csomagolásnak nem 
lehet olyan alakja vagy grafikus díszítése, 
amely nagy valószínűséggel felkelti a 
gyermekek kíváncsiságát, vagy félrevezeti a 
fogyasztókat, vagy nem lehet olyan 
kiszerelése vagy megjelölése, amelyet 
élelmiszernél, állateledelnél, gyógyhatású 
vagy kozmetikai anyagnál használnak.

2. A lakosságnak szánt vagy árult veszélyes 
anyagot vagy keveréket tartalmazó 
tárolóedényekbe történő csomagolásnak nem 
lehet olyan alakja vagy grafikus díszítése, 
amely nagy valószínűséggel felkelti a 
gyermekek kíváncsiságát, vagy félrevezeti a 
fogyasztókat, vagy nem lehet olyan 
kiszerelése vagy megjelölése, amelyet 
élelmiszernél, állateledelnél, gyógyhatású 
vagy kozmetikai anyagnál használnak.

Ha az ilyen tárolóedények megfelelnek a II. 
melléklet 3.1.1 szakaszában szereplő 
követelményeknek, gyermekbiztos zárással 
kell rendelkezniük a II. melléklet 3.1.2, 3.1.3 
és 3.1.4.2 szakaszának megfelelően.

Ha az ilyen tárolóedények megfelelnek a II. 
melléklet 3.1.1 szakaszában szereplő 
követelményeknek, gyermekbiztos zárással 
kell rendelkezniük a II. melléklet 3.1.2, 3.1.3 
és 3.1.4.2 szakaszának megfelelően, kivéve, 
ha egy külön uniós irányelv vagy rendelet –
különösen a 648/2004/EK és a 
907/2006/EK rendeletek – specifikus 
csomagolási előírásai vonatkoznak az adott 
keverékre.

Ha az ilyen tárolóedények megfelelnek a II. 
melléklet 3.2.1 szakaszában szereplő 
követelményeknek, kitapintható 
figyelmeztetéseket kell tartalmazniuk a II. 
melléklet 3.2.2. szakaszának megfelelően.

Ha a tárolóedények megfelelnek a II. 
melléklet 3.1.1 szakaszában szereplő 
követelményeknek, kitapintható 
figyelmeztetéseket kell tartalmazniuk a II. 
melléklet 3.2.2. szakaszának megfelelően, 
kivéve, ha egy külön uniós irányelv vagy 
rendelet – különösen a 648/2004/EK és a 
907/2006/EK rendeletek – specifikus 
csomagolási előírásai vonatkoznak az adott 
keverékre.

Indokolás

Ezzel megelőzhető a más uniós irányelvek vagy rendeletek előírásaival való átfedés.

Módosítás 16
41 CIKK – 1 BEKEZDÉS – 1 ALBEKEZDÉS

1. Azok a gyártók, importőrök, vagy a 
gyártók vagy importőrök azon csoportja (a 
továbbiakban: a bejelentők), akik az 
1907/2006/EK rendelet szerint 
regisztrálandó anyagot, önmagában 

1. Azok a gyártók, importőrök, vagy a 
gyártók vagy importőrök azon csoportja (a 
továbbiakban: a bejelentők), akik az 
1907/2006/EK rendelet szerint 
veszélyesként besorolt, regisztrálandó 
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veszélyesként besorolt anyagot, az 
1999/45/EK irányelvben vagy e rendeletben 
előírt koncentráció-határértéket olyan 
mértékben meghaladó mennyiségben 
tartalmazó keveréket hoznak forgalomba, 
ami adott esetben a keverék veszélyesként 
való besorolását eredményezi, a következő 
információkat szolgáltatják az 
Ügynökségnek, hogy azok bekerüljenek a 
43. cikkben említett jegyzékbe:

anyagot, vagy az évente 1 tonnát meghaladó 
mennyiségű, önmagában veszélyesként 
besorolt anyagot, az 1999/45/EK 
irányelvben vagy e rendeletben előírt 
koncentráció-határértéket olyan mértékben 
meghaladó mennyiségben tartalmazó 
keveréket hoznak forgalomba, ami adott 
esetben a keverék veszélyesként való 
besorolását eredményezi, a következő 
információkat szolgáltatják az 
Ügynökségnek, hogy azok bekerüljenek a 
43. cikkben említett jegyzékbe:

Indokolás

A 2010. december 1-jétől érvényes, az Ügynökségnél az ezen besorolási jegyzékbe kerülésért 
való bejelentésre vonatkozó kötelezettségnek nem a piacra kerülő összes regisztrálandó 
anyagra kell vonatkoznia, hanem csak a (REACH keretében is) veszélyesként besorolt 
anyagokra. A két utóbbi esetben (önmagában veszélyesnek ítélt, vagy keverékben az illető 
keverék veszélyes besorolását eredményező anyagok...) esetében küszöbérték (évi 1 tonna) van 
előírva. A küszöbérték hiánya jogi bizonytalanságokhoz vezetne és negatívan befolyásolná a 
K + F tevékenységeket.

Módosítás 17
45 cikk

1. A tagállamok kijelölik azt a szervezetet 
vagy szervezeteket, amely fogadja a 
forgalomba hozott és egészségre gyakorolt 
hatásaik vagy fizikai hatásaik alapján a 
szállító által veszélyesnek besorolt vagy ítélt 
keverékekre vonatkozó információkat, a 
kémiai összetételt is beleértve.

1. A tagállamok kijelölik azt a szervezetet 
vagy szervezeteket, amely fogadja a 
forgalomba hozott és egészségre gyakorolt 
hatásaik vagy fizikai hatásaik alapján 
veszélyesnek besorolt vagy ítélt keverékekre 
vonatkozóan a szállító által közölt 
információkat.

1a. Az (1) bekezdésben meghatározott 
információkat a VII. melléklet a) 
pontjában1 meghatározott formában kell 
benyújtani, és ezeknek elégségesnek kell 
lenniük a megelőző vagy gyógyító 
egészségügyi intézkedések céljára, 
különösen sürgősségi esetekre.

2. A kijelölt szervek biztosítják a kapott 
információk titkosságának fenntartásához 
szükséges garanciákat. Ezen információ
csak arra használható fel, hogy a 
megelőzési és gyógyítási intézkedések által 
– különösen veszélyhelyzetben – valamely 

2. A kijelölt szervek biztosítják a kapott 
információk titkosságának fenntartásához 
szükséges garanciákat. Ezek az információk
csak a (2) bekezdésben említett 
egészségügyi igényeknek való megfelelés 
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egészségügyi igényt kielégítsen. céljaira használhatók fel és más célra nem.
Az információk más célra nem használhatók 
fel.
3. A kijelölt szerveknek rendelkezniük kell a 
forgalomba hozatalért felelős szállítóktól 
kért minden információval, hogy 
elvégezhessék a felelősségi körükbe tartozó 
feladatokat.

3. A kijelölt szerveknek rendelkezniük kell a 
forgalomba hozatalért felelős szállítóktól 
kért minden információval, hogy 
elvégezhessék a felelősségi körükbe tartozó 
feladatokat.

3a. A tagállamok minden évben a 
balesetekről szóló, az Európai Háztartási és 
Szabadidős Baleseti Felügyeleti Rendszer 
(EHLASS) keretében létrehozott európai 
adatbázis rendelkezésére bocsátják a 
balesetek részletes adatait és megnevezik a 
velük összefüggő keverékeket, amelyekkel 
kapcsolatban a felelős szervek a megelőzést 
és gyógyítást illető egészségügyi 
információkra irányuló kéréseket kaptak.
____________________
1 A VIIa. melléklet alapját az EACCPT (a 
Toxikológiai Központok és Klinikai 
Toxikológusok Európai Társulása) adatokkal 
kapcsolatos előírásai képezik.

Indokolás

Mivel minden tagállamban másféle rendelkezések érvényesek az információkérést és előírt 
formát illetően, egy közösségi eljárás az átláthatóságnak és a megvalósítás gyakorlati 
tényezőinek kedvezne.

A Toxikológiai Központok és Klinikai Toxikológusok Európai Társulása az információkat 
illetően előírásokat közölt, amelyek az új VIIa. melléklet alapját képezhetik. A SANCO 
főigazgatóság által a balesetekről készített adatbázis eszközként használható azon adatok 
jegyzőkönyvezésénél, amelyeket a felelős szervek gyűjtöttek a beavatkozásaik során előfordult 
keverékekről és balesetekről.

Módosítás 18
52 CIKK – 1 BEKEZDÉS

1. Ha egy tagállam megalapozottan 
feltételezi, hogy egy anyag vagy keverék –
bár e rendelet előírásainak megfelel – a 
besorolásból, címkézésből vagy 
csomagolásból eredő okokból veszélyt jelent 
az emberi egészségre vagy a környezetre 

1. Ha egy tagállam megalapozottan 
feltételezi, hogy egy anyag vagy keverék –
egy szállítóval felmerülő vitás ügyben, akár 
megfelel, akár nem e rendelet előírásainak –
a besorolásból, címkézésből vagy 
csomagolásból eredő okokból veszélyt jelent 



PE400.315v03-00 14/15 AD\712541HU.doc

HU

nézve, akkor a tagállam megfelelő átmeneti 
intézkedéseket hozhat. A tagállam erről 
haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot, az 
Ügynökséget és a többi tagállamot, és 
döntését megindokolja.

az emberi egészségre vagy a környezetre 
nézve, akkor a tagállam megfelelő átmeneti 
intézkedéseket hozhat. A tagállam erről 
haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot, az 
Ügynökséget és a többi tagállamot, és 
döntését megindokolja.

Indokolás

Gondolni kellene mind annak lehetőségére, hogy az ellátók és a tagállamok között viták 
merülhetnek fel a rendelettel összefüggő szabályozás értelmezéséről, mind pedig egy olyan 
eljárás szükségességére, amely ilyen vita esetén a harmonizált osztályozás kialakításában 
segít. 
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