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Jelentéstervezet (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
a vegyi anyagok bejegyzéséről, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), a 
Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai Ügynökség létrehozásáról, valamint az 1999/45/EK 
irányelv és a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 
…/…/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó 
javaslatról

Rendeletjavaslat (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Jogalkotói állásfoglalás-tervezet

Módosító: Jonas Sjöstedt

Módosítás: 110
Jogalap

Tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre, és különösen annak 95. cikkére,

Tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre, és különösen annak 95. cikkére 
valamint 175. cikkének (1) bekezdésére, a 
VII., engedélyezésre és a VIII., 
korlátozásokra vonatkozó címekkel 
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kapcsolatosan,

Er. en

Indokolás

A rendelet a 95. cikken alapul, amely a belső piacra vonatkozik. A rendelet engedélyezésre és 
korlátozásokra vonatkozó címeinek elsődleges célkitűzése a környezet védelme; ezért ezek 
megfelelő jogi alapja a Szerződés 175. cikkének (1) bekezdése.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai 

Módosító: Dorette Corbey

Módosítás: 111
(1) preambulumbekezdés

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

(1) Az önmagukban, készítményekben és 
termékekben lévő anyagok szabad mozgása 
a belső piac alapvető jellegzetessége, és a 
vegyi anyagok regisztrációjának, 
kiértékelésének és engedélyezésének a 
veszélyes anyagok kivonásán alapuló 
világos és erős rendszere, és biztonságos 
alternatívákkal való felcserélése jelentős 
mértékben elősegítheti a fogyasztók és a 
munkavállalók egészségét és jólétét, 
szociális és gazdasági érdekeik 
érvényesítését valamint a vegyipar 
versenyképességét.

Er. en

Indokolás

A belső piac pusztán önmagában nem fogja javítani az emberi egészséget és a környezetet. 
Ehhez szigorú politikára van szükség a legveszélyesebb anyagok lehető leghamarabbi 
kivonásához és biztonságos alternatívákkal történő felcseréléséhez.
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Módosító: Jonas Sjöstedt

Módosítás: 112
(3a) preambulumbekezdés (új)

(3a) Mindazonáltal a rendelet bizonyos 
részeinél a magas szintű környezetvédelem 
biztosítása a fő cél, és a 175. cikk (1) 
bekezdése a jogi alap.

Er. en

Indokolás

A környezetvédelemre vonatkozó 175. cikk (1) bekezdéssel egészül ki jogi alapként és ennek a 
preambulumbekezdésekben is tükröződnie kell.

Módosító: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Frédérique Ries és Chris Davies

Módosítás: 113
(4) preambulumbekezdés

(4) A belső piac sértetlenségének a 
megőrzése és az emberi egészség, különösen 
a munkavállalók egészségének valamint a 
környezetnek a magas szintű védelme 
érdekében gondoskodni kell arról, hogy a 
Közösségben gyártott anyagok akkor is 
megfeleljenek a közösségi jognak, ha azokat 
exportálják.

(4) A belső piac sértetlenségének a 
megőrzése és az emberi egészség, különösen 
a munkavállalók és más érzékeny 
népességcsoport egészségének valamint a 
környezetnek a magas szintű védelme 
érdekében gondoskodni kell arról, hogy a 
Közösségben gyártott anyagok akkor is 
megfeleljenek a közösségi jognak, ha azokat 
exportálják.

Er. en

Indokolás

Az Európai Parlament úgy ítélte meg, hogy „a gyermekek egészségének védelme a 
környezethez kapcsolódó betegségekkel szemben lényeges befektetés a megfelelő emberi és 
gazdasági fejlődés biztosításának céljából” (Paulsen-jelentés az európai környezeti és 
egészségügyi stratégiáról) és a vegyi anyagokra vonatkozóan speciális korlátozást kért a 
népesség komoly veszélyeztetettségű csoportjai részére (Ries-jelentés az európai környezeti és 
egészségügyi cselekvési tervről). A REACH speciális lehetőségnek tekintendő nemcsak a 
munkavállalók egészségének védelme érdekében, hanem azok érdekében is, akik a leginkább 
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érzékenyek a vegyi kitettségre. (Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer)

2005. február 23-án az Európai Parlament elfogadta a 2004-2010 közötti időszakra 
vonatkozó Európai Környezetvédelmi és Egészségügyi Cselekvési tervvel kapcsolatos 
állásfoglalást (A6-0008/2005) amelyben felszólította a "Bizottságot, hogy biztosítsa, hogy az 
összes végrehajtott kockázatértékelés speciálisan vegye figyelembe a magzatot, a csecsemőket 
és a gyermekeket érintő kockázatokat, ahol ezek a különösen érzékeny csoportok veszélynek 
lehetnek kitéve". (Frédérique Ries, Chris Davies)

Módosító: Dorette Corbey

Módosítás: 114
(4) preambulumbekezdés

(4) A belső piac sértetlenségének a 
megőrzése és az emberi egészség, különösen 
a munkavállalók egészségének valamint a 
környezetnek a magas szintű védelme 
érdekében gondoskodni kell arról, hogy a 
Közösségben gyártott anyagok akkor is 
megfeleljenek a közösségi jognak, ha azokat 
exportálják.

(4) A belső piac sértetlenségének a 
megőrzése és az emberi egészség, különösen 
a munkavállalók egészségének valamint a 
környezetnek a magas szintű védelme 
érdekében gondoskodni kell arról, hogy a 
Közösségben gyártott vagy ott forgalomba 
hozott összes anyagok akkor is 
megfeleljenek a közösségi jognak, ha azokat 
exportálják. 

Er. en

Indokolás

A REACH-nek  a gyártás helyétől függetlenül az összes anyagra vonatkoznia kell, az emberi 
egészség, a környezet és a munkavállalók védelmének, valamint az ipar számára egyenlő 
mozgástér biztosítása érdekében.

Módosító: Frédérique Ries és Chris Davies módosítása

Módosítás: 115
(5) preambulumbekezdés

(5) A Közösségben a vegyi anyagokat 
szabályozó négy legfontosabb joganyag 

(5) A Közösségben a vegyi anyagokat 
szabályozó négy legfontosabb joganyag 
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működésének az értékelése  során (a 
veszélyes anyagok osztályozására, 
csomagolására és címkézésére vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. 
június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelv , a 
veszélyes készítmények osztályozására, 
csomagolására és címkézésére vonatkozó 
tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 
szóló, 1988. június 7-i 88/379/EGK tanácsi 
irányelv  (időközben felváltotta a 
tagállamoknak a veszélyes készítmények 
osztályozására, csomagolására és 
címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről 
szóló, 1999. május 31-i 1999/45/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv ), a létező 
anyagok kockázatainak értékeléséről és 
ellenőrzéséről szóló, 1993. március 23-i 
793/93/EGK tanácsi rendelet  és az egyes 
veszélyes anyagok és készítmények 
forgalomba hozatalának és felhasználásának 
korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezések 
közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 
76/769/EGK tanácsi irányelv) számos 
problémára derült fény a vegyi anyagokra 
vonatkozó közösségi jogszabályok 
működésében, ami a tagállamok törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezései 
közötti eltérésekhez vezet, és így 
közvetlenül érinti a belső piac működését e 
területen.

működésének az értékelése  során (a 
veszélyes anyagok osztályozására, 
csomagolására és címkézésére vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. 
június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelv , a 
veszélyes készítmények osztályozására, 
csomagolására és címkézésére vonatkozó 
tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 
szóló, 1988. június 7-i 88/379/EGK tanácsi 
irányelv  (időközben felváltotta a 
tagállamoknak a veszélyes készítmények 
osztályozására, csomagolására és 
címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről 
szóló, 1999. május 31-i 1999/45/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv ), a létező 
anyagok kockázatainak értékeléséről és 
ellenőrzéséről szóló, 1993. március 23-i 
793/93/EGK tanácsi rendelet  és az egyes 
veszélyes anyagok és készítmények 
forgalomba hozatalának és felhasználásának 
korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezések 
közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 
76/769/EGK tanácsi irányelv) számos 
problémára derült fény a vegyi anyagokra 
vonatkozó közösségi jogszabályok 
működésében, ami a tagállamok törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezései 
közötti eltérésekhez vezet, és így 
közvetlenül érinti a belső piac működését e 
területen, valamint a közegészség és a 
környezet elővigyázatos módon történő 
védelmének elmulasztását.

Er. en

Indokolás

Fel kell ismerni, hogy a REACH kitölti a közegészség és a környezet védelméhez kapcsolódó 
ismeretbeli hiányosságokat.
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Módosító: Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini és Sergio 
Berlato

Módosítás: 116
(6a) preambulumbekezdés (új)

(6a) A harmadik országokban gyártott és az 
Európai Unióba importált vegyi anyagok 
nem képezik  az egészség és a környezet 
védelmére vonatkozó meglevő közösségi 
jogalkotás fő tárgyát és meg kell tenni 
minden szükséges lépést az európai 
termelés fellendítése és a magas szintű 
védelem biztosítása érdekében.

Er. it

Indokolás

A fennálló uniós szabályozás sokkal szigorúbb paramétereket határoz meg a vegyi anyagok 
európai gyártói számára, mint a Közösségen kívüli termelők felé. Figyelembe kell venni az 
európai és nem európai termékekre vonatkozó eltérő szabályozás egészségre és környezetre 
vonatkozó kockázatait.

Módosító: Dorette Corbey

Módosítás: 117
(7a) preambulumbekezdés (új)

(7a) A rendelet által létrehozandó új 
rendszer célja, hogy prioritásként a 
legveszélyesebb anyagokkal foglalkozzon. 
Alapvető fontosságúként kell kezelni az 
anyag emberi egészségre és a környezetre 
gyakorolt várható kockázatait és a kitettség 
szintjét és időtartamát. A veszélyek 
felmérése és a kockázatértékelés során 
figyelembe kell venni az anyagnak a 
magzat fejlődésére, valamint a nők és 
gyermekek egészségére gyakorolt hatásait 
is.

Er. en
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Indokolás

Teljesen egyértelműnek kell lennie, hogy a REACH révén elsődlegesen a legveszélyesebb 
anyagokat kell kezelni a biztonságosabb alternatívákkal történő felcserélés céljával.

Módosító: Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini és Sergio 
Berlato

Módosítás: 118
(8a) preambulumbekezdés (új)

(8a) Az anyagok kockázatkezelésének 
egyenlő mértékben vonatkoznia kell az 
Európai Unióban gyártott és a harmadik 
országokban gyártott és importált 
anyagokra egyaránt, annak érdekében, 
hogy megakadályozzák a nem európai 
termelés előnyben részesítését és 
fellendítését az európai gyártókra kivetett 
túlzott terhek következtében.

Er. it

Indokolás

Fennáll annak a veszélye, hogy a REACH rendszer a Bizottság által javasolt formában 
bizonyos termékek, anyagok és készítmények importját előnyben részesíti, amelyek nem 
tartoznak azon szabályozás alá, amelyeknek az Európai Unióban gyártott egyező termékeknek 
eleget kell tenniük. Az importált termékekre kötelező kevésbé átfogó ellenőrzés olcsóbbá teszik 
azokat, lehetővé teszi többféle körű nyersanyag alkalmazását, és nem nyújt garanciát az 
egészség és a környezet védelmére vonatkozóan.

A jelenlegi uniós szabályozás sokkal szigorúbb paramétereket állapít meg a vegyi anyagok 
európai gyártói számára. Az Európai Unióba történő import esetében ugyanazoknak a 
szabályoknak kellene érvényesülniük, mint az európai gyártók esetében.

Módosító: Anja Weisgerber

Módosítás:119
(10) preambulumbekezdés
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(10) Az értékelési rendelkezések 
meghatározzák a bejegyzést követően annak 
az ellenőrzését, hogy a benyújtott 
dokumentációk összhangban állnak-e ennek a 
rendeletnek az előírásaival, és lehetővé teszik 
az anyagtulajdonságok tekintetében további 
információk szerzését. A tagállamoknak a 
gördülő terveikbe való felvételt követően
értékelniük kell az 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 előírásaival, és lehetővé 
teszik az anyagtulajdonságok tekintetében 
további információk szerzését. Az 
Ügynökségnek értékelnie kell az anyagokat, 
ha okkal feltételezi, hogy azok egészségügyi 
vagy környezeti kockázatot hordoznak.

Er. de

Indokolás

A 38. cikkhez javasolt módosításhoz kapcsolódik.

Módosító: Dorette Corbey

Módosítás:120
(12) preambulumbekezdés

(12) Az engedélyezési rendelkezések 
meghatározzák, hogy a Bizottság akkor ad ki 
engedélyt a különösen kockázatos anyagok 
piacra bocsátására és felhasználására, ha a 
felhasználásukból eredő kockázatokat 
megfelelő ellenőrzés alatt tartják, vagy ha a 
felhasználásuk társadalmi-gazdasági 
indokokkal igazolható.

(12) Az engedélyezési rendelkezések 
meghatározzák, hogy a Bizottság akkor ad ki 
engedélyt meghatározott időszakra 
vonatkozóan a különösen kockázatos 
anyagok piacra bocsátására és 
felhasználására, amennyiben nincs 
biztonságosabb alternatíva, amennyiben a 
felhasználás társadalmi-gazdasági alapon 
igazolható és a felhasználásukból eredő 
kockázatokat megfelelő ellenőrzés alatt 
tartják.

Er. en

Indokolás

Fontos hangsúlyozni, hogy az engedélyezés csak ideiglenes szempont.



AM\565896HU.doc 9/66 PE 357.816v01-00

Külső fordítás

HU

Módosító: Dan Jørgensen, Åsa Westlund és Riitta Myller

Módosítás: 121
(12) preambulumbekezdés

(12) Az engedélyezési rendelkezések 
meghatározzák, hogy a Bizottság akkor ad ki 
engedélyt a különösen kockázatos anyagok 
piacra bocsátására és felhasználására, ha a 
felhasználásukból eredő kockázatokat 
megfelelő ellenőrzés alatt tartják, vagy ha a 
felhasználásuk társadalmi-gazdasági 
indokokkal igazolható.

(12) Az engedélyezési rendelkezések 
meghatározzák, hogy a Bizottság akkor ad ki 
engedélyt a különösen kockázatos anyagok 
piacra bocsátására és felhasználására, ha 
nem áll rendelkezésre megfelelő alternatíva 
vagy technológia, vagy ha a felhasználásuk 
társadalmi-gazdasági indokokkal igazolható.

Er. en

Indokolás

Ennek a preambulumbekezdésnek meg kell erősítenie az engedélyezési eljárás célkitűzését. Az 
engedélyezés csak akkor képes a megkövetelt magas szintű védelmet biztosítani, ha felváltja a 
nagy kockázatot jelentő anyagokat megfelelő alternatív anyagokkal vagy technológiával, ahol 
ez lehetséges. A „megfelelő ellenőrzés” nézetének fenntartása továbbra is támogatja a 
környezet számára rendkívül nagy kockázatot jelentő anyagok további alkalmazását és az 
ilyen anyagok kikerülését a környezetbe, tekintet nélkül a használatukból eredő társadalmi, 
gazdasági szükségességre, függetlenül attól, hogy rendelkezésre állnak-e biztonságosabb 
alternatívák.

Módosító: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, 
Olajos Péter, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer és Erna Hennicot-

Schoepges

Módosítás: 122
(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 

(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 
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meghozniuk a szükséges kockázatkezelési 
intézkedéseket.

meghozniuk a szükséges kockázatkezelési 
intézkedéseket. Ezeknek a vállalkozásoknak 
a későbbi felhasználó számára megfelelő 
módon, a kockázatértékelésre alapozva 
közölniük kell az általuk gyártott anyagok 
és készítmények biztonságos használatát.

Er. en

Indokolás

Lényeges a későbbi felhasználók ellátása a szükséges információkkal és tanáccsal, hogy 
képesek legyenek biztonságosan használni az anyagokat és biztonságosan, valamint 
hatékonyan tudják kezelni a kockázatokat.

A (41), a (41a), a (42) és a (43) preambulumbekezdés módosításához kapcsolódik.

Módosító: Johannes Blokland

Módosítás: 123
(16) preambulumbekezdés

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

(16) A tapasztalatok azt mutatják, hogy nem 
írható elő a tagállamok számára, hogy az 
összes vegyi anyag kockázatát értékeljék. 
Ezt a feladatot ezért elsősorban azokra a 
vállalkozásokra kell róni, amelyek az 
anyagokat gyártják vagy behozzák, de csak 
nagy kockázatot jelentő anyagok esetében, 
vagy 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.

Er. nl

Indokolás

A nagyon nagy kockázatot jelentő anyagok esetében a kockázatot akkor is értékelni kell, ha a 
mennyiség kevesebb, mint évi egy tonna. Ezek az anyagok még kis mennyiségben is jelentős 
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károsodást jelenthetnek a környezetnek és az egészségnek (Blokland prioritási csomag).

Módosító: Johannes Blokland

Módosítás: 124
(19) preambulumbekezdés

(19) A tudományos kutatást és fejlesztést 
rendszerint évi 1 tonna alatti 
mennyiségekben bonyolítják le, így nincs 
szükség a kutatás és fejlesztés mentesítésére, 
mivel az ilyen kis mennyiségű anyagokat 
egyébként sem kell bejegyeztetni. Az 
innováció ösztönzése érdekében azonban 
bizonyos időre mentesíteni kell a bejegyzési 
kötelezettség alól a termék- és 
folyamatorientált kutatást, amennyiben a 
vegyi anyagot még nem szándékoznak 
meghatározatlan számú vevő számára 
forgalomba hozni, mivel a készítményekben
és termékekben való alkalmazása további 
kutatást és fejlesztést tesz szükségessé, 
amelyet korlátozott számú, ismert vevő 
végez el.

(19) A tudományos kutatást és fejlesztést 
rendszerint évi 1 tonna alatti 
mennyiségekben bonyolítják le, így nincs 
szükség a nagy kockázatot jelentő, 
kockázatot jelentő vagy alacsony kockázatú 
anyagok esetében a kutatás és fejlesztés 
mentesítésére, mivel az ilyen kis 
mennyiségű anyagokat egyébként sem kell 
bejegyeztetni. Mindazonáltal a nagyon 
nagy kockázatot jelentő anyagokkal kivételt 
kell tenni, mivel ezeket az anyagokat 
regisztrálni kell. Az innováció ösztönzése 
érdekében azonban bizonyos időre 
mentesíteni kell a bejegyzési kötelezettség 
alól a termék- és folyamatorientált kutatást, 
amennyiben a vegyi anyagot még nem 
szándékoznak meghatározatlan számú vevő 
számára forgalomba hozni, mivel a 
készítményekben és termékekben való 
alkalmazása további kutatást és fejlesztést 
tesz szükségessé, amelyet korlátozott számú, 
ismert vevő végez el.

Er. nl

Indokolás

A rendkívül nagy kockázatú anyagok esetében a kockázatokat akkor is értékelni kell, ha a 
mennyiség évi egy tonnánál kevesebb. Ezek az anyagok még kis mennyiségben is komoly 
károsodást okozhatnak a környezetre és az emberi egészségre vonatkozóan. Mivel ezek az 
anyagok a REACH hatálya alá tartoznak, az ezeket használó tudományos kutatás és fejlesztés 
tekintetében kivételeket kell alkalmazni (Blokland prioritásicsomag).
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Módosító: Anja Weisgerber

Módosítás: 125
(19a) preambulumbekezdés (új)

(19a) Anyagok bevonása nagy volumenű 
termelési folyamatokba és a műszaki 
módszerek módosítása komplex folyamat. 
Ilyen módon fontos ismeretekre lehet szert 
tenni az anyagokra vonatkozóan, amelyeket 
figyelembe kell venni a regisztrációs dosszié 
összeállításában, például az anyag 
használatával kapcsolatban. Sok anyag 
esetében ezért a bejegyzési dosszié csak 
ezeknek az információknak a 
figyelembevételével állítható össze. Az 
innováció ösztönzése érdekében átmeneti 
időszakot kell megállapítani az új anyagok 
regisztrációjával összefüggésben.

Er. de

Indokolás

Az új 19a. cikk bevezetéséhez kapcsolódik.

Módosító: Satu Hassi

Módosítás: 126
(20) preambulumbekezdés

(20) Mivel a termékek előállítóinak és 
importőreinek felelősséget kell viselniük 
termékeikért, helyénvaló bejegyzési 
követelményt megszabni az olyan 
anyagoknál, amelyeket ezek a termékek 
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 
importőreinek felelősséget kell viselniük 
termékeikért, helyénvaló bejegyzési 
követelményt megszabni az olyan veszélyes
anyagoknál, amelyeket ezekben a 
termékekben vannak.
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Er. en

Indokolás

A termékek jelentik a vegyi anyagoknak való kitettség elsődleges forrását. A termékekben 
alkalmazott veszélyes anyagoknak bejegyeztetési követelmény alá kell esniük.

Módosító: Carl Schlyter, Caroline Lucas és Hiltrud Breyer

Módosítás: 127
(20) preambulumbekezdés

(20) Mivel a termékek előállítóinak és 
importőreinek felelősséget kell viselniük 
termékeikért, helyénvaló bejegyzési 
követelményt megszabni az olyan 
anyagoknál, amelyeket ezek a termékek 
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 
importőreinek felelősséget kell viselniük 
termékeikért, helyénvaló bejegyzési 
követelményt megszabni az olyan 
anyagoknál, amelyeket ezekben a 
termékekben vannak.

Er. en

Indokolás

A termékek jelentik a vegyi anyagoknak való expozíció elsődleges forrását. A termékekben 
alkalmazott anyagoknak bejegyeztetési követelmény alá kell esniük.

Az 5. és 6. cikk ugyanazon képviselők által való módosításához kapcsolódik.

Módosító: Dorette Corbey

Módosítás: 128
(20) preambulumbekezdés

(20) Mivel a termékek előállítóinak és 
importőreinek felelősséget kell viselniük 

(20) Mivel a termékek előállítóinak és 
importőreinek felelősséget kell viselniük 
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termékeikért, helyénvaló bejegyzési 
követelményt megszabni az olyan 
anyagoknál, amelyeket ezek a termékek
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.

termékeikért, helyénvaló bejegyzési 
követelményt megszabni az olyan 
anyagoknál, amelyek a termékekben
vannak. Olyan anyagok esetében, amelyeket 
a termékek valószínűsíthetően az emberi 
egészségre vagy a környezetre káros módon 
vagy mértékben vagy hosszabb időszakon 
keresztül bocsátanak ki, az Ügynökséget 
értesíteni kell, és fel kell hatalmazni arra, 
hogy előírhassa bejegyzési dokumentáció 
benyújtását. 

Er. en

Indokolás

A szándékolt vagy szándékolatlan kiválás nem ellenőrizhető a bejegyeztetés előtt, csak azt 
követően. A nagy mennyiségnek való kitettségen kívül figyelembe kell  venni a viszonylag 
alacsony, hosszabb időszakon át tartó expozíciót is.

Módosító: Johannes Blokland módosítása

Módosítás: 129
(24) preambulumbekezdés

(24) Az anyagokra vonatkozó információk 
megszerzésének követelményeit az egyes 
anyagok gyártási vagy behozatali 
mennyisége alapján, lépcsőzetesen kell 
meghatározni, mivel e követelmények jelzik, 
hogy az adott anyag az ember és a környezet 
számára milyen kitettséget jelent, és e 
követelményeket részletesen le kell írni.

(24) Az anyagokra vonatkozó információk 
megszerzésének követelményeit az egyes 
anyagok gyártási vagy behozatali 
mennyisége ás a kockázat foka alapján, 
lépcsőzetesen kell meghatározni, mivel e 
követelmények a használatra és a 
veszélyekre vonatkozó adatok alapján
jelzik, hogy az adott anyag az ember és a 
környezet számára milyen kitettséget jelent, 
milyen veszélyek kapcsolódnak ehhez a 
kitettséghez, és e követelményeket 
részletesen le kell írni.

Er. nl

Indokolás

A mennyiség egyike azoknak a szempontoknak, amelyek jelzést adnak arra nézve, hogy az 
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ember vagy a környezet mennyire lehet kitéve egy bizonyos anyagnak. Erről a kitettségről 
jobb képet lehet kapni, ha a mennyiséget és a kockázat fokát kombináljuk. A használatra és a 
veszélyekre vonatkozó adatok alapján az ember és a környezet kitettségének valószínűsége 
hatékonyabban értékelhető. Ha a kockázat fokát alkalmazzuk, a legnagyobb kockázatot 
jelentő anyag problémája oldható meg először (Blokland prioritáscsomag).

Módosító: Christofer Fjellner

Módosítás: 130
(24) preambulumbekezdés

Az anyagokra vonatkozó információk 
megszerzésének követelményeit az egyes 
anyagok gyártási vagy behozatali 
mennyisége alapján, lépcsőzetesen kell 
meghatározni, mivel e követelmények jelzik, 
hogy az adott anyag az ember és a környezet 
számára milyen kitettséget jelent, és e 
követelményeket részletesen le kell írni.
.

Az anyagokra vonatkozó információk 
megszerzésének követelményeit az egyes 
anyagok gyártási vagy behozatali 
mennyisége alapján, lépcsőzetesen kell 
meghatározni, mivel e követelmények jelzik, 
hogy az adott anyag az ember és a környezet 
számára milyen kitettséget jelent, és e 
követelményeket részletesen le kell írni.

Ha vannak a szóban forgó anyagra 
vonatkozóan gyakorlati használaton 
alapuló kockázatértékelések, azokat 
figyelembe kell venni.

Er. sv

Indokolás

Fontos számításba venni azokat a tapasztalatokat, amelyeket bizonyos anyagok több száz éve 
történő használata során ténylegesen szereztek.

Módosító: Carl Schlyter, Caroline Lucas és Hiltrud Breyer

Módosítás: 131
(24a) preambulumbekezdés (új)

(24a) Kívánatos a kis mennyiséget jelentő 
anyagok bejegyeztetési követelménye annak 
érdekében, hogy ismert legyen, milyen 
anyagok gyártása történik és mi ismert 
ezekkel összefüggésben.
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Er. en

Indokolás

A REACH-hez hozzá kellene adni az évi 10 kg és 1 tonna közé eső anyagok egyszerű 
bejegyeztetésének követelményét, hogy végül is tisztában legyünk a ténylegesen gyártott 
meglevő anyagok teljes mennyiségével és az ezekről rendelkezésre álló ismeretekkel. A 
REACH jelenlegi formájában keretében csak körülbelül 30 000 anyagról tudnánk, amelyeket 
1 tonna feletti mennyiségben gyártanak.

Mindazonáltal az EINECS több mint 100 000 létező anyagot sorol fel.

Módosító: Guido Sacconi

Módosítás: 132
(26a) preambulumbekezdés (új)

(26a) A kis- és középvállalatok (KKV-k) 
sajátos körülményeinek fényében a 
tagállamoknak olyan intézkedéseket kell 
elfogadniuk amelyek speciális – és ha 
szükséges pénzügyi – segítségnyújtást 
biztosítanak az ilyen vállalatok számára e 
rendelet által megkövetelt információk 
beszerzéséhez szükséges tesztek 
elvégzéséhez.

Er. it

Indokolás

Elő kell irányozni a tagállamoknak azt a lehetőséget, hogy a KKV-knek speciális segítséget 
nyújtsanak, ideértve szükség esetén a pénzügyi segítséget.

Módosító: Carl Schlyter, Caroline Lucas és Hiltrud Breyer

Módosítás: 133
(31) preambulumbekezdés

(31) Az összehangolt, egyszerű rendszer 
biztosítása érdekében minden bejegyzési 
dokumentációt az Ügynökségnek kell 
benyújtani. A következetes megközelítés és 

(31) Az összehangolt, egyszerű rendszer 
biztosítása érdekében minden bejegyzési 
dokumentációt az Ügynökségnek kell 
benyújtani. A benyújtott dokumentáció 



AM\565896HU.doc 17/66 PE 357.816v01-00

Külső fordítás

HU

az erőforrások hatékony felhasználásának
a biztosítása érdekében az Ügynökségnek
ellenőriznie kell minden bejegyzési 
dokumentáció teljességét, és felelősséget 
kell vállalnia a bejegyzések esetleges 
végleges elutasításáért.

következetességének, teljességének és 
megfelelő minőségének a biztosítása 
érdekében független auditot kell elvégezni 
az Ügynökségnek történő benyújtás előtt.
Az Ügynökségnek felelősséget kell vállalnia 
a regisztrációk bármely végső elutasításáért.

Er. en

Indokolás

Jelenleg a bejegyeztetési dossziék minőségét és tartalmát nem kötelező értékelni, mivel az 
Ügynökség csak a teljességet fogja ellenőrizni (18. cikk, (2) bekezdés). Tekintve, hogy a 
tagállamok megfelelő hatóságai által folytatott legújabb értékelések azt mutatták, hogy a 
biztonsági adatlapoknak csak 31%-a volt teljes pontos, nagyon lényeges, hogy a benyújtás 
előtt készüljön független audit az Ügynökség feladatainak megkönnyítéséhez.

Módosító: Chris Davies

Módosítás: 134
(33a) preambulumbekezdés (új)

(33a) Kötelezővé kell tenni a 
gerincesekkel végzett kísérletekből 
származó információk és egyéb olyan 
információk megosztását, melyekkel 
elkerülhetők az állatkísérleteket és/vagy 
ezek közös benyújtását, annak biztosítása 
érdekében, hogy ne kerüljön sor 
állatkísérletek párhuzamos elvégzésére.

Er. en

Indokolás

Kötelezővé kell tenni az állatkísérletekből származó adatok és egyéb információk 
megosztását, amelyekkel elkerülhetők az állatkísérletek, így eleget lehet tenni e rendelet 
követelményeinek, hogy ne kerüljön sor párhuzamos állatkísérletekre. Ez biztosítja a 
konzisztenciát a 24. cikk (5) bekezdésének második albekezdésével (a nem bevezetett 
anyagokról), és azzal a megállapítással, hogy „az adatmegosztás kötelező lesz”, tekintettel az 
indokolás 10. oldalára az állatkísérletekkel összefüggésben.
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Módosító: Caroline Lucas, Carl Schlyter és Hiltrud Breyer

Módosítás: 135
(34a) preambulumbekezdés (új)

(34a) A nem állatokon végzett kísérletek 
előmozdítása érdekében a Bizottságnak, a 
tagállamoknak és az iparnak több forrást 
kell elosztania a nem állati kísérletek 
fejlesztésére, validálására és elfogadására. 
Az Ügynökségnek fizetett díjak egy részét 
erre a célra kell elhatárolni.

Er. en

Indokolás

Az Indokolás felsorolja a „nem állatokon végzett kísérletek ösztönzését” a javaslat 
célkitűzéseként, de a szöveg nem tartalmaz intézkedést e cél eléréséhez.  Különösen nincsenek 
utalások arra vonatkozóan, hogy növelik az állatkísérletek felváltását célzó projektek 
támogatását.

Módosító: Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Erna Hennicot-Schoepges

Módosítás: 136
(34a) preambulumbekezdés (új)

(34a) A nem állatokon végzett kísérleti 
módszerek előmozdításának céljával 
összhangban a Bizottságnak, a 
tagállamoknak és az iparnak növelnie kell 
az alternatív kísérleti módszerek 
fejlesztésének és validálásának 
felgyorsítására fordított a forrásokat és az 
erőfeszítést.

Er. de

Indokolás

Az ebben a rendeletben megállapított célnak a nem állatokon végzett kísérletek 
előmozdítására tükröződnie kellene a rendelet szövegében, különösen annak a ténynek az 
ismeretében, hogy jelenleg hiányoznak a források és az erőfeszítés ezen a területen és lassú az 
előrelépés az alternatív módszerek fejlesztése és jóváhagyása terén.



AM\565896HU.doc 19/66 PE 357.816v01-00

Külső fordítás

HU

Módosító: Chris Davies

Módosítás: 137
(37a) preambulumbekezdés (új)

(37a) Annak érdekében, hogy erősödjön a 
Közösség iparának versenyképessége és ez 
a rendelet a lehető leghatékonyabban 
érvényesüljön, elő kell írni az adatok 
megosztását a bejegyeztetésre kötelezettek 
között tisztességes kompenzáció alapján.

Er. en

Módosító: Chris Davies

Módosítás: 138
(39a) preambulumbekezdés (új)

(39a) Amennyiben a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezett(ek) és/vagy SIEF-
résztvevő(k) elmulasztja kifizetni a gerinces 
állatokon folytatott kísérleteket magában 
foglaló vizsgálatok és egyéb vizsgálatok, 
amelyek megakadályozhatják az állatokon 
végzett kísérleteket, tekintetében felmerült 
költségek rá jutó részét, nem jegyezheti be 
az adott anyagot.

Er. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy megfeleljenek az állatkísérletekből származó adatok megosztására 
vonatkozó kötelezettségüknek és megakadályozzák a kísérletek újbóli elvégzését, a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezett(ek) és/vagy a SIEF-résztvevő(k) köteles(ek) kifizetni a költségek 
rá(juk) jutó részét, illetve később nem hajthat végre ismételten állatkísérleteket.
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Módosító: Chris Davies

Módosítás: 139
(40a) preambulumbekezdés (új)

(40a) Ha egy, gerinceseken végzett 
kísérletet magában foglaló vagy 
állatkísérletet megakadályozó tanulmány 
tulajdonosa nem teszi elérhetővé a 
tanulmányt az Ügynökség számára és/vagy 
más potenciális bejegyeztetésre kötelezettek 
számára, nem jegyezheti be anyagát.

Er. en

Indokolás

Az állatkísérletekből származó adatok megosztására vonatkozó kötelezettségnek való 
megfelelés biztosítása és a megismételt állatkísérletek elkerülése érdekében nem engedhető 
meg, hogy a tanulmányok tulajdonosai visszatartsák a tanulmányokat a SIEF többi 
résztvevőjétől, hogy ezzel versenyelőnyt szerezzenek.

Módosító: Caroline Lucas, Carl Schlyter és Hiltrud Breyer

Módosítás: 140
(40a) preambulumbekezdés (új)

(40a) A gerinceseken végzett 
állatkísérletekből szerzett adatok, vagy más, 
állatkísérletet megakadályozó adat 
rendelkezésére bocsátásának elmulasztása 
az Ügynökség és/vagy más lehetséges 
regisztrálók számára azt kell, hogy 
eredményezze, hogy a tanulmány 
tulajdonosa(i) elveszti(k) jog(át)ukat a 
szóban forgó anyag bejegyeztetésére.

Er. en

Indokolás

Az adatok megosztásának megtagadása esetére a gerinces állatokon végzett kísérletek 
adatainak kötelező megosztását szankciókhoz kell kötni, hogy az ismételt állatkísérletek
elkerülhetők legyenek. Azok a bejegyeztetésre kötelezettek és/vagy a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezettek, akik elutasítják az olyan tanulmány megosztását, amely által 
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elkerülhető volna az Ügynökség és/vagy a többi bejegyeztetésre kötelezett által végzett 
állatkísérlet, nem jogosultak az érintett anyag bejegyzésére.

Módosító: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, 
Olajos Péter, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer és Erna Hennicot-

Schoepges

Módosítás: 141
(41) preambulumbekezdés

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

(41) A vegyi anyagok kockázatának a 
kezelése tekintetében a felelősség részét 
képezi az ezekre az anyagokra vonatkozó 
információk más szakemberekkel és nem 
szakemberekkel való közlése a 
legmegfelelőbb eszközök révén; ez 
elengedhetetlen ahhoz, hogy e szakemberek 
saját feladataikat a kockázatok kezelése, 
valamint az anyagok és készítmények 
használata során el tudják látni.

Er. en

Indokolás

A megfelelő és következetes kockázatalapú kommunikációs rendszer ellátja a fogyasztókat a 
szükséges információval és lehetővé teszi számukra hogy kockázataikat biztonságosan és 
hatékonyan kezeljék a vegyi anyagokat tartalmazó anyagok vagy készítmények használata 
során.

A (16), (42) és (43) preambulumbekezdés módosításához.

Módosító: Frédérique Ries

Módosítás: 142
(41) preambulumbekezdés

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

(41) A vegyi anyagok kockázatának a 
kezelése tekintetében a felelősség részét 
képezi az ezekre az anyagokra vonatkozó 
információk más szakemberekkel és nem 
szakemberekkel való közlése a lehető 
legmegfelelőbb eszközök révén; ez 
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látni. elengedhetetlen ahhoz, hogy e szakemberek
saját feladataikat az anyagok és 
készítmények használatának és a 
kockázatok kezelésének és 
megszüntetésének tekintetében el tudják 
látni.

Er. fr

Indokolás

Egy megfelelő és kohéziós kommunikációs rendszer, amely a kockázatokra és a veszélyekre 
összpontosít, ellátja a fogyasztókat azzal az információval és tanáccsal, amelyre szükségük 
van, hogy teljesen biztonságosan és hatékonyan tudják kezelni egy anyaggal vagy 
készítménnyel összefüggő kockázatokat.

Módosító: Guido Sacconi, Chris Davies és Jonas Sjöstedt

Módosítás: 143
(41a) preambulumbekezdés (új)

(41a) A kommunikáció megfelelő, 
koherens, kockázatalapú rendszerének 
kifejlesztése el fogja látni a fogyasztókat 
azzal az információval és felvilágosítással, 
amely ahhoz szükséges, hogy képessé 
váljanak biztonságosan és hatékonyan 
kezelni azokat a kockázatokat, amelyek 
vegyi anyagok, készítmények vagy termékek 
felhasználásából fakadnak. Szintén fel kell 
mérni járulékos információk honlapokon 
keresztül való nyújtásának lehetőségét, 
annak céljából, hogy kielégítésre kerüljön a 
fogyasztók azon joga, hogy tájékoztatva 
legyenek azokról az árucikkekről, 
amelyeket felhasználnak.

Er. en

Indokolás

A jelentéstervezet 9. módosításának némileg átalakított szövegezése.
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Módosító: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Olajos Péter, Bogusław 
Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer és Erna Hennicot-Schoepges

Módosítás: 144
(41a) preambulumbekezdés (új)

(41a) A kockázatkommunikáció alapvető 
része az emberek tájékoztatásának és 
tanáccsal való ellátásának, amely szükséges 
ahhoz, hogy képessé váljanak 
biztonságosan és hatékonyan kezelni azokat 
a kockázatokat, amelyek egy vegyi 
anyagokat tartalmazó árucikk 
felhasználásából fakadnak. Szintén fel kell 
mérni járulékos információk nyújtásának 
lehetőségét honlapokon és oktatási 
kampányokon keresztül, annak céljából, 
hogy kielégítésre kerüljön a fogyasztók 
azon joga, hogy tájékoztatva legyenek 
azokról az árucikkekről, amelyeket 
felhasználnak. Ez növelni fogja a vegyi 
anyagok és a belőlük származó termékek 
biztonságos felhasználását, és meg fogja 
erősíteni a fogyasztók bizalmát az olyan 
árucikkek vonatkozásában, amelyek vegyi 
anyagokat tartalmaznak. Egy ilyen 
rendszer értékes lesz a fogyasztói 
szervezeteknek egy olyan keret kialakítása 
során, amely megnevezi a fogyasztók valódi 
aggályait a REACH-en keresztül és az 
iparnak a fogyasztók bizalmának 
kialakítása terén a vegyi anyagokat 
tartalmazó anyagok és készítmények 
használata során.

Er. en

Indokolás

Egy megfelelő és következetes, kockázatalapú kommunikációs rendszer a fogyasztókat az 
ahhoz szükséges információval és felvilágosítással látja el, hogy képesek legyenek 
biztonságosan és hatékonyan kezelni a vegyi anyagot tartalmazó anyag vagy készítmény 
használata során felmerülő kockázatokat.
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A (69) és( 70) preambulumbekezdés, valamint a 73-2i a. cikk módosításához kapcsolódik

Módosító: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, Bogusław 
Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer és Erna Hennicot-Schoepges

Módosítás: 145
(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.
Mindazonáltal tekintetbe kellene venni az 
anyagok és készítmények kockázataira és 
biztonságos használatára vonatkozó 
információk kommunikálásának más 
módszereit a fogyasztók számára.

Er. en

Indokolás

A (16), a (41) és a (43) preambulumbekezdés módosításához kapcsolódik.

Módosító: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Olajos Péter, Bogusław
Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer és Erna Hennicot-Schoepges

Módosítás: 146
(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 

(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 
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kockázatokra vonatkozóan tájékoztatással 
lássa el őt; ugyanebből az okból a későbbi 
felhasználóknak kell az anyagok általuk 
alkalmazott felhasználási céljaiból eredő 
kockázatokat kezelniük.

kockázatokra vonatkozóan tájékoztatással 
lássa el őt; ugyanebből az okból a későbbi 
felhasználóknak kell az anyagok általuk 
alkalmazott felhasználási céljaiból eredő 
kockázatokat kezelniük, és tájékoztatást kell 
nyújtaniuk azok biztonságos használatáról 
az egész szállítói láncban egészen a végső 
felhasználóig – a fogyasztóig.

Er. en

Indokolás

A (16), a (41) és a (42) preambulumbekezdés módosításához kapcsolódik.

Módosító: John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 147
(44) preambulumbekezdés

(44) A későbbi felhasználók által 
elvégzendő anyagbiztonsági értékelések 
végrehajtására vonatkozó követelményeket 
szintén részletesen meg kell határozni, hogy 
e felhasználók eleget tudjanak tenni 
kötelezettségeiknek.

(44) A későbbi felhasználók által 
elvégzendő anyagbiztonsági értékelések 
végrehajtására vonatkozó követelményeket 
szintén részletesen meg kell határozni, hogy 
e felhasználók eleget tudjanak tenni 
kötelezettségeiknek. A későbbi felhasználó 
a lehető leghatékonyabb és releváns 
eszközök révén jelenti a vegyi biztonsági 
értékelésben megvilágított kockázatokat az 
anyag vagy készítmény használójának az 
szállítói lánc/életciklus adott pontján és 
tanáccsal látja el a fogyasztót a biztonságos 
használatról.

Er. en

Indokolás

Annak biztosítására, hogy a legmegfelelőbb eszközöket alkalmazzák (címkézés, honlapok, 
biztonsági adatlap stb.) a kockázatok legmegfelelőbb időben történő kommunikálására, pl. a 
gyártás, forgalmazás, használat vagy ártalmatlanítás időpontjában.
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Módosító: Chris Davies

Módosítás: 148
(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 ilyen 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 
importőr letelepedett.

(47) Az V–VIII. mellékletben szereplő
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 a 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 importőr letelepedett.

Er. en

Indokolás

Az állatokon végzett kísérletek elkerülése és az ipar számára költségmegtakarítás érdekében, 
és mivel állatkísérletekből származó adatokat csak akkor kellene biztosítani, ha az egy anyag 
biztonsági értékeléséhez szükséges, értékelni kell azokat kísérleti javaslatokat, amelyek 
gerinceseken végzett kísérletek bevonásával történnének az V. és VIII. mellékletben az összes 
anyaggal összefüggésben levő információs követelmények teljesítéséhez.

Módosító: Chris Davies

Módosítás:149
(47a) preambulumbekezdés (új)

(47a) Az állatkísérletek elkerülése 
érdekében minden olyan kísérleti javaslat 
esetében, amely e rendelet értelmében 
megkövetelt információ előírása miatt 
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gerinceseken végzett kísérletet foglalna 
magába, lennie kell egy 90 napos 
időszaknak résztvevő felek általi 
véleményezésre. Az illetékes hatóságnak 
figyelembe kel vennie az ilyen 
megjegyzéseket, amikor megvizsgálja a 
kísérleti javaslatokat és megtervezi a 
döntést.

Er. en

Indokolás

Az Egyesült Államok nagy termelési volumenű vegyi anyagokra vonatkozó programjának 
tapasztalata azt mutatta, hogy egy ilyen eljárás komolyan hozzájárul az állatkísérletek 
megakadályozásához.

Módosító: Caroline Lucas, Carl Schlyter és Hiltrud Breyer

Módosítás: 150
(47a) preambulumbekezdés (új)

(47a) Az állatkísérletek elkerüléséhez és a 
költségmegtakarításhoz a résztvevő felek 
számára lennie kell egy 90 napos 
időszaknak, amikor megjegyzést tehetnek a 
gerinceseken végzett kísérleteket bevonó 
kísérleti javaslatokhoz. Az ebben az 
időszakban kapott megjegyzéseket az 
illetékes hatóságoknak figyelembe kell 
venniük.

Er. en

Indokolás

Az Egyesült Államok nagy termelési volumenű vegyi anyagokra vonatkozó programja (HPV) 
bebizonyította, hogy a résztvevő felek számára biztosított véleményezési időszaknak pozitív 
hatása van az állatkísérletek megakadályozása és a költségmegtakarítás terén.
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Módosító: Caroline Lucas, Carl Schlyter és Hiltrud Breyer

Módosítás: 151
(47b) preambulumbekezdés (új)

(47b) Az állatkísérletek elkerüléséhez és a 
költségmegtakarításhoz az illetékes 
hatóságoknak konzultálniuk kell az 
Alternatív Módszerek Validálásával 
Foglalkozó Európai Központtal (ECVAM) 
az állatkísérleteket magukban foglaló 
kísérleti javaslatok mérlegelése során.

Er. en

Indokolás

Az alternatív módszerek fejlesztésével kapcsolatos aktuális szakértői ismereteket, 
tapasztalatokat és információkat biztosítani kell az illetékes hatóságoknak, amikor értékelik a 
kísérleti javaslatokat, tekintve, hogy ezen a tudományos területen rendkívül gyors a haladás.

Módosító: Chris Davies

Módosítás: 152
(47b) preambulumbekezdés (új)

(47b) Az állatkísérletek elkerüléséhez és a 
költségmegtakarításhoz az illetékes 
hatóságnak konzultálnia kell az Alternatív 
Módszerek Validálásával Foglalkozó 
Európai Központtal (ECVAM) egy 
regisztráló(k) által benyújtott, gerinceseken 
végzett kísérletet magában foglaló kísérleti 
javaslatra vonatkozó döntésének 
megtervezése során.

Er. en

Indokolás

Tekintettel az alternatív kísérleti módszerek terén zajló fejlődésre az illetékes hatóságoknak 
konzultálniuk kell szakértőkkel, akik rendelkeznek aktuális ismeretekkel, tapasztalattal és 
információval az alternatív módszerekről.
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Módosító: Anja Weisgerber

Módosítás: 153
(49) preambulumbekezdés

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

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

Er. de

Indokolás

A 38. cikk módosításához kapcsolódik.

Módosító: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies és Carl Schlyter

Módosítás: 154
(50) preambulumbekezdés

(50) A tagállamok hatóságai közötti, 
határozattervezeteikre vonatkozó kollektív
megállapodás alapozza meg azt a hatékony 
rendszert, amely tiszteletben tartja a 
szubszidiaritás elvét, és ugyanakkor 
fenntartja a belső piacot. Ha egy vagy több 
tagállam vagy az Ügynökség nem ért egyet a 
határozattervezettel, azt központosított 

(50) Az Ügynökség tagállami bizottságán 
belüli megállapodás a határozat-
tervezeteikről megállapodás alapozza meg 
azt a hatékony rendszert, amely tiszteletben 
tartja a szubszidiaritás elvét, és ugyanakkor 
fenntartja a belső piacot. Ha egy vagy több 
tagállam vagy az Ügynökség nem ért egyet a 
határozattervezettel, azt központosított 
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eljárásnak kell alávetni. Az Ügynökségnek 
kell meghoznia azokat a határozatokat, 
amelyek ezeknek az eljárásoknak az 
alkalmazásából következnek.

eljárásnak kell alávetni. Az Ügynökségnek 
kell meghoznia azokat a határozatokat, 
amelyek ezeknek az eljárásoknak az 
alkalmazásából következnek.

Er. en

Indokolás

A jelentéstervezet 11. módosításának felülvizsgált szövegezése.

Módosító: Dorette Corbey

Módosítás: 155
(52) preambulumbekezdés

(52) Az emberi egészség és a környezet 
kellően magas szintű védelmének biztosítása 
érdekében a különösen nagy kockázatú 
tulajdonságokkal rendelkező anyagokat 
elővigyázatosan kell kezelni, ami 
megköveteli az ezeket felhasználó 
vállalkozásoktól, hogy az engedélyező 
hatóság felé igazolják, hogy a kockázatokat 
megfelelően ellenőrzik. Ha nem ez a 
helyzet, a felhasználások még mindig
engedélyezhetők, amennyiben a 
vállalkozások bizonyítják, hogy az anyag 
felhasználásából eredő társadalmi haszon 
meghaladja a felhasználással járó 
kockázatot, és nem állnak rendelkezésre 
alkalmas alternatív anyagok vagy 
technológiák. Az engedélyező hatóságnak a 
vállalkozások kérvényei alapján, az 
engedélyezési eljárás keretében kell 
meggyőződnie e követelmények 
teljesüléséről. Mivel az engedélyeknek az 
egész belső piacon magas szintű védelmet 
kell biztosítaniuk, célszerű, hogy az 
engedélyező hatóság a Bizottság legyen.

(52) Az emberi egészség és a környezet 
kellően magas szintű védelmének biztosítása 
érdekében a különösen nagy kockázatú 
tulajdonságokkal rendelkező anyagokat fel 
kell cserélni olyan anyagokkal, amelyek 
nem jelentenek kockázatot az emberi 
egészségre és a környezetre. Ha nem ez a 
helyzet, a különösen nagy kockázatú 
tulajdonságokkal rendelkező anyagok csak 
3 évet nem meghaladó, korlátozott 
időszakra engedélyezhetők, amennyiben a 
vállalkozások bizonyítják, hogy az anyag 
felhasználásából eredő társadalmi haszon 
meghaladja a felhasználással járó 
kockázatot, és nem állnak rendelkezésre 
alkalmas alternatív anyagok vagy 
technológiák. Az engedélyező hatóságnak a 
vállalkozások kérvényei alapján, az 
engedélyezési eljárás keretében kell 
meggyőződnie e követelmények 
teljesüléséről. Mivel az engedélyeknek az 
egész belső piacon magas szintű védelmet 
kell biztosítaniuk, célszerű, hogy az 
engedélyező hatóság a Bizottság legyen.

Er. en
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Indokolás

A helyettesítés ösztönzése érdekében a szabályoknak egyértelműeknek kell lenniük a cégek és 
felhasználók számára.

Módosító: Frédérique Ries, Chris Davies

Módosítás: 156
(52) preambulumbekezdés

(52) Az emberi egészség és a környezet 
kellően magas szintű védelmének biztosítása 
érdekében a különösen nagy kockázatú 
tulajdonságokkal rendelkező anyagokat 
elővigyázatosan kell kezelni, ami
megköveteli az ezeket felhasználó 
vállalkozásoktól, hogy az engedélyező 
hatóság felé igazolják, hogy a kockázatokat 
megfelelően ellenőrzik. Ha nem ez a 
helyzet, a felhasználások még mindig
engedélyezhetők, amennyiben a 
vállalkozások bizonyítják, hogy az anyag 
felhasználásából eredő társadalmi haszon 
meghaladja a felhasználással járó 
kockázatot, és nem állnak rendelkezésre 
alkalmas alternatív anyagok vagy 
technológiák. Az engedélyező hatóságnak a 
vállalkozások kérvényei alapján, az 
engedélyezési eljárás keretében kell 
meggyőződnie e követelmények 
teljesüléséről. Mivel az engedélyeknek az 
egész belső piacon magas szintű védelmet 
kell biztosítaniuk, célszerű, hogy az 
engedélyező hatóság a Bizottság legyen. 

(52) Az emberi egészség, különösen az 
érzékeny népesség egészségének és a 
környezet kellően magas szintű védelmének 
biztosítása érdekében a különösen nagy 
kockázatú tulajdonságokkal rendelkező 
anyagokat elővigyázatosan kell kezelni, és 
csak akkor kell engedélyezni ezeket,, 
amennyiben a vállalkozások bizonyítják, 
hogy az anyag felhasználásából eredő 
társadalmi haszon meghaladja a 
felhasználással járó kockázatot, és nem 
állnak rendelkezésre alkalmas alternatív 
anyagok vagy technológiák. Az engedélyező 
hatóságnak a vállalkozások kérvényei 
alapján, az engedélyezési eljárás keretében 
kell meggyőződnie e követelmények 
teljesüléséről. Mivel az engedélyeknek az 
egész belső piacon magas szintű védelmet 
kell biztosítaniuk, célszerű, hogy az 
engedélyező hatóság a Bizottság legyen.

Er. en

Indokolás

Külön figyelmet kell fordítani az engedélyezés során az érzékeny népességre. Továbbá az 
engedélyezési eljárás csak akkor biztosítja a megkövetelt magas szintű védelmet, ha a nagy 
kockázatú anyagokat biztonságosabb alternatív anyagokkal vagy technológiákkal váltja fel, 
ahol ez lehetséges.
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Módosító: Carl Schlyter, Caroline Lucas és Hiltrud Breyer

Módosítás: 157
(52) preambulumbekezdés

(52) Az emberi egészség és a környezet 
kellően magas szintű védelmének biztosítása 
érdekében a különösen nagy kockázatú 
tulajdonságokkal rendelkező anyagokat 
elővigyázatosan kell kezelni, ami 
megköveteli az ezeket felhasználó 
vállalkozásoktól, hogy az engedélyező 
hatóság felé igazolják, hogy a kockázatokat
megfelelően ellenőrzik. Ha nem ez a 
helyzet, a felhasználások még mindig
engedélyezhetők, amennyiben a 
vállalkozások bizonyítják, hogy az anyag 
felhasználásából eredő társadalmi haszon 
meghaladja a felhasználással járó 
kockázatot, és nem állnak rendelkezésre 
alkalmas alternatív anyagok vagy 
technológiák. Az engedélyező hatóságnak a 
vállalkozások kérvényei alapján, az 
engedélyezési eljárás keretében kell 
meggyőződnie e követelmények 
teljesüléséről. Mivel az engedélyeknek az 
egész belső piacon magas szintű védelmet 
kell biztosítaniuk, célszerű, hogy az 
engedélyező hatóság a Bizottság legyen.

(52) Az emberi egészség, különösen az 
érzékeny népesség egészségének és a 
környezet kellően magas szintű védelmének 
biztosítása érdekében a különösen nagy 
kockázatú tulajdonságokkal rendelkező 
anyagok csak abban az esetben
engedélyezhetők, amennyiben a 
vállalkozások bizonyítják, hogy az anyag 
felhasználásából eredő társadalmi haszon 
meghaladja a felhasználással járó 
kockázatot, és nem állnak rendelkezésre 
alkalmas alternatív anyagok vagy 
technológiák. Az engedélyező hatóságnak a 
vállalkozások kérvényei alapján, az 
engedélyezési eljárás keretében kell 
meggyőződnie e követelmények 
teljesüléséről. Mivel az engedélyeknek az 
egész belső piacon magas szintű védelmet 
kell biztosítaniuk, célszerű, hogy az 
engedélyező hatóság a Bizottság legyen.

Er. en

Indokolás

Külön figyelmet kell fordítani az engedélyezés során az érzékeny népességre.

Az engedélyezési eljárás csak akkor biztosítja a megkövetelt magas szintű védelmet, ha 
biztonságosabb alternatív anyagokkal vagy technológiákkal váltja fel a nagy kockázatú 
anyagokat, ahol ez lehetséges. Ez összhangban van a hasonló közösségi jogalkotással (pl. 
biocidok, veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben, munkavállalók 
egészségére vonatkozó jogalkotás). A kockázatok „megfelelő ellenőrzése” alternatív cél 
fenntartása támogatja a nagyon nagy kockázatot jelentő anyagok további használatát és 
kikerülését, még ha rendelkezésre áll is biztonságosabb alternatíva.
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Módosító: Dan Jørgensen, Åsa Westlund és Riitta Myller

Módosítás: 158
(52) preambulumbekezdés

(52) Az emberi egészség és a környezet 
kellően magas szintű védelmének biztosítása 
érdekében a különösen nagy kockázatú 
tulajdonságokkal rendelkező anyagokat 
elővigyázatosan kell kezelni, ami 
megköveteli az ezeket felhasználó 
vállalkozásoktól, hogy az engedélyező 
hatóság felé igazolják, hogy a kockázatokat 
megfelelően ellenőrzik. Ha nem ez a helyzet, 
a felhasználások még mindig 
engedélyezhetők, amennyiben a 
vállalkozások bizonyítják, hogy az anyag 
felhasználásából eredő társadalmi haszon 
meghaladja a felhasználással járó 
kockázatot, és nem állnak rendelkezésre 
alkalmas alternatív anyagok vagy 
technológiák. Az engedélyező hatóságnak a 
vállalkozások kérvényei alapján, az 
engedélyezési eljárás keretében kell 
meggyőződnie e követelmények 
teljesüléséről. Mivel az engedélyeknek az 
egész belső piacon magas szintű védelmet 
kell biztosítaniuk, célszerű, hogy az 
engedélyező hatóság a Bizottság legyen.

(52) Az emberi egészség és különösen az 
érzékeny népesség egészségének a 
környezet kellően magas szintű védelmének 
biztosítása érdekében a különösen nagy 
kockázatú tulajdonságokkal rendelkező 
anyagokat elővigyázatosan kell kezelni, ami 
megköveteli az ezeket felhasználó 
vállalkozásoktól, hogy az engedélyező 
hatóság felé igazolják, hogy a kockázatokat 
megfelelően ellenőrzik. Ha nem ez a helyzet, 
a felhasználások még mindig 
engedélyezhetők, amennyiben a 
vállalkozások bizonyítják, hogy az anyag 
felhasználásából eredő társadalmi haszon 
meghaladja a felhasználással járó 
kockázatot, és nem állnak rendelkezésre 
alkalmas alternatív anyagok vagy 
technológiák. Az engedélyező hatóságnak a 
vállalkozások kérvényei alapján, az 
engedélyezési eljárás keretében kell 
meggyőződnie e követelmények 
teljesüléséről. Mivel az engedélyeknek az 
egész belső piacon magas szintű védelmet 
kell biztosítaniuk, célszerű, hogy az 
engedélyező hatóság a Bizottság legyen.

Er. en

Indokolás

Az Európai Parlament előzőleg megállapította, hogy „a gyermekek egészségének védelme a 
környezethez kapcsolódó betegségekkel szemben lényeges befektetés a megfelelő emberi és 
gazdasági fejlődés biztosításának céljával”, (Jelentés az európai környezeti és egészségügyi 
stratégiáról A5-0193/2004 Marit Paulsen).

Módosító: Dorette Corbey

Módosítás: 159
(53a) preambulumbekezdés (új)
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(53a) A veszélyes anyag engedélyezésének 
lényeges feltétele, hogy ne létezzen 
biztonságosabb alternatíva. Az 
engedélyezésnek időben korlátozottnak kell 
lennie és ösztönzőként kell működnie a 
biztonságosabb alternatívák fejlesztése és az 
innováció élénkítése terén.

Er. en

Indokolás

A REACH-nek biztonságos alternatívák fejlesztése révén élénkítenie kell a folyamatos 
környezetvédelmi innovációt.

Módosító: Dorette Corbey

Módosítás: 160
(61a) preambulumbekezdés (új)

(61a) Ennek a rendeletnek hozzá kell 
járulnia a vegyi anyagokkal való 
veszélyeztetettséggel és annak 
használatával összefüggő foglalkozási 
megbetegedések megakadályozásához. Az 
Európai Uniónak detoxikációs 
módszerekbe kell befektetnie a vegyi 
anyagokhoz kapcsolódó betegségek 
gyógyításához.

Er. en

Indokolás

A REACH-nek a munkavállalók jobb védelméhez kell vezetnie.

Módosító: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, 
Olajos Péter, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer és Erna Hennicot-

Schoepges

Módosítás: 161
(69) preambulumbekezdés

(69) Az Ügynökség központi szerepet tölt be 
abban, hogy biztosítja a vegyi anyagokról 

(69) Az Ügynökség központi szerepet tölt be 
abban, hogy biztosítja a vegyi anyagokról 
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szóló törvény, a döntéshozatali folyamatok 
és tudományos alapjuk hitelességét az 
érdekeltek körében és a széles nyilvánosság 
előtt. 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, 
technikai és szabályozói kapacitásainak, 
átláthatóságának és hatékonyságának a 
biztosítása.

szóló törvény, a döntéshozatali folyamatok 
és tudományos alapjuk hitelességét az 
érdekeltek körében és a széles nyilvánosság 
előtt annak érdekében, hogy a közvélemény 
és minden érdekelt fél bízzon az általa 
használt vegyi anyagok és készítmények 
biztonságában. Szintén központi szerepet 
kell játszania a REACH-re vonatkozó 
kommunikáció, végrehajtás, valamint a 
kockázat koordinálásában.  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, 
technikai és szabályozói kapacitásainak, 
kommunikációs szakértelmének
átláthatóságának és hatékonyságának a 
biztosítása.

Er. en

Indokolás

A (41a), a (70) preambulumbekezdés és a 73-2i a (új) cikk módosításához kapcsolódik.

Módosító: Frédérique Ries

Módosítás:162
(69) preambulumbekezdés

(69) Az Ügynökség központi szerepet tölt be 
abban, hogy biztosítja a vegyi anyagokról 
szóló törvény, a döntéshozatali folyamatok 
és tudományos alapjuk hitelességét az 
érdekeltek körében és a széles nyilvánosság 
előtt. 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, 
technikai és szabályozói kapacitásainak, 

(69) Az Ügynökség központi szerepet tölt be 
abban, hogy biztosítja a vegyi anyagokról 
szóló törvény, a döntéshozatali folyamatok 
és tudományos alapjuk hitelességét az 
érdekeltek körében és a széles nyilvánosság 
előtt úgy, hogy a közvélemény és az összes 
érintett fél bizalommal legyen az általuk 
használt anyagok és készítmények 
biztonsága iránt. Az Ügynökségnek úttörő 
szerepet kell játszania a REACH és annak 
végrehajtása körüli kommunikáció 
koordinálásában is. Emiatt elengedhetetlen, 
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átláthatóságának és hatékonyságának a 
biztosítása.

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, 
technikai és szabályozói kapacitásainak, és 
megfelelő kommunikációs képességeinek, 
átláthatóságának és hatékonyságának a 
biztosítása.

Er. fr

Indokolás

A kommunikáció megfelelő és kohéziós rendszere, amely a nyújtott információk 
objektivitására és tudományos jelentőségére összpontosít, ellátja a fogyasztókat 
információval és tanáccsal, amelyre szükségük van, hogy teljesen biztonságosan és 
hatékonyan kezeljék egy anyaggal vagy készítménnyel összefüggő kockázatokat.

A (41) preambulumbekezdés módosításához kapcsolódik.

.

Módosító: Frédérique Ries

Módosítás: 163
(70) preambulumbekezdés

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

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

Ebben az összefüggésben az Ügynökségen 
belül létre kell hozni egy „kiválósági 
központot”, amely a bizonyos anyagokkal 
és készítményekkel összekapcsolódó 
kockázatok és veszélyek közlésére 
specializálódik.
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Er. fr

Indokolás

Fontos előírni az Ügynökségen belül egy olyan központ kialakítását, amely egy anyaggal vagy 
készítménnyel összefüggő kockázatok és veszélyek közlésére specializálódik.

A (41) és a (69) preambulumbekezdés módosításához kapcsolódik. 

Módosító: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, 
Eija-Riitta Korhola, Olajos Péter, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer és 

Erna Hennicot-Schoepges

Módosítás: 164
(70) preambulumbekezdés

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

(70) Az Ügynökség felépítésének 
alkalmasnak kell lennie az általa betöltendő 
feladatok ellátására. A hasonló közösségi 
intézmények tapasztalata e tekintetben 
bizonyos iránymutatást ad, de a felépítést e 
rendelet konkrét igényeihez kell 
hozzáigazítani. Jelen esetben az 
Ügynökségen belül lennie kell egy 
kiválósági központnak a 
kockázatkommunikációban.

Er. en

Indokolás

A (41a) és a (69) preambulumbekezdéshez és a 73-2i a. cikkhez kapcsolódik.

Módosító: Chris Davies

Módosítás: 165
(73) preambulumbekezdés

(73) A vezető testületnek rendelkeznie kell a 
szükséges jogkörrel, hogy megállapíthassa a 
költségvetést, ellenőrizhesse végrehajtását, 
megszabhassa a díjak szerkezetét és 
összegét, elkészíthesse a belső szabályzatot, 

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

pénzügyi szabályzatot fogadhasson el és 
kinevezhesse az ügyvezető igazgatót. A nem 
állatokkal végzett kísérletek ösztönzésének 
céljával párhuzamosan a díj egy részét a 
nem állatokkal végzett kísérletek 
módszereinek fejlesztésére kell fordítani.

Er. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy el lehessen érni e rendelet célját a nem állatokkal végzett kísérletek 
előmozdítására, több forrást kell rendelkezésre bocsátani a nem állatokkal végzett kísérletek 
módszereinek fejlesztéséhez, amely felhasználható e rendelet tájékoztatási követelményeinek 
teljesítéséhez.

Módosító: Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Módosítás: 166
(73) preambulumbekezdés

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

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

Er. de

Indokolás

A nem állatokkal végzett kísérletek módszereinek ösztönzése érdekében megfelelő forrásokat 
kell biztosítani a kutatási keretprogramon belül alternatív módszerek fejlesztéséhez, amelyeket 
fel lehet használni az ezen rendeletben megállapított tájékoztatási követelmény teljesítéséhez.
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Módosító: Chris Davies

Módosítás: 167
(77a) preambulumbekezdés (új)

(77a) A nem állatokkal végzett kísérletek 
előmozdítása érdekében az Ügynökséget 
meg kell bízni olyan politika kifejlesztésével 
és végrehajtásával, amellyel fejlesztik, 
validálják és jogilag elfogadják a nem 
állatokkal végzett kísérletek módszereit, és 
biztosítják alkalmazásukat egy intelligens 
lépcsőzetes kockázatértékelésben e rendelet 
követelményeivel összhangban. E célból az 
Ügynökségnek magában kell foglalnia egy, 
alternatív kísérleti módszerekkel foglalkozó 
bizottságot, amelyben jelen vannak az 
Alternatív Módszerek Validálásával 
Foglalkozó Európai Központ (ECVAM) 
szakértői, állatjóléti szervezetek és egyéb 
releváns résztvevők,a Közösségen belül 
rendelkezésre álló legszélesebb lehetséges 
megfelelő tudományos és műszaki 
szakértelem biztosítására.

Er. en

Indokolás

E rendelet céljának, a nem állatokon végzett kísérletek előmozdításának bele kell kerülnie az 
Ügynökség megbízásába és munkájába annak hatékony megvalósítása érdekében. Ezért egy 
bizottságot kell felállítani az Ügynökségen belül, amely hozzáértő szakértőkből áll, az 
alternatív kísérleti módszerek és alkalmazásuk fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok 
végrehajtásához.

Módosító: Carl Schlyter, Caroline Lucas és Hiltrud Breyer

Módosítás: 168
(89) preambulumbekezdés

(89) Az erőforrások felhasználását a
legkockázatosabb anyagokra kell 
összpontosítani. A 67/548/EGK irányelv I. 
mellékletébe emiatt csak akkor szabad 
valamely anyagot felvenni, ha megfelel 

(89) Annak érdekében, hogy a 
tagállamoknak lehetőségük legyen 
javaslatot benyújtani az anyagnak a 
67/548/EGK irányelv I. mellékletének vagy 
a 1999/45/EK irányelv I. mellékletének 
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azoknak a kritériumoknak, amelyek 
alapján az 1., 2. és 3. kategóriába tartozó 
rákkeltő, mutagén vagy a szaporodásra 
nézve toxikus anyagként vagy légúti 
túlérzékenységet kiváltó anyagként 
besorolható. Olyan rendelkezéseket kell 
hozni, amelyek lehetővé teszik az illetékes 
hatóságok számára, hogy javaslatokat 
nyújtsanak be az Ügynökségnek. Az 
Ügynökségnek véleményt kell adnia a 
javaslatról, az érintett feleknek pedig 
lehetőséget kell adni arra, hogy 
megjegyzéseket fűzhessenek hozzá. A 
Bizottságnak ezt követően kell határozatot 
hoznia.

megfelelő harmonizált osztályozásához, 
készíteniük kell egy dossziét a részletes 
követelményeknek megfelelően. A 
dossziénak meg kell állapítania a közösségi 
fellépés indokoltságát. Az Ügynökségnek 
véleményt kell adnia a javaslatról, az érintett 
feleknek pedig lehetőséget kell adni arra, 
hogy megjegyzéseket fűzhessenek hozzá. A 
Bizottságnak ezt követően kell határozatot 
hoznia..

Er. en

Indokolás

A harmonizált osztályozás korlátozása CMR-anyagokra és légúti túlérzékenységet okozókra 
túlságosan szűk. Sok sokkal jelentősebb emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatás 
van. Az osztályozás nagyon ellentmondásosnak bizonyult, túl ellentmondásosnak ahhoz, hogy 
egyedül az iparra maradjon. A harmonizált osztályozás lehetővé teszi a konfliktusok 
bíróságon kívüli rendezését és ezáltal forrást takarít meg.

Módosító: Frédérique Ries és Chris Davies

Módosítás: 169
(89) preambulumbekezdés

(89) Az erőforrások felhasználását a 
legkockázatosabb anyagokra kell 
összpontosítani. A 67/548/EGK irányelv I. 
mellékletébe emiatt csak akkor szabad 
valamely anyagot felvenni, ha megfelel 
azoknak a kritériumoknak, amelyek alapján 
az 1., 2. és 3. kategóriába tartozó rákkeltő, 
mutagén vagy a szaporodásra nézve toxikus 
anyagként vagy légúti túlérzékenységet 
kiváltó anyagként besorolható. Olyan 
rendelkezéseket kell hozni, amelyek 
lehetővé teszik az illetékes hatóságok 
számára, hogy javaslatokat nyújtsanak be az 
Ügynökségnek. Az Ügynökségnek 

(89) Az erőforrások felhasználását a 
legkockázatosabb anyagokra kell 
összpontosítani. A 67/548/EGK irányelv I. 
mellékletébe emiatt akkor szabad valamely 
anyagot felvenni, ha megfelel azoknak a 
kritériumoknak, amelyek alapján az 1., 2. és 
3. kategóriába tartozó rákkeltő, mutagén, a 
szaporodásra nézve toxikus anyagként  vagy 
légúti túlérzékenységet kiváltó anyagként 
besorolható vagy irányadó tudományos 
tanulmányok szerint veszélyt jelent az 
emberi egészségre és a környezetre. Olyan 
rendelkezéseket kell hozni, amelyek 
lehetővé teszik az illetékes hatóságok 
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véleményt kell adnia a javaslatról, az érintett 
feleknek pedig lehetőséget kell adni arra, 
hogy megjegyzéseket fűzhessenek hozzá. A 
Bizottságnak ezt követően kell határozatot 
hoznia.

számára, hogy javaslatokat nyújtsanak be az 
Ügynökségnek. Az Ügynökségnek 
véleményt kell adnia a javaslatról, az érintett 
feleknek pedig lehetőséget kell adni arra, 
hogy megjegyzéseket fűzhessenek hozzá. A 
Bizottságnak ezt követően kell határozatot 
hoznia.

Er. en

Indokolás

Sok egészségi végpontot jelenleg még nem azonosítottak teljesen vagy nincsenek tudományos 
jegyzőkönyvek a nem szabványos hatások teszteléséről, például sok idegrendszeri fejlődési 
rendellenesség esetében. Egy anyag hozzáadásának mindig lehetségesnek kell lennie, ha az 
emberi egészségre veszélyesnek tekintik.

Módosító: Dorette Corbey

Módosítás: 170
(90a) preambulumbekezdés (új)

(90a) A REACH-nek lehetővé kell tennie az 
állampolgárok, munkavállalók és 
fogyasztók számára, hogy bízzanak abban, 
hogy bármely, a Közösségben forgalomba 
hozott termék biztonságos és nincs 
kockázata annak, hogy ki vannak téve vegyi 
anyagoknak olyan mennyiségekben vagy 
keverékekben, amelyek kockázatot 
jelentenek egészségükre vagy a környezetre.

Er. en

Indokolás

A piacon levő termékeknek a fogyasztók számára biztonságosaknak kell lenniük. Ez az a 
garancia, amelyet a REACH-nek nyújtania kell.

Módosító: Frederika Brepoels, Anja Weisgerber

Módosítás: 171
(91) preambulumbekezdés
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(91) A közösségi polgárok számára 
elérhetővé kell tenni az olyan vegyi 
anyagokra vonatkozó információkat, 
amelyekkel érintkezésbe kerülhetnek, hogy 
lehetőségük legyen arra, hogy tájékozott 
döntést hozzanak a vegyi anyagok 
felhasználásáról. Ez azzal az átlátható 
eszközzel érhető el, hogy biztosítják a 
polgárok számára az Ügynökség 
adatbázisában található alapvető, nem 
bizalmas adatok ingyenes és egyszerű 
elérését, amelyek közé a veszélyes 
tulajdonságok rövid leírása, a címkézési 
követelmények és az idevágó közösségi 
jogszabályok tartoznak az engedélyezett 
felhasználásokkal és a kockázatkezelési 
intézkedésekkel.

(91) A közösségi polgárok számára 
elérhetővé kell tenni az olyan vegyi 
anyagokra vonatkozó információkat, 
amelyekkel érintkezésbe kerülhetnek, hogy 
lehetőségük legyen arra, hogy tájékozott 
döntést hozzanak a vegyi anyagok 
felhasználásáról. Ez azzal az átlátható 
eszközzel érhető el, hogy saját nyelvükön 
(feltéve, hogy ez az EU hivatalos nyelve)
biztosítják a polgárok számára az 
Ügynökség adatbázisában található alapvető, 
nem bizalmas adatok ingyenes és egyszerű 
elérését, amelyek közé a veszélyes 
tulajdonságok rövid leírása, a címkézési 
követelmények és az idevágó közösségi 
jogszabályok tartoznak az engedélyezett 
felhasználásokkal és a kockázatkezelési 
intézkedésekkel.

Er. nl

Indokolás

A REACH céljai magukban foglalják az emberi egészség és a környezet védelmét. Rendkívül 
fontos, hogy a közvélemény képes legyen információt szerezni számára érthető nyelven a 
vegyi anyagokról.

Módosító: Anne Ferreira és Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 172
(91) preambulumbekezdés

(91) A közösségi polgárok számára 
elérhetővé kell tenni az olyan vegyi 
anyagokra vonatkozó információkat, 
amelyekkel érintkezésbe kerülhetnek, hogy 
lehetőségük legyen arra, hogy tájékozott 
döntést hozzanak a vegyi anyagok 
felhasználásáról. Ez azzal az átlátható 
eszközzel érhető el, hogy biztosítják a 
polgárok számára az Ügynökség 
adatbázisában található alapvető, nem 

(91) A közösségi polgárok számára 
elérhetővé kell tenni az olyan vegyi 
anyagokra vonatkozó információkat, 
amelyekkel érintkezésbe kerülhetnek, hogy 
lehetőségük legyen arra, hogy tájékozott 
döntést hozzanak a vegyi anyagok 
felhasználásáról. Ez azzal az átlátható 
eszközzel érhető el, hogy biztosítják a 
polgárok számára az Ügynökség 
adatbázisában található alapvető, nem 
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bizalmas adatok ingyenes és egyszerű 
elérését, amelyek közé a veszélyes 
tulajdonságok rövid leírása, a címkézési 
követelmények és az idevágó közösségi 
jogszabályok tartoznak az engedélyezett 
felhasználásokkal és a kockázatkezelési 
intézkedésekkel.

bizalmas adatok ingyenes és egyszerű 
elérését, amelyek közé a veszélyes 
tulajdonságok rövid leírása, a címkézési 
követelmények és az idevágó közösségi 
jogszabályok tartoznak az engedélyezett 
felhasználásokkal és a kockázatkezelési 
intézkedésekkel.

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

Er. fr

Módosító: Guido Sacconi és Chris Davies

Módosítás: 173
(100a) preambulumbekezdés (új)

(100a) A hulladék, ahogy azt a 75/442/EGK 
irányelv és annak módosításai 
meghatározzák, nem anyag, készítmény 
vagy árucikk e rendelet 3. cikke értelmében.

Er. xm

Indokolás

Világossá teszi, hogy a hulladék nem tartozik a REACH-rendelet hatálya alá. (Guido Sacconi)

A hulladék, lényegénél fogva, nem tartozik a REACH hatálya alá, mivel nem anyag és nem is 
készítmény. (Chris Davies)
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Módosító: Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders Wijkman és
Miroslav Ouzký

Módosítás: 174
(104a) preambulumbekezdés (új)

(104a) A megvalósíthatóság érdekében a 
hulladék és a másodlagos nyersanyagként 
vagy energiaforrásként használt anyagok 
kivételt kell, hogy képezzenek. Az 
értékteremtés („valorizáció”) hulladékból 
és/vagy másodlagos nyersanyagként vagy 
energiaforrásként használt anyagból 
hasznosító műveletek keretében a 
fenntartható fejlődés célkitűzéséhez járul 
hozzá az EU-ban. A REACH-nek nem kell 
olyan követelményeket bevezetnie, amelyek 
esetleg meggátolhatják az újrafeldolgozást 
és hasznosítást, és ezért növelik a nem 
megújítható erőforrások alkalmazásának 
szükségességét.

Er. en

Indokolás

A hulladék vagy másodlagos nyersanyag beillesztése a REACH hatálya alá aránytalan 
követelményeket állíthatna az újrafeldolgozás vagy hasznosítás elé anélkül, hogy pótlólagos 
előnyöket jelentene az emberi egészség vagy a környezet számára. Ezenkívül a hulladékot és a 
másodlagos nyersanyagként használt anyagokat azért is ki kellene zárni a REACH-ből, mert 
megfelelően szabályozottak az EK hulladékra vonatkozó jogalkotása révén és ellentétesek 
lennének azok környezeti célkitűzéseivel.

Módosító: Liam Aylward

Módosítás:175
I. cím, 1. fejezet, 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 
előírásokat az önmagukban, 
készítményekben vagy termékekben
előforduló anyagok gyártására, 

(1) E rendelet a 3. cikk (1) bekezdésének 
értelmében vett vegyi anyagokra 
vonatkozóan állapít meg rendelkezéseket. 
Kifejezett rendelkezés esetén ezeket az 
előírásokat az önmagukban, 
készítményekben vagy termékekben – ha a 
termék kívánt funkciója az anyag 
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behozatalára, forgalomba hozatalára és 
felhasználására kell alkalmazni.

kikerülését követeli meg – előforduló 
anyagok behozatalára és forgalomba 
hozatalára kell alkalmazni. A 6. cikk 
megállapítását kivéve ezek a rendelkezések 
nem vonatkoznak a 3. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott termékekre.

Er. en

Indokolás

Sokkal megfelelőbb és érvényesíthető jogalkotás a gyártott, de nem forgalomba hozott 
anyagokra (kizárólag exportált, belső K+F, bizonyos köztes termékek) el kell kerülni a 
bejegyzés adminisztratív terhét az EU ipara versenyképességének biztosítására. A gyártott és 
használt anyagokat ellenőrzik a megfelelő egészségi, biztonsági és környezetvédelmi 
rendelkezések, pl. a vegyi anyagok gyártásához / és az IPPC (Nemzetközi Növényvédelmi 
Egyezmény) előírások. A munkavállalók és a környezetvédelem számára szükséges 
információk ezért házon belül rendelkezésre állnak és készek igény szerint hatósági szemlére.

A REACH nem vonatkozik a termékekre, mert a REACH az anyagokra összpontosít. 
Mindazonáltal a zavar elkerülése érdekében, az árucikkek, mint olyanok kifejezetten kívül 
kell, hogy essenek a REACH hatályán, kivéve a 6. cikket. Az árucikkeket (mint gyártott 
termékeket) kiterjedten és kimerítően lefedik más EU-előírások (pl. az általános 
termékbiztonsági irányelv, a termékfelelősségi irányelv és a munkavállalók védelmére 
vonatkozó előírások. Ezenkívül az EU piacain a termékbe kevert vagy abban lévő, forgalomba 
hozott anyagok természetesen a REACH hatálya alatt maradnának.

Módosító: Dorette Corbey + Anne Ferreira és Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 176
I. cím, 1. fejezet, 1. cikk, (2) bekezdés

(2) E rendelet célja az ilyen anyagok belső 
piaci szabad forgalmának a biztosítása.

(2) E rendelet célja az ilyen anyagok belső 
piaci szabad forgalmának a biztosítása, a 
gondosság kötelezettségével összhangban.

Er. xm

Indokolás

Tekintve az olyan vegyi anyagok és a felhasználások tekintélyes számát, amelyekre a REACH 
rendelkezései nem vonatkoznak – ideértve körülbelül 70 000 anyagot, amelyből évi egy 
tonnánál kevesebbet gyártanak – a gondosság kötelezettségének általános elve meg kell, hogy 
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határozza az ipar felelősségét az ÖSSZES vegyi anyag biztonságos kezelésére és használatára 
vonatkozóan. Ezt az összes anyagra érvényesnek szánják (függetlenül az előállítási 
mennyiségtől), maga után vonva, hogy az iparnak nemcsak teljesítenie kell a REACH szerinti 
speciális kötelezettségeket, de eleget kell tennie a vállalkozók alapvető társadalmi, gazdasági 
és környezetvédelmi felelősségének is.  Ezek a speciális előírások biztosítják a vállalatok 
számára a gondosság kötelezettsége teljesítésének jogbiztonságát. A (20) 
preambulumbekezdés módosításához kapcsolódik (Corbey).

A gondosság kötelezettségének újbóli bevezetéséhez kapcsolódik. A REACH-rendszer nem 
vonatkozik valamennyi vegyi anyagra. Körülbelül 70 000 anyag esetlegesen nincs a rendelet 
hatálya alatt (1 tonna alatti mennyiség). Ebből következik, hogy az emberi egészség és a 
környezet védelmének alapvető szükségessége azt diktálja, hogy a vegyi termékek gyártóira és 
azok későbbi felhasználóira ki kell vetni a gondoskodás általános kötelezettségét, ezzel 
bevonva a használat biztonságosságának bizonyítását (Ferreira és mások).

Módosító: Dan Jørgensen, Åsa Westlund és Riitta Myller

Módosítás: 177
I. cím, 1. fejezet, 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) A gyártók, importőrök és a későbbi 
felhasználók biztosítják, hogy az anyagok 
ne befolyásolják károsan az emberi 
egészséget vagy a környezetet, azáltal, hogy 
a szükséges információt és intézkedéseket 
nyújtják, egyedi esetben az anyagok 
gyártásával, importjával, forgalomba 
hozatalával vagy használatával 
kapcsolatban önállóan, készítményekben 
vagy árucikkekben. Ezeknek az 
intézkedéseknek az elővigyázatosság elvén 
kell alapulniuk és az anyagok gyártásra 
vagy alkalmazásra történő kiválasztása 
során a gyártóknak és későbbi 
felhasználóknak a legbiztonságosabb 
hozzáférhető álló anyagot kell 
kiválasztaniuk.
Az (1) bekezdés kötelezettségei olyan 
mértékig érvényesek, amennyiben azok 
nem ésszerűtlenek, amikor figyelembe 
veszik a cselekvés előnyeit az egészségre 
vagy a környezetre, összehasonlítva annak 
költségeivel.
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A gyártók, importőrök és későbbi 
felhasználók feljegyzést készítenek vegyi 
anyag-használatukról, mivel ezekre 
gondossági kötelezettségükkel kapcsolatban 
szükség van. Ezeket a feljegyzéseket meg 
kell őrizni és átlátható módon 
kommunikálni kell, addig, amíg az anyagot 
gyártják, importálják, forgalomba hozzák 
vagy használják.

Er. en

Indokolás

A REACH csak néhány vegyi anyaggal és alkalmazással foglalkozik. Ezért fontosnak 
tekintendő, hogy az összes vegyianyag-gyártóra és -felhasználóra vonatkozzon az általános 
gondoskodási kötelezettség. Ez csak törvényesítené a vegyipar önkéntes 
kötelezettségvállalásait (pl. felelős gondoskodási programok).

A REACH-re vonatkozó javaslat 1. cikkének (3) bekezdésében levő megállapítás megtehető 
lett volna már a fennálló vegyi előírásokkal kapcsolatban is, de a REACH új elemeket is 
bevezet, amelyek a felelősség elmozdítását jelentik az ipar felé, különösen a meglevő vegyi 
anyagok adataira, vegyi biztonsági jelentésekre, engedélyezésre, osztályozásra és címkézésre 
vonatkozó követelményekkel kapcsolatban. Az 1. cikk (3) bekezdése ezért megállapításként 
helyes, de nem gondoskodási kötelezettség előírása, amely hozzáad valamit a REACH egyéb 
követelményeihez.

Módosító: Dorette Corbey

Módosítás: 178
I. cím, 1. fejezet, 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) Az anyag gyártói, importőrei és későbbi 
felhasználói annak alapállapotában vagy 
valamely készítmény vagy termék 
alkotóelemeként kötelesek olyan módon 
gyártani, importálni vagy használni azt az 
anyagot vagy forgalomba hozni, hogy 
biztosítsák, hogy ésszerűen előrelátható 
feltételek között nem okoz károsodást az 
emberi egészségre vagy a környezetre 
nézve.

Er. en
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Indokolás

Ez követelmény, nem elv. Minden egyes és minden vállalatnak felelősnek kell lennie a gyártott 
vagy forgalomba hozott termékért. Mivel a jelenlegi szabályozásban a kockázatokat a 
100 000 bevezetett termékből csak 10 000-re határozzák meg, lennie kell egy elvnek, amely 
biztosítja, hogy kellő gondossággal értékelik más anyagok kockázatait.

Módosító: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, 
Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, María del Pilar 
Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer és Erna Hennicot-Schoepges

Módosítás: 179
I. cím, 1. fejezet, 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 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 a felhasználás rendes vagy 
ésszerűen előrelátható feltételei között
nincsenek káros hatással az emberi 
egészségre és a környezetre. A rendeletben 
foglaltak az elővigyázatosság elvén 
alapulnak.

Er. en

Indokolás

Ez összhangban van az általános termékbiztonsági irányelvben (2001/95/EK) meghatározott 
„biztonságos termék” fogalmával és meg kell határozni a keretet és a korlátokat, ameddig e 
rendelet alkalmazandó.

Módosító: Jonas Sjöstedt

Módosítás: 180
I. cím, 1. fejezet, 1. cikk, (3a) bekezdés (új)

(3a) E rendelet célja a magas szintű 
védelem és azon az elven alapul, hogy 
megelőző fellépésre van szükség, hogy a 
környezeti károkat prioritásként a forrásnál 
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kell orvosolni, valamint hogy a 
szennyezőnek kell fizetnie.

Er. en

Indokolás

Ez a szöveg hasonló az Európai Közösséget létrehozó szerződés 174.2 cikkének szövegéhez, 
amely megállapítja a környezetvédelmi jogalkotás alapelveit. A REACH ennek a 
jogalkotásnak fontos része.

Módosító: Ria Oomen-Ruijten, Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, María Sornosa 
Martínez és María Isabel Salinas García

Módosítás: 181
I. cím, 1. fejezet, 1. cikk, (3a) és (3b) bekezdés (új)

(3a) Bármely gyártónak, importőrnek vagy 
későbbi felhasználónak, aki valamely 
anyag vagy készítmény vagy termék 
bevonásával műveletet végez el vagy 
szándékozik elvégezni, amely olyan anyagot 
vagy készítményt tartalmaz, ideértve annak 
gyártását, importját vagy alkalmazását, aki 
tudja vagy ésszerűen előre láthatta volna, 
hogy ezek a műveletek hátrányosan 
befolyásolhatják az emberi egészséget vagy 
a környezetet, meg kell tennie minden, tőle 
ésszerűen megkövetelhető erőfeszítést, hogy 
elkerülje, korlátozza vagy orvosolja ezeket a 
hatásokat.
(3b) Bármely gyártó, importőr vagy későbbi 
felhasználó,, aki szakmája vagy üzleti 
tevékenysége céljainak elérésében 
gyártónak, importőrnek vagy későbbi 
felhasználónak anyagot vagy készítményt 
vagy terméket kínál, amely olyan anyagot 
vagy készítményt vagy árucikket tartalmaz, 
ésszerűen megkövetelhető mértékig 
megfelelő tájékoztatást és információcserét 
biztosít, ideértve adott esetben az emberi 
egészségre vagy a környezetre gyakorolt 
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káros hatások elkerülésében, 
korlátozásában vagy orvoslásában 
ésszerűen szükséges műszaki 
segítségnyújtást.

Er. en

Indokolás

Bevezeti a gondoskodás kötelezettségének elvét.

Módosító: Anne Ferreira és Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 182
I. cím, 1. fejezet, 1. cikk, (3a) bekezdés (új)

(3a) minden egyes gyártó, importőr vagy 
későbbi felhasználó felhasználja a 
rendelkezésére álló információt, vagy azt az 
információt, melyet ésszerűen úgy lehet 
tekinteni, hogy rendelkezésére kellene, 
hogy álljon, a fenti előírások szerinti 
kötelezettségeinek teljesítéséhez. Az 
információcserének és a tájékoztatásnak a 
fentiekhez kapcsolódóan a következő 
elemeket kell tartalmaznia: 
i. az e rendelettel való összhang céljából 
szükséges információkat; 

ii. a minimális intézkedések leírását, 
amelyek az emberi egészségre vagy a 
környezetre gyakorolt káros hatások 
elkerüléséhez vagy korlátozásához 
szükségesek egy anyagot, készítményt 
tartalmazó anyagot vagy készítményt vagy 
terméket bevonó ésszerűen előrelátható 
művelettel összefüggésben.
iii. bármely gyártó, importőr vagy későbbi 
felhasználó frissített nyilvántartást tart 
fenn, amely tartalmazza az 1. bekezdésben 
levő információkat, ideértve a nevet, amely 
alatt az anyagokat értékesítik, vagy azokat 
az anyagokat, készítményeket tartalmazó 
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készítményeket vagy terméket, az anyagok 
kémiai meghatározását, a készítmények 
összetételét, és, ha szükséges, a vegyi 
anyagbiztonsági jelentéseket és bármely 
más információt, amely szükséges ahhoz, 
hogy eleget tegyenek ennek a rendeletnek.
Bármely gyártó, importőr vagy későbbi 
felhasználó, köteles kérésre, ha a székhelye 
szerinti tagállam illetékes hatósága 
átengedi a hozzáférést az e bekezdésben iii. 
pontjában említett nyilvántartáshoz

Er. fr

Indokolás

A vegyi anyagok gyártásában és forgalomba hozatalában részt vevő vállalatok által 
megfelelően vezetett nyilvántartás lényeges a REACH-rendszer követelményeivel való 
összhang megvalósításához és annak igazolásához. Ez a záradék egyszerűen közzéteszi a jó 
gyakorlatra vonatkozó követelményeket és nem ró további költséget az iparra.

Módosító: Anne Ferreira és Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 183
I. cím, 1. fejezet, 1. cikk, (3b) bekezdés (új)

(3b) Az ebből a rendeletből eredő és a 
gyártókra, importőrökre és későbbi 
felhasználókra háruló felelősségtől függ a 
felhasználók indokolt bizalma a megfelelő 
információban, a legújabb tudományos 
ismeretekre alapozva abban az időpontban, 
amikor az anyagot, készítményt vagy 
terméket forgalomba hozták, és 
elterjesztették a szállítói lánc teljes hosszán.
Ezen az alapon a gyártóknak, 
importőröknek és későbbi felhasználóknak 
meg kell tenniük a szükséges lépéseket, 
hogy megakadályozzák az emberi 
egészségre vagy a környezetre káros, 
készítményben vagy termékben lévő 
anyagok gyártását, behozatalát, forgalomba 
hozatalát vagy felhasználását. Az anyagok 
gyártásra való kiválasztásának vagy 
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gyártók és későbbi felhasználók általi 
használatának a rendelkezésre álló 
legbiztonságosabb változaton kell 
alapulnia, tekintetbe véve a költségeket és a 
megkövetelt teljesítményt.

Er. fr

Indokolás

Amennyiben a REACH-javaslat nem vonatkozik valamennyi vegyi anyagra (pl. évi 1 tonna 
mennyiség alatti anyagok), az elővigyázatosság elve alkalmazandó – az információhiány 
kompenzálására és a kockázatcsökkentési intézkedések előírására egyaránt. Az 
elővigyázatosság elve biztosítja, hogy a vegyi anyagok gyártói elkészítik és rendelkezésre 
bocsátják az alapvető biztonsági információkat az összes használt vegyi anyagra, tekintet 
nélkül arra, hogy azok bejegyzettek vagy sem. Ez a módosítás konszolidálná a vegyipar általi 
önkéntes vállalásokat.

Módosító: Carl Schlyter, Caroline Lucas és Hiltrud Breyer

Módosítás: 184

I. cím, 1. fejezet, 1. cikk, (3a) bekezdés (új)

(3a) A gyártók, importőrök vagy későbbi 
felhasználók biztosítják, hogy létrejöjjön az 
összes szükséges információ és 
meglegyenek a szükséges intézkedések 
annak érdekében, hogy az ésszerűen 
előrelátható használat során vagy 
körülmények között elkerüljék az emberi 
egészségnek vagy a környezetnek az 
önmagukban, készítményekben és 
termékekben lévő anyagok gyártásából, 
behozatalából, forgalomba hozatalából 
vagy felhasználásából eredő károsítását.
(3b) A gyártók, importőrök vagy későbbi 
felhasználók megőrzik azokat a 
nyilvántartásokat, amelyek szükségesek, 
hogy eleget tegyenek a (3a) bekezdésnek. 
Ezeket a nyilvántartásokat kérésre az 
illetékes hatóságok és az Ügynökség 
rendelkezésére kell bocsátani.
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Er. en

Indokolás

A REACH nem foglalkozik az összes vegyi anyaggal. Mintegy 70 000 vegyi anyag esik a 
REACH hatályán kívül (az 1 tonna alattiak). Az emberi egészség és a környezet védelme 
érdekében fontos, hogy a vegyi anyagok gyártóinak és a későbbi felhasználóknak általános 
gondoskodási kötelezettsége legyen és dokumentálják a biztonságos használatot. Ezt a fehér 
könyv és az internetes konzultációra benyújtott tervezet előirányozta és a Tanács és a 
Parlament támogatta. Azonban a REACH-ben a gondoskodási kötelezettség jogi előírásból 
nem érvényesíthető elvvé vált. Ez a módosítás megpróbálja visszaállítani a jogilag kötelező 
előírást.

Módosító: María Sornosa Martínez, María Isabel Salinas García és Inés Ayala Sender

Módosítás: 185
I. cím, 1. fejezet, 1. cikk, (3a) bekezdés (új)

(3a) E rendelet előírásainak végrehajtása 
és működtetése semmi esetre sem vonhatja 
magával a kis- és közepes méretű vállalatok 
bürokratikus és adminisztratív terheinek 
növekedését.

Er. es

Indokolás

A KKV-k számára a rendelet végrehajtásából eredő bürokrácia növekedését minimális szinten 
kell tartani.

Módosító: María Sornosa Martínez, María Isabel Salinas García és Inés Ayala Sender

Módosítás: 186
I. cím, 1. fejezet, 1. cikk, (3b) bekezdés (új)

(3b) E rendelet végrehajtása során az 
Európai Uniónak ki kell alakítania a 
segítségnyújtásra és a kis- és 
középvállalkozások támogatására irányuló 
mechanizmust.
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Er. es

Indokolás

Azért, hogy könnyebb legyen a rendelet előírásainak végrehajtása és tekintve összetettségét, 
mechanizmust kell előirányozni a kis- és középvállalkozások segítésére és támogatására, hogy 
lehetséges legyen alkalmazása a gyakorlatban.

Módosító: Dorette Corbey

Módosítás: 187
I. cím, 1. fejezet, (1a) cikk (új)

(1a) cikk (új)
Gondoskodás kötelezettsége

(1) Bármely olyan gyártónak, importőrnek 
vagy későbbi felhasználónak, aki az ilyen 
anyagot vagy készítményt tartalmazó 
anyag, készítmény vagy termék bevonásával 
történő műveletet végez el vagy szándékozik 
elvégezni, ideértve annak 
gyártását,behozatalát vagy alkalmazását, 
aki tudja vagy ésszerűen előre láthatta 
volna, hogy ezek a műveletek hátrányosan 
befolyásolhatják az emberi egészséget vagy 
a környezetet, meg kell tennie minden 
szükséges intézkedést, hogy elkerülje az 
egészség vagy a környezet károsodását.
(2) Bármely gyártó, importőr vagy későbbi 
felhasználó, aki ilyen anyagot vagy 
készítményt tartalmazó anyagot vagy 
készítményt vagy terméket kínál egy 
gyártónak, importőrnek vagy későbbi 
felhasználónak, biztosítja a megfelelő 
tájékoztatást és információcserét, ideértve 
adott esetben a műszaki segítségnyújtást, az 
egészség és a környezet károsodásának 
elkerülése érdekében.
(3) nyilvántartás:
a) Valamennyi gyártó, importőr vagy 
későbbi felhasználó felhasználja a 
rendelkezésére álló információt, vagy azt az 
információt, melyet ésszerűen úgy lehet 
tekinteni, hogy rendelkezésére kellene, 
hogy álljon, hogy eleget tegyen a (2) 
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bekezdés szerinti tájékoztatási 
követelményeknek. Ebben az 
összefüggésben a (2) bekezdés szerinti 
információcserének és a tájékoztatásnak 
minden esetben tartalmaznia kell a 
következő adatokat:
i. azok az adatok, amelyek ésszerűen 
szükségesek az e rendelet szerinti 
kötelezettségekkel való összhanghoz;
ii. a minimálisan szükséges intézkedések 
leírása az egészségre és a környezetre 
gyakorolt káros hatások elkerüléséhez vagy 
korlátozásához ésszerűen előrelátható 
műveleteket tekintve egy anyagot vagy 
készítményt tartalmazó anyag, készítmény 
vagy árucikk bevonásával.
b) Valamennyi gyártó, importőr vagy 
későbbi felhasználó frissített nyilvántartást 
tart fenn, amely tartalmazza az (1) 
bekezdésben levő információkat, ideértve az 
ilyen anyagot vagy készítményt tartalmazó 
anyagok, készítmények vagy termékek 
kereskedelmi elnevezését, az anyagok 
kémiai meghatározását, a készítmények 
összetételét, ahol lehetséges, a vegyi 
anyagbiztonsági jelentéseket és bármely 
más információt, amely szükséges ahhoz, 
hogy eleget tegyenek e rendelet 
előírásainak.
c) Valamennyi gyártó, importőr vagy 
későbbi felhasználó annak a tagállamnak 
az illetékes hatóságai kérésére, ahol 
működik, hozzáférhetővé teszi ezeknek a 
hatóságoknak e cikk (2) bekezdése szerinti 
nyilvántartást.

Er. en

Indokolás

Tekintettel a vegyi anyagok és alkalmazások jelentős számára, amelyekre a REACH előírásai 
nem vonatkoznak – ideértve mintegy 70 000 olyan anyagot, amelyet évi egy tonnánál kisebb 
mennyiségben gyártanak – szükség van a gondoskodás kötelezettségének általános elvére, 
hogy meghatározza az ipar felelősségét az ÖSSZES vegyi anyag biztonságos kezelésére és 



PE 357.816v01-00

Külső fordítás 56/66 AM\565896HU.doc

HU

használatára vonatkozóan. Ezt úgy tervezik, hogy az összes anyagra érvényes legyen 
(függetlenül az előállítási mennyiségtől), ami azt jelenti, hogy az iparnak nemcsak teljesítenie 
kell speciális kötelezettségét a REACH keretében, hanem teljesítenie kell a vállalkozások 
alapvető társadalmi, gazdasági és környezeti felelősségét is.  Ezek a speciális előírások fogják 
biztosítani a cégeknek a jogbiztonságot gondoskodási kötelezettségük teljesítéséhez.

Módosító: Liam Aylward

Módosítás: 188
I. cím, 1. fejezet, 2. cikk (1) bekezdés, c) pont

(1) Ez a rendelet nem alkalmazandó a 
következőkre:

(1) Ez a rendelet nem alkalmazandó a 
következőkre:

c) nem elkülönített köztes anyagok c) köztes anyagok

Er. en

Indokolás

Valamennyi köztes anyagot ki kellene venni a REACH hatálya alól. A köztes anyagokat csak 
ipari használatra gyártják és külön jogszabályok foglalkoznak ezek gyártásának és 
ellenőrzésének környezeti, közegészségügyi és munkaegészségügyi szempontjaival: 

• A Tanács 1998. április 7-i 98/24/EK irányelve a munkájuk során vegyi anyagokkal 
kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának 
védelméről (tizennegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikk (1) 
bekezdésének értelmében); 

• 96/82/EK irányelv a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek 
ellenőrzéséről;

• Nemzetközi/EK szabályozás a veszélyes anyagok szállítására vonatkozóan.

A 14., 15., 16. és 18. cikk ugyanazon képviselő által való  módosításához kapcsolódik.

Módosító: Dorette Corbey

Módosítás:189
I. cím, 1. fejezet, 2. cikk (1) bekezdés, ca) és cb) pont (új)

ca) a 75/442/EGK és a 91/689/EGK 
irányelv meghatározása szerinti hulladék
cb) a 178/2002(EK) rendelet 
meghatározása szerinti élelmiszer és 
takarmány
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Er. en

Indokolás

Sok hulladék számos iparág fontos nyersanyaga. A hulladék bevonása a REACH-be komoly 
veszélyt jelenthetne az újrafeldolgozási ágazatra nézve.
Az élelmiszert és takarmányt szintén ki kellene zárni a REACH-ből, mivel ezek biztonságát 
már biztosítja a meglevő közösségi jogalkotás.

Módosító: Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini és Sergio 
Berlato

Módosítás: 190
I. cím, 1. fejezet, 2. cikk (1) bekezdés, ca) pont (új)

ca) termék- és folyamatorientált kutatáshoz 
és fejlesztéshez használt anyagok a 
szállítási lánc minden pontján.

Er. en

Indokolás

A gyártóktól és importőröktől jelenleg nem követelik meg a K+F-hez használt anyagok 
regisztrálását.
Ezt ki kellene terjeszteni, hogy magában foglalja az anyagok későbbi felhasználóit. 
A tudományos kutatást és fejlesztést teljesen ki kellene zárni a REACH-ből a javaslat révén és 
a szállítási lánc minden pontján annak érdekében, hogy egész Európában elősegítsék az 
innovációt.

Módosító: Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini és Sergio 
Berlato

Módosítás: 191
I. cím, 1. fejezet, 2. cikk (1) bekezdés, cb) pont (új)

cb) önmagukban, vagy készítményben vagy 
termékben használt anyagok, amelyekre 
vonatkozóan a környezetre és emberi 
egészségre vonatkozó szempontok az Ic. 
mellékletben felsorolt jogszabályok hatálya 
alá tartoznak;
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Er. en

Indokolás

A párhuzamos eljárások és a párhuzamos jelentés terhének csökkentése érdekében a REACH 
hatályát világosan el kell különíteni azoktól a szabályozási területektől, amelyeket specifikus 
közösségi jogalkotás már kellő mértékben és megfelelően lefed. Csak azokat az 
alkalmazásokat és emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásokat kelleme kivenni a 
REACH átfogó alkalmazási köréből, amelyeket más közösségi jogszabály már megfelelően 
szabályoz.

Módosító: Philippe Busquin + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Olajos Péter, Antonios Trakatellis, Renate Sommer és Erna Hennicot-Schoepges

Módosítás: 192
I. cím, 1. fejezet, 2. cikk (1) bekezdés, ca) pont (új)

ca) a 91/156/EGK irányelv IIB. 
mellékletének meghatározása szerinti, 
újrafeldolgozásra szánt hulladék 

Er. en

Indokolás

A hulladékot már más, a hulladékról szóló európai uniós jogszabályok ellenőrzése és 
szabályozása alá tartozik. Az újrafeldolgozásra szánt hulladék bevonása a költséges 
kísérletekbe és bejegyzési eljárásba komoly veszélyt jelenthet az újrafeldolgozás ágazatainak 
és elrettentően hat például az acélhulladék importjára és használatára. Így ez ütközik a 
Közösség kötelezettségvállalásával a fenntartható fejlődést és az erőforrások legjobb 
felhasználását illetően.

Módosító: Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders Wijkman, Karl-
Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Miroslav Ouzký + Horst 

Schnellhardt + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio 
Berlato  + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 

Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis és Miroslav Mikolášik

Módosítás: 193
I. cím, 1. fejezet, 2. cikk (1) bekezdés, ca) pont (új)

ca) Az olyan anyagok, készítmények vagy 
termékek, amelyek a hulladékokról szóló 
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75/442/EGK irányelv módosításáról szóló 
1991. március 18-i 91/156/EGK tanácsi 
irányelv1 meghatározása szerint 
hulladéknak minősülnek, vagy amelyek az 
1991. március 18-i 91/156/EGK tanácsi 
irányelv (3) cikke (1) bekezdésének b) 
pontja szerint újrahasznosítás vagy 
energiaforrásként való hasznosítás céljára 
szánt hulladékból a hulladék hasznosítását 
szolgáló művelettel kivont másodlagos 
nyersanyagnak minősülnek .
1HL L 78., 1991.3.26., 32. o.

Er. xm

Indokolás

A hulladék vagy másodlagos nyersanyag bevonása a REACH alkalmazási körébe aránytalan 
követelményeket támasztana az újrafeldolgozással vagy hasznosítással szemben anélkül, hogy 
további előnyöket jelentene az emberi egészségre vagy a környezetre nézve.  Továbbá a 
hulladékot és a másodlagos nyersanyagként használt anyagokat ki kellene zárni a REACH-
ből, mert ezeket megfelelően szabályozzák a az EK hulladékokra vonatkozó jogszabályainak 
környezetvédelmi célkitűzései és ellentétesek lennének azokkal. (Sonik és mások)

A hulladékokról szóló keretirányelv vagy a megfelelő európai szabványok által meghatározott 
hulladékot és a másodlagos nyersanyagként vagy energiaforrásként használt anyagokat 
újrahasznosítási műveletekben ki kellene zárni a REACH alkalmazási köréből, mert ezeket 
megfelelően szabályozzák a hulladékra vonatkozó közösségi jogszabályok.

A hulladékokról szóló keretirányelv IIA mellékletében meghatározott hasznosítási 
folyamatokból származó, emberi egészséget és a környezetet érintő kockázatokat továbbá 
megfelelően ellenőrzi a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 
1996/61 tanácsi irányelv, amely megköveteli, hogy ezeknek a berendezéseknek legyen 
működési engedélyük. A 91/156/EGK irányelv bevezeti a „a hulladékból nyert másodlagos 
nyersanyagok” fogalmát. (Foglietta és mások + Schnellhardt)

Elkerüli a kettős jogalkotást ugyanazon a területen és gátolja az újrafeldolgozást és 
hasznosítást. A hulladékra vonatkozó ágazati jogalkotás összhangban van a REACH 
előírásaival az emberi egészség és a környezet védelmének vonatkozásában. Továbbá a 
hulladék kivételt képez az engedélyezés és a korlátozások alól, de a regisztráció alól nem. A 
hulladék regisztrációja nem szolgál semmilyen célt, és ki kellene zárni a REACH hatálya alól. 
Ugyanígy a másodlagos nyersanyagokat már szabályozza a 91/156/EGK irányelv. Ez a 
módosító indítvány kapcsolódik az I. cím – Általános kérdések – cikkeinek módosításaihoz 
(Vernola és mások)
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Módosító: Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders Wijkman és 
Miroslav Ouzký

Módosítás: 194
I. cím, 1. fejezet, 2. cikk (1) bekezdés, ca) pont (új)

ca) Olyan anyagok, amelyek 
újrahasznosított készítményekkel vagy 
termékekkel gyártott készítményekben vagy 
árucikkekben maradnak.

Er. en

Indokolás

A REACH követelményeinek kivetése az újrafeldolgozott papírra veszélyeztetné az EK 
erőfeszítéseit a papír újrafeldolgozásának növelésére. Ezenkívül az újrafeldolgozott papírban 
maradó anyagok (az újrafeldolgozás után) az eredeti papírgyártásból és átalakításból 
származnak. Így ezek az anyagok már a REACH követelményei alá esnek az első 
gyártási/átalakítási művelet során és értékelték azokat a papírgyártásban és átalakításban 
történő felhasználásra vonatkozóan. Ez szükségtelen munkaterhelést jelentene ezeknek az 
anyagoknak az újbóli elemzése, bejegyzése, értékelése és bejelentése miatt egy valójában 
hasonló felhasználáshoz.

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt és Anne Laperrouze

Módosítás: 195
I. cím, 1. fejezet, 2. cikk (1) bekezdés, ca) pont (új)

ca) a 75/442/EGK irányelv meghatározása 
szerint hulladéknak minősülő anyagok, 
készítmények, termékek. 

Er. xm

Indokolás

A hulladékot ki kellene zárni a REACH alkalmazási köréből, mivel már szabályozzák a 
közösségi jogszabályok meghatározott speciális elemei. Ez azonban nem szünteti meg a 
gyártó vagy importőr számára azon kötelezettségét, hogy mérlegelje a hulladék fokát a vegyi 
anyagbiztonsági értékelésben (ld. a 4. módosító indítványt az I. melléklet 0.2 bekezdéséhez). 
(Dagmar Roth-Behrendt)
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Elkerüli a kettős jogalkotást. A hulladékra vonatkozó ágazati jogalkotás összhangban van a 
REACH előírásaival az emberi egészség és a környezet védelmének vonatkozásában. Továbbá 
a hulladék kivételt képez az engedélyezés és a korlátozások alól, de a regisztráció alól nem. A 
hulladék regisztrációja nem szolgál semmilyen célt és a REACH alkalmazási körébe kellene 
kerülnie. (Anne Laperrouze)

Módosító: Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás: 196
I. cím, 1. fejezet, 2. cikk (1) bekezdés, ca) pont (új) és (cb) pont (új)

ca) a 75/442/EGK tanácsi irányelv 
értelmében hulladékként osztályozandó 
anyagok;
cb) gyártónként vagy importőrönként évi 10 
tonnánál kisebb mennyiségben gyártott 
vagy importált anyagok.

Er. de

Indokolás

1. El kellene kerülni a rendelkezések párhuzamosságát.  A hulladékra vonatkozó speciális 
szabályozás arányos a REACH előírásaival az emberi egészség és a környezet védelme 
vonatkozásában. A hulladékot ezért a REACH-rendszer egészéből ki kellene zárni.

2. Az évi 10 tonnás küszöb alá eső mennyiségű anyagok teljesen kizárhatók a REACH 
követelményeinek alkalmazási köréből. Ez enyhíti a kis- és középvállalatokra nehezedő terhet 
és a szabályozást a lényeges volumenáramlásra összpontosítja.

Módosító: Horst Schnellhardt

Módosítás: 197
I. cím, 1. fejezet, 2. cikk (1) bekezdés, ca) pont (új)

ca) természetes úton képződő 
nyersanyagok, amelyeket nem hoznak 
kiskereskedelmi forgalomba, és amelyeket 
kizárólag professzionális alkalmazásokban 
használnak olyan berendezésekben, 
amelyek a 96/61/EK irányelv hatálya alá 
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tartoznak;

Er. de

Indokolás

A szerves és szervetlen elsődleges nyersanyagok természetes állapotukban tartalmaznak 
CMR-anyagokat. Ezeket a rendkívül változó anyagokat kizárólag professzionális 
alkalmazásban használják anyagok vagy készítmények gyártásához. Továbbá az érintett 
berendezésekre vonatkozó szabályokat megállapítja az integrált szennyezés-megelőzésre és -
ellenőrzésre vonatkozó jogalkotás (96/61/EK irányelv) a munkahelyi egészségre és 
biztonságra valamint a környezetre vonatkozó releváns EU-jogszabályokkal együtt. Ezért a 
természetes elsődleges nyersanyagok felhasználásával kapcsolatos fenntartásokat 
megfelelően figyelembe veszi a meglevő jogalkotás.

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás: 198
I. cím, 1. fejezet, 2. cikk (1) bekezdés, ca) pont (új)

ca) anyagok és készítmények szállítása 
vasúton, közúton, belföldi vízi úton, 
tengeren vagy légi úton.

Er. en

Indokolás

Már jelentős számú szállításra vonatkozó előírás létezik, ezt nem kell növelni a REACH révén. 
A REACH célja soha nem az volt, hogy a szállítási ágazat szabályait megváltoztassa – ennek 
megfelelően az érthetőség miatt ezt ki kellene zárni.

Módosító: Robert Sturdy

Módosítás: 199
I. cím, 1. fejezet, 2. cikk (1) bekezdés, ca) pont (új)

ca) a 91/156/EGK irányelv IIA. 
mellékletének meghatározása szerinti, 
végső ártalmatlanításra szánt hulladék 

Er. en
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Indokolás

A másodlagos nyersanyagok bevonása a REACH alkalmazási körébe gátolná néhány 
fémötvözet újrafeldolgozását. A REACH-nek világossá kell tennie, hogy a hulladékként 
meghatározott anyagoknak a REACH hatályán kívül kell esniük. Ez azt is biztosítaná, hogy ne 
legyenek párhuzamosságok a hulladékokról szóló jogszabályokban.

Módosító: Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber

Módosítás: 200
I. cím, 1. fejezet, 2. cikk (1) bekezdés, ca), cb), cc) és cd) pont (új)

ca) a 178/2002/EK rendelet szerinti 
élelmiszer vagy takarmány;
cb) a 89/107/EGK szerinti 
élelmiszeradalékok;
cc) 88/388/EGK irányelv szerinti 
ízesítőanyagok;
cd) az 1831/2003/EK rendelet szerinti 
takarmányadalékok.

Er. de

Indokolás

Ennek a REACH hatálya alóli kivételnek a beépítésével nélkülözni lehet a bejegyzésre és 
engedélyezésre vonatkozó fejezetekben levő összes kivételt.


