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MÓDOSÍTÁSOK 403-593 II. RÉSZ (II. CÍM)

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 
irányelvet és a {le nem bomló szerves szennyezőanyagokról szóló} …/…/EK rendeletet 
módosító európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslathoz

Rendeletre vonatkozó javaslat (COM(2003)0644 – C5-0531/2003 – 2003/0531(COD))

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosították: Jonas Sjöstedt + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-
Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges és Dagmar Roth-Behrendt

403. módosítás
4. cikk, 1. bekezdés

1. Nem tartozik e cím rendelkezéseinek 
hatálya alá az anyagok következő célra 
történő felhasználása:

törölve

(a) a 2309/93/EGK tanácsi rendelet, a 
2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv, valamint a 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv szerinti 
humán- és állatgyógyászatban használatos 
gyógyszerek és gyógyászati készítmények;
(b) a 89/107/EGK tanácsi irányelv szerinti 
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élelmiszer-adalékanyagok;
c) a 1999/217/EK bizottsági határozat 
szerinti aromaanyagok;

d) a 70/524/EGK tanácsi irányelv szerinti 
takarmány-adalékanyagok;
e) a 82/471/EGK tanácsi irányelv szerinti 
takarmányozási célra felhasznált egyes 
termékek.

Er. en

Indokolás

Az érintett területeken vannak elfogadott EU jogszabályok, azonban a környezetvédelmi 
szempontokat nem vették megfelelő módon figyelembe. Ezért ezeknek a területeknek a 
mentesítése a bejegyzés követelmény alkalmazása alól nem fogadható el (Sjöstedt).

Ezeket a rendelkezéseket a 2. cikk, 1cb. (új) bekezdése és az I ba. (új) melléklet már 
tartalmazza (Foglietta és mások).

Egyszerűsítés és összevonás céljából az alkalmazási kör alóli összes mentesítést egyetlen 
rendelkezésben kell felsorolni. Minden mentesítést a 2. cikk tartalmaz (lásd a 2. cikk 
módosítását).
A 2., 8. és 53-5. cikk módosításához kapcsolódik (Oomen-Ruijten és mások).

Az új 2. cikk következménye (Roth-Behrendt).

Módosító: Robert Sturdy

404. módosítás
4. cikk, 1. bekezdés, (ea) pont (új) 

(ea) a 91/414/EGK tanácsi irányelv szerinti 
növényvédő szerekben1

1HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

Er. en
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Indokolás

A kártevőellenes szerek kettős szabályozásának elkerülése céljából mind a REACH rendelet, 
mind pedig a 91/414/EGK irányelv hatálya alá tartozó növényvédő szereknek a REACH 
rendelet teljes alkalmazási köréből való kivonása nélkül.

Módosító: Holger Krahmer és Jorgo Chatzimarkakis

405. módosítás
4. cikk, 1. bekezdés, (ea) albekezdés (új)

(ea) kutatásban és fejlesztésben, beleértve a 
tudományos vagy termék- és 
technológiafejlesztést és kutatást is.

Er. de

Indokolás

A kutatás és technológiai fejlesztés az EU versenyképességének sarokköve. A kutatás és 
technológiafejlesztés elsőrendű fontossága Európa számára indokolja ennek a területnek a 
kizárását a REACH bejegyzési követelmény hatálya alól.

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

406. módosítás
4. cikk, 2. bekezdés, (ca) pont (új)

(ca) olyan anyagok önmagukban vagy 
készítményekben, amelyeket e cím 
rendelkezései szerint egy gyártó vagy 
importőr bejegyeztetett, és amelyet a 
Közösségen belül egy másik gyártó vagy 
importőr újrahasznosított, aki igazolja, 
hogy:
(i) az újrahasznosítás eredményeképpen 
keletkező anyag ugyanaz, mint a már 
bejegyzett anyag; és
(ii) rendelkezésére állnak a 29. és 30. 
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cikkekkel összhangban a bejegyzett 
anyaggal kapcsolatos információk.

Er. en

Indokolás

Meghatározott újrahasznosítási eljárások eredményeképpen keletkező bizonyos anyagok 
szintén mentesülnek a bejegyzési követelmény hatálya alól, amennyiben az újrahasznosítást 
végző vállalkozás rendelkezik az anyaggal kapcsolatos információkkal.

Módosító: Jonas Sjöstedt

407. módosítás
4. cikk, 3. bekezdés

3. A telephelyen elkülönített köztes 
termékek vagy szállított elkülönített köztes 
termékek a 4., 5. és a 6. fejezet sérelme 
nélkül mentesülnek a 2. és a 3. fejezet alól.

3. A telephelyen elkülönített köztes 
termékek vagy szállított elkülönített köztes 
termékek a 4., 5. és a 6. fejezet sérelme 
nélkül mentesülnek a 3. fejezet alól.

Er. en

Indokolás

Köztes termékek nem mentesíthetők a bejegyzési kötelezettség hatálya alól.

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

408. módosítás
4a. cikk (új)

4a. cikk
Mentesítések a bejegyzési kötelezettség 
hatálya alól termék- és technológia-
orientált kutatás és fejlesztés számára 
(PPORD)
1. Termék- és technológia-orientált kutatás 
és fejlesztés céljából a Közösségen belül 
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gyártott vagy importált anyag öt éves 
időszakra mentesül az 5., 6., 15., 16., és 19. 
cikkekben előírt bejegyzési kötelezettség 
hatálya alól, amennyiben a gyártó vagy 
importőr bejelenti az Ügynökségnél a 
következő információkat az Ügynökség 
által a 108. cikkben előírtak szerint 
meghatározott formában:
(a) a gyártó vagy importőr azonosító 
adatait;
(b) az anyag azonosító adatait;
(c) az anyag besorolását, ha van;
(d) a becsült mennyiséget; és
(e) vevőinek felsorolását, ha vannak.
Ilyen anyag nyilvánosan soha nem hozható 
forgalomba sem önmagában, sem 
készítményben vagy árucikkben. A vevő(k) 
vagy a bejelentő személyzete köteles az 
anyagot célszerűen ellenőrzött feltételekkel 
kezelni. Az anyag megmaradó mennyiségeit 
össze kell gyűjteni a mentesítési időszak 
lejárata vagy a kutatási tevékenységek 
befejezése közül a korábban bekövetkező 
időpont utáni megsemmisítés céljából.
2. Az Ügynökség a bejelentést sorszámmal 
és a bejelentésnek az Ügynökség általi 
megkapása napjával megegyező keltezéssel 
látja el, majd a sorszámot és a dátumot 
közli a gyártóval vagy az importőrrel és a 
bejelentett információt sorszámmal és 
keltezéssel ellátva továbbítja minden olyan 
a tagállam illetékes hatósága számára, 
amelyikben az anyagot termék- és 
technológia-orientált kutatás és fejlesztés
céljaira gyártották, behozták vagy 
felhasználták.
3. Az Ügynökség az öt éves mentességi 
időszakot további legfeljebb 10 évre 
meghosszabbíthatja a gyártó vagy importőr 
kérésére, ha az bizonyítani tudja, hogy az 
ilyen meghosszabbítást a kutatási és 
fejlesztési program indokolja. A bejelentő 
bármilyen ebben a vonatkozásban hozott 
negatív határozattal szemben fellebbezéssel 
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élhet a 87-89. cikk szerint.
4. Az Ügynökség és az érintett tagállam(ok) 
illetékes hatóságai kötelesek az 1. bekezdés 
szerint benyújtott információkat mindig 
bizalmas jelleggel kezelni. 

Er. en

Indokolás

Ez a módosítás szorgalmazza a termék- és technológia-orientált kutatást és fejlesztést a 
javaslatban előterjesztett követelmények egyszerűsítésével és a továbbfeldolgozó felhasználók 
számára lehetőségek megteremtésével, ugyanakkor a hatóságok általi beavatkozás 
lehetőségének a megtartásával. Elegendő annak ismerete, hogy hol végeznek termék- és 
technológia-orientált kutatási és fejlesztési (PPORD) tevékenységeket, hogy aggodalomra 
okot adó helyzetben a hatóságok tudják, kihez kell fordulniuk, és képesek legyenek a gyors 
beavatkozásra. A kutatás végzése folyamán teljesítendő feltételek biztosítják az emberi 
egészség és a környezet védelmét.

A termék- és technológia-orientált kutatással és fejlesztéssel (PPORD) kapcsolatos 
rendelkezéseket a III. cím elején új 4a. cikk formájában kell elhelyezni, mivel azok a 
bejegyzési követelmények alóli általános mentességet tartalmaznak (A 3. cikk (22) bekezdés, a 
7. cikk és a 34. cikk (4) bekezdés módosításaihoz kapcsolódik).

Módosító: Johannes Blokland

409. módosítás
4a. cikk (új)

4a. cikk
Önmagukban vagy készítményekben jelen 
levő anyagok bejelentése
1.Eennek a rendeletnek ellentétes 
rendelkezései hiányában minden olyan 
gyártó, aki évente 1 tonna vagy azt 
meghaladó mennyiségben gyárt egy 
anyagot vagy olyan anyagot gyárt, amely 
megfelel az (a) – (c) pontokban említett 
kritériumok valamelyikének, akkor köteles 
azt bejelenteni az Ügynökségnél.
Ennek a rendeletnek ellentétes 
rendelkezései hiányában minden olyan 
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importőr, aki évente 1 tonna vagy azt 
meghaladó mennyiségben importál egy 
anyagot önmagában vagy készítményekben, 
vagy olyan anyagot gyárt, amely megfelel 
az (a) – (c) pontokban említett kritériumok 
valamelyikének, akkor köteles azt 
bejelenteni az Ügynökségnél.
(a) olyan anyagok, amelyek a 67/548/EGK 
irányelv szerint megfelelnek az 1. vagy 2. 
kategóriába besorolt karcinogén anyagok 
kritériumainak;
(b) olyan anyagok, amelyek a 67/548/EGK 
irányelv szerint megfelelnek az 1. vagy 2. 
kategóriába besorolt mutagén anyagok 
kritériumainak;
(c) olyan anyagok, amelyek a 67/548/EGK 
irányelv szerint megfelelnek az 1. vagy 2. 
kategóriába besorolt reprotoxikus anyagok 
kritériumainak.
2. Egy polimer minden gyártója vagy 
importőre köteles bejelenteni minden olyan 
monomer vagy más regisztrálatlan anyagot, 
amely megfelel az új 4a. cikk (1) bekezdés 
(a)-(c) pontjaiban említett kritériumoknak, 
vagy ha az alábbi két feltétel mindegyike 
teljesül:
(a) a polimer azokból a monomerekből vagy 
más anyagokból legalább 2 tömegszázalék 
(g/g) mennyiséget tartalmaz;
(b) azoknak a monomereknek vagy más 
anyagoknak a teljes évi mennyisége 1 tonna 
vagy annál több.
3. A bejelentés benyújtásakor meg kell 
fizetni az Ügynökség által megállapított 
díjat.

Er. nl

Indokolás

Annak megállapításához, hogy egy anyag mekkora mértékben ad okot aggodalomra, be kell 
nyújtani egy bejegyzési bejelentést. Az anyag ennek az információnak az alapján sorolható be 
az aggodalomra okot adó jellege mértékének megfelelően (Blokland prioritás csomag).
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Módosító: Johannes Blokland

410. módosítás
4b. cikk (új)

4b. cikk
Árucikkekben jelen levő anyagok 
bejelentése
Minden gyártó vagy importőr köteles az 
Ügynökség számára bejelenteni az 
árucikkek tartalmát képező minden 
anyagot, amely megfelel az új 4a. cikk (1) 
bekezdése (a)-(c) pontjaiban említett 
kritériumoknak.

Er. nl

Indokolás

Annak megállapításához, hogy egy anyag mekkora mértékben ad okot aggodalomra, be kell 
nyújtani egy bejegyzési bejelentést. Az anyag ennek az információnak az alapján sorolható be 
az aggodalomra okot adó jellege mértékének megfelelően (Blokland prioritás csomag). 

Módosító: Johannes Blokland

411. módosítás
4c. cikk (új)

4c. cikk
A bejelentéssel benyújtandó információk
1. Az új 4a. cikk (1) bekezdése értelmében 
megkövetelt bejelentéshez a következő 
információkat kell benyújtani az 
Ügynökségnél az Ügynökség által a 108. 
cikkben előírtak szerint meghatározott 
formában:
(a) gyártó vagy importőr azonosító adatait a 
IV. melléklet 1.1 pontja értelmében;
(b) az anyag azonosító adatait a IV. 
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melléklet 2.1 és 2.2 pontja értelmében;
(c) az anyag gyártására vonatkozó 
információkat a IV. melléklet 3.1 pontja 
értelmében; ez az információ a bejelentő 
általi összes feltüntetett használatot érinti ;
(d) az anyag besorolását és címkézését a IV. 
melléklet 4.1 pontja értelmében;
(e) az anyag tartós megmaradási 
képességének a mértékét az új XIIa. 
melléklet értelmében;
(f) az anyag biológiai felhalmozódó 
képességét az új XIIa. melléklet 
értelmében;
(g) az anyag (öko)toxicitását az új XIIa. 
melléklet értelmében.
Az anyagok belső tulajdonságaira 
vonatkozó információknak meg kell 
felelniük a 12. cikkben előírt 
követelményeknek.
2. A bejelentést e rendelet hatályba 
lépésétől számított 18 hónapon belül meg 
kell tenni.

Er. nl

Indokolás

A bejelentőre vonatkozó azonosító adatokon túlmenően a bejelentésnek tartalmaznia kell az 
anyag tartós megmaradási képességére, biológiai felhalmozódó képességére és 
(öko)toxicitására vonatkozó információkat is. Az anyag aggodalomra okot adó jellegének a 
mértéke szerint az anyag besorolása ezeknek az adatoknak az alapján történik (Blokland 
prioritás csomag).

Módosító: Johannes Blokland

412. módosítás
4d. cikk (új)

4d. cikk
Mentesítés a bejelentési kötelezettség alól
1. A 4a. cikk 1. bekezdése a 8. cikkben 
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említett anyagokra vonatkozóan nem 
alkalmazandó.
2. A 4a. cikk 1. bekezdése helyszíni izolált 
köztes termékek vagy szállított izolált köztes 
termékek vonatkozásában nem 
alkalmazandó.
3. A 4a. cikk 1. bekezdése polimerek 
vonatkozásában nem alkalmazandó.

Er. nl

Indokolás

A REACH rendelet hatálya alatt a bejegyzési kötelezettség alól mentesített anyagokat sem kell 
bejelenteni (Blokland prioritás csomag).

Módosító: Johannes Blokland

413. módosítás
4e. cikk (új)

4e. cikk
Anyagok besorolása aggodalomra okot adó 
jellegük mértéke szerint
1. A anyagokat aggodalomra okot adó 
jellegük mértéke szerint az alábbi négy 
kategória használatával kell besorolni:
(a) kiemelten aggodalomra okot adó
(b) nagy aggodalomra okot adó
(c) aggodalomra okot adó
(d) aggodalomra kis mértékben okot adó. 
2. Tartós megmaradási képesség 
vonatkozásában a „potenciálisan 
biológiailag nem lebontható”, 
“potenciálisan biológiailag lassan 
lebontható”, „potenciálisan biológiailag 
alkalmazkodóan vagy tökéletlenül 
lebontható” vagy „biológiailag könnyen 
lebontható”.
3. Biológiai felhalmozódó képesség 
vonatkozásában a biokoncentrációs tényező 
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(BCF) értékét kell használni.
4. (Öko)toxicitás vonatkozásában a 
megfigyelhető hatást nem okozó 
koncentráció (NOEC) értéke használandó.
5. Kiemelten aggodalomra okot adó 
anyagok
Az alábbi kritériumok valamelyikének 
megfelelő anyagok kiemelten aggodalomra 
okot adó anyagokként sorolandók be:
(a) potenciálisan biológiailag nem 
lebontható és ≥ 5000 BCF értékű anyagok,
(b) potenciálisan biológiailag nem 
lebontható, ≥ 2000 BCF értékű és ≤ 0,1 
mg/L NOEC értékű anyagok.
6. Nagy aggodalomra okot adó anyagok
Az alábbi kritériumok valamelyikének 
megfelelő anyagok nagy aggodalomra okot 
adó anyagokként sorolandók be:
(a) potenciálisan biológiailag nem 
lebontható, < 2000 BCF értékű és ≤ 0,01 
mg/L NOEC értékű anyagok,
(b) potenciálisan biológiailag nem 
lebontható, 500 és 1999 közötti BCF értékű 
és ≤ 0,1 mg/L NOEC értékű anyagok,
(c) potenciálisan biológiailag nem 
lebontható, 2000 és 4999 közötti BCF 
értékű, >0,1 mg/L és ≤ 1,0 mg/L NOEC 
értékű anyagok,
(d) potenciálisan biológiailag lassan 
lebontható, ≥ 500 BCF értékű és ≤ 0,1 
mg/L NOEC értékű anyagok,
(e) potenciálisan biológiailag 
alkalmazkodóan vagy tökéletlenül 
lebontható, ≥ 2000 BCF értékű és ≤ 0,01 
mg/L NOEC értékű anyagok,
(f) biológiailag könnyen lebontható, ≥ 2000 
BCF értékű és ≤ 0,01 mg/L NOEC értékű 
anyagok.
7. Aggodalomra okot adó anyagok
Az alábbi kritériumok valamelyikének 
megfelelő anyagok aggodalomra okot adó 
anyagokként sorolandók be:
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(a) potenciálisan biológiailag nem 
lebontható, < 500 BCF értékű, >0,01 mg/L 
és ≤ 0,1 mg/L NOEC értékű anyagok,
(b) potenciálisan biológiailag nem 
lebontható, < 2000 BCF értékű, >0,1 mg/L 
és ≤ 1,0 mg/L NOEC értékű anyagok,
(c) potenciálisan biológiailag nem 
lebontható, 2000 és 4999 közötti BCF 
értékű, és >1,0 mg/L NOEC értékű 
anyagok,
(d) potenciálisan biológiailag lassan 
lebontható, < 500 BCF értékű, ≤ 0,1 mg/L 
NOEC értékű anyagok,
(e) potenciálisan biológiailag lassan 
lebontható >0,1 mg/L és ≤ 1,0 mg/L NOEC 
értékű anyagok,
(f) potenciálisan biológiailag lassan 
lebontható, ≥ 2000 BCF értékű >1,0 mg/L 
NOEC értékű anyagok,
(g) potenciálisan biológiailag 
alkalmazkodóan vagy tökéletlenül 
lebontható, ≥ 2000 BCF értékű, ≤ 0,01 
mg/L NOEC értékű anyagok,
(h) potenciálisan biológiailag 
alkalmazkodóan vagy tökéletlenül 
lebontható, >0,01 mg/L és ≤ 1,0 mg/L 
NOEC értékű anyagok,
(i) biológiailag könnyen lebontható, < 2000 
BCF értékű, ≤ 0,01 mg/L NOEC értékű 
anyagok,
(j) biológiailag könnyen lebontható, >0,01 
mg/L és ≤ 0,1 mg/L NOEC értékű anyagok,
(k) biológiailag könnyen lebontható, ≥ 100 
BCF értékű, >0,1 mg/L és ≤ 1,0 mg/L 
NOEC értékű anyagok.
8. Aggodalomra kis mértékben okot adó 
anyagok
Az alábbi kritériumok valamelyikének 
megfelelő anyagok aggodalomra kis 
mértékben okot adó anyagokként 
sorolandók be:
(a) potenciálisan biológiailag nem 
lebontható, < 2000 BCF értékű, >1,0 mg/L 
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NOEC értékű anyagok,
(b) potenciálisan biológiailag lassan 
lebontható, < 2000 BCF értékű, >1,0 mg/L 
NOEC értékű anyagok,
(c) potenciálisan biológiailag 
alkalmazkodóan vagy tökéletlenül 
lebontható, >1,0 mg/L NOEC értékű 
anyagok,
(d) biológiailag könnyen lebontható, < 100 
BCF értékű, >0,1 mg/L és ≤ 1,0 mg/L 
NOEC értékű anyagok,
(e) biológiailag könnyen lebontható, >1,0 
mg/L NOEC értékű anyagok.

Er. nl

Indokolás

Az anyagokat tartós megmaradási képességük, biológiai felhalmozódó képességük és 
(öko)toxicitásuk alapján aggodalomra okot adó jellegük mértéke szerint kell besorolni 
(Blokland prioritás csomag).

Módosító: Johannes Blokland

414. módosítás
5. cikk, 1. bekezdés

1. Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, 
az évi 1 tonnát elérő vagy meghaladó 
mennyiségű anyag gyártója bejegyzési 
dokumentációt nyújt be az Ügynökségnek.

1. Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, 
kiemelten aggodalomra okot adó anyagot 
annak mennyiségétől függetlenül, vagy 
másféle anyagot az évi 1 tonnát elérő vagy 
meghaladó mennyiségű anyag gyártója 
bejegyzési dokumentációt nyújt be az 
Ügynökségnek.

Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, az 
évi 1 tonnát elérő vagy meghaladó 
mennyiségű, önmagában vagy 
készítményben előforduló anyag importőre 
bejegyzési dokumentációt nyújt be az 
Ügynökségnek. 

Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, az 
évi 1 tonnát elérő vagy meghaladó 
mennyiségű, kiemelten aggodalomra okot 
adó anyagot, vagy másféle önmagában 
vagy készítményben előforduló anyag 
importőre bejegyzési dokumentációt nyújt 
be az Ügynökségnek. 
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Er. nl

Indokolás

A kiemelten aggodalomra okot adó anyagok kockázatát abban az esetben is meg kell 
határozni, ha azok mennyisége az évi 1 tonna mennyiségnél kevesebb. Ezek a kiemelten 
aggodalomra okot adó anyagok még kis mennyiségben is jelentős mértékben károsíthatják a 
környezetet és az emberi egészséget (Blokland prioritás csomag).

Módosító: Richard Seeber

415. módosítás
5. cikk, 1. bekezdés

1. Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, 
az évi 1 tonnát elérő vagy meghaladó 
mennyiségű anyag gyártója bejegyzési 
dokumentációt nyújt be az Ügynökségnek.

1. Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, 
az évi 1 tonnát elérő vagy meghaladó 
mennyiségű anyag gyártója bejegyzésért
folyamodik az Ügynökségnél.

Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, az 
évi 1 tonnát elérő vagy meghaladó 
mennyiségű, önmagában vagy 
készítményben előforduló anyag importőre 
bejegyzési dokumentációt nyújt be az 
Ügynökségnek. 

Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, az 
évi 1 tonnát elérő vagy meghaladó 
mennyiségű, önmagában vagy 
készítményben előforduló anyag importőre 
bejegyzésért folyamodik az Ügynökségnél és 
benyújtja az összes rendelkezésre álló 
információt.

Er. de

Indokolás

Az „egy anyag – egy bejegyzés” megközelítés megtartása érdekében az anyagokkal 
kapcsolatos adatokat nem gyártók/importőrök szerinti bontásban, hanem anyagonként kell 
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gyűjteni. Alkalmazandó alapelvként a regisztrálónak minden rendelkezésre álló információt 
be kell nyújtania; mindazonáltal, a megadott bejegyzésnek alapinformációk készletét kell 
tartalmaznia.

Módosító: Holger Krahmer és Jorgo Chatzimarkakis

416. módosítás
5. cikk, 1. bekezdés

1. Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, 
az évi 1 tonnát elérő vagy meghaladó 
mennyiségű anyag gyártója bejegyzési 
dokumentációt nyújt be az Ügynökségnek.

1. Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, 
az évi 10 tonnát elérő vagy meghaladó 
mennyiségű anyag gyártója bejegyzési 
dokumentációt nyújt be az Ügynökségnek.

Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, az 
évi 1 tonnát elérő vagy meghaladó 
mennyiségű, önmagában vagy 
készítményben előforduló anyag importőre 
bejegyzési dokumentációt nyújt be az 
Ügynökségnek. 

Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, az 
évi 10 tonnát elérő vagy meghaladó 
mennyiségű, önmagában vagy 
készítményben előforduló anyag importőre 
bejegyzési dokumentációt nyújt be az 
Ügynökségnek.

Er. de

Indokolás

Lásd az indokolást a 2. cikk (1) bekezdésének módosításánál.

Módosító: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

417. módosítás
5. cikk, 1. bekezdés, 2. albekezdés

Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, az 
évi 1 tonnát elérő vagy meghaladó 
mennyiségű, önmagában vagy
készítményben előforduló anyag importőre 
bejegyzési dokumentációt nyújt be az 
Ügynökségnek. 

Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, az 
évi 1 tonnát elérő vagy meghaladó 
mennyiségű, önmagában, készítményben
vagy árucikkben előforduló anyag importőre 
bejegyzési dokumentációt nyújt be az 
Ügynökségnek.

Er. en
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Indokolás

A vegyi anyagok expozíciós hatásainak elsődleges forrásai az áruk. Az EU területén 
értékesített áruk nagy hányada importált áru. Míg az EU területén gyártott anyagok 
felhasználását lefedik az általános bejegyzési követelmények, az importált áruk esetében ez 
nem így van. Indokolatlan lenne a bejegyzés alkalmazását az önmagukban vagy 
készítményekben importált anyagokra korlátozni. Áruk importőrei szintén kötelesek 
gondoskodni arról, hogy az áruikban felhasznált anyagok megfeleljenek az EU területén 
gyártott árukban felhasznált anyagok vonatkozásában alkalmazottakkal megegyező 
követelményeknek. Ez megvalósítja a kiegyensúlyozott játékteret az EU gyártók és az 
importőrök között.

Módosító: Jonas Sjöstedt

418. módosítás
5. cikk, 1. bekezdés, 2a. albekezdés (új)

Kivéve, ha e rendelet ellentétes rendelkezést 
tartalmaz, minden olyan gyártó vagy 
importőr, aki önmagában vagy 
készítményben évi 1 tonna vagy annál 
nagyobb mennyiségben olyan anyagot 
tartalmazó árucikkeket gyárt vagy importál, 
amelyet az árucikk a szándékok szerint 
normál és ésszerűen előre látható 
használati körülmények között kibocsát, 
köteles azt bejegyeztetni az Ügynökségnél.

Er. en

Indokolás

Kibocsátásra szánt anyagot tartalmazó árucikkeket, mint például a tintapatron vagy a tűzoltó 
készülék, megfelelő követelmények teljesítéséhez kell kötni. Ugyanezeket a rendelkezéseket 
kell alkalmazni ezekre az anyagokra attól függetlenül is, ha azokat tartályban vagy 
csomagolóanyagban tárolják és kibocsátásukra csak azt követően kerül sor. Ha ez a 
módosítás nem történik meg, akkor az e kategóriába besorolt termékekre kevesebb 
követelmény vonatkozik, mint más árucikkekre.
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Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

419. módosítás
5. cikk, 1a. bekezdés (új)

1a. Az 1. bekezdés nem alkalmazandó olyan 
anyag vonatkozásában, amely egy 
készítményben 0,1% vagy annál kisebb 
mennyiségben van jelen.

Er. en

Indokolás

A REACH használhatóságát javítani kell azoknak az importőröknek a figyelembe vételével, 
akik komoly nehézségekkel szembesülhetnek a készítményekben jelentéktelen mennyiségben 
előforduló anyagok információinak a beszerezhetősége miatt, és számukra ez aránytalan 
költségnövekedést eredményezne. Importőrök lehetnek EU gyártók vagy EU továbbfeldolgozó 
felhasználók is, akik termékeinek az előállításában a készítmények alapvető fontosságú 
adalékanyagok.

Módosító: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, 
Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

420. módosítás
5. cikk, 1a. bekezdés (új)

1a. Az 1. bekezdés szerinti bejegyeztetés az 
Ügynökségnél nem szükséges olyan anyag 
esetében, amelyet készítmények az alább 
felsorolt koncentráció értékek közül a 
legkisebbnél kisebb mennyiségben 
tartalmaznak:
a) az 1999/45/EK irányelv 3. cikk (3) 
bekezdésének a táblázatában meghatározott 
alkalmazható koncentráció;
b) a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében 
megadott koncentrációs határértékek;
c) az 1999/45/EK irányelv II. melléklet B. 
részében megadott koncentrációs 
határértékek;
d) az 1999/45/EK irányelv III. melléklet B. 
részében megadott koncentrációs 
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határértékek;
e) a X. cím szerint létrehozott besorolási és 
címkézési leltár egy elfogadott tételében 
megadott koncentrációs határértékek;
f) 0,1 %, ha az anyag megfelel a XII. 
mellékletben előírt kritériumoknak.

Er. en

Indokolás

1. A 13. cikk (2) bekezdésében a készítményekben jelen levő anyagok vegyi anyagbiztonsági 
adatlapjára vonatkozó rendelkezésekkel az összhang megtartása érdekében.

2. Ilyen határértékek hiányában, ami egy készítmény veszélyes kategóriába besorolását 
eredményezné, az importőröknek minden egyes készítményt ki kellene elemezniük, vagy 
szállítói láncolatuktól kellene a vonatkozó adatokat beszerezni, ami potenciálisan anyagok kis 
használati értékű, végeláthatatlan felsorolásából állna.

Módosító: Holger Krahmer és Jorgo Chatzimarkakis

421. módosítás
5. cikk, 1a. bekezdés (új)

1a. Az 1. bekezdés szerinti bejegyeztetés az 
Ügynökségnél nem szükséges olyan anyag 
esetében, amelyet készítmények az alábbi 
rendelkezések bármelyikében 
meghatározott legkisebbnél kisebb 
mennyiségben tartalmaznak:
(a) az 1999/45/EK irányelv 3. cikk (3) 
bekezdésének a táblázatában meghatározott 
alkalmazható koncentráció; 
(b) a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében 
megadott koncentrációs határértékek;
(c) 0,1 %, ha az anyag megfelel a XII. 
mellékletben előírt kritériumoknak.

Er. de
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Indokolás

Az anyagok és készítmények vonatkozásában a 13. cikkben előírt határértékek beolvasztása 
céljából. Ilyen határértékek nélkül a vegyi anyagok legkisebb mennyiségeit, és még a 
környezetet és emberi egészséget nem károsító nyomokban előfordulását is bejegyeztetni 
kellene. Ez aránytalan terhet jelent. Megfelelő lépéseket kell tenni annak biztosítása 
érdekében, hogy a bejegyzési kötelezettség csak készítményekben meghatározott koncentráció 
felett jelen levő anyagokra vonatkozzon.

Módosító: Françoise Grossetête

422. módosítás
5. cikk, 3. bekezdés, 1. albekezdés

3. Egy polimer gyártója vagy importőre a 
nem bejegyzett monomer(eke)t vagy más 
nem bejegyzett anyago(ka)t köteles 
bejegyeztetni az Ügynökségnél ha mindkét 
alábbi feltétel teljesül:

3. Egy polimer gyártója vagy importőre a 
nem bejegyzett monomer(eke)t vagy más
nem bejegyzett anyago(ka)t köteles 
bejegyeztetni az Ügynökségnél ha mindkét 
alábbi feltétel teljesül, kivéve ha az ilyen 
monomer anyagok a szintézis folyamán 
keletkeznek és nem izolálhatók:

Er. fr

Indokolás

Bizonyos monomerek ilyen módon keletkeznek és ezért nem izolálhatók.

Módosító: Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis és Miroslav Mikolášik

423. módosítás
5. cikk, 3. bekezdés

Egy polimer gyártója vagy importőre a nem 
bejegyzett monomer(eke)t vagy más nem 
bejegyzett anyago(ka)t köteles bejegyeztetni 
az Ügynökségnél ha mindkét alábbi feltétel 

Egy polimer gyártója vagy importőre a nem 
bejegyzett monomer(eke)t vagy más nem 
bejegyzett anyago(ka)t köteles bejegyeztetni 
az Ügynökségnél, kivéve ha az ilyen 
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teljesül: monomer anyagok a szintézis folyamán 
keletkeznek és nem izolálhatók, ha mindkét 
alábbi feltétel teljesül:

(a) a polimer 2 tömegszázalék (w/w) vagy 
annál nagyobb mennyiségben tartalmaz 
ilyen monomer anyago(ka)t vagy más 
anyago(ka)t;

(a) a polimer 2 tömegszázalék (w/w) vagy 
annál nagyobb mennyiségben tartalmaz 
ilyen monomer anyago(ka)t vagy más 
anyago(ka)t;

(b) az ilyen monomer anyag(ok) vagy más 
anyag(ok) évi összmennyisége 1 tonna vagy 
annál nagyobb.

(b) az ilyen monomer anyag(ok) vagy más 
anyag(ok) évi összmennyisége 1 tonna vagy 
annál nagyobb.
Nem bejegyzett monomer anyagok vagy 
más nem bejegyzett anyagok olyan 
anyagok, amelyeket a polimer gyártója 
számára szállító gyártó nem jegyeztetett be.
Ha azonban a nem bejegyzett monomer 
anyagokat vagy más anyagokat az eredeti 
gyártó vagy annak megbízott képviselője 
bejegyeztette, akkor a polimer gyártója 
felhasználhatja azt a bejegyzést, 
amennyiben a bejegyeztetésre kötelezett 
jelezte, hogy azt polimer gyártásában 
használja fel.

Er. it

Indokolás

Ezek a rendelkezések egyértelműen különbséget tesznek a bejegyzett és nem bejegyzett 
polimerek és azoknak a polimerek gyártásában való felhasználása között. Ez a módosítás a II. 
cím: Anyagok bejegyzése című rész cikkeinek a módosításaihoz kapcsolódik.

Módosító: Holger Krahmer és Jorgo Chatzimarkakis

424. módosítás
5. cikk, 3. bekezdés, b) albekezdés

(b) az ilyen monomer anyag(ok) vagy más 
anyag(ok) évi összmennyisége 1 tonna vagy 
annál nagyobb.

b) az ilyen monomer anyag(ok) vagy más 
anyag(ok) évi összmennyisége 10 tonna
vagy annál nagyobb.

Er. de
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Indokolás

Lásd az indokolást a 2. cikk (1) bekezdés módosításánál.

Módosító: Werner Langen és Françoise Grossetête

425. módosítás
5. cikk, 3a. bekezdés (új)

3a. a 67/548/EGK irányelv értelmében már 
bejegyzett polimerek e cím rendelkezései 
értelmében is bejegyzettnek tekintendők. Az 
Ügynökség e rendelet hatályba lépését 
követően egy éven belül azokhoz bejegyzési 
számot rendel hozzá.

Er. de

Indokolás

Már bejegyzett új polimerek védelme (Langen).

Már bejelentett anyagok bejegyzése érvényben marad és a köztes termékekre vonatkozó 
mentesítések alkalmazhatók a polimerekben jelen levő ilyen nem bejegyzett monomerekre 
vagy más nem bejegyzett anyagokra vonatkozóan is (Grossetête).

Módosító: Johannes Blokland

426. módosítás
5. cikk, 3b. bekezdés (új)

3b. Egy polimer minden gyártója vagy 
importőre abban az esetben is köteles 
bejegyzés iránti kérelmet benyújtani az 
Ügynökségnél, ha a nem bejegyzett 
monomerek vagy más nem bejegyzett 
anyagok kiemelten aggodalomra okot adó 
anyagok.
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Er. nl

Indokolás

A kiemelten aggodalomra okot adó anyagok kockázatait abban az esetben is ki kell értékelni, 
ha azok évi mennyisége kisebb mint 1 tonna. Ezek a kiemelten aggodalomra okot adó anyagok 
még kis mennyiségben is jelentős mértékben károsíthatják a környezetet és az emberi 
egészséget (Blokland prioritás csomag).

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

427. módosítás
5. cikk, 4. bekezdés

4. A bejegyzés iránti kérelemhez mellékelni 
kell az Ügynökség által megállapított díjat.

4. A bejegyzés iránti kérelemhez mellékelni 
kell az Ügynökség által megállapított díjat. 
Olyan 1 és 10 tonna közötti mennyiségű 
anyagok esetében, amelyeknek a 
veszélyességi dossziéja az V. mellékletben 
meghatározott összes információt 
tartalmazza, nem kell díjat fizetni.

Er. en

Indokolás

Ennek a módosításnak a célja teljes adatkészlet benyújtásának a szorgalmazása 1 és 10 tonna 
közötti anyagmennyiségekhez. 
Ez az első rendelkezés egy olyan teljes körű módosításcsomagból, amely 1 és 10 tonna közötti 
anyagmennyiségek bejegyzéséhez rugalmasabb rendszer alkalmazásának a létrehozását 
célozza. Ez a rendszer megkülönbözteti azokat a kiemelt fontosságú anyagokat, amelyekhez az 
egészség és a környezet megóvása érdekében a Bizottsági javaslatban foglaltaknál több 
információ készül, és ugyanakkor csökkenti a kis- és középvállalkozások költségeit és 
arányosabbá teszi a teherviselést.

Az 1 és 10 tonna közötti anyagmennyiségek vonatkozásában alkalmazandó itt javasolt 
rendszer a bejegyzési szakaszban az összes rendelkezésre álló kockázati információ és az 
expozícióval kapcsolatos bizonyos információk begyűjtésével kezdődik expozíció szerinti 
besorolás alapján. A bejegyzésnek ez a két eleme:

– egyrészről útmutatást nyújt a cégek számára a rendelkezésükre álló adatok 
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felhasználásához, felülvizsgálatához, valamint megfelelő kockázatkezelési döntések 
meghozatalához, ami jobb minőségű biztonsági adatlapok készítését eredményezi a 
veszélyes osztályba besorolt anyagok vonatkozásában és jobb minőségű útmutatók 
készítését a veszélyes osztályba besorolt anyagok biztonságos használata vonatkozásában. 
Ez javulást fog előidézni az emberi egészség és a környezet védelme tekintetében jelenleg 
uralkodó helyzethez képest,

– másrészről segítséget nyújt az Ügynökség számára az emberi egészség és a környezet 
számára nagy kockázatot jelentő olyan anyagok kiszűrésében, amelyekhez további 
információk beszerzése szükséges.

Az összes rendelkezésre álló információ benyújtásának a bátorítása érdekében nem kell díjat 
fizetni a módosított V. mellékletben meghatározott veszélyességi adatok teljes készletének a 
benyújtása esetén, beleértve azokat az akut toxicitási és biológiai lebonthatósági adatokat is, 
amelyek benyújtását a Bizottság javaslata nem követeli meg. 

Az 1 és 10 tonna közötti anyagmennyiségek vonatkozásában alkalmazandó javasolt rendszer 
második szakaszában az Ügynökség elvégzi a benyújtott bejegyzési dossziék szűrését annak 
alapján, hogy melyikhez nem áll rendelkezésre a módosított V. mellékletben előírt összes 
információ annak a megállapításához, hogy melyek a nagy kockázatot jelentő anyagok. A 
szűrési kritériumokat ezek a módosítások írják elő, és azokat az Ügynökség egy későbbi 
szakasz folyamán további kritériumokkal kiegészítheti. A szűrés eredményeképpen azonosított 
anyagokhoz az V. melléklet szerinti adatkészlet kiegészítése céljából a hiányzó kockázati 
információkat a regisztrálóknak be kell szerezniük és be kell nyújtaniuk az Ügynökség 
számára. Ha ugyanazt az anyagot több vállalkozás is előállítja vagy importálja, akkor csak 
egy adatkészletet kell benyújtani és annak költségei megoszlanak. A szűrés eredményeképpen 
nem azonosított anyagok esetében erre az információra nincs szükség.

A rendszer több információt szolgáltat a nagy kockázatot jelentő anyagokról, és elkerülhető a 
szűkös erőforrások felhasználása sokkal kevésbé aggodalomra okot adó anyagok 
vizsgálatára. Ennek köszönhetően a rendelkezésre álló erőforrások célirányosabban 
kihasználhatók.

Ezeknek a módosításoknak a hátterét a Málta és Szlovénia által kidolgozott javaslat fő 
elgondolásai képezik és a fenntartható fejlődés elérésére irányuló átfogó célkitűzés keretein 
belül ezeket a 10 és 100 tonna, valamint a 100 tonnán felüli mennyiségi tartományokra való 
kiterjesztés folyamatában kell szemlélni.

Módosító: Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, Alessandro Foglietta, 

Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini és Sergio Berlato

428. módosítás
5. cikk, 4. bekezdés, 1a. albekezdés (új)
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A díj mértékét az érintett bejegyzési dosszié 
típusával arányosan kell meghatározni.

Er. it

Indokolás

A kis- és középvállalkozások számára könnyítés céljából az Ügynökség által megállapításra 
kerülő díjnak arányosnak kell lennie az anyag bejegyeztetéséhez benyújtott információkkal. 
Ez a módosítás a II. cím: Anyagok bejegyzése című rész cikkeinek a módosításaihoz 
kapcsolódik.

Módosító: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

429. módosítás
5. cikk, 4a. bekezdés (új)

4a. Minden bejegyzés iránti kérelmet az 
Ügynökség számára történő benyújtást 
megelőzően független felülvizsgálatnak kell 
alávetni, és a felülvizsgálat jegyzőkönyvét a 
bejegyzés iránti kérelemmel együtt kell 
benyújtani az Ügynökségnél. Ennek a 
felülvizsgálatnak kell biztosítania a 
bejegyzés iránti kérelem hiánytalanságát és 
jó minőségét. A felülvizsgálatot a 
regisztrálótól független szervezetnek kell 
végrehajtania, de annak költségeit a 
regisztráló viseli. Az Ügynökség kidolgozza 
az ilyen minőségi felülvizsgálatok 
végrehajtásához az útmutatót.

Er. en

Indokolás

Jelenleg nem kötelező a bejegyzési dossziék tartalmának és minőségének a kiértékelése, mivel 
azok hiánytalan voltát csak az Ügynökség ellenőrzi (18. cikk (2) bekezdés). Mivel azonban a 
tagállamok illetékes hatóságai által a közelmúltban elvégzett felmérés kimutatta, hogy a 
biztonsági adatlapoknak csak 31%-a volt minden szempontból pontosan kiállítva, ezért úgy 
gondoljuk, hogy a dokumentumok benyújtását megelőzően a bejegyzési dossziék 
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pontosságának a biztosítása érdekében létfontosságú a független felülvizsgálat elvégzésének 
megkövetelése.

Módosító: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

430. módosítás
5a. cikk (új)

5a. cikk
Kis mennyiségű anyagok bejelentése
1. Évi 10 kg és 1 tonna közötti mennyiségű 
anyag minden gyártója vagy importőre 
köteles annak az anyagnak a 
vonatkozásában bejegyzés iránti kérelmet 
benyújtani az Ügynökségnél.
2. Évi 10 kg és 1 tonna közötti mennyiségű 
anyag esetében a bejelentésnek az összes 
alábbi információt tartalmaznia kell az 
Ügynökség által a 108. cikk szerint 
meghatározott formában addig a mértékig, 
amíg a gyártó képes azokat bármiféle 
további vizsgálat elvégzése nélkül 
szolgáltatni:
(a) a gyártó azonosító adatait a IV. 
melléklet 1. szakaszában meghatározottak 
szerint;
(b) az anyag azonosító adatait a IV. 
melléklet 2.1 szakaszában meghatározottak 
szerint;
(c) az anyag besorolását;
(d) minden rendelkezésre álló meglévő 
információt az anyag fizikai-kémiai 
tulajdonságairól, emberi egészségre vagy a 
környezetre gyakorolt hatásairól.

Er. en

Indokolás

A REACH rendelkezéseit az évi 10 kg és 1 tonna közötti anyagmennyiségek vonatkozásában 
egy egyszerű bejelentési követelménnyel kell kiegészíteni, ami biztosítja, hogy végül az összes 
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ténylegesen gyártott létező anyagról tudomást szerzünk és az azokkal kapcsolatos 
ismeretanyag ismertté válik. A REACH jelenlegi formájában csak mintegy 30 000 anyagról 
van tudomásunk, azokról, amelyeket 1 tonnánál nagyobb mennyiségben állítanak elő. 
Ugyanakkor a Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke (EINECS) több mint 
100 000 létező anyagot sorol fel.

Módosító: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

431. módosítás
6. cikk

6. cikk Ez a cikk törölve

Er. en

Indokolás

Az 5. cikk (1) bekezdését árucikkekkel kiegészítő, ugyanazon szerzők általi módosításhoz 
kapcsolódik. 
A 6. cikkben említett rendelkezések ténylegesen csak az importált árucikkekre vonatkoznak, 
mivel az EU területén gyártott árukban felhasznált anyagokat az általános bejegyeztetési 
követelmények már lefedik. Ugyanakkor azonban az importőrökre vonatkozó rendelkezések 
nagyon gyengék, nem egyértelműek, kiegyensúlyozatlan játékteret létesítenek az EU gyártók 
és importőrök között, mivel az importőrök előnyt élvezhetnek az EU gyártók általi 
bejegyeztetéséből, és nekik csak 11 év eltelte után kell bejegyeztetést kérelmezniük. Ezt a 
cikket ezért el kell hagyni az árukban jelen levő anyagok bejegyeztetésével kapcsolatos 
általános követelménnyel való összekombinálás formájában.

Módosító: Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis és Miroslav Mikolášik

432. módosítás
6. cikk

1. Árucikkek minden gyártója vagy 
importőre köteles bejegyeztetni az 
Ügynökségnél az árucikkek tartalmát képező 
bármilyen anyagot, ha az alábbi összes 
feltétel teljesül:

1. Árucikkek minden gyártója vagy 
importőre köteles bejegyeztetni az 
Ügynökségnél az árucikkek tartalmát képező 
bármilyen anyagot, ha az alábbi összes 
feltétel teljesül:

(a) azokban az árucikkekben jelen levő 
anyag gyártónkénti vagy importőrönkénti 

(a) az anyag mennyisége az egyes 
árucikkekben gyártónként vagy 
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évi teljes mennyisége árutípusonként 
külön-külön több, mint 1 tonna;

importőrönként több mint évi 1 tonna;

(b) az anyag a 67/548/EGK irányelvvel 
összhangban kielégíti a veszélyes minősítés 
kritériumait;

(b) az anyag koncentrációja több mint 0,1 
tömegszázalék minden egyes áru minden 
egyes alkotóelemében;

(c) az anyag normál és ésszerűen előre látható 
használati körülmények között kibocsátásra 
szánt.

(c) az anyag nem mentesített a 
bejegyeztetési követelmény alól.

2. Áruk minden gyártója és importőre 
köteles az Ügynökségnek bejelenteni a 3. 
bekezdésben említett áruk tartalmát képező 
minden anyagot, ha az alábbi összes feltétel 
teljesül:

2. Az 1. bekezdés nem alkalmazandó olyan 
anyagok vonatkozásában, amelyeket egy 
árucikk gyártásának a céljára a szállítói lánc 
egy korábbi szereplője már bejegyeztetett.

(a) az ilyen árukban jelen levő anyag 
gyártónkénti vagy importőrönkénti évi 
teljes mennyisége több, mint 1 tonna;
(b) az anyag a 67/548/EGK irányelvvel 
összhangban kielégíti a veszélyes minősítés 
kritériumait;
(c) a gyártónak vagy importőrnek tudomása 
van, vagy értesült arról, hogy az anyag 
valószínűleg kibocsátódik az áruból annak 
normál és ésszerűen előre látható 
használatakor annak ellenére, hogy az 
ilyen kibocsátás az árunak nem szándékok 
szerinti jellemzője;
(d) a kibocsátott anyag mennyisége 
károsíthatja az emberi egészséget vagy a 
környezetet.
3. ha a 2. bekezdés feltételei teljesülnek, 
akkor a bejelentendő információknak az 
Ügynökség által a 108. cikk rendelkezései 
szerint megadott formában a következőket 
kell tartalmaznia:

3. Olyan anyagok, készítmények és 
árucikkek, amelyek nem felelnek meg az 1. 
bekezdés rendelkezéseinek, nem gyárthatók 
vagy importálhatók.

(a) a gyártó vagy importőr azonosító és 
kapcsolat-felvételi adatait;
(b) a 18. cikk (1) bekezdésében említett 
bejegyzés számo(ka)t, ha van(nak);
(c) az anyag azonosító adatait a IV. 
melléklet 2. szakaszában meghatározottak 
szerint;
(d) az anyag besorolását;
(e) az áru használatának rövid ismertetését;
(f) az anyag mennyiségi adatait. Pl. az 1-10 
tonna, 10-100 tonna tartományban stb.
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4. Az Ügynökség határozatban 
megkövetelheti, hogy áruk gyártói vagy 
importőrei bejegyeztessenek e cím 
rendelkezései szerint azoknak az áruknak a 
tartalmát képező és a 3. bekezdéssel 
összhangban bejelentett minden anyagot.

4. A 21. cikk (1)-(3) bekezdéseiben előírt 
időszakok alkalmazandók ennek a  cikknek 
1. bekezdése vonatkozásában.

5. Az 1-4 bekezdések nem alkalmazandók olyan 
anyagok vonatkozásában, amelyeket arra a 
felhasználási célra a szállítói lánc korábbi 
szakaszában egy szereplő már bejegyeztetett.

5. Az 1. bekezdés végrehajtására vonatkozó 
rendelkezések elfogadása a 130. cikk (3) 
bekezdésében előírt eljárás szerint történik.

6. Az 1-4 bekezdések a 21. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott határidő után 
3 hónappal alkalmazandók.
7. Az 1-6 bekezdések végrehajtásával 
kapcsolatos minden intézkedés elfogadása a 
130. cikk (3) bekezdésében előírt eljárással 
összhangban történik.

Er. it

Indokolás

A Bizottság javaslata csekély mértékben nyújt védelmet az európai termékek számára az EU 
területén kívüli országok részéről megnyilvánuló tisztességtelen verseny ellen. Bizonyos 
árucikkek és anyagok, amelyek vonatkozásában az EU területén gyártott termékekre 
alkalmazott szabályokat nem alkalmazzák, kedveltebbek lehetnek, mert a kevesebb szabályzó 
alkalmazása kevésbé költséges és nagyobb anyagválaszték felhasználásával gyárthatók.
Ezért az árucikkekben jelen levő „rejtett” anyagokat ugyanolyan módon kell szabályozni, 
mint a bejelentett anyagokat, ami azt jelenti, hogy minden egyes árucikknél fel kell tüntetni az 
anyag mennyiségét és a 0,1% kritériumnak való megfeleltetést.
A REACH alkalmazási körét továbbá nem szabad a 67/548/EGK irányelv szerint veszélyesnek 
minősített és az „ésszerűen előre látható feltételekkel” kibocsátásra szánt anyagokra 
korlátozni.

Módosító: Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle és Thomas Ulmer

433. módosítás
6. cikk

1. Árucikkek minden gyártója vagy 
importőre köteles bejegyeztetni az 
Ügynökségnél az árucikkek tartalmát képező 
bármilyen anyagot, ha az alábbi összes 

1. Árucikkek minden gyártója vagy 
importőre köteles bejegyeztetni az 
Ügynökségnél az árucikkek tartalmát 
képező bármilyen anyagot, ha minden egyes 
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feltétel teljesül: anyag vonatkozásában az alábbi összes 
feltétel teljesül:

(a) az anyag jelen levő teljes mennyisége 
azokban az árucikkekben gyártónkénti vagy 
importőrönkénti mennyisége egyes 
árutípusonként külön-külön több, mint évi 
1 tonna;

(a) az anyag évi mennyisége gyártónként 
vagy importőrönként minden egyes 
árucikkben több mint 1 tonna;

(b) az anyag megfelel a 67/548/EGK 
irányelv szerint a veszélyes minősítés 
kritériumainak;

(b) az anyag koncentrációja több mint 0,1 
tömegszázalék minden egyes árucikk 
minden egyes alkotóelemében;

(c) az anyag normál és ésszerűen előre 
látható használati körülmények között 
kibocsátásra szánt.

(c) az anyag nem mentesül a bejegyeztetési 
követelmény alól.

2. Áruk minden gyártója és importőre 
köteles az Ügynökségnek bejelenteni a 3. 
bekezdésben említett áruk tartalmát képező 
minden veszélyes anyagot, ha az alábbi 
összes feltétel teljesül:
(a) az ilyen árukban jelen levő anyag 
gyártónkénti vagy importőrönkénti évi teljes 
mennyisége több, mint 1 tonna;
(b) az anyag a 67/548/EGK irányelvvel 
összhangban kielégíti a veszélyes minősítés 
kritériumait;
(c) a gyártónak vagy importőrnek tudomása 
van, vagy értesült arról, hogy az anyag 
valószínűleg kibocsátódik az áruból annak 
normál és ésszerűen előre látható 
használatakor annak ellenére, hogy az ilyen 
kibocsátás az árunak nem szándékok 
szerinti jellemzője;
(d) a kibocsátott anyag mennyisége 
károsíthatja az emberi egészséget vagy a 
környezetet.
3. ha a 2. bekezdés feltételei teljesülnek, 
akkor a bejelentendő információknak az 
Ügynökség által a 108. cikk rendelkezései 
szerint megadott formában a következőket 
kell tartalmaznia:
(a) a gyártó vagy importőr azonosító és 
kapcsolat-felvételi adatait;
(b) a 18. cikk (1) bekezdésében említett 
bejegyeztetési számo(ka)t, ha vannak;
(c) az anyag(ok) azonosító adatait a IV. 
melléklet 2. szakaszában előírtak szerint;
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(d) az anyag besorolását;
(e) az áru használatának vagy 
használatainak a rövid ismertetését;
(f) az anyag mennyiségi adatait. Pl. az 1-10 
tonna, 10-100 tonna tartományban stb.
4. Az Ügynökség határozatban 
megkövetelheti, hogy áruk gyártói vagy 
importőrei bejegyeztessenek e cím 
rendelkezései szerint azoknak az áruknak a 
tartalmát képező és a 3. bekezdéssel 
összhangban bejelentett minden anyagot.
5. Az 1-4 bekezdések nem alkalmazandók 
olyan anyagok vonatkozásában, amelyeket 
arra a felhasználási célra a szállítói lánc egy 
korábbi szereplője már bejegyeztetett.

2. Az 1. bekezdés nem alkalmazandó olyan 
anyagok vonatkozásában, amelyeket egy 
árucikk gyártásában való felhasználás 
céljára a szállítói lánc egy korábbi 
szereplője már bejegyeztetett.

6. Az 1-4 bekezdések a 21. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott határidő után 3 
hónappal alkalmazandók.

3. Olyan árucikkek, amelyek nem felelnek 
meg az 1. bekezdés rendelkezéseinek, nem 
gyárthatók vagy importálhatók.

7. Az 1-6 bekezdések végrehajtásával 
kapcsolatos minden intézkedés elfogadása a 
130. cikk (3) bekezdésében előírt eljárással 
összhangban történik.

4. A 21. cikk (1)-(3) bekezdéseiben előírt 
határidők az 1. bekezdés vonatkozásában 
nem alkalmazandók.

Er. de

Indokolás

A Bizottság javaslatában előterjesztett változatban a 6. cikk az EU feldolgozó ágazata 
számára csekély védelmet nyújt az EU területén kívüli tisztességtelen versennyel szemben. 
Mivel egy egyenértékű importált termék vonatkozásában támasztott követelmények kevésbé 
szigorú feltételeket írnak elő, ezért azok olcsóbbak; mindazon túlmenően pedig gyártásukhoz 
nagyobb nyersanyag választék áll rendelkezésre.

Ez a módosítás tisztességes kereskedelmi környezetet létesít az EU területén belüli és kívüli 
vállalkozások számára és a legmagasabb fokú védelmet nyújtja az emberi egészség és a 
környezet megóvásához.

Módosító: Liam Aylward

434. módosítás
6. cikk
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1. Árucikkek minden gyártója vagy 
importőre köteles bejegyeztetni az 
Ügynökségnél az árucikkek tartalmát képező 
bármilyen anyagot, ha az alábbi összes 
feltétel teljesül:

1. Árucikkek minden gyártója vagy 
importőre köteles bejegyeztetni az 
Ügynökségnél az árucikkek tartalmát képező 
bármilyen anyagot,

(a) az ilyen árukban jelen levő anyag 
gyártónkénti vagy importőrönkénti évi teljes 
mennyisége árutípusonként külön-külön 
több, mint 1 tonna;

(a) ha az gyártónként vagy importőrönként 
évi 1 tonna vagy annál nagyobb 
mennyiségben jelen van azokban az 
árucikkekben, és

(b) az anyag a 67/548/EGK irányelvvel 
összhangban kielégíti a veszélyes minősítés 
kritériumait;

(b) az megfelel a 67/548/EGK irányelv 
szerint a veszélyes minősítés kritériumainak; 
és

(c) az anyag normál és ésszerűen előre 
látható használati körülmények között 
kibocsátásra szánt.

(c) az árucikk működéséhez szükséges az 
anyag kibocsátása.

2. Áruk minden gyártója és importőre 
köteles az Ügynökségnek bejelenteni a 3. 
bekezdésben említett árukban jelen levő 
minden veszélyes anyagot, ha az alábbi 
összes feltétel teljesül:
(a) az ilyen árukban jelen levő anyag 
gyártónkénti vagy importőrönkénti évi 
teljes mennyisége több, mint 1 tonna;
(b) az anyag a 67/548/EGK irányelvvel 
összhangban kielégíti a veszélyes minősítés 
kritériumait;
(c) a gyártónak vagy importőrnek tudomása 
van, vagy értesült arról, hogy az anyag 
valószínűleg kibocsátódik az áruból annak 
normál és ésszerűen előre látható 
használatakor annak ellenére, hogy az 
ilyen kibocsátás az árunak nem szándékok 
szerinti jellemzője;
(d) a kibocsátott anyag mennyisége 
károsíthatja az emberi egészséget vagy a 
környezetet.
3. ha a 2. bekezdés feltételei teljesülnek, 
akkor a bejelentendő információknak az 
Ügynökség által a 108. cikk rendelkezései 
szerint megadott formában a következőket 
kell tartalmaznia:
(a) a gyártó vagy importőr azonosító 
és kapcsolat-felvételi adatait;
(b) a 18. cikk (1) bekezdésében 
említett bejegyzés számo(ka)t, ha vannak;
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(c) az anyag(ok) azonosító adatait a 
IV. melléklet 2. szakaszában előírtak 
szerint;
(d) az anyag besorolását;
(e) az áru használatának vagy 
használatainak a rövid ismertetését;
(f) az anyag mennyiségi adatait. Pl. az 
1-10 tonna, 10-100 tonna tartományban 
stb.
4. Az Ügynökség határozatban 
megkövetelheti, hogy áruk gyártói vagy 
importőrei bejegyeztessenek e cím 
rendelkezései szerint azoknak az áruknak a 
tartalmát képező és a 3. bekezdéssel 
összhangban bejelentett minden anyagot.
5. Az 1-4 bekezdések nem alkalmazandók 
olyan anyagok vonatkozásában, amelyeket 
arra a felhasználási célra a szállítói lánc egy 
korábbi szereplője már bejegyeztetett.

2. Az 1. bekezdés nem alkalmazandó arra a 
felhasználási célra már megfelelően 
bejegyzett anyagok vonatkozásában.

6. Az 1-4 bekezdések a 21. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott határidő után 3 
hónappal alkalmazandók.

3. Az 1. bekezdés a 21. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott határidő után 
alkalmazandó.

7. Az 1-6 bekezdések végrehajtásával 
kapcsolatos minden intézkedés elfogadása a 
130. cikk (3) bekezdésében előírt eljárással 
összhangban történik.

4. Az 1-3 bekezdések végrehajtásával 
kapcsolatos minden intézkedés elfogadása a 
130. cikk (3) bekezdésében előírt eljárással 
összhangban történik.

Er. en

Indokolás

Az árucikk gyártójának vagy importőrének a kötelezettségeit tisztázni kell annak érdekében, 
hogy a „szándékok szerinti” kibocsátás felmérésénél figyelembe veendő körülmények 
egyértelműek legyenek. A rendelettervezetben a „használat” meghatározás olyan tág 
értelmezésű, hogy gyakorlatilag bármiféle tevékenység társítható ahhoz az árucikkhez, mint 
például a használat végén a megsemmisítés, az árucikk nem rendeltetésszerű használata, 
javítások, és olyan ellenjavallt felhasználások, amelyeket mind figyelembe kell venni, ha a 
„normál és ésszerűen előre látható” megszövegezés érvényben marad.

A 6. cikk (2) bekezdése bizonyos feltételek teljesülése esetén megköveteli árucikkekből 
anyagok nem szándékos kibocsátásának a bejelentését. Az árucikkek nem szándékos 
kibocsátásainak a széles köre terjedelmes, időigényes és költséges elemzések elvégzését teszi 
szükségessé, amelyeknek az emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatások tényleges 
csökkentésében csak kis szerepe van.
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Módosító: Richard Seeber

435. módosítás
6. cikk

Árucikkekben jelen levő anyagok általános 
bejegyeztetési kötelezettsége

Árucikkekben jelen levő anyagok általános 
bejegyeztetési kötelezettsége

1. Árucikkek minden gyártója vagy 
importőre köteles bejegyeztetni az 
Ügynökségnél az árucikkek tartalmát 
képező bármilyen anyagot, ha az alábbi 
összes feltétel teljesül:

Az XX. mellékletben felsorolt árucikkek 
bizonyos összetevő anyagaival kapcsolatos 
információszolgáltatási kötelezettség 
alkalmazandó. Információkat csak az YY. 
mellékletben felsorolt anyagokhoz kell 
szolgáltatni. Ha szükséges, akkor ezeknek a 
meghatározott árucikkek tartalmát képező 
meghatározott anyagoknak az információit 
a szállítói lánc összes szereplőjének meg 
kell küldeni és az Interneten keresztül, vagy 
az érintett árucikkeken elhelyezett 
címkéken a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé kell tenni.

(a) az ilyen árukban jelen levő anyagok 
gyártónkénti vagy importőrönkénti évi 
teljes mennyisége árutípusonként külön-
külön több, mint 1 tonna;
(b) az anyag a 67/548/EGK irányelvvel 
összhangban kielégíti a veszélyes minősítés 
kritériumait;
(c) az anyag normál és ésszerűen előre 
látható használati körülmények között 
kibocsátásra szánt. 
2. Áruk minden gyártója és importőre 
köteles az Ügynökségnek bejelenteni a 3. 
bekezdésben említett árukban jelen levő 
minden veszélyes anyagot, ha az alábbi 
összes feltétel teljesül:
(a) az ilyen árukban jelen levő anyag 
gyártónkénti vagy importőrönkénti évi 
teljes mennyisége több, mint 1 tonna;
(b) az anyag a 67/548/EGK irányelvvel 
összhangban kielégíti a veszélyes minősítés 
kritériumait;
(c) a gyártónak vagy importőrnek tudomása 
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van, vagy értesült arról, hogy az anyag 
valószínűleg kibocsátódik az áruból annak 
normál és ésszerűen előre látható 
használatakor annak ellenére, hogy az 
ilyen kibocsátás az árunak nem szándékok 
szerinti jellemzője;
(d) a kibocsátott anyag mennyisége 
károsíthatja az emberi egészséget vagy a 
környezetet.
3. ha a 2. bekezdés feltételei teljesülnek, 
akkor a bejelentendő információknak az 
Ügynökség által a 108. cikk rendelkezései 
szerint megadott formában a következőket 
kell tartalmaznia:
(a) a gyártó vagy importőr azonosító és 
kapcsolat-felvételi adatait;
(b) a 18. cikk (1) bekezdésében említett 
bejegyzés számo(ka)t, ha vannak;
(c) az anyag(ok) azonosító adatait a IV. 
melléklet 2. szakaszában előírtak szerint;
(d) az anyag besorolását;
(e) az áru használatának vagy 
használatainak a rövid ismertetését;
(f) az anyag mennyiségi adatait. Pl. az 1-
10 tonna, 10-100 tonna tartományban stb.
4. Az Ügynökség határozatban 
megkövetelheti, hogy áruk gyártói vagy 
importőrei bejegyeztessenek e cím 
rendelkezései szerint azoknak az áruknak a 
tartalmát képező és a 3. bekezdéssel 
összhangban bejelentett minden anyagot.
5. Az 1-4 bekezdések nem alkalmazandók 
olyan anyagok vonatkozásában, amelyeket 
arra a felhasználási célra a szállítói lánc 
korábbi szakaszában egy szereplő már 
bejegyeztetett.
6. Az 1-4 bekezdések a 21. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott határidő után 
3 hónappal alkalmazandók.
7. Az 1-6 bekezdések végrehajtásával 
kapcsolatos minden intézkedés elfogadása a 
130. cikk (3) bekezdésében előírt eljárással 
összhangban történik.
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Er. de

Indokolás

A költséges, de minden valószínűség szerint nem hatékony bejegyzési eljárást árucikkekben 
jelen levő bizonyos anyagok esetében csak bizonyos árucikkekben jelenlevő bizonyos anyagok 
esetében alkalmazandó címkézési vagy nyilvánosságra hozatali követelményre kell 
változtatni. 

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

436. módosítás
6. cikk

1. Árucikkek minden gyártója vagy 
importőre köteles bejegyeztetni az 
Ügynökségnél az árucikkek tartalmát képező 
bármilyen anyagot, ha az alábbi összes 
feltétel teljesül:

1. Árucikkek minden gyártója vagy 
importőre köteles bejegyeztetni az 
Ügynökségnél az árucikkek tartalmát képező 
bármilyen anyagot, ha az alábbi összes 
feltétel teljesül:

(a) az ilyen árukban jelen levő anyagok 
gyártónkénti vagy importőrönkénti évi teljes 
mennyisége árutípusonként külön-külön
több, mint 1 tonna;

(a) az ilyen árukban jelen levő anyag 
gyártónkénti vagy importőrönkénti évi teljes 
mennyisége több, mint 1 tonna;

(b) az anyag a 67/548/EGK irányelvvel 
összhangban kielégíti a veszélyes minősítés 
kritériumait;

(b) az anyag a 67/548/EGK irányelvvel 
összhangban kielégíti a veszélyes minősítés 
kritériumait;

(c) az anyag normál és ésszerűen előre 
látható használati körülmények között 
kibocsátásra szánt.

(c) az anyag normál és ésszerűen előre 
látható használati körülmények között 
kibocsátásra szánt.
(ca) az árucikkben jelen levő anyag
koncentrációja nagyobb, mint az 
alábbiakban meghatározott koncentrációs 
határértékek bármelyike közül a 
legkisebbet:
(i) az 1999/45/EK irányelv 3. cikk (3) 
bekezdésének a táblázatában meghatározott 
alkalmazható koncentráció;
(ii) a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében 
megadott koncentrációs határértékek;
(iii) az 1999/45/EK irányelv II. melléklet B. 

részében megadott koncentrációs 
határértékek;



PE 357.817v01-00

külső fordítás

36/161 AM\565897HU.doc

HU

(iv) az 1999/45/EK irányelv III. melléklet B. 
részében megadott koncentrációs 
határértékek;
(v) a X. cím szerint létrehozott besorolási és 
címkézési leltár egy elfogadott tételében 
megadott koncentrációs határértékek;
(vi) 0,1 %, ha az anyag megfelel a XII. 
mellékletben előírt kritériumoknak.

2.) Áruk minden gyártója és importőre 
köteles az Ügynökségnek bejelenteni a 3. 
bekezdésben említett árukban jelen levő 
minden veszélyes anyagot, ha az alábbi 
összes feltétel teljesül:
(a) az ilyen árukban jelen levő anyag 
gyártónkénti vagy importőrönkénti évi 
teljes mennyisége több, mint 1 tonna;
(b) az anyag a 67/548/EGK irányelvvel 
összhangban kielégíti a veszélyes minősítés 
kritériumait;
(c) a gyártónak vagy importőrnek tudomása 
van, vagy értesült arról, hogy az anyag 
valószínűleg kibocsátódik az áruból annak 
normál és ésszerűen előre látható 
használatakor annak ellenére, hogy az 
ilyen kibocsátás az árunak nem szándékok 
szerinti jellemzője;
(d) a kibocsátott anyag mennyisége 
károsíthatja az emberi egészséget vagy a 
környezetet.
3. Ha a 2. bekezdés feltételei teljesülnek, 
akkor a bejelentendő információknak az 
Ügynökség által a 108. cikk rendelkezései 
szerint megadott formában a következőket 
kell tartalmaznia:
(a) a gyártó vagy importőr azonosító és 
kapcsolat-felvételi adatait;
(b) a 18. cikk (1) bekezdésében említett 
bejegyzés számo(ka)t, ha vannak;
(c) az anyag(ok) azonosító adatait a IV. 
melléklet 2. szakaszában előírtak szerint;
(d) az anyag besorolását;
(e) az áru használatának vagy 
használatainak a rövid ismertetését;
4. Az Ügynökség határozatban 
megkövetelheti, hogy áruk gyártói vagy 
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importőrei bejegyeztessenek e cím 
rendelkezései szerint azoknak az áruknak a 
tartalmát képező és a 3. bekezdéssel 
összhangban bejelentett minden anyagot.
5. Az 1-4 bekezdések nem alkalmazandók 
olyan anyagok vonatkozásában, amelyeket 
arra a felhasználási célra a szállítói lánc 
korábbi szakaszában egy szereplő már 
bejegyeztetett.

2. Az 1. bekezdés nem alkalmazandó olyan 
anyagok vonatkozásában, amelyeket arra a 
felhasználási célra a szállítói lánc korábbi 
szakaszában egy szereplő már bejegyeztetett.

6. Az 1-4 bekezdések a 21. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott határidő után 3 
hónappal alkalmazandók.

3. Az 1-2 bekezdések a 21. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott határidő után 3 
hónappal alkalmazandók.

7. Az 1-6 bekezdések végrehajtásával 
kapcsolatos minden intézkedés elfogadása a 
130. cikk (3) bekezdésében előírt eljárással 
összhangban történik.

4. Az 1-3 bekezdések végrehajtásával 
kapcsolatos minden intézkedés elfogadása a 
130. cikk (3) bekezdésében előírt eljárással 
összhangban történik.

Er. en

Indokolás

A kész árucikkekben jelen levő anyagokra vonatkozó rendelkezések kényes kérdést jelentenek, 
mert azok jelentős mértékben befolyásolják az Európai továbbfeldolgozó ágazatban 
tevékenykedők versenyképességét. Az EU Lisszaboni Menetrend végrehajtása és a magas 
szintű környezetvédelem biztosítása céljából a 6. cikket módosítani kell.
A Bizottság rendelkezése jelentős mértékben befolyásolja a kereskedelmet és erőteljesen 
ösztönzi árucikkeknek az EU területén kívüli előállítását.
A módosítás a 6. cikk rendelkezéseit hozzáigazítja a REACH keretein belül az anyagokkal és 
készítményekben jelen levő anyagokkal kapcsolatos követelményekhez 13. cikk (7) bekezdés és 
engedélyeztetési követelményekhez 53. cikk (7) bekezdés, valamint a Közösség más 
jogszabályaiban előírt küszöbértékekhez, ahol hasonló küszöbértékeket alkalmaznak 
(67/548/EGK, 1999/45/EK).

Módosító: Lena Ek

437. módosítás
6. cikk

1. Árucikkek minden gyártója vagy 
importőre köteles bejegyeztetni az 
Ügynökségnél az árucikkek tartalmát
képező bármilyen anyagot, ha az alábbi 

1. Árucikkek minden gyártója vagy 
importőre köteles bejegyeztetni az 
Ügynökségnél az árucikkekben bármilyen 
anyagot, ha az alábbi összes feltétel teljesül:
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összes feltétel teljesül:
(a) az ilyen árukban jelen levő anyagok 
gyártónkénti vagy importőrönkénti évi teljes 
mennyisége árutípusonként külön-külön
több, mint 1 tonna;

(a) az ilyen árukban jelen levő anyag 
gyártónkénti vagy importőrönkénti évi teljes
mennyisége több, mint 1 tonna;

(b) az anyag a 67/548/EGK irányelvvel 
összhangban kielégíti a veszélyes minősítés 
kritériumait;

(b) az anyag a 67/548/EGK irányelvvel 
összhangban kielégíti a veszélyes minősítés 
kritériumait;

(c) az anyag normál és ésszerűen előre 
látható használati körülmények között 
kibocsátásra szánt;

(c) az anyag normál és ésszerűen előre 
látható használati körülmények között 
kibocsátásra szánt;
(ca) az anyagot arra a felhasználási célra a 
szállítói lánc egy korábbi szereplője nem 
jegyeztette be.

2. Áruk minden gyártója és importőre 
köteles az Ügynökségnek bejelenteni a 3. 
bekezdésben említett áruk tartalmát képező 
minden veszélyes anyagot, ha az alábbi 
összes feltétel teljesül:

2. Az Ügynökség határozatban 
megkövetelheti, hogy árucikkek gyártói 
vagy importőrei bejegyeztessenek e cím 
rendelkezései szerint minden, azokban az 
árucikkekben jelen levő minden anyagot, 
ha az alábbi összes feltétel teljesül:

(a) az ilyen árukban jelen levő anyag 
gyártónkénti vagy importőrönkénti évi teljes 
mennyisége több, mint 1 tonna;

(a) az ilyen árukban jelen levő anyag 
gyártónkénti vagy importőrönkénti évi teljes 
mennyisége több, mint 1 tonna;

(b) az anyag a 67/548/EGK irányelvvel 
összhangban kielégíti a veszélyes minősítés 
kritériumait;

(b) az Ügynökség indokoltan gyanakodhat, 
hogy:

(i) az anyag kibocsátódik az árucikkből, és
(ii) az anyag kibocsátása az árucikkekből 
kockázatot jelent az emberi egészségre vagy 
a környezetre nézve;

(c) a gyártónak vagy importőrnek tudomása 
van, vagy értesült arról, hogy az anyag
valószínűleg kibocsátódik az áruból annak 
normál és ésszerűen előre látható 
használatakor annak ellenére, hogy az 
ilyen kibocsátás az árunak nem szándékok 
szerinti jellemzője;

(c) az anyagot a kérdéses felhasználási 
célra nem jegyeztették be.

(d) a kibocsátott anyag mennyisége 
károsíthatja az emberi egészséget vagy a 
környezetet.
3. Ha a 2. bekezdésben előírt feltételek 
teljesülnek, akkor a bejelentendő 
információknak a következőket kell 
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tartalmazniuk az Ügynökség által a 108. 
cikk szerint meghatározott formában:
(a) a gyártó vagy importőr azonosító és 
kapcsolat-felvételi adatait;
(b) a 18. cikk (1) bekezdésében említett 
bejegyzés számo(ka)t, ha vannak;
(c) az anyag(ok) azonosító adatait a IV. 
melléklet 2. szakaszában előírtak szerint;
(d) az anyag besorolását;
(e) az áru használatának vagy 
használatainak a rövid ismertetését;
(f) az anyag mennyiségi adatait. Pl. az 1-10 
tonna, 10-100 tonna tartományban stb.
4. Az Ügynökség határozatban 
megkövetelheti, hogy áruk gyártói vagy 
importőrei bejegyeztessenek e cím 
rendelkezései szerint azoknak az áruknak a 
tartalmát képező és a 3. bekezdéssel 
összhangban bejelentett minden anyagot.
5. Az 1-4 bekezdések nem alkalmazandók 
olyan anyagok vonatkozásában, amelyeket 
arra a felhasználási célra a szállítói lánc 
korábbi szakaszában egy szereplő már 
bejegyeztetett.
6. Az 1-4 bekezdések a 21. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott határidő után 3 
hónappal alkalmazandók.

3. Az 1-2 bekezdések a 21. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott határidő után 3 
hónappal alkalmazandók.

7. Az 1-6 bekezdések végrehajtásával 
kapcsolatos minden intézkedés elfogadása a 
130. cikk (3) bekezdésében előírt eljárással 
összhangban történik.

4. Az 1-4 bekezdések végrehajtásával 
kapcsolatos minden intézkedés elfogadása a 
130. cikk (3) bekezdésében előírt eljárással 
összhangban történik.

Er. en

Indokolás

A javaslat megszövegezése nem egyértelmű amikor egy árucikk „tartalmát képező” vagy egy 
árucikkben „jelen levő” anyagra utal. A megfogalmazásnak következetesnek kell lennie és a 
„tartalmát képező” megfogalmazás elhagyása egyértelművé teszi ezt a kérdést. Az „árutípus” 
fogalmát a javaslat nem határozza meg, és a jogi bizonytalanság elkerülése céljából 
elhagyandó. A 6. cikk (1) bekezdés kiegészítése egyértelművé teszi, hogy árucikkekben jelen 
levő anyagok információit továbbítják a szállítói lánc későbbi szakaszai felé, ha egy árucikk 
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gyártása szándékok szerinti felhasználásnak minősül. Ezt inkább a 6. cikk (1) bekezdésben 
kell meghatározni, nem pedig a 6. cikk (5) bekezdésben.

A 6.  cikk (2) bekezdése foglalkozik az árucikkekből nem szándékosan kibocsátott anyagokkal. 
A Bizottság javaslata az Ügynökség hatáskörébe utalja a bejegyeztetés megkövetelését, és 
ennek megfelelően egy aggodalomra okot adó eset tisztázását a 6.  cikk (2) bekezdés hatálya 
alá tartozó árucikkek gyártója vagy importőre általi „önfeljelentés” függvényében. Az 
Ügynökséget fel kell hatalmazni, hogy kockázat gyanúja esetén megkövetelje ilyen 
információk nyújtását (ez biztosítja a WTO rendelkezéseknek való megfelelőséget is). A 
bejelentés ilyen esetben fölösleges lépés.

Módosító: Christofer Fjellner

438. módosítás
6. cikk, 1. bekezdés

1. Árucikkek minden gyártója vagy 
importőre köteles bejegyeztetni az 
Ügynökségnél az árucikkek tartalmát képező 
bármilyen anyagot, ha az alábbi összes 
feltétel teljesül:

1. Az Ügynökség határozatban elrendelheti, 
hogy árucikkek gyártói vagy importőrei 
jegyeztessék be az összes olyan árucikknek a 
tartalmát képező anyagot e szakasz 
rendelkezései szerint, ha az alábbi összes 
feltétel teljesül:

(a) az ilyen árukban jelen levő anyagok 
gyártónkénti vagy importőrönkénti évi teljes 
mennyisége árutípusonként külön-külön 
több, mint 1 tonna;

(a) az ilyen árukban jelen levő anyag 
gyártónkénti vagy importőrönkénti évi teljes 
mennyisége több, mint 1 tonna,

(b) az anyag a 67/548/EGK irányelvvel 
összhangban kielégíti a veszélyes minősítés 
kritériumait;

b) az Ügynökség indokoltan feltételezheti, 
hogy:
i) az anyagot az áru bocsátja ki, és
ii) az áruból kibocsátott anyag kockázatot 
jelent az emberi egészségre vagy a 
környezetre nézve.

(c) az anyag normál és ésszerűen előre 
látható használati körülmények között 
kibocsátásra szánt.

c) az anyagot a szóban forgó felhasználás 
céljaira nem jegyeztették be.

Er. sv

Indokolás

Az Ügynökség által most gyűjtött ismeretek alapján hatékonyabb, ha az Ügynökség állapítja 
meg, mely árucikkek vonatkozásában kell a bejegyeztetési követelményt alkalmazni. A 
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bizonyítás terhének az Ügynökségre helyezésével továbbá képesek leszünk teljesíteni a WTO-n 
belüli kötelezettségeinket is.

Módosító: Chris Davies, Frédérique Ries

439. módosítás
6. cikk, 1. bekezdés

Árucikkekben jelen levő anyagok általános 
bejegyeztetési kötelezettsége

Árucikkekben jelen levő engedélyezett vegyi 
anyagok általános bejelentési kötelezettsége

1. Árucikkek minden gyártója vagy 
importőre köteles bejegyeztetni az 
Ügynökségnél az árucikkek tartalmát képező 
bármilyen anyagot, ha az alábbi összes 
feltétel teljesül:

1. Egy árutípus minden gyártója köteles 
bejelenteni az Ügynökségnél a 2. 
bekezdéssel összhangban azoknak az 
áruknak a minimális koncentráción felül a 
tartalmát képező minden anyagot, amely 
megfelel az 54. cikk (a-e) pontjaiban 
felsorolt kritériumoknak, vagy amely az 54. 
cikk (f) pontja szerint azonosított.

(a) az ilyen árukban jelen levő anyagok 
gyártónkénti vagy importőrönkénti évi 
teljes mennyisége árutípusonként külön-
külön több, mint 1 tonna;
(b) az anyag a 67/548/EGK irányelvvel 
összhangban kielégíti a veszélyes minősítés 
kritériumait;
(c) az anyag normál és ésszerűen előre 
látható használati körülmények között 
kibocsátásra szánt.

Er. en

Indokolás

6. cikknek kell a nagy kockázatú vegyi anyagok fogyasztói termékekben való felhasználásának 
a kezelésében használható eszközök kidolgozásához a jogszabályi kereteket biztosítania. 
Annak a vizsgálata helyett, hogy történik-e vagy valószínűsíthető-e, és ha igen, akkor milyen 
mértékben az 54. cikkben előírt kritériumoknak megfelelő vegyi anyagok kibocsátása, és azok 
fejtenek-e ki az emberi egészséget és a környezetet károsító hatást, a REACH rendeletben 
inkább az ilyen vegyi anyagok fogyasztói árucikkekben való felhasználásának a kezelését kell 
célul kitűzni azok mennyiségétől és beszerzési helyétől függetlenül. A bejelentési eljárás 
alkalmazására a REACH hatályba lépése után 6 évvel kerül sor és tájékoztatókon alapul, 
amelyek használatának a fokozatos bevezetése önkéntességi alapon a REACH hatályba lépése 
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után 3 évvel kezdődik. Az árutípusokat és minimális koncentrációkat a tájékoztatókban kell 
érinteni és meghatározni. A tájékoztatók kidolgozásának és a bejelentési eljárás 
bevezetésének a célja a jelenlegi ismereti hiányosságok pótlása (vagyis jelenleg a szállítói 
lánc teljes egészében nagyon kevés a hozzáférhető információ), és termékkategóriánkénti 
bontásban átfogó tájékoztatás nyújtása a nagy kockázatú vegyi anyagok használatáról.

Módosító: Satu Hassi

440. módosítás
6. cikk, 1. bekezdés

1. Árucikkek minden gyártója vagy 
importőre köteles bejegyeztetni az 
Ügynökségnél az árucikkek tartalmát képező 
bármilyen anyagot, ha az alábbi összes 
feltétel teljesül:

1. Árucikkek minden gyártója vagy 
importőre köteles bejegyeztetni az 
Ügynökségnél az árucikkek tartalmát képező 
bármilyen anyagot, ha az alábbi összes 
feltétel teljesül:

(a) az ilyen árukban jelen levő anyagok 
gyártónkénti vagy importőrönkénti évi teljes 
mennyisége árutípusonként külön-külön 
több, mint 1 tonna;

(a) az ilyen árukban jelen levő anyag 
gyártónkénti vagy importőrönkénti évi teljes 
mennyisége több, mint 1 tonna;

(b) az anyag a 67/548/EGK irányelvvel 
összhangban kielégíti a veszélyes minősítés 
kritériumait;

(b) az anyag a 67/548/EGK irányelvvel 
összhangban kielégíti a veszélyes minősítés 
kritériumait;

(c) az anyag normál és ésszerűen előre 
látható használati körülmények között 
kibocsátásra szánt.

(c) az anyag azokban az árucikkekben vagy 
azoknak az árucikkeknek homogén 
anyagaiban 0,1%-ot meghaladó 
koncentrációban jelen van.

Er. en

Indokolás

A vegyi anyagok expozíciós hatásainak elsődleges forrásai az áruk. A veszélyes anyagok 
felhasználását árucikkekben bejegyeztetési követelményhez kell kötni. Az „árutípus” 
megfogalmazás nem elfogadható, mert teljes mértékben tisztázatlan fogalmat takar (pl. egy 
karosszék és egy karfa nélküli szék összehasonlításakor egy, vagy két árutípusról beszélünk?). 
Az egyetlen egyértelmű utalásnak az importált áruk teljes tömege tekinthető. Ezt a hivatkozási 
alapot fogadták el az anyagok és készítmények vonatkozásában is. Az árukban előforduló 
kibocsátásra szánt veszélyes anyagok bejegyeztetési kötelezettségének a korlátozása 
túlságosan behatárolt, mivel nemigen vannak olyan áruk, amelyek ezt indokolttá teszik. Az 
említett árukban egy bizonyos koncentrációt meghaladó mértékben jelen levő minden 
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veszélyes anyagot bejegyeztetési kötelezettséghez kell kötni. 

Módosító: Jonas Sjöstedt

441. módosítás
6. cikk, 1. bekezdés

1. Árucikkek minden gyártója vagy 
importőre köteles bejegyeztetni az 
Ügynökségnél az árucikkek tartalmát képező 
bármilyen anyagot, ha az alábbi összes 
feltétel teljesül: 

1. Árucikkek minden gyártója vagy 
importőre köteles bejegyeztetni az 
Ügynökségnél az árucikkek tartalmát képező 
bármilyen anyagot, ha az alábbi összes
feltétel teljesül: 

(a) az ilyen árukban jelen levő anyagok 
gyártónkénti vagy importőrönkénti évi teljes 
mennyisége árutípusonként külön-külön 
több, mint 1 tonna;

(a) az ilyen árukban jelen levő anyag 
gyártónkénti vagy importőrönkénti évi teljes 
mennyisége több, mint 1 tonna;

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

(b) az anyag megfelel az 54. cikk (a-e) 
pontjaiban felsorolt kritériumoknak, vagy 
az 54. cikk (f) pontja szerint azonosított;

(c) az anyag normál és ésszerűen előre 
látható használati körülmények között 
kibocsátásra szánt.

Er. en

Indokolás

Az olyan helyzet elkerülése érdekében, ahol árucikkeknek az EU területén belüli gyártói 
versenyhátrányba kerülnek árukat az EU területére behozó importőrökkel szemben, a REACH 
rendeletben szükséges az árukban jelen levő anyagok vonatkozásában egy korlátozott 
bejegyeztetési követelmény alkalmazásának a bevezetése. 

Módosító: Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Anne Ferreira, Marie-Noëlle 
Lienemann,

442. módosítás
6. cikk, 1. bekezdés

1. Árucikkek minden gyártója vagy 
importőre köteles bejegyeztetni az 
Ügynökségnél az árucikkek tartalmát képező 

1. Árucikkek minden gyártója vagy 
importőre köteles bejegyeztetni az 
Ügynökségnél az árucikkek tartalmát képező 
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bármilyen anyagot, ha az alábbi összes 
feltétel teljesül:

bármilyen anyagot, ha az anyag halmozott 
mennyisége gyártónként vagy 
importőrönként több mint évi 1 tonna.

(a) az ilyen árukban jelen levő anyagok 
gyártónkénti vagy importőrönkénti évi teljes 
mennyisége árutípusonként külön-külön 
több, mint 1 tonna;
(b) az anyag a 67/548/EGK irányelvvel 
összhangban kielégíti a veszélyes minősítés 
kritériumait;
(c) az anyag normál és ésszerűen előre 
látható használati körülmények között 
kibocsátásra szánt.

Er. en

Indokolás

A leggyengébb alkotóelemet a vegyi anyagok árutípusonkénti 1 tonna mennyiségi korlátozása 
jelenti. Ez a kritérium jogi rémálomszerű helyzeteket idéz elő minden végrehajtási kísérlet 
tekintetében, mivel az importőrök fel tudják osztani behozatalukat különféle árutípusokra (pl. 
piros székek, kék székek), és azzal érvelhetnek, hogy az 1 tonna küszöbértéket egyik egyedi 
árutípus esetében sem lépték túl. Úgy ítéljük meg, hogy az emberi egészség és a 
környezetvédelmét jobban szolgálja, ha az importált árucikkekben jelen levő vegyi anyagok 
bejegyeztetési küszöbértékének a számítása importőrönként, nem pedig árutípusonként 
történik, ugyanúgy, mint az anyagok és készítmények esetében (Jørgensen és mások).

Az egészség és a környezet védelmét jobban szolgálja, ha a bejegyeztetési küszöbérték 
meghatározása az egyes importőrök által importált halmozott mennyiségek alapján történik, 
nem pedig egyes árutípusokban jelen levő mennyiségek alapján. Az anyag termékből való 
lehetséges kibocsátására vonatkozó feltétel elhagyása megkönnyíti ennek a rendelkezésnek az 
alkalmazását és növeli a jogbiztonságot. Végezetül pedig az importált anyagokban jelen levő 
anyagok bejegyeztetését szabályzó rendelkezések alkalmazási körének hasonlónak kell lennie 
a EU területén gyártott anyagok vonatkozásában alkalmazott rendelkezésekhez (Ferreira és 
mások).

Módosító: Evangelia Tzampazi

443. módosítás
6. cikk, 1. bekezdés

Árucikkek minden gyártója vagy importőre 
köteles bejegyeztetni az Ügynökségnél az 

Árucikkek minden gyártója vagy importőre 
köteles bejegyeztetni az Ügynökségnél az 
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árucikkek tartalmát képező bármilyen 
anyagot, ha az alábbi összes feltétel teljesül:

árucikkek tartalmát képező bármilyen 
anyagot, ha az alábbi összes feltétel teljesül:

(a) az ilyen árukban jelen levő anyagok 
gyártónkénti vagy importőrönkénti évi teljes 
mennyisége árutípusonként külön-külön 
több, mint 1 tonna;

(a) az anyag gyártónkénti vagy 
importőrönkénti halmozott mennyisége
árutípusonként külön-külön több mint évi 1
tonna;

(b) az anyag a 67/548/EGK irányelvvel 
összhangban kielégíti a veszélyes minősítés 
kritériumait;

(b) az anyag a 67/548/EGK irányelvvel 
összhangban kielégíti a veszélyes minősítés 
kritériumait;

(c) az anyag normál és ésszerűen előre 
látható használati körülmények között 
kibocsátásra szánt.

Er. el

Indokolás

Lefedi kis mennyiségek külön-külön importálását és kizárja a fogalmak félreértelmezésének a 
lehetőségét. 

Módosító: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer

444. módosítás
6. cikk, 1. bekezdés

1. Árucikkek minden gyártója vagy 
importőre köteles bejegyeztetni az 
Ügynökségnél az árucikkek tartalmát képező 
bármilyen anyagot, ha az alábbi összes 
feltétel teljesül: 

1. Árucikkek minden gyártója vagy 
importőre köteles bejegyeztetni az 
Ügynökségnél az árucikkek tartalmát képező 
bármilyen anyagot, ha az alábbi összes 
feltétel teljesül: 

(a) az ilyen árukban jelen levő anyagok 
gyártónkénti vagy importőrönkénti évi teljes 
mennyisége árutípusonként külön-külön 
több, mint 1 tonna;

(a) az ilyen árukban jelen levő anyag 
gyártónkénti vagy importőrönkénti évi teljes 
mennyisége több, mint 1 tonna, és

(b) az anyag a 67/548/EGK irányelvvel 
összhangban kielégíti a veszélyes minősítés 
kritériumait;

(b) az anyag a 67/548/EGK irányelvvel 
összhangban kielégíti a veszélyes minősítés 
kritériumait; és

(c) az anyag normál és ésszerűen előre 
látható használati körülmények között 
kibocsátásra szánt.

(c) az anyag kibocsátása normál és 
ésszerűen előre látható használati 
körülmények között az áru specifikusan 
tervezett funkciója; és
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(ca) Az árucikkben jelen levő anyagok 
koncentrációja megegyezik az alább 
felsorolt koncentráció értékek közül a 
legkisebbel vagy azoknál nagyobb:

(i) a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében 
megadott koncentrációs határértékek, vagy
(ii) az 1999/45/EK irányelv II. melléklet A. 
és B. részében megadott koncentrációs 
határértékek, ha a 67/548/EGK irányelv I. 
mellékletben felsorolt készítményekben 
jelenlevő anyag vonatkozásában 
koncentrációs határérték nincs 
meghatározva.

(iii) 0,1% ha az anyag megfelel a XII. 
mellékletben előírt kritériumoknak.

Er. en

Indokolás

1(a) Mivel az árutípusok fogalma nincs meghatározva, ennek a fogalomnak a használata csak 
jogi bizonytalanságot idéz elő. 
1 (c) Az alternatív megfogalmazás egyértelművé teszi a rendelkezés alkalmazási körét.
1(ca) Kvantitatív kritériumok megadásának a hiánya azt eredményezi, hogy nyomokban jelen 
levő minősített anyagokat is figyelembe kell venni. Egy gyártónak/importőrnek ismernie 
kellene minden anyagot, amely elméletileg a legkisebb koncentrációban jelen lehet minden 
árucikkben. Ez a 6. cikket használhatatlanná teszi, mivel a gyártók/importőrök nem 
rendelkeznek ezzel az információval és a hatóságok nem képesek ellenőrizni nyomokban 
kimutatható anyagmennyiségeket az EK területére importált áruk millióiban. Egy küszöbérték 
használatának a bevezetése a használhatóság fenntartása érdekében elengedhetetlenül fontos. 
A bejelentési kötelezettség az említett küszöbértéknél nagyobb koncentrációban jelen levő 
anyagokra vonatkozik. Ez összhangban van a készítményekkel (1999/45/EK irányelv) és 
magával a REACH projekttel (13. cikk (2) bekezdés és 53. cikk (7) bekezdés) kapcsolatosan a 
készítményekben jelen levő anyagok (bejegyeztetés) és nagy aggodalomra okot adó anyagok 
(engedélyeztetés) vonatkozásában alkalmazott rendelkezésekkel, A 13. cikk (2) bekezdése és 
az 53. cikk(7) bekezdése már használja a javasolt küszöbértékeket annak megállapításában, 
hogy az ilyen határértékek alatt a készítményben jelen levő anyag már nem tekintendő 
veszélyesnek (miért ne lehetne ugyanezt árucikkek vonatkozásában is alkalmazni?).
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Módosító: Holger Krahmer és Jorgo Chatzimarkakis

445. módosítás
6. cikk, 1. bekezdés, (a) albekezdés

(a) az ilyen árukban jelen levő anyagok 
gyártónkénti vagy importőrönkénti évi teljes 
mennyisége árutípusonként külön-külön 
több, mint 1 tonna;

(a) az ilyen árukban jelen levő anyagok 
gyártónkénti vagy importőrönkénti évi teljes 
mennyisége árutípusonként külön-külön 
több, mint 10 tonna; azok az árucikkek, 
amelyek a tartalmukat képező anyagok 
tekintetében hasonlóak, a bejegyzési 
dokumentumban közösen értékelhetők;

Er. de

Indokolás

1. Lásd az indokolást a 2. cikk (1) bekezdés módosításánál.
2. Egy új, pontatlanul meghatározott fogalom (árutípusok) használata helyett erre a célra 
normatív rendelkezést kell előírni hasonló anyagoknak a bejegyzési dokumentumokban 
történő értékelése céljaira. 

Módosító: Johannes Blokland

446. módosítás
6. cikk, 1. bekezdés, (a) albekezdés

(a) az ilyen árukban jelen levő anyagok 
gyártónkénti vagy importőrönkénti évi teljes 
mennyisége árutípusonként külön-külön 
több, mint 1 tonna;

(a) az ilyen árukban jelen levő anyagok 
gyártónkénti vagy importőrönkénti évi teljes 
mennyisége árutípusonként külön-külön 
több, mint 1 tonna, vagy azokban kiemelten 
aggodalomra okot adó anyagokat 
használnak fel;

Er. nl

Indokolás

Termékekben jelen levő kiemelten aggodalomra okot adó anyagok vonatkozásában egy 
általános érvényű bejegyeztetési követelmény is alkalmazandó. Az aggodalomra okot adó 
jelleg mértékét szintén be kell jelenteni (Blokland prioritás csomag).
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Módosító: Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, Françoise Grossetête, Eija-
Riitta Korhola, Peter Liese, Anders Wijkman

447. módosítás
6. cikk, 1a. bekezdés (új)

1a. Az 1. bekezdés, (a) albekezdése nem 
alkalmazandó olyan anyagok 
vonatkozásában, amelyek dohánytermékek 
adalékanyagainak az összetevői a 
tagállamoknak a dohánytermékek 
gyártására, kiszerelésére és árusítására 
vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezései közelítéséről 
szóló 2001/37/EK irányelv 2. cikkének (1) 
bekezdésében, és 2. cikkének (5) 
bekezdésében előírt rendelkezések 
értelmében.

Er. en

Indokolás

A vegyi anyagok vonatkozásában szokásosan alkalmazott 1 tonna mennyiségi korlátozás nem 
alkalmazandó a dohánytermékekhez hozzáadott anyagok vonatkozásában. Ellenkező esetben 
a dohánygyártók megkerülhetik a bejegyeztetési kötelezettség teljesítését gyártási 
rendszereiknek az átalakításával és csak olyan vegyi anyagokat és azok származékait 
használnák fel, amelyek mennyisége kevesebb, mint 1 tonna. Ezeknek a vegyi anyagoknak az 
expozíciós köre és ártalmas hatása ezért indokolja a dohányok és dohánytermékek 
adalékanyagai vonatkozásában mennyiségi korlátozások alkalmazását.

Módosító: Miroslav Ouzký + Chris Davies, Frédérique Ries +Evangelia Tzampazi + Dan 
Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Christofer Fjellner + Anne Ferreira, Marie-Noëlle 
Lienemann + Satu Hassi + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-

Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges 

448. módosítás
6. cikk, 2. bekezdés

2. Áruk minden gyártója és importőre 
köteles az Ügynökségnek bejelenteni a 3. 

törölve
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bekezdésben említett árukban jelen levő 
minden veszélyes anyagot, ha az alábbi 
összes feltétel teljesül:
(a) az ilyen árukban jelen levő anyag 
gyártónkénti vagy importőrönkénti évi 
teljes mennyisége több, mint 1 tonna;
(b) az anyag a 67/548/EGK irányelvvel 
összhangban kielégíti a veszélyes minősítés 
kritériumait;
(c) a gyártónak vagy importőrnek tudomása 
van, vagy értesült arról, hogy az anyag 
valószínűleg kibocsátódik az áruból annak 
normál és ésszerűen előre látható 
használatakor annak ellenére, hogy az 
ilyen kibocsátás az árunak nem szándékok 
szerinti jellemzője;
(d) a kibocsátott anyag mennyisége 
károsíthatja az emberi egészséget vagy a 
környezetet.

Er. en

Indokolás

A papír és a papír újrahasznosítás nem képes kielégíteni a 6. cikk (2) bekezdése 
követelményeit a papírban visszamaradó összes lehetséges maradványanyag vonatkozásában, 
mivel minden papír gyártási tételt vizsgálatnak kell alávetni a 6. cikk (2) bekezdésben előírt 
kritériumoknak megfelelő idegen anyagok jelenléte szempontjából. Ez sem technológia, sem 
gazdaságosság tekintetében nem megoldható. Úgy tűnik, hogy a REACH rendelet valójában 
azt feltételezi, hogy az árucikkek gyártói standardizált termékeket állítanak elő (amint azt az 
„árutípus” megfogalmazás is sugallja a 6. cikk (1) bekezdésben). A papírtermékek összetétele 
azonban rendszeresen nagy eltéréseket mutat (Ouzky).

Ez a 6. cikk (1) bekezdés módosításából következik (Davies, Ries).

Összezavarja és félreérthetővé teszi a fogalmakat. (Tzampazi).

Az Ügynökség által most gyűjtött ismeretek alapján hatékonyabb, ha az Ügynökség állapítja 
meg, mely árucikkek vonatkozásában kell a bejegyeztetési követelményt alkalmazni. A 
bizonyítás terhének az Ügynökségre helyezésével továbbá képesek leszünk teljesíteni a WTO-n 
belüli kötelezettségeinket is. (Fjellner).

Könnyebbé teszi az importőrök és gyártók számára az importált termékekben jelen levő 
anyagok bejegyeztetésére vonatkozó rendelkezések alkalmazását, ha az áruval együtt adott a 
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megkülönböztetés „valószínűsíthetően kibocsátott anyagokat” tartalmazó termékek és olyan 
termékek között, amelyekről “a gyártó vagy importőr tudja, vagy tudomást szerzett, hogy 
valószínűsíthetően anyagot bocsát ki”. A gyártók, importőrök, forgalmazók és kereskedők 
mind haszonélvezői lesznek az ilyen megnövelt jogbiztonságnak (Ferreira, Lienemann).

Sok árucikkről valószínűsíthető, hogy veszélyes vegyi anyagot bocsátanak ki. Ugyanakkor 
azonban a REACH ilyen árucikkekre vonatkozó jelenleg hatályos rendelkezései nagyon 
erőtlenek – azok megfogalmazása csak arra szorítkozik: "ha korlátozás alkalmazása 
kifejezetten indokolt, kérjük jelentse be ". Ez nem biztosítja kielégítő mértékben az emberi 
egészség vagy a környezet védelmét. Mindezeken túlmenően a potenciálisan káros hatás által 
előidézett állapot fogalma túlságosan szubjektív és ellentmondásos ahhoz, hogy használható 
legyen. Vegyi anyagok expozíciós hatásainak elsődleges forrásai az áruk. Árucikkekben 
veszélyes anyagok felhasználását a 6. cikk (1) bekezdésének módosításában előírt 
bejegyeztetési követelmények hatálya alá kell vonni (Hassi).

A 2. – 4. bekezdések a gyakorlatban nem használhatók és nem hajthatók végre. A 
követelmények túlságosan pontatlanok (pl. "tudomást szerez" és "valószínűsíthetően 
kibocsát") (Oomen-Ruijten és mások).

Módosító: Johannes Blokland

449. módosítás
6. cikk, 2. bekezdés, (a) albekezdés

(a) az ilyen árukban jelen levő anyag 
gyártónkénti vagy importőrönkénti évi teljes 
mennyisége több, mint 1 tonna;

(a) az ilyen árukban jelen levő anyag 
gyártónkénti vagy importőrönkénti évi teljes 
mennyisége több, mint 1 tonna, vagy 
azokban kiemelten aggodalomra okot adó 
anyagokat használnak fel;

Er. nl

Indokolás

Termékekben jelen levő kiemelten aggodalomra okot adó anyagok vonatkozásában egy 
általános érvényű bejegyeztetési követelmény is alkalmazandó. Az aggodalomra okot adó 
jelleg mértékét szintén be kell jelenteni (Blokland prioritás csomag).
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Módosító: Jonas Sjöstedt

450. módosítás
6. cikk, 2. bekezdés, (c) és (d) albekezdés

(c) a gyártónak vagy importőrnek tudomása 
van, vagy értesült arról, hogy az anyag 
valószínűleg kibocsátódik az áruból annak 
normál és ésszerűen előre látható 
használatakor annak ellenére, hogy az ilyen 
kibocsátás az árunak nem szándékok szerinti 
jellemzője;

(c) a gyártónak vagy importőrnek tudomása 
van, vagy értesült arról, hogy az anyag 
valószínűleg kibocsátódik az áruból annak 
ellenére, hogy az ilyen kibocsátás az árunak 
nem szándékok szerinti jellemzője;

(d) a kibocsátott anyag mennyisége 
károsíthatja az emberi egészséget vagy a 
környezetet.

Er. en

Indokolás

Az utolsó feltétel a gyakorlatban nem alkalmazható és ezért azt el kell hagyni. Nem indokolt 
annak a feltételezése, hogy egy kibocsátott mennyiség emberi egészséget vagy környezetet 
károsító hatását az importőr meg tudja ítélni.

Módosító: Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Satu Hassi + Evangelia Tzampazi + 
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 

Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

451. módosítás
6. cikk, 3. bekezdés

3. ha a 2. bekezdés feltételei teljesülnek, 
akkor a bejelentendő információknak az 
Ügynökség által a 108. cikk rendelkezései 
szerint megadott formában a következőket 
kell tartalmaznia:

törölve

(a) a gyártó vagy importőr azonosító és 
kapcsolat-felvételi adatait;
(b) a 18. cikk (1) bekezdésében említett 
bejegyzés számo(ka)t, ha vannak;
(c) az anyag(ok) azonosító adatait a IV. 
melléklet 2. szakaszában előírtak szerint;
(d) az anyag besorolását;
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(e) az áru használatának vagy 
használatainak a rövid ismertetését;
(f) az anyag mennyiségi adatait. Pl. az 1-10 
tonna, 10-100 tonna tartományban stb.

Er. en

Indokolás

Mivel árucikkekben a veszélyes anyagok felhasználásával kapcsolatosan a 6. cikk (1) 
bekezdésben előírt bejegyeztetéssel kapcsolatos követelmények alkalmazandók, ezért ennek a 
rendelkezésnek a használata a továbbiakban már nem szükséges (Hassi).

Zavart keltő és fölösleges (Tzampazi)

Összhangban a 6. cikk (2) bekezdésének módosításával (Ferreira, Lienemann).

A 2. – 4. bekezdések a gyakorlatban nem használhatók és nem hajthatók végre. A 
követelmények túlságosan pontatlanok (pl. "tudomást szerez" és "valószínűsíthetően 
kibocsát") (Oomen-Ruijten és mások).

Módosító: Chris Davies és Frédérique Ries

452. módosítás
6. cikk, 3. bekezdés, bevezető mondat és (a) albekezdés

3. ha a 2. bekezdésben előírt feltételek 
teljesülnek, akkor a bejelentendő 
információknak a következőket kell 
tartalmazniuk az Ügynökség által a 108. 
cikk szerint meghatározott formában:

3. Ha az 1. bekezdésben előírt feltételek 
teljesülnek, akkor a bejelentendő 
információknak a következőket kell 
tartalmazniuk az Ügynökség által a 108. 
cikk szerint meghatározott formában:

(a) a gyártó vagy importőr azonosító és 
kapcsolat-felvételi adatait;

(a) azonosító és kapcsolat-felvételi adatait;

Er. en
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Indokolás

A 6. cikk (1) bekezdésének a módosításából következik, hogy REACH rendelet célja árucikkek 
tartalmát képező, a REACH 54. cikk (a-e) pontjaiban említett kritériumoknak megfelelő vagy 
az 54. cikk (f) pontjában azonosított, a Közösségben gyártott vagy a Közösségbe importált 
vegyi anyagok használatának a szabályozásához szükséges keretrendszer létrehozása kell, 
hogy legyen.

Módosító: Johannes Blokland

453. módosítás
6. cikk, 3. bekezdés, (f) albekezdés

(f) az anyag mennyiségi adatait, mint pl. az 
1-10 tonna, 10-100 tonna tartományban stb.

(f) az anyag mennyiségi adatait, mint pl. 0-1 
tonna, 1-10 tonna, 10-100 tonna és 1000 
tonnánál több.

Er. nl

Indokolás

Teljesebb meghatározás, tartalmazza az összes mennyiségi tartományt (Blokland prioritás 
csomag).

Módosító: Johannes Blokland

454. módosítás
6. cikk, 3. bekezdés, (fa) albekezdés (új)

(fa) az aggodalomra okot adó jelleg 
mértéke.

Er. nl

Indokolás

Az Ügynökség számára be kell jelenteni az aggodalomra okot adó jelleg mértékét is (Blokland 
prioritás csomag).
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Módosító: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann + Evangelia Tzampazi + Satu Hassi + Ria 
Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, 

Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

455. módosítás
6. cikk, 4. bekezdés

4. Az Ügynökség határozatban elrendelheti, 
hogy árucikkek gyártói vagy importőrei e 
cím rendelkezései szerint jegyeztessék be az 
összes ilyen árucikknek a tartalmát képező 
és a 3. bekezdés rendelkezései szerint 
bejelentett anyagot.

Törölve

Er. en

Indokolás

Összhangban a 6. cikk (2) bekezdésének módosításával (Ferreira, Lienemann).

Zavart keltő és fölösleges (Tzampazi).

Mivel árucikkekben a veszélyes anyagok felhasználásával kapcsolatosan a 6. cikk (1) 
bekezdésben előírt bejegyeztetéssel kapcsolatos követelmények alkalmazandók, ezért ennek a 
rendelkezésnek a használat a továbbiakban már nem szükséges.(Hassi.)

A 2. – 4. bekezdések a gyakorlatban nem használhatók és nem hajthatók végre. A 
követelmények túlságosan pontatlanok (pl. "tudomást szerez" és "valószínűsíthetően 
kibocsát") (Oomen-Ruijten és mások).

Módosító: Chris Davies, Frédérique Ries

456. módosítás
6. cikk, 4. bekezdés

4. Az Ügynökség határozatban elrendelheti, 
hogy árucikkek gyártói vagy importőrei e 
cím rendelkezései szerint jegyeztessék be az 
összes ilyen árucikknek a tartalmát képező 
és a 3. bekezdés rendelkezései szerint 
bejelentett anyagot.

4. Az Ügynökség határozatban elrendelheti, 
hogy árucikkek gyártói vagy importőrei e 
cím rendelkezései szerint jegyeztessék be az 
összes ilyen árucikknek a tartalmát képező 
minden anyagot, ha az alábbi feltételek 
teljesülnek: 
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a) az árucikk az anyagot tartalmazza
b) az Ügynökség indokoltan feltételezheti, 
hogy:

(i) az anyag megfelel a 67/548/EGK 
irányelv szerint a veszélyes minősítés 
kritériumait,
(ii) az anyag kibocsátódik,

(iii) az anyag kibocsátása az árucikkből 
kockázatot jelent az emberi egészségre vagy 
a környezetre nézve;
(c) az anyagot a kérdéses felhasználás 
céljára nem jegyeztették be.

Er. en

Indokolás

Ez a módosítás biztonsági záradékként biztosítja, hogy az Ügynökség hatáskörrel rendelkezik 
veszélyes besorolású és az emberi egészség vagy környezet számára kockázatot jelentő 
regisztrálatlan anyag árucikkben való felhasználása bejegyeztetésének és információ 
szolgáltatásának a megkövetelésére.

Módosító: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer

457. módosítás
6. cikk, 5. bekezdés

5. Az 1-4 bekezdések nem alkalmazandók 
olyan anyagok vonatkozásában, amelyeket 
arra a felhasználási célra a szállítói lánc 
korábbi szakaszában egy szereplő már 
bejegyeztetett.

5. Az 1-4 bekezdések nem alkalmazandók 
olyan anyagok vonatkozásában, amelyeket 
arra a felhasználási célra a szállítói lánc 
korábbi szakaszában egy szereplő már 
bejegyeztetett vagy amely a III. melléklet 
szerint mentesített a bejegyeztetési 
kötelezettség alól.

Er. en
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Indokolás

Hozzáigazítja a rendelkezést az EU gyártók esetében anyagok és készítményekben jelen levő 
anyagok vonatkozásában alkalmazandó bejegyeztetési követelményekhez. A 6. cikk (1) 
bekezdés módosításához kapcsolódik.

Módosító: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann + Satu Hassi

458. módosítás
6. cikk, 5. bekezdés

5. Az 1-4 bekezdések nem alkalmazandók 
olyan anyagok vonatkozásában, amelyeket 
arra a felhasználási célra a szállítói lánc 
korábbi szakaszában egy szereplő már 
bejegyeztetett.

5. Az 1. bekezdés nem alkalmazandó olyan 
anyagok vonatkozásában, amelyeket arra a 
felhasználási célra a szállítói lánc egy
korábbi szereplője már bejegyeztetett.

Er. fr

Indokolás

Ez a módosítás összhangban van a 6. cikk (2) – (4) bekezdéseinek a módosításával (Ferreira 
és Lienemann).

Ez biztosítja a következetes összhangot (2), (3), és (4) bekezdések elhagyását indítványozó 
módosításokkal (Hassi).

Módosító: Chris Davies, Frédérique Ries

459. módosítás
6. cikk, 5. bekezdés

5. Az 1-4 bekezdések nem alkalmazandók 
olyan anyagok vonatkozásában, amelyeket 
arra a felhasználási célra a szállítói lánc
korábbi szakaszában egy szereplő már 
bejegyeztetett.

5. Az 1 - 3 bekezdések nem alkalmazandók 
olyan anyagok vonatkozásában, amelyeket 
arra a felhasználási célra a szállítói lánc egy 
korábbi szereplője már bejelentett.

Er. en
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Indokolás

Ez a 6. cikk (1) bekezdés módosításából következik.

Módosító: Chris Davies, Frédérique Ries

460. módosítás
6. cikk, 6. bekezdés

6. Az 1 - 4 bekezdések a 21. cikk (3)
bekezdésben meghatározott határidő után 3 
hónappal alkalmazandók.

6. Az 1 - 3 bekezdések a 21. cikk (4) 
bekezdésben meghatározott határidő után 3 
hónappal alkalmazandók. Az 1 – 3 
bekezdések hatályba lépése előtt 3 évvel 
önkéntességi alapon ágazatonként 
tájékoztatók alkalmazása kerül fokozatosan 
bevezetésre.

Er. en

Indokolás

Ahhoz, hogy megvalósítható legyen egy működő rendszer áruk szállítói láncában az 
engedélyezett vegyi anyagok kezeléséhez fokozatos lépesenkénti megközelítést kell alkalmazni. 
Az ágazatspecifikus tájékoztató kidolgozása és a fokozatos bevezetés folyamán gyűjtött 
információk hasznos kiindulópontot szolgáltatnak a továbbfejlesztésekhez a fogyasztói 
árukban felhasználásra kerülő vegyi anyagok kérdéskörének bonyolult területein. Ez a 
módosítás biztosítja, hogy az ágazatspecifikus tájékoztatók fokozatos bevezetése 6. cikk 
hatályba lépése előtt egy 3 éves időszak folyamán megtörténik.

Módosító: Satu Hassi

461. módosítás
6. cikk, 6. bekezdés

6. Az 1 - 4 bekezdések a 21. cikk (3) 
bekezdésben meghatározott határidő után 3 
hónappal alkalmazandók.

6. Az 1. bekezdés egy évvel a 21. cikkben 
előírt határidők után alkalmazandó.

Er. en
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Indokolás

Nem elfogadható import termékek mentesítése 11 év és 3 hónap időtartamokra az 
árucikkekben jelen levő anyagok vonatkozásában alkalmazott bejegyeztetési követelmények 
alól. Az importált árucikkek tartalmát képező veszélyes anyagokat legkésőbb ezeknek az 
anyagoknak az EU-ban történő bejegyzését követő egy éven belül be kell jegyeztetni. 

Módosító: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

462. módosítás
6. cikk, 6. bekezdés

6. Az 1-4 bekezdések a 21. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott határidő után 3 
hónappal alkalmazandók.

6.. Az 1. bekezdés 3 hónappal a 21. cikk (3) 
bekezdésében előírt határidő után 
alkalmazandó.

Er. en

Indokolás

Összhangban a 6. cikk (2)- (4) bekezdéseinek módosításával.

Módosító: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann + Satu Hassi

463. módosítás
6. cikk, 7. bekezdés

7. Az 1-6 bekezdések végrehajtásával 
kapcsolatos minden intézkedés elfogadása a 
130. cikk (3) bekezdésében előírt eljárással 
összhangban történik.

7. Az 1-3 bekezdések végrehajtásával 
kapcsolatos minden intézkedés elfogadása a 
130. cikk (3) bekezdésében előírt eljárással 
összhangban történik.

Er. en

Indokolás

Ez biztosítja a következetes összhangot a (2), (3) és (4) bekezdések elhagyását indítványozó 
módosításokkal (Hassi).
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Összhangban a 6. cikk (2)- (4) bekezdéseinek módosításával (Ferreira, Lienemann).

Módosító: Chris Davies, Frédérique Ries

464. módosítás
6. cikk, 7. bekezdés

7. Az 1-6 bekezdések végrehajtásával 
kapcsolatos minden intézkedés elfogadása a 
130. cikk (3) bekezdésében előírt eljárással 
összhangban történik.

7. Ennek a cikknek végrehajtásával 
kapcsolatosan a szükséges jogszabály
elfogadása a 130. cikk (3) bekezdésében 
előírt eljárással összhangban történik.

Er. en

Indokolás

A teljes 6. cikk használhatóvá tétele érdekében a jogszabály végrehajtása elfogadhatóságának 
a biztosítása céljából.

Módosító: Chris Davies, Frédérique Ries + Mary Honeyball

465. módosítás
6. cikk, 7a. bekezdés (új)

7a. A 7. bekezdésben említett végrehajtási 
intézkedésnek összhangban kell lennie a 
73. cikk 2(ia) bekezdés szerint kidolgozott 
ágazatspecifikus tájékoztatóval. 

Er. en

Indokolás

Ez az alapja a termékkategóriák azonosításához és a REACH 54. cikke (a-e) pontjaiban 
említett kritériumoknak megfelelő, vagy az 54. cikk (f) pontja értelmében azonosított vegyi 
anyagok felhasználásához egy használható keretrendszer kidolgozásának. Az ágazatspecifikus 
tájékoztató kidolgozásának az alapját ez a két elem képezi és a végrehajtási intézkedéseknek 
összhangban kell lenniük ezekkel a fejleményekkel a megfelelőség és a jogbiztonság 
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biztosítása érdekében.

Módosító: Françoise Grossetête

466. módosítás
6. cikk, 7a. bekezdés (új)

7a. Az Ügynökség útmutatók 
kidolgozásával nyújt segítséget az áruk 
gyártói és importőrei, valamint az illetékes 
hatóságok számára.

Er. fr

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

467. módosítás
6 a a. cikk (új)

6aa. cikk 
Bejegyzések átruházása és megosztása, 
“Csoportos bejegyzés“
1. A bejegyeztetést követően megszerzett 
törvényi jogosultság átruházható és 
megosztható. Egy cég tulajdonjogának 
átruházásakor az új tulajdonos köteles 
teljesíteni a 20. cikk értelmében előírt 
kötelezettségeket. A bejegyzést birtokló cég 
egy részének, pl. annak az egyedüli gyártó 
telephelyének az átruházása esetén, 
amelyik a bejegyzett anyagot előállítja, az 
Ügynökség az új tulajdonos számára új 
bejegyzési számot bocsát ki.
2. Ha a gyártó egy másik jogi személy (az 
úgynevezett “anyavállalat”) ellenőrzése 
alatt álló leányvállalat, akkor ez az 
anyavállalat jogosult bejegyeztetni és a 
bejegyzést birtokolni a leányvállalat 



AM\565897HU.doc 61/161 PE 357.817v01-00

külső fordítás

HU

nevében. Egy leányvállalat szintén jogosult 
bejegyeztetni és a bejegyzést birtokolni 
anyavállalata vagy más leányvállalatok 
nevében. Ilyen esetekben csak egy bejegyzés 
szükséges. A csoportos bejegyeztetésre 
kötelezettként megnevezett jogi személy 
felelős az e rendeletben előírt 
kötelezettségek teljesítéséért.
A 2. bekezdés abban az esetben is 
alkalmazandó, ha az anyavállalat vagy a 
leányvállalat nem az EU területén 
letelepedett vállalkozás. A bejegyeztetésre 
kötelezettnek és a bejegyzés birtokosának az 
EU területén letelepedettnek kell lennie.

Er. en

Indokolás

Javaslat az alábbi esetek megoldására:
Cégcsoportokon belül a termékek szállítása a vevők számára gyártó telephelyek 
megváltoztatásával az EU területén belül, amelyek különböző leányvállalatokhoz 
tartozhatnak. Termékek megosztását csoportokon belül gyakran egy csoporton belüli 
szervezet irányítja, amely az anyavállalatnak, vagy a csoport egy cégének egy része lehet. A 
csoportos bejegyzés jelenti a megfelelő megoldást a költségek és a bürokratikus eljárások 
csökkentése érdekében ilyen esetekben.
Ha a bejegyeztetésre kötelezett csak egyet ad el több olyan gyártó telephely közül, amelyekben 
az anyagot gyártják, akkor nem szükséges, hogy a vevő új bejegyzést szerezzen be. 

Módosító: Werner Langen

468. módosítás
6aa. cikk (új)

6aa. cikk
1. A bejegyeztetéssel megszerzett törvényi 
jogosultság átruházható és megosztható. Az 
új tulajdonos köteles teljesíteni az eredeti 
bejegyeztetésre kötelezett által vállalt 
kötelezettségeket. Bejegyzés megosztása 
esetén az Ügynökség az új tulajdonos 
számára új bejegyzési számot bocsát ki.
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2. Ha a gyártó egy másik jogi személy (az 
úgynevezett “anyavállalat”) leányvállalata, 
akkor ez az anyavállalat jogosult 
bejegyeztetni és a bejegyzést birtokolni a 
leányvállalat nevében. Ellenkező esetben 
egy leányvállalat szintén jogosult 
bejegyeztetni és a bejegyzést birtokolni 
anyavállalata vagy más leányvállalatok 
nevében. Ilyen esetekben csak egy bejegyzés 
szükséges. A csoportos bejegyeztetésre 
kötelezettként megnevezett jogi személy 
felelős az e rendeletben előírt 
kötelezettségek teljesítéséért. A csoportos 
bejegyzés megnevezett tulajdonosának az 
EU területén letelepedett jogi személynek 
kell lennie.

Er. de

Indokolás

Olyan esetben, ha a bejegyeztetésre kötelezett a továbbiakban már nem kívánja használni a 
bejegyzést, lehetővé kell tenni a vonatkozóm jogosultságok átruházását.

Konszerneken belül a termékeket az EU területén található különféle gyártó központokból 
szállítják ki a továbbfeldolgozó felhasználók számára, amelyek különféle leányvállalatokhoz 
tartozhatnak. A termékek konszernen belüli szállítását gyakran egy csoporton belüli szervezet 
irányítja, amely az anyavállalatnak, vagy egy leányvállalatnak a része lehet. A csoportos 
bejegyzés lehet a megfelelő megoldás a költségek és a bürokratikus eljárások csökkentése 
érdekében ilyen esetekben.

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

469. módosítás
7. cikk

7. cikk Ez a cikk törölve

Er. en
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Indokolás

Az új 4. cikk (a) pont alkalmazását indítványozó módosítás következménye (a 3. cikk (22) 
bekezdéséhez, 4a cikkhez és 34. cikk (4) bekezdéséhez kapcsolódik).

Módosító: Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle és Anja Weisgerber

470. módosítás
7. cikk

1. Az 5. és 19. cikk öt évig nem érvényes 
olyan anyagokra, amelyeket termék- és 
technológia-orientált kutatási és fejlesztési 
céllal állítanak elő a Közösségben vagy 
hoznak be oda, korlátozott számú bejegyzett 
vevő számára, olyan mennyiségben, amely 
a termék- és technológia-orientált kutatásra 
és fejlesztésre korlátozódik.

A kutatás és fejlesztés a meghatározás 
szerint új ismeretek szisztematikus, és 
gyakran véletlenszerű keresése. A fogalom 
átfogó értelmezésében meg kell 
különböztetni az alapkutatást, tehát a 
meghatározott megszorítások vagy célok 
nélküli kutatást az alkalmazott kutatástól, 
tehát attól a kutatástól, amelynek célja egy 
meghatározott probléma megoldása, és 
célja sok esetben a gazdasági hasznosítás.

2. Az 1. bekezdés alkalmazásában a gyártó 
vagy importőr köteles bejelenteni az 
Ügynökségnél a következő információkat az 
Ügynökség által a 108. cikk rendelkezései 
szerint meghatározott formában:

Kutatási és fejlesztési laboratóriumokban 
szigorúan ellenőrzött körülmények között 
használt anyagokra és anyag keverékekre 
vonatkozóan e rendelet rendelkezései nem 
alkalmazandók.

(a) gyártó vagy importőr azonosító adatait;
(b) az anyag azonosító adatait;;
(c) az anyag besorolását, ha van;
d) a becsült mennyiséget; 
(e) az 1. bekezdésben említett vevőket; és 
(f) elegendő információt a kutatási és 
fejlesztési programról, hogy az Ügynökség 
megfelelő tájékozottsággal hozhassa meg 
döntését a 4. és 7. bekezdések szerint.
Az 1. bekezdésben említett időszak akkor 
kezdődik, amikor a bejelentést az 
Ügynökség megkapja.
3. Az Ügynökség a bejelentéshez 
hozzárendel egy sorszámot és a bejelentés 
keltét, amely megegyezik azzal a nappal, 
amelyen az Ügynökség a bejelentést 
megkapta, majd a számot és a dátumot 
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haladéktalanul közli az érintett gyártóval 
vagy importőrrel. 
4. Az Ügynökség ellenőrzi a bejelentő által 
benyújtott információk hiánytalanságát. 
Határozatban elrendelhet feltételeket 
annak biztosítása céljából, hogy az anyagot, 
vagy az anyagot tartalmazó készítményt 
vagy árucikket csak a 2(e) bekezdésben 
felsorolt vevők személyzete kezelheti 
megfelelően ellenőrzött körülmények 
között, és azt nyilvánosan soha nem hozzák 
forgalomba, sem önmagában, sem 
készítményben vagy árucikkben, és annak 
megmaradó mennyiségeit a mentesítési 
időszak lejárata utáni megsemmisítés 
céljából összegyűjtik.
5. Ellentétes értelmű utalás hiányában az 
anyag gyártója vagy importőre az anyag 
gyártását vagy importálását a bejelentés 
napja utáni négy hetes időszak letelte előtt 
nem kezdheti meg.
6. A gyártó vagy importőr köteles az 
Ügynökség által a 4. bekezdés szerint előírt 
feltételeknek megfelelni.
7. Az Ügynökség felkérésre határozatban 
elrendelheti az öt éves mentességi időszak 
meghosszabbítását egy további legfeljebb öt 
éves időszakra, vagy kizárólag csak emberi 
vagy állatorvosi gyógyászati termékek 
fejlesztése esetén, egy további legfeljebb 10 
éves időszakra, ha a gyártó vagy importőr 
igazolni tudja, hogy az ilyen 
meghosszabbítást a kutatás és fejlesztési 
program indokolja.
8. Az Ügynökség köteles haladék nélkül 
közölni minden határozattervezetét az olyan 
tagállamok illetékes hatóságaival, 
amelyekben gyártási, importálási, vagy 
termék- és technológia-orientált kutatási 
tevékenységet végeznek.
A 4. és 7. bekezdésekben említett 
határozatok meghozatalában az Ügynökség 
köteles figyelembe venni az ilyen illetékes 
hatóságok által tett minden észrevételt.
9. Az Ügynökség az érintett tagállamok 
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illetékes hatóságai minden időben kötelesek 
a benyújtott információkat az 1-8 
bekezdésekkel összhangban bizalmasan 
kezelni.
10. Az Ügynökség által a 4. és 7. 
bekezdések értelmében hozott 
határozatokkal szemben a 87., 88. és 89. 
cikkek rendelkezései szerint fellebbezéssel 
lehet élni.

Er. de

Indokolás

Ezeknek az anyagoknak a rendelet alkalmazási köréből való kivonása lehetőséget teremt 
kutatás és fejlesztés számára a kis kockázatú anyagokkal kapcsolatosan is.

Módosító: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, 
Péter Olajos, Renate Sommer

471. módosítás
7. cikk

1. Az 5. és 19. cikk nem alkalmazandó egy 
öt éves időszak folyamán meghatározott 
számú felsorolt vevő által végzett termék- és 
technológia-orientált kutatás és fejlesztés 
céljára a Közösségben gyártott vagy a 
Közösségbe importált anyag vonatkozásában 
a termék- és technológia-orientált kutatás és 
fejlesztés végzéséhez szükséges 
mennyiségre korlátozva.

1. Az 5. és 19. cikk nem alkalmazandó 
meghatározott számú felsorolt vevő által 
végzett termék- és technológia-orientált 
kutatás és fejlesztés céljára a Közösségben 
gyártott vagy a Közösségbe importált anyag 
vonatkozásában a termék- és technológia-
orientált kutatás és fejlesztés végzéséhez 
szükséges mennyiségre korlátozva

2. Az 1. bekezdés alkalmazásában a gyártó 
vagy importőr köteles bejelenteni az 
Ügynökség számára a következő 
információkat az Ügynökség által a 108. 
cikk rendelkezései szerint meghatározott 
formában:

2. Az 1. bekezdés alkalmazásában a gyártó 
vagy importőr köteles bejelenteni az 
Ügynökség számára a következő 
információkat az Ügynökség által a 108. 
cikk rendelkezései szerint meghatározott 
formában:

(a) gyártó vagy importőr azonosító adatait; (a) gyártó vagy importőr azonosító adatait;
(b) az anyag azonosító adatait;; (b) az anyag azonosító adatait;;
(c) az anyag besorolását, ha van; (c) az anyag besorolását, ha van;
(d) a becsült mennyiséget; (d) a becsült mennyiséget;
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(e) az 1. bekezdésben említett vevőket; és (e) az 1. bekezdésben említett vevőket; és
(f) elegendő információt a kutatási és 
fejlesztési program hogy az Ügynökség 
megfelelő tájékozottsággal hozhassa meg 
döntését a 4. és 7. bekezdések szerint.

(f) elegendő információt a kutatási és 
fejlesztési program hogy az Ügynökség 
megfelelő tájékozottsággal hozhassa meg 
döntését a 4. és 7. bekezdések szerint.

Az 1. bekezdésben említett időszak akkor 
kezdődik amikor a bejelentést az 
Ügynökség megkapja.
3. Az Ügynökség a bejelentéshez 
hozzárendel egy sorszámot és a bejelentés 
keltét, amely megegyezik azzal a nappal, 
amelyen az Ügynökség a bejelentést 
megkapta, majd haladéktalanul közli a 
sorszámot és a dátumot az érintett gyártóval 
vagy importőrrel.

3. Az Ügynökség a bejelentéshez 
hozzárendel egy sorszámot és a bejelentés 
keltét, amely megegyezik azzal a nappal, 
amelyen az Ügynökség a bejelentést 
megkapta, majd haladéktalanul közli a 
sorszámot és a dátumot az érintett gyártóval 
vagy importőrrel.

4. Az Ügynökség ellenőrzi a bejelentő által 
benyújtott információk hiánytalanságát. 
Határozatban elrendelhet feltételeket annak 
biztosítása céljából, hogy az anyagot, vagy 
az anyagot tartalmazó készítményt vagy 
árucikket csak a 2(e) bekezdésben felsorolt 
vevők személyzete kezelheti megfelelően 
ellenőrzött körülmények között, és azt 
nyilvánosan soha nem hozzák forgalomba, 
sem önmagában, sem készítményben vagy 
árucikkben, és annak megmaradó 
mennyiségeit a mentesítési időszak lejárata 
utáni megsemmisítés céljából összegyűjtik. 

4. Az Ügynökség ellenőrzi a bejelentő által 
benyújtott információk hiánytalanságát. 
Határozatban elrendelhet feltételeket annak 
biztosítása céljából, hogy az anyagot, vagy 
az anyagot tartalmazó készítményt vagy 
árucikket csak a 2(e) bekezdésben felsorolt 
vevők személyzete kezelheti megfelelően 
ellenőrzött körülmények között, és azt 
nyilvánosan soha nem hozzák forgalomba, 
sem önmagában, sem készítményben vagy 
árucikkben és annak megmaradó 
mennyiségeit a kutatás és fejlesztési időszak 
lejárata utáni megsemmisítés céljából 
összegyűjtik. 

5. Ellentétes értelmű utalás hiányában az 
anyag gyártója vagy importőre az anyag 
gyártását vagy importálását a bejelentés 
napja utáni négy hetes időszak letelte előtt 
nem kezdheti meg.

5. Ellentétes értelmű utalás hiányában az 
anyag gyártója vagy importőre az anyag 
gyártását vagy importálását a bejelentés 
napja utáni négy hetes időszak letelte előtt 
nem kezdheti meg.

6. A gyártó vagy importőr köteles az 
Ügynökség által a 4. bekezdés szerint előírt 
feltételeknek megfelelni.

6. A gyártó vagy importőr köteles az 
Ügynökség által a 4. bekezdés szerint előírt 
feltételeknek megfelelni.

7. Az Ügynökség felkérésre határozatban 
elrendelheti az öt éves mentességi időszak 
meghosszabbítását egy további legfeljebb öt
éves időszakra, vagy kizárólag csak emberi 
vagy állatorvosi gyógyászati termékek 
fejlesztése esetén egy további legfeljebb 10 
éves időszakra, ha a gyártó vagy importőr 
igazolni tudja, hogy az ilyen 
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meghosszabbítást a kutatás és fejlesztési 
program indokolja.
8. Az Ügynökség köteles haladék nélkül 
közölni minden határozattervezetét az olyan 
tagállamok illetékes hatóságaival, 
amelyekben gyártási, importálási, vagy 
termék- és technológia-orientált kutatási 
tevékenységet végeznek.

7. Az Ügynökség köteles haladék nélkül 
közölni minden határozattervezetét az olyan 
tagállamok illetékes hatóságaival, 
amelyekben gyártási, importálási, vagy 
termék- és technológia-orientált kutatási 
tevékenységet végeznek.

A 4. és 7. bekezdésben említett határozatok 
meghozatalában az Ügynökség köteles 
figyelembe venni az ilyen illetékes 
hatóságok által tett minden észrevételt.

A 4. bekezdésben említett határozatok 
meghozatalában az Ügynökség köteles 
figyelembe venni az ilyen illetékes 
hatóságok által tett minden észrevételt.

9. Az Ügynökség és az érintett tagállamok 
illetékes hatóságai minden időben kötelesek 
a benyújtott információkat az 1 - 8 
bekezdésekkel összhangban bizalmasan 
kezelni.

8. Az Ügynökség és az érintett tagállamok 
illetékes hatóságai minden időben kötelesek 
a benyújtott információkat az 1 - 7 
bekezdésekkel összhangban bizalmasan 
kezelni.

10. Az Ügynökség által a 4. és 7. bekezdések
értelmében hozott határozatokkal szemben a 
87., 88. és 89. cikkek rendelkezései szerint 
fellebbezéssel lehet élni.

9. Az Ügynökség által a 4. bekezdés
értelmében hozott határozatokkal szemben a 
87., 88. és 89. cikkek rendelkezései szerint 
fellebbezéssel lehet élni.

Er. en

Indokolás

Határidők meghatározása nem szükséges.

Módosító: Holger Krahmer és Jorgo Chatzimarkakis

472. módosítás
7. cikk, 1. bekezdés

1. Az 5. és 19. cikk nem alkalmazandó egy
öt éves időszak folyamán meghatározott 
számú felsorolt vevő által végzett termék- és 
technológia-orientált kutatás és fejlesztés 
céljára a Közösségben gyártott vagy a 
Közösségbe importált anyag vonatkozásában 
a termék- és technológia-orientált kutatás és 
fejlesztés végzéséhez szükséges 
mennyiségre korlátozva.

1. Az 5. és 19. cikk nem alkalmazandó 
meghatározott számú felsorolt vevő által 
végzett termék- és technológia-orientált 
kutatás és fejlesztés céljára a Közösségben 
gyártott vagy a Közösségbe importált anyag 
vonatkozásában a termék- és technológia-
orientált kutatás és fejlesztés végzéséhez 
szükséges mennyiségre korlátozva.
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Er. de

Indokolás

Határidők kikötése termék- és technológia-orientált kutatási és fejlesztési célokat szolgáló 
anyagok vonatkozásában akadályozza az innovációt. Fenn áll annak a kockázata, hogy a 
kutatási projekteket kihelyezik az EU területén kívülre, és ez veszélyeztet magas képesítést 
igénylő munkalehetőségeket.

Módosító: Anja Weisgerber

473. módosítás
7. cikk, 1. bekezdés

1. Az 5. és 19. cikk nem alkalmazandó egy 
öt éves időszak folyamán meghatározott 
számú felsorolt vevő által végzett termék- és 
technológia-orientált kutatás és fejlesztés 
céljára a Közösségben gyártott vagy a 
Közösségbe importált anyag vonatkozásában 
a termék- és technológia-orientált kutatás és 
fejlesztés végzéséhez szükséges 
mennyiségre korlátozva.

1. Az 5. és 19. cikk nem alkalmazandó egy 
tíz éves időszak folyamán meghatározott 
számú felsorolt vevő által végzett termék- és 
technológia-orientált kutatás és fejlesztés 
céljára a Közösségben gyártott vagy a 
Közösségbe importált anyag vonatkozásában 
a termék- és technológia-orientált kutatás és 
fejlesztés végzéséhez szükséges 
mennyiségre korlátozva.

Er. de

Indokolás

Ismétlődő kutatás és fejlesztési ciklusok, amelyeknek a kezdési kritériumai csak előző ciklus 
befejezése után határozhatók meg, gyakran szükségesek az anyaggal kapcsolatos termék- és 
technológiafejlesztés optimalizálásához. Ezek a kutatás és fejlesztési ciklusok nagyon 
időigényesek lehetnek. A termék és technológia-orientált kutatás és fejlesztés céljából a 
Közösségben gyártott és a Közösségbe importált anyagok vonatkozásában alkalmazott öt éves 
mentesítés az 5. és 19. cikk alkalmazása alól túl rövid, és meg kell hosszabbítani 10 évre.
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Módosító: Martin Callanan + Lena Ek

474. módosítás
7. cikk, 2. bekezdés, (f) pont

(f) elegendő információt a kutatási és 
fejlesztési programról, hogy az Ügynökség 
megfelelő tájékozottsággal hozhassa meg 
döntését a 4. és 7. bekezdések szerint.

törölve

Er. en

Indokolás

A termék- és technológiakutatás gyakran kereskedelempolitikai okok miatt szigorúan 
bizalmas jellegű. Az az igény, hogy a kutatási programot el kell magyarázni az 
Ügynökségnek, a bizalmas jelleg sérülésének a kockázatával jár. Mindezeken túlmenően a 
K&F tevékenység információi nem szükségesek az Ügynökség számára a kutatásban használt 
vegyi anyagból származó környezeti veszély meghatározásához.
A termék- és technológia-orientált kutatási és fejlesztési (PPORD) program folyamán az 
embereket és a környezetet nem éri a kérdése anyagból, készítményből vagy árucikkből 
származó jelentős expozíció, és az Ügynökség mindig képes az anyag azonosító adatai 
alapján a 7.4 és 7.6 cikkekben előírt biztonsági feltételeken változtatni.
Ez a módosítás:
– biztosítja, hogy az innováció védett a bizalmas jellegű üzleti információk véletlenszerű 

nyilvánosságra hozatala ellen;
– minimálisra csökkenti a REACH adminisztratív terheit a kutatási ágazat vonatkozásában. 

(Callanan)

Az esetek többségében az Ügynökség nem tart igényt erre a szigorúan bizalmas információra. 
A PFORD program végrehajtása során sem az emberek, sem a környezet nincsenek kitéve a 
kérdéses anyag, készítmény vagy árucikk expozíciós hatásainak, és az Ügynökség mindig 
képes az anyag azonosító adatai alapján a 7. cikk (4) bekezdésében és 7. cikk (6)bekezdésében 
előírt biztonsági feltételeken változtatni. A kutatási és fejlesztési tevékenységgel kapcsolatos 
részletes információk megszerezhetősége nem lehet alapkövetelmény (Ek).

Módosító: Jonas Sjöstedt

475. módosítás
7. cikk, 4. bekezdés

4. Az Ügynökség ellenőrzi a bejelentő által 
benyújtott információk hiánytalanságát.

4. Az Ügynökség ellenőrzi a bejelentő által 
benyújtott információk hiánytalanságát.
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Határozatban elrendelhet feltételeket annak 
biztosítása céljából, hogy az anyagot, vagy 
az anyagot tartalmazó készítményt vagy árut 
csak a 2. (e) bekezdésben felsorolt vevők 
személyzete fogja kezelni megfelelően 
ellenőrzött körülmények között, és azt 
nyilvánosan soha nem hozzák forgalomba, 
sem önmagában, sem készítményben vagy 
árucikkben, és annak megmaradó 
mennyiségeit a mentesítési időszak lejárata 
utáni megsemmisítés céljából összegyűjtik.

Határozatban elrendelhet feltételeket annak 
biztosítása céljából, hogy az anyagot, vagy 
az anyagot tartalmazó készítményt vagy árut 
csak a 2. (e) bekezdésben felsorolt vevők 
személyzete fogja kezelni megfelelően 
ellenőrzött körülmények között, és azt 
nyilvánosan soha nem hozzák forgalomba, 
sem önmagában, sem készítményben vagy 
árucikkben, és annak megmaradó 
mennyiségeit a mentesítési időszak lejárata 
utáni megsemmisítés céljából összegyűjtik, 
valamint az emberi egészséget és a 
környezetet potenciálisan veszélyeztető 
kockázatokat ésszerűen elvárható módon 
ellenőrzés alatt tartják.

Er. en

Indokolás

Az innováció elősegítése céljából indokolt a kutatási és fejlesztési tevékenységekben használt 
anyagok mentesítése. Ugyanakkor azonban szükséges az emberi egészséget és a környezetet 
potenciálisan fenyegető kockázatokkal kapcsolatos kritériumok bővítése.

Módosító: Karin Scheele

476. módosítás
7. cikk, 4. bekezdés

4. Az Ügynökség ellenőrzi a bejelentő által 
benyújtott információk hiánytalanságát. 
Határozatban elrendelhet feltételeket annak 
biztosítása céljából, hogy az anyagot, vagy 
az anyagot tartalmazó készítményt vagy 
árucikket csak a 2(e) bekezdésben felsorolt 
vevők személyzete kezelheti megfelelően 
ellenőrzött körülmények között, és azt 
nyilvánosan soha nem hozzák forgalomba, 
sem önmagában, sem készítményben vagy 
árucikkben, és annak megmaradó 
mennyiségeit a mentesítési időszak lejárata 
utáni megsemmisítés céljából összegyűjtik.

4. Az Ügynökség ellenőrzi a bejelentő által 
benyújtott információk hiánytalanságát. 
Köteles határozatot hozni azokról a 
feltételekről, amelyeket teljesíteni kell 
annak biztosítása érdekében, hogy az anyag 
vagy az anyagot tartalmazó készítmény 
gyártása és használata a lehető legkisebb 
mértékű kockázatot idézze elő, különösen 
az ismeretlen kockázati jellemzők 
tekintetében. Ezzel kapcsolatban például 
előírja, hogy az anyagot, vagy az anyagot 
tartalmazó készítményt vagy árucikket csak 
a 2(e) bekezdésben felsorolt vevők 
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személyzete kezelheti megfelelően 
ellenőrzött körülmények között, és azt 
nyilvánosan soha nem hozzák forgalomba, 
sem önmagában, sem készítményben vagy 
árucikkben, és annak megmaradó 
mennyiségeit a mentesítési időszak lejárata 
utáni megsemmisítés céljából összegyűjtik.

Er. de

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a termék és technológia-orientált kutatás céljaira használt 
anyagokkal kapcsolatos ismeretek hiánya miatt az ilyen anyagok gyártásából vagy 
felhasználásából elfogadhatatlan kockázat ne keletkezhessen, az Ügynökségnek minden egyes 
esetben határozatot kell hoznia a teljesítendő feltételekről. A feltételek szigorúságát annak 
mértéke határozza meg, hogy a kérelmező be tudja-e bizonyítani, hogy a vonatkozó 
kockázatokat ellenőrzése alatt tartja. Ez azt is biztosítja – a 8. bekezdéssel kapcsolatban –, 
hogy a tagállamok illetékes hatóságai tájékoztatást kapnak a kutatási és fejlesztési tervekről.

Módosító: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, 
Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

477. módosítás
7. cikk, 8. bekezdés, 2. albekezdés

A 4. és 7. bekezdésekben említett 
határozatok meghozatalában az Ügynökség 
köteles figyelembe venni az ilyen illetékes 
hatóságok által tett minden észrevételt.

A 4. és 7. bekezdésekben említett 
határozatok meghozatalában az Ügynökség 
köteles figyelembe venni az olyan 
tagállamok illetékes hatóságai által tett 
minden észrevételt, amelyekben gyártás, 
importálás, vagy termék- és technológia-
orientált kutatás végzése történik.

Er. en

Indokolás

Ez egy tényleges és bizonyítottan jól működő eljárás, amelyet a 92/32/EGK tanácsi irányelv ír 
elő, és ezért azt a REACH rendelet nem fogja felváltani.
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Módosító: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, Anja 
Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Alessandro Foglietta, Adriana Poli 

Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Dagmar Roth-Behrendt

478. módosítás
8. cikk

8. cikk Ez a cikk törölve

Er. en

Indokolás

A kettős szabályozás elkerülése céljából (lásd a 2. cikk módosításának az indokolásánál). A 2, 
4 és 53-5 cikkek módosításaihoz kapcsolódik (Oomen-Ruijten és mások).

Ezeket a rendelkezéseket most a 2. cikk új 1f. bekezdése és az Ic melléklet tartalmazza 
(Foglietta és mások).
Az új 2. cikk következménye (Roth Behrendt).

Módosító: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer és Anja Weisgerber

479. módosítás
9. cikk

Az 5. cikk vagy a 6. cikk (1) vagy (4) 
bekezdésében előírt bejegyzésnek az összes 
alábbi információt tartalmaznia kell az 
Ügynökség által a 108. cikk rendelkezései 
szerint meghatározott formában:

Az 5. cikk vagy a 6. cikk (1) vagy (4) 
bekezdésében előírt bejegyzésnek az összes 
alábbi információt tartalmaznia kell az 
Ügynökség által a 108. cikk rendelkezései 
szerint meghatározott formában:

(a) egy műszaki dossziét a következő 
tartalommal:

(a) egy műszaki dossziét a következő 
tartalommal:

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

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

(ii) az anyag(ok) azonosító adatait a IV. 
melléklet 2. szakaszában előírtak szerint;

(ii) az anyag(ok) azonosító adatait a IV. 
melléklet 2. szakaszában előírtak szerint;

(iii) az anyag gyártásával és felhasználásával 
kapcsolatos információkat a IV. melléklet 3. 
szakaszában meghatározottak szerint; ez az 
információ a bejegyeztetésre kötelezett 
szándékai szerinti összes felhasználást érinti;

(iii) az anyag gyártásával és felhasználásával 
kapcsolatos információkat a IV. melléklet 3. 
szakaszában meghatározottak szerint; ez az 
információ a bejegyeztetésre kötelezett 
szándékai szerinti összes felhasználást érinti 
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és a vonatkozó gyártási vagy import 
mennyiségeket, ha azok elérik az évi 1 
tonna vagy annál nagyobb 
összmennyiséget, minden esetben a 
legközelebbi egész tonnaértékre felfelé vagy 
lefelé kerekítve;
(iii a) az anyag gyártásával és 
felhasználásával kapcsolatos információkat
és az összes azonosított felhasználás 
besorolását az Iaa. mellékletben előírt 
felhasználási és expozíciós kategóriák 
alapján;

(iv) az anyag besorolását és címkézését a IV. 
melléklet 4. szakaszában meghatározottak 
szerint;

(iv) az anyag besorolását és címkézését a IV. 
melléklet 4. szakaszában meghatározottak 
szerint;

(v) útmutatást az anyag biztonságos 
használatához a IV. melléklet 5. 
szakaszában meghatározottak szerint;
(vi) összesítő információkat az V. - IX. 
mellékletek használatából kinyert adatok 
alapján;

(vi) összesítő információkat az V. - IX. 
mellékletek használatából kinyert adatok 
alapján;

(vii) összesítő alapinformációkat (RSS) az 
V. - IX. mellékletek használatából kinyert 
adatok alapján, ha az I. melléklet értelmében 
szükséges;

(vii) összesítő alapinformációkat (RSS) az 
V. - IX. mellékletek használatából kinyert 
adatok alapján, ha az I. melléklet értelmében 
szükséges;

(viii) egy nyilatkozatot arról, hogy az 
információk megszerzésében gerinces 
állatokon végeztek-e vizsgálatokat; 

(viii) egy nyilatkozatot arról, hogy az 
információk megszerzésében gerinces 
állatokon végeztek-e vizsgálatokat;

(ix) vizsgálati javaslatokat, ha azt az V. - IX. 
mellékletek alkalmazása szükségessé teszi; 

(ix) vizsgálati javaslatokat, ha azt az V. - IX. 
mellékletek alkalmazása szükségessé teszi;

(x) egy nyilatkozatot arról, hogy a 
bejegyeztetésre kötelezett engedélyezi, hogy 
az ő összesítő információit és az V. – VIII. 
mellékletek alkalmazásából kinyert, gerinces 
állatokon végzett kísérleteket nem 
tartalmazó összesítő alapinformációkat meg 
lehet osztani későbbi bejegyeztetésre 
kötelezettekkel fizetés ellenében;

(x) egy nyilatkozatot arról, hogy a 
bejegyeztetésre kötelezett engedélyezi, hogy 
az ő összesítő információit és az V. – VIII. 
mellékletek alkalmazásából kinyert, gerinces 
állatokon végzett kísérleteket nem 
tartalmazó összesítő alapinformációkat meg 
lehet osztani későbbi bejegyeztetésre 
kötelezettekkel fizetés ellenében;

(aa) egy napra kész biztonsági adatlapot az 
Ia. mellékletben meghatározottak szerint;

(b) a vegyi anyagbiztonsági jegyzőkönyvet,
amikor azt a 13. cikk előírja.

(b) a vegyi anyagbiztonsági jegyzőkönyvet
amikor azt a 13. cikk előírja.
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(ba) a bejegyeztetésre kötelezett 
nyilatkozatát az anyag általa megállapított 
besorolása szerint a IVa. mellékletben 
meghatározott 1-3 kockázatorientált 
prioritási szintnek megfelelően. Az első 
mondat nem alkalmazandó, ha a 26. cikk és 
azután következő rendelkezések szerint elő-
bejegyeztetést alkalmaztak.

Er. de

1

Indokolás

Az “egy anyag - egy bejegyzés” megközelítéssel összhangban, ez a módosítás írja elő a 
kockázatorientált információszolgáltatási követelmények bevezetéséhez szükséges 
intézkedéseket. Ennek megfelelően egy anyag javasolt használatával kapcsolatos 
információkat a használati és az expozíciós kategóriák szerint is meg kell adni. Ez elősegíti 
információk szolgáltatását a szállítóláncban tevékenykedő minden részvevő számára. 
Ugyanez vonatkozik a biztonsági adatlapra is. A prioritások szintjén elvégzett önminősítés 
előfeltétele a 11. cikkben előírt későbbi kockázatorientált információszolgáltatási 
követelményeknek való megfelelésnek és az értékelési eljárás részeként ellenőrzés tárgyát 
képezi.

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

480. módosítás
9. cikk

Az 5. cikk vagy a 6. cikk (1) vagy (4) 
bekezdése értelmében megkövetelt 
bejegyzésnek tartalmaznia kell az összes 
alábbi információt az Ügynökség által a 108. 
cikk rendelkezései szerint meghatározott 
formában:

Az 5. vagy 6. cikkek értelmében az 
Ügynökség számára benyújtandó
bejegyzési dossziénak tartalmaznia kell az 
összes alábbi információt az Ügynökség 
által a 108. cikk rendelkezései szerint 
meghatározott formában:

(a) egy műszaki dossziét a következő 
tartalommal:

(a) egy egyedi dossziét 

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

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

(ii) az anyag(ok) azonosító adatait a IV. 
melléklet 2. szakaszában előírtak szerint;

(ii) az anyag(ok) azonosító adatait a IV. 
melléklet 2. szakaszában előírtak szerint;

(iii) az anyag gyártásával és (iii) az anyag gyártásával és 
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felhasználásával kapcsolatos információkat a 
IV. melléklet 3. szakaszában 
meghatározottak szerint; ez az információ a 
bejegyeztetésre kötelezett szándékai szerinti 
összes felhasználást érinti ;

felhasználásával kapcsolatos információkat a 
IV. melléklet 3. szakaszában 
meghatározottak szerint; ennek az 
információnak tartalmaznia kell a 
bejegyeztetésre kötelezett szándékai szerinti 
összes felhasználást és különösen kiemelve 
az ellenjavallt felhasználásokat;

(iv) az anyag besorolását és címkézését a 
IV. melléklet 4. szakaszában 
meghatározottak szerint;
(v) útmutatást az anyag biztonságos 
használatához a IV. melléklet 5. 
szakaszában meghatározottak szerint;
(vi) összesítő információkat az V. - IX. 
mellékletek használatából kinyert adatok 
alapján;

(aa) egy veszélyességi dossziét a következő 
tartalommal:

(vii) összesítő alapinformációkat (RSS) az 
V. - IX. mellékletek használatából kinyert 
adatok alapján, ha az I. melléklet 
értelmében szükséges;

(i) összesítő alapinformációkat (RSS) a 
11-13 cikkek alkalmazásából kinyert adatok 
alapján;

(viii) egy nyilatkozatot arról, hogy az 
információk megszerzésében gerinces 
állatokon végeztek-e vizsgálatokat;

(ii) összesítő információkat minden 
egyéb, a 11-12 cikkek alkalmazásából 
kinyert adatok alapján;

(ix) vizsgálati javaslatokat, ha azt az V. -
IX. mellékletek alkalmazása szükségessé 
teszi;

(iii) vizsgálati javaslatokat, ha azt a 11-13 
cikkek alkalmazása szükségessé teszi;

(iv) egy nyilatkozatot arról, hogy az 
információk megszerzésében gerinces 
állatokon végeztek-e vizsgálatokat;

(x) egy nyilatkozatot arról, hogy a 
bejegyeztetésre kötelezett engedélyezi, hogy 
az ő összesítő információit és az V. – VIII. 
mellékletek alkalmazásából kinyert összesítő 
alapinformációkat (RSS), amelyek nem 
tartalmaznak gerinces állatokon végzett 
kísérleteket, megosszák későbbi 
bejegyeztetésre kötelezettekkel fizetés 
ellenében;

(v) egy nyilatkozatot arról, hogy 
összesítő információit és a 11. cikk
alkalmazásából kinyert, gerinces állatokon 
végzett kísérleteket nem tartalmazó összesítő 
alapinformációkat meg lehet osztani későbbi 
bejegyeztetésre kötelezettekkel fizetés 
ellenében a benyújtást követő 10 éves 
időszakon belül;

egy vegyi anyagbiztonsági jegyzőkönyvet,
amikor azt a 13. cikk előírja

b) az anyag veszélyességi besorolását a 
IV. melléklet 4. szakaszában 
meghatározottak szerint;
ba) évi 1 - 10 tonna anyagmennyiség 
esetében expozíciós információk a IV. 
melléklet 5. szakaszában meghatározottak 
szerint;
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bb) vagy évi 10 tonna vagy annál nagyobb 
mennyiségű anyag esetében vegyi 
anyagbiztonsági jegyzőkönyvet a 13. cikk 
rendelkezései szerint;
(bc) a biztonsági adatlapot, ha azt a 29. 
cikk, vagy a biztonságos használatról szóló, 
az IV/IC (új) melléklet 5 szakaszában előírt 
tájékoztató megköveteli; beleértve azoknak 
az információknak a jelzését, amelyeket a 
bejegyeztetésre kötelezett bizalmas 
információnak tekint.

Er. en

(A Bizottság szövegében az (a) pont (viiii) alpont a Parlament általi módosításban (b) pont 
(iv) alpontra változott.

Indokolás

Ez a módosítás írja elő az általános bejegyeztetés céljából benyújtandó információkat 
veszélyességi információ, expozíciós információk és kockázatkezelési információk szerint 
rendezett sorrendben:

1. Az egyedi dosszié a Bizottság javaslatához képest nem újonnan bevezetett okmány, a 
célja csak a vállalkozás, az anyagok és a felhasználások azonosító adatainak az 
összevonása.

2. A veszélyességi dosszié tartalmazza az anyag tulajdonságairól összegyűjtött 
információkat és annak tartalmát a vizsgálati mellékletek vonatkozásában a 11. cikk 
határozza meg.

3. A veszélyes anyag besorolása és címkézése ugyanúgy, mint a Bizottság javaslatában, 
a bejegyzési dosszié külön részét képezi.

4. Az évi 1 - 10 tonna anyagmennyiségek esetében bizonyos expozíciós 
alapinformációkat kell benyújtani, ellenben - ugyanúgy, mint a Bizottság javaslata 
szerint - az évi 10 tonna vagy annál nagyobb anyagmennyiség esetén vegyi 
anyagbiztonsági jegyzőkönyv benyújtása megkövetelt.

Ez az expozíciós információ egyszerű felépítésű, tehát ennek az információnak a 
benyújtása nem jelent indokolatlan terhet a cégek számára. Ez két feladatot lát el: 
egyrészről segítséget nyújt a cégek számára a biztonsági adatlap/biztonságos 
használati útmutató elkészítésében, és másrészről támogatást nyújt az Ügynökség 
számára a benyújtott bejegyzési dossziék szűrésében prioritása alapján, hogy melyik 
anyaghoz kell további információkat beszerezni.

5. Végezetül a kockázatkelezési információ a bejegyzés részét képezi. A veszélyes 



AM\565897HU.doc 77/161 PE 357.817v01-00

külső fordítás

HU

besorolású anyagokhoz biztonsági adatlapot kell benyújtani. A biztonsági adatlapokat 
a napjainkban is létező kötelezettségként kell összeállítani és azok benyújtását 
veszélyes besorolású anyagokhoz a REACH javaslat 29. cikke rendeli el. Ez tehát nem 
jelent további újabb terhet a vállalkozások számára. A nem veszélyes besorolású 
anyagokhoz, és csak azokhoz az anyagokhoz, a bejegyzés részeként biztonságos 
használati útmutatót kell benyújtani. Ez a biztonságos használati útmutató a Bizottság 
javaslatában a IV. melléklet 5. szakaszában már szerepel és a kockázatkezeléshez 
kapcsolódó biztonsági adatlap 16 címsorából 8 címsort tartalmaz. Ez elkerüli az 
információk összeállításában a kettőződések lehetőségét (az 5. cikk (4) bekezdés 
módosításához kapcsolódó módosítás).

Módosító: Richard Seeber

481. módosítás
9. cikk, bevezetés

Az 5. cikkben vagy a 6. cikk (1) vagy (4) 
bekezdésében előírt bejegyzésnek az összes
alábbi információt tartalmaznia kell az 
Ügynökség által a 108. cikk rendelkezései 
szerint meghatározott formában:

Az anyaggal kapcsolatosan a kérelmező 
birtokában levő összes információt csatolni 
kell az 5. cikk által megkövetelt 
bejegyeztetés iránti kérelemhez. A 
bejegyeztetés iránti kérelem minden esetben 
el lesz utasítva, ha nem tartalmazza
legalább az alábbi információkat az 
Ügynökség által a 108. cikk szerint 
meghatározott formában:

Er. de

Indokolás

Az „egy anyag – egy bejegyzés” megközelítés megtartása érdekében az anyagokkal 
kapcsolatos adatokat nem gyártók/importőrök szerinti bontásban, hanem anyagonként kell 
gyűjteni. Alkalmazandó alapelvként a bejegyeztetőnek minden rendelkezésre álló információt 
be kell nyújtania; mindazonáltal, a megadott bejegyzésnek alapinformációk készletét kell 
tartalmaznia.

Módosító: Liam Aylward

482. módosítás
9. cikk, bevezetés
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Az 5. cikkben vagy a 6. cikk (1) vagy (4) 
bekezdésében előírt bejegyzésnek az összes 
alábbi információt tartalmaznia kell az 
Ügynökség által a 108. cikk szerint 
meghatározott formában:

Az 5. cikkben vagy a 6. cikk (1) 
bekezdésében egy anyag vagy egy 
anyagcsoport vonatkozásában előírt 
bejegyzésnek az összes alábbi információt 
tartalmaznia kell az Ügynökség által a 108. 
cikk szerint meghatározott formában:

Er. en

Indokolás

Ennek a célja az anyagok keresztbe-olvasásának a megkönnyítése és a következetes összhang 
biztosítása a IX. melléklet 1.5 szakaszával: Anyagok, amelyek fizikai-kémiai, toxikológiai és 
ökotoxikológiai  tulajdonságai valószínűsíthetően hasonlóak vagy szabályos mintát követnek 
és szerkezeti hasonlóságuk következtében anyagcsoportnak vagy anyag „kategóriának” 
tekinthetők. A csoportelv alkalmazása megköveteli, hogy a fizikai-kémiai tulajdonságok, az 
emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatás vagy környezetpusztítás előre 
megjósolható legyen a csoporton belüli referenciaanyag adatai alapján a csoporton belüli 
más anyagok adataival interpolálással történő egyeztetés útján (keresztbe-olvasásos 
megközelítés). Ez lehetővé teszi annak elkerülését, hogy minden anyaghoz minden végponton 
vizsgálatokat kelljen elvégezni.

Módosító: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges 

483. módosítás
9. cikk, bevezetés

Az 5. cikkben vagy a 6. cikk (1) vagy (4) 
bekezdésében előírt bejegyzésnek az összes 
alábbi információt tartalmaznia kell az 
Ügynökség által a 108. cikk szerint 
meghatározott formában:

Az 5. cikkben vagy a 6. cikk (1) vagy (4) 
bekezdésében egy anyag vagy hasonló 
anyagok kategóriája vonatkozásában előírt 
bejegyzésnek az összes alábbi információt 
tartalmaznia kell az Ügynökség által a 108. 
cikk szerint meghatározott formában:

Er. en

Indokolás

Ez a módosítás felismeri azt az elgondolást, hogy megegyező vagy hasonló tulajdonságú 
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anyagok egyetlen bejegyeztetésével minimálisra csökkenthető a bejegyzési dossziék száma.

Módosító: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, 
Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges 

484. módosítás
9. cikk, (a) pont

Az 5. cikk vagy a 6. cikk (1) vagy (4) 
bekezdésében előírt bejegyzésnek az összes 
alábbi információt tartalmaznia kell az 
Ügynökség által a 108. cikk rendelkezései 
szerint meghatározott formában:

Az 5. cikk vagy a 6. cikk (1) vagy (4) 
bekezdésében előírt bejegyzésnek az összes 
alábbi információt tartalmaznia kell az 
Ügynökség által a 108. cikk rendelkezései 
szerint meghatározott formában:

(a) egy műszaki dossziét a következő 
tartalommal:

(a) egy műszaki dossziét a következő 
tartalommal:

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

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

(ii) az anyag(ok) azonosító adatait a IV. 
melléklet 2. szakaszában előírtak szerint;

(ii) az anyag(ok) azonosító adatait a IV. 
melléklet 2. szakaszában előírtak szerint;

(iii) az anyag gyártásával és 
felhasználásával kapcsolatos információkat a 
IV. melléklet 3. szakaszában 
meghatározottak szerint; ez az információ a 
bejegyeztetésre kötelezett szándékai szerinti 
összes felhasználást érinti ;

(iii) az anyag gyártásával és 
felhasználásával kapcsolatos információkat a 
IV. melléklet 3. szakaszában 
meghatározottak szerint; ez az információ a 
bejegyeztetésre kötelezett szándékai szerinti 
összes felhasználást érinti ;

(iv) az anyag besorolását és címkézését a 
IV. melléklet 4. szakaszában 
meghatározottak szerint;

(iv) az anyag besorolását és címkézését a 
IV. melléklet 4. szakaszában 
meghatározottak szerint;

(v) útmutatást az anyag biztonságos 
használatához a IV. melléklet 5. szakaszában 
meghatározottak szerint;

(v) útmutatást az anyag biztonságos 
használatához a IV. melléklet 5. szakaszában 
meghatározottak szerint;

(vi) összesítő információkat az V. - IX. 
mellékletek használatából kinyert adatok 
alapján;

(vi) 10 tonna vagy annál nagyobb 
mennyiségben gyártott vagy importált és a 
20a. cikkben meghatározott prioritások 
szerinti potenciálisan nagy kockázatú 
anyagok esetében 1-10 tonna közötti 
mennyiségben gyártott vagy importált 
anyagok vonatkozásában a IVa. melléklet 
(Információkészlet) alkalmazásából és a 
bejegyeztetésre kötelezett rendelkezésére 
álló, általa a kockázatértékelés 
szempontjából odaillőnek tekintett 
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adatokból kinyert összesítő információkat.
(vii) összesítő alapinformációkat (RSS) 

az V. - IX. mellékletek
használatából kinyert adatok 
alapján, ha az I. melléklet 
értelmében az szükséges;

vii) 10 tonna vagy annál nagyobb 
mennyiségben gyártott vagy importált és a 
21a cikk (2) bekezdésében meghatározott 
prioritások szerinti potenciálisan nagy 
kockázatú anyagok esetében 1-10 tonna 
közötti mennyiségben gyártott vagy 
importált anyagok vonatkozásában eredeti 
tanulmányok jegyzőkönyvek vagy a IVa. 
melléklet (Információkészlet) 
alkalmazásából és a bejegyeztetésre 
kötelezett rendelkezésére álló, általa a 
kockázatértékelés szempontjából odaillőnek 
tekintett adatokból kinyert összesítő 
alapinformációkat (RSS);

(viii) egy nyilatkozatot arról, hogy az 
információk megszerzésében 
gerinces állatokon végeztek-e 
vizsgálatokat;

(viii) egy nyilatkozatot arról, hogy az 
információk megszerzésében gerinces 
állatokon végeztek-e vizsgálatokat;

(ix) vizsgálati javaslatokat, ha azt az 
V. - IX. mellékletek alkalmazása 
szükségessé teszi;

(ix)    egy javaslatot a VII. és VIII. 
mellékletek alkalmazásából és a IX. 
melléklet figyelembevételéből származó 
információk kinyerésére vonatkozóan, ha a 
vegyi anyagbiztonsági jegyzőkönyv (CSR) 
következtetései alapján megállapítható, 
hogy további információk beszerzése 
szükséges;

(x) egy nyilatkozatot arról, hogy a 
bejegyeztetésre kötelezett 
engedélyezi, hogy az ő összesítő 
információit és az V. – VIII. 
mellékletek alkalmazásából 
kinyert, gerinces állatokon végzett 
kísérleteket nem tartalmazó 
összesítő alapinformációkat meg 
lehet osztani későbbi 
bejegyeztetésre kötelezettekkel 
fizetés ellenében; 

(x) egy nyilatkozatot arról, hogy a 
bejegyeztetésre kötelezett engedélyezi, hogy 
az ő összesítő információit és az V. – VIII. 
mellékletek alkalmazásából kinyert, gerinces 
állatokon végzett kísérleteket nem 
tartalmazó összesítő alapinformációkat meg 
lehet osztani későbbi bejegyeztetésre 
kötelezettekkel fizetés ellenében; 

(xa) egy írásos nyilatkozatot arról, hogy 
a bejegyeztetésre kötelezett hozzáféréssel 
rendelkezik minden eredeti tanulmányhoz, 
amelyekből a benyújtott összesítő 
információkat vagy összesítő 
alapinformációkat (RSS) kinyerte. Az 
Ügynökség felkérésére a bejegyeztetésre 
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kötelezett köteles bizonyítékot bemutatni 
annak igazolására, hogy ezeknek a 
tanulmányoknak ő a tulajdonosa, vagy 
azokhoz jogszerűen hozzáféréssel 
rendelkezik;

Er. en

Indokolás

Ez a módosítás elismeri azt a IX. melléklet 1.5 bekezdésében említett elgondolást, hogy 
megegyező/hasonló tulajdonságokkal rendelkező anyagok kategóriái léteznek és lehetővé 
teszi, hogy ilyen anyagkategóriák egyetlen bejegyzés tartalmát képezzék a bejegyzési dossziék 
számának a minimális szinten tartása érdekében.

A „összesítő alapinformáció (RSS)” fogalmát gondosan meg kell határozni, mivel ez a 
fogalom más programokban, pl. az OECD HPV programban is használatos. Az OECD 
előírásaiban a jövőben bekövetkező minden változás potenciálisan kihatással lesz a 
bejegyzési dossziéval kapcsolatos követelményekre. Ennek a gyakorlati végrehajtása nem 
kívánatos. A fölösleges adminisztratív ráfordítások és esetleges hibák megelőzése céljából 
alternatív megoldásként benyújtható egy tanulmány jegyzőkönyve új összesítő elkészítése 
helyett. Ez jelentős mértékben csökkenti az adminisztratív terheket és javítja a 
gyakorlatiasságot.

2. Bejegyzés kockázatalapú prioritások felállításával: a nagy aggodalomra okot adó anyagok 
azonosítására a megfelelő kritérium a kockázat, nem pedig csak az évi anyagmennyiség 
megállapítása. Ezért a bejegyeztetési eljárásnak tartalmaznia kell egy rendszert, amely 
lehetővé teszi kockázat alapján az anyagok prioritásainak a felállítását. Előbejegyzés céljából 
a konzorciumok létesítése támogatásban részesül, de megmarad önkéntes alapú 
kezdeményezésnek. A gerinces állatokkal végzett tanulmányok megosztása kötelező.
Az új CEFIC javaslat a következőket tartalmazza:

- 30 000 anyag kötelező előbejegyzése 18 hónap alatt.
- Információkészlet kidolgozása az évi 10 tonna fölötti anyagmennyiségekhez és annak 
használata kiindulási pontként egy többszintű kockázatértékelési és prioritás felállító 
rendszerben (a 10 tonnánál kisebb anyagmennyiségek esetében csak megfelelő információk 
szolgáltatása szükséges). Ezt az információkészletet a REACH rendelet hatályba lépésétől 
számított öt éven belül meg kell küldeni az Ügynökség számára.
- 1000 tonnánál nagyobb anyagmennyiségek és CMR anyagok bejegyeztetése 5 éven belül.
- 1000 tonna és 1 tonna közötti anyagmennyiségek prioritásainak bejegyzés céljából történő 
megállapítása és megküldése az Ügynökség számára 5 éven belül.
- Bejegyeztetési kötelezettség:
7 évvel a REACH hatályba lépése után: anyagok 1000 tonna és 1 tonna közötti 

anyagmennyiségek + nagy aggodalomra okot adó anyagok 100 tonnánál kisebb 
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mennyiségben;
9 évvel a REACH hatályba lépése után: aggodalomra kis mértékben okot adó anyagok 100 
tonna és 1 tonna közötti mennyiségei;
11 évvel a REACH hatályba lépése után: aggodalomra kis mértékben okot adó anyagok 10 
tonna alatti mennyiségei.

A bejegyzési dosszié elválaszthatatlan részeként minden bejegyeztetésre kötelezettet kötelezni 
kell nyilatkozat tételére azzal kapcsolatosan, hogy jogszerű hozzáféréssel rendelkezik az 
összesítő alapinformációkat (RSS) alátámasztó eredeti tanulmányokhoz. Az ilyen hozzáférés 
alapja lehet: a bejegyeztetésre kötelezett a tanulmány tulajdonosa; a bejegyeztetésre
kötelezett hozzáférési engedéllyel rendelkezik, vagy az eredeti tanulmányt nyilvánosan 
közzétették (a Hivatalos Lapban, tudományos kiadványokban, stb.). Ellenkező esetben azok a 
cégek, amelyek összesítő alapinformációkat (RSS) korábban megjelentetett programok 
összesítő alapinformációi alapján nyújtották be (pl. OECD HPV Vegyi anyagok program, 
EPA Challenge program), büntetésben részesülnek. A „potyázók” ezeket az összesítő 
információkat felhasználhatják olyan módon, hogy bejegyzésük tanulmányainak 
elkészítéséhez nem nyújtanak pénzügyi hozzájárulást.

A 20a. cikk és 21. cikk módosításaihoz kapcsolódik.

Módosító: Holger Krahmer

485. módosítás
9. cikk, (a) bekezdés, (iii) albekezdés

(iii) az anyag gyártásával és felhasználásával 
kapcsolatos információkat a IV. melléklet 3. 
szakaszában meghatározottak szerint; ez az 
információ a bejegyeztetésre kötelezett 
szándékai szerinti összes felhasználást érinti 
;

(iii) Információkat az anyag gyártásáról és 
használatának expozíciós besorolásáról a 
IV. melléklet 3. szakaszában 
meghatározottak szerint; ez az információ az
anyagnak a bejegyeztetésre kötelezett általi 
azonosított felhasználásai vonatkozásában az 
összes expozíciós kategóriát érinti. Ennek 
az információnak lehetővé kell tennie, hogy 
azok a felhasználók, akik saját maguk nem 
gyártók vagy importőrök, biztonságosan 
használhassák az anyagot az azonosított 
expozíciós kategóriákon belül további 
vizsgálatok elvégzése és saját 
kockázatkezelési eljárásaiknak az 
alkalmazása nélkül;

Er. de
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Indokolás

Előre megállapított és egyértelműen meghatározott expozíciós kategóriák hiányában a vegyi 
anyagok továbbfeldolgozó felhasználói nem rendelkeznek megfelelő jogbiztonsággal és 
tervezési biztonsággal. Ezért a rendelettel kapcsolatos javaslatba be kell építeni az összes 
használatra kiterjedő ágazatok közötti expozíciós kategóriák katalógusát. Ez nem csak 
használhatóbbá teszi a rendszert, hanem a jogbiztonságot is garantálja a továbbfeldolgozó 
felhasználók számára és lényegileg megoldja a know-how megszerzésével kapcsolatos 
problémáikat.

Módosító: Guido Sacconi

486. módosítás
9. cikk, (a) bekezdés, (vi) albekezdés

(vi) összesítő információkat az V. - IX. 
mellékletek használatából kinyert adatok 
alapján;

vi) összesítő információkat az V. - IX. 
mellékletek használatából kinyert adatok 
alapján, vagy ilyen anyagok 
vonatkozásában az Európai Unió más 
rendelkezéseinek alkalmazásával már 
begyűjtött egyenértékű összesítő 
információkat. Az Ügynökség rendszeresen 
elkészíti és frissíti az anyagokról az Európai 
Unió más rendelkezései szerint begyűjtött, 
de az e rendeletben megkövetelt 
információkkal egyenértékűnek tekintett 
információk jegyzékét;

Er. it

Indokolás

Lehetővé kell tenni a Közösség más rendelkezései szerint már begyűjtött információknak 
további változtatás/átdogozás nélküli felhasználását.

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

487. módosítás
9. cikk, (a) bekezdés, (vi) és (vii) albekezdések 
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(vi) összesítő információkat az V. - IX. 
mellékletek használatából kinyert adatok 
alapján;

(vi) 10 tonnánál nagyobb mennyiségben 
gyártott vagy importált anyagok és a 21a. 
cikk (2) bekezdése szerint megállapított 
prioritási sorrend alapján potenciálisan 
nagy kockázatúnak minősülő anyag esetén 
1 és 10 tonna közötti mennyiségben gyártott 
vagy importált anyagok vonatkozásában a 
VI. melléklet (Információkészlet)
alkalmazásából kinyert összesítő 
információkat, és a bejegyeztetésre 
kötelezett rendelkezésére álló, általa a 
kockázatértékelés szempontjából odaillőnek 
tekintett adatokból származó összesítő 
információkat;

(vii) összesítő alapinformációkat (RSS) az 
V. - IX. mellékletek használatából kinyert 
adatok alapján, ha az az I. melléklet 
értelmében szükséges;

(vii) 10 tonnánál nagyobb mennyiségben 
gyártott vagy importált anyagok és a 21a. 
cikk (2) bekezdése szerint megállapított 
prioritási sorrend alapján potenciálisan 
nagy kockázatúnak minősülő anyag esetén 
1 és 10 tonna közötti mennyiségben gyártott 
vagy importált anyagok vonatkozásában
eredeti tanulmányok jegyzőkönyveit vagy a 
VI. melléklet (Információkészlet)
alkalmazásából kinyert összesítő 
információkat, és a bejegyeztetésre 
kötelezett rendelkezésére álló, általa a 
kockázatértékelés szempontjából odaillőnek 
tekintett adatokból származó összesítő 
információkat;

Er. it

Indokolás

Az “összesítő alapinformáció (RSS)” fogalmát pontosan meg kell határozni, mivel azt a 
fogalmat más programokban, például az OECD HPV programjában széles körűen 
használják. Az OECD előírásaiban a jövőben bekövetkező minden változás potenciálisan 
kihatással lesz a bejegyzési dossziéval kapcsolatos követelményekre. Ennek a gyakorlati 
végrehajtása nem kívánatos. A fölösleges adminisztratív ráfordítások és esetleges hibák 
megelőzése céljából alternatív megoldásként benyújtható egy tanulmány jegyzőkönyve új 
összesítő elkészítése helyett. Ez jelentős mértékben csökkenti az adminisztratív terheket és 
javítja a gyakorlatiasságot.



AM\565897HU.doc 85/161 PE 357.817v01-00

külső fordítás

HU

Módosító: Guido Sacconi

488. módosítás
9. cikk, (a) bekezdés, (vii) albekezdés

(vii) összesítő alapinformációkat (RSS) az 
V. - IX. mellékletek használatából kinyert 
adatok alapján, ha az az I. melléklet 
értelmében szükséges;

vii) összesítő alapinformációkat (RSS) az V. 
- IX. mellékletek használatából kinyert 
adatok alapján, ha az I. melléklet értelmében 
szükséges, vagy az Európai Unió más 
rendelkezései értelmében az anyag 
vonatkozásában már elkészített összesítő 
alapinformációkat (RSS ;

Er. it

Indokolás

Lehetővé kell tenni a Közösség más rendelkezései szerint már begyűjtött információknak 
további változtatás/átdogozás nélküli felhasználását. A 9. cikk (a) bekezdés (vi) pontjához 
kapcsolódik.

Módosító: Chris Davies

489. módosítás
9. cikk, (a) pont (viii)

(viii) egy nyilatkozatot arról, hogy az 
információk megszerzésében gerinces 
állatokon végeztek-e vizsgálatokat;

(viii) egy nyilatkozatot arról, hogy az 
információk megszerzésében gerinces 
állatokon végeztek-e vizsgálatokat, beleértve 
annak ismertetését, hogy milyen 
vizsgálatokat végeztek gerinces állatokon és 
a vizsgált állatok számát;

Er. en

Indokolás

A nem állatokon végzett kísérletek alkalmazásának az előmozdítására irányuló célkitűzés és a 
gerinces állatok használatával kapcsolatosan e rendeletben kifejezett aggodalom indokolja az 
állatkísérletek információinak és a felhasznált állatok számának a közlését.
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Módosító: Richard Seeber

490. módosítás
9. cikk, (a) bekezdés, (ix) albekezdés

(ix) vizsgálati javaslatokat, ha azt az V. - IX. 
mellékletek alkalmazása szükségessé teszi; 

(x) vizsgálati javaslatokat, ahol azt a VII. -
IX. mellékletek alkalmazása szükségessé 
teszi;

Er. de

Indokolás

A 9. cikk (a) bekezdés (ix) pontja ellentmond a IV. melléklet 4. lépésének:
A 9. cikk értelmében a technikai dossziénak tartalmaznia kell a vizsgálati javaslatokat, ha azt 
az V. - IX. mellékletek alkalmazása szükségessé teszi. Ugyanakkor a IV. melléklet azt írja elő, 
hogy az V. és VI. melléklet alkalmazásához adatokat abban az esetben is be kell szerezni, ha 
előzőleg javaslat benyújtására nem került sor:

„4. LÉPÉS – ÚJ ADATOK BESZERZÉSE/VIZSGÁLATI JAVASLAT stratégia

Bizonyos esetekben nem szükséges új adatok beszerzése. Ugyanakkor ha információhiányt 
kell megszűntetni, akkor új adatokat kell beszerezni (V. és VI. melléklet), vagy vizsgálati 
stratégiára kell javaslatot tenni (VII. és VIII. melléklet)”.

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

491. módosítás
9. cikk, (a) bekezdés, (ix) - (xa) albekezdések (új) 

(ix) vizsgálati javaslatokat, ha azt az V. -
IX. mellékletek alkalmazása szükségessé 
teszi; 

(ix) javaslatot a VII. és VIII. melléklet és a 
IX. mellékletben előírt megfigyelések 
alkalmazásából nyert információk 
szolgáltatására, ha a vegyi anyagbiztonsági 
jegyzőkönyv (CSR) következtetései további 
információk szükségességét jelzik;

(x) egy nyilatkozatot arról, hogy a 
bejegyeztetésre kötelezett engedélyezi, hogy 
az ő összesítő információit és az V. – VIII. 

(x) egy nyilatkozatot arról, hogy a 
bejegyeztetésre kötelezett engedélyezi, hogy 
az ő összesítő információit és az V. – VIII. 
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mellékletek alkalmazásából kinyert, gerinces 
állatokon végzett kísérleteket nem 
tartalmazó összesítő alapinformációkat meg 
lehet osztani későbbi bejegyeztetésre 
kötelezettekkel fizetés ellenében;

mellékletek alkalmazásából kinyert, gerinces 
állatokon végzett kísérleteket nem 
tartalmazó összesítő alapinformációkat meg 
lehet osztani későbbi bejegyeztetésre 
kötelezettekkel fizetés ellenében;
(xa) írásos nyilatkozatot arra vonatkozóan, 

hogy a bejegyeztetésre kötelezett 
hozzáféréssel rendelkezik az összes eredeti 
tanulmányhoz, amelyekből a benyújtott 
összesítő információkat vagy összesítő 
alapinformációkat (RSS) kinyerte; és ha az 
Ügynökség megkívánja, akkor a 
bejegyeztetésre kötelezett köteles 
bizonyítékot szolgáltatni arra vonatkozóan, 
hogy azoknak a tanulmányoknak ő a 
tulajdonosa, vagy azokhoz jogszerű 
hozzáféréssel rendelkezik;

Er. it

Indokolás

A bejegyzési dosszié elválaszthatatlan részeként minden bejegyeztetésre kötelezettől meg kell 
követelni annak az igazolását, hogy az összesítő alapinformációk (RSS) alapját képező eredeti 
tanulmányhoz hozzáféréssel rendelkezik. Ellenőrizni kell, hogy: (a) a bejegyeztetésre 
kötelezett a tanulmány tulajdonosa; (b) rendelkezik-e a hozzáférést engedélyező levéllel; vagy 
(c) a kiinduló tanulmány nyilvánosan hozzáférhető-e. Ennek a módosításnak a célja a 
tanulmányok ellenőrizetlen, “potyautasok” általi hozzáféréséből származó pénzügyi haszon 
megszerzésének a megakadályozása.

Módosító: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt + 
Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, 

Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Alessandro Foglietta, Adriana Poli 
Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

492. módosítás
9. cikk, (a) bekezdés, (x) pont 

(x) egy nyilatkozatot arról, hogy a 
bejegyeztetésre kötelezett engedélyezi, hogy 
az ő összesítő információit és az V. – VIII. 
mellékletek alkalmazásából kinyert, 

Törölve
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gerinces állatokon végzett kísérleteket nem 
tartalmazó összesítő alapinformációkat meg 
lehet osztani későbbi bejegyeztetésre 
kötelezettekkel fizetés ellenében;

Er. en

Indokolás

Az OSOR csomag részeként következményszerű módosítás (Sacconi és mások).

Ez a módosítás biztosítja a kötelező adatmegosztás kiterjesztését nem állatkísérletekből 
kinyert információkra. (Davies).

A 9. cikk (a) bekezdés (x) pontja törlésének a célja a tanulmányok eredményeinek a 
megtekintésére jogosultsággal rendelkezők olyan választási lehetőségének a felszámolása, 
hogy vagy hajlandók, vagy nem hajlandók gerinces állatokon végzett kísérleteket nem 
tartalmazó adataik megosztására. Ennek a rendelkezésnek az elhagyása alapvető fontosságú 
a méltányos összeg ellenében az összes adat kötelező hozzáférhetővé tételére vonatkozó 
alapelv bevezetése tekintetében (jóllehet, azzal kapcsolatosan még nem született 
megállapodás, hogy az adatokhoz hozzáférést igénylő mennyit fizet a jogosultság 
tulajdonosának az adatok eléréséért). Ez a kérdés különösen a kis- és középvállalkozások 
esetében meghatározó fontosságú, mert lényegesen lecsökkenti a REACH intézkedésekkel 
kapcsolatosan felmerülő költségeiket. Ez a módosítás a II. cím: Anyagok bejegyzése című rész 
cikkeinek a módosításaihoz kapcsolódik (Vernola és mások).

A 9. cikk (a) bekezdés (x) pontja törlésének célja a szabad út biztosítása az összes adat 
kötelező hozzáférhetővé tételét biztosító alapelv bevezetése számára. Ez a módosítás a 23. 
cikk (4) bekezdés módosításához kapcsolódik (Foglietta és mások).

Módosító: Jonas Sjöstedt

493. módosítás
9. cikk, (a) bekezdés, (xa) pont (új) 

(xa) annak felmérése, hogy a XII. melléklet 
kritériumai teljesülnek-e a tartósan 
visszamaradó, biológiailag felhalmozódó és 
toxikus anyagok, valamint a nagyon 
tartósan visszamaradó és biológiailag 
nagyon felhalmozódó anyagok azonosítása 
vonatkozásában ha a 13. cikk azt nem 
követeli meg.
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Er. en

Indokolás

Ez a módosítás a megkövetelt információk szintjét emeli meg.

Módosító: Mojca Drčar Murko

494. módosítás
9. cikk, (a) bekezdés, (xa) és (xb) pont (új) 

(xa) expozíciós információk évi 1 - 10 
tonna mennyiségű anyaghoz a IV. (új) 
melléklet 6. szakaszában meghatározottak 
szerint;
(xb) az anyag biztonsági adatlapjának a 
másolata minősített anyagok esetében;

Er. en

Indokolás

Kis mennyiségű anyagok előzetes szűrésének a lehetővé tétele érdekében a lehetséges 
kockázat és a megkövetelt expozíciós alapinformációk alapján. Ennek megfelelően lehetséges 
nagyobb prioritás hozzárendelése olyan anyagok információinak a begyűjtése esetén, ahol az 
expozíció mértéke jelentős, vagy becsléssel nehezen megállapítható, valamint előzetesen 
felmérhető a lehetséges kockázat. A hivatalos figyelemmel kísérés elősegítése érdekében az 
Ügynökség adatbázisának tartalmaznia kell egy anyagbiztonsági adatlap készletet is.

Módosító: Karin Scheele

495. módosítás
9. cikk, (b) bekezdés

(b) a vegyi anyagbiztonsági jegyzőkönyv,
amikor azt a 13. cikk előírja.

(b) a vegyi anyagbiztonsági jegyzőkönyv.

Er. de
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Indokolás

A 13. cikk (1) bekezdés első albekezdésének a módosításához kapcsolódik.

Módosító: Guido Sacconi

496. módosítás
9. cikk, 1a. bekezdés (új) 

A kérelmező a bejegyzéshez az (a) és (b) 
bekezdés rendelkezései szerint megkövetelt 
információk benyújtásakor eldöntheti, hogy 
különleges jelöléssel ellátott 
dokumentumait vagy dokumentumainak 
részeit bizalmas jelleggel kezeljék. A 
kérelmező igényét köteles megindokolni. Az 
információkat átvevő hatóság a 116. cikk 
rendelkezéseinek a figyelembe vételével 
határoz arról, hogy mely információk 
maradnak meg bizalmas jellegűnek.

Er. it

Indokolás

Kiegészíti a fogalmazó általi 21. módosítást a bizalmas jellegről szóló 116. cikkre vonatkozó 
hivatkozással.

Módosító: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Renate 
Sommer, Erna Hennicot-Schoepges 

497. módosítás
9. cikk, 1a. albekezdés (új) 

Az 1. bekezdésben megkövetelt és más EU 
vagy nemzetközi jogszabályból és/vagy 
vegyi anyagokkal kapcsolatos más 
programból származó információk 
benyújthatók eredeti formájukban is.
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Er. en

Indokolás

Más EU vagy nemzetközi programokban már begyűjtött adatokat vagy már összeállított 
jelentéseket engedélyezni kell és azokat eredeti formájukban kell bemutatni fölösleges 
módosítás vagy átszerkesztés nélkül. Ilyen programokra példák: az OECD program a 
nemzetközileg elfogadott információs adatcsomagok összeállításához (SIDS), az International 
Chemical Council Association nagy mennyiségben gyártott vegyi anyagokat értékelő 
programja (ICCA/HPV), a Humán és Környezetvédelmi Kockázatértékelő Projekt (HERA) a 
háztartásokban használt mosó- és tisztítószerek vonatkozásában, és az egyes vegyi anyagok 
tekintetében az Európai Toxikológiai és Ökotoxikológiai Központ (ECETOC) monográfiái.

Módosító: Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt

498. módosítás
10. cikk

Adatok közös benyújtása konzorciumok 
tagjai által

Adatok közös benyújtása több 
bejegyeztetésre kötelezett által

1. Amikor egy anyagot két vagy több gyártó 
szándékozik a Közösségben gyártani és/vagy 
két vagy több importőr a Közösségbe 
importálni, akkor azok a bejegyeztetés 
céljából konzorciumba tömörülhetnek. A 
bejegyeztetés részeit azután az egyik gyártó 
vagy importőr nyújtja be a többi gyártó 
és/vagy importőr hozzájárulásával azok 
nevében eljárva a második, harmadik és 
negyedik albekezdésekben előírt módon.

1. A 2. bekezdés rendelkezései 
függvényében amikor egy anyagot i vagy 
több gyártó szándékozik a Közösségben 
gyártani és/vagy egy vagy több importőr a 
Közösségbe importálni, a következő 
rendelkezések alkalmazandók:

A konzorcium minden tagja köteles külön 
benyújtani a 9. cikk (a) pont, (i), (ii) és (iii), 
valamint (viii) pontjaiban meghatározott 
információkat.

Minden bejegyeztetésre kötelezett köteles 
külön benyújtani a 9. cikk (a) pont, (i), (ii) és 
(iii), valamint (viii) pontjaiban 
meghatározott információkat.

A 9. cikk (a) pont (iv), (vi), (vii) és (ix) 
alpontjaiban előírt információkat a 
konzorcium többi tagja nevében eljáró 
gyártó vagy importőr köteles benyújtani.
A konzorcium tagjai saját maguk dönthetik 
el, hogy külön nyújtják-e be a 9. cikk (a) 
pont (v) alpontjában és (b) pont 
meghatározott információkat, vagy közösen 

A konzorcium tagjai saját maguk dönthetik 
el, hogy külön nyújtják-e be a 9. cikk (a) 
pont (v) alpontjában és (b) pontjában 
meghatározott információkat, vagy közösen 
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a többi tagja nevében eljáró egyetlen gyártó
vagy importőr közbenjárásával.

a többiek nevében eljáró egy vagy több 
gyártó vagy importőr (a ”vezető 
bejegyeztetésre kötelezettek”)
közbenjárásával.

2. Minden olyan bejegyeztetésre kötelezett, 
aki egy konzorcium tagja, a bejegyzés 
díjának csak egyharmad részét köteles 
megfizetni.

2. A 9. cikk (a) pont (iv), (vi) (vii) és (ix) 
alpontjában előírt információk tekintetében 
ezt csak a többi gyártó vagy importőr 
hozzájárulásával eljáró egy vagy több 
gyártót vagy importőr (a vezető 
bejegyeztetésre kötelezette(k)) nyújthatja be. 
Ha egy bejegyeztetésre kötelezett nem ért 
egyet a 9. cikk (a) pont (iv), (vi) (vii) 
alpontjaiban előírt információk 
kiválasztásával kapcsolatos többségi 
állásponttal, akkor ő köteles benyújtani 
ellenkezése indokainak a magyarázatát az 
által szükségesnek vélt összes kiegészítő 
információval együtt.

Er. en

Indokolás

Ez a módosítás "csomag" bevezeti az "egy anyag egy bejegyzés" (OSOR) szemlélet 
alkalmazását és ugyanazon szerzőknek a II. címmel kapcsolatos módosításaihoz kapcsolódik. 
A cél annak a biztosítása, hogy minden egyes anyaggal kapcsolatosan - legalább a 
veszélyességi adatok tekintetében – szilárd és megbízható alapokon álló következetesen 
összefüggő információcsomagot kell kidolgozni ágazatonként. Ez biztosítja a bejegyeztetésre 
kötelezettek és felhasználók jobb kockázatkezelési intézkedéseinek a kifejlesztését egy 
összefüggő veszélyességi adatkészlet alapján. Potenciálisan bizalmas jellegű (pl. a 
használattal kapcsolatos) információk közvetlenül az Ügynökséghez nyújthatók be. Ez nem 
vonatkozik a kötelezően létrehozott konzorciumokra, mert a bejegyeztetésre kötelezetteknek 
rugalmasságra van szükségük annak együttműködésük jellegének az eldöntéséhez. 
Mindezeken túlmenően az adatok kiválasztásában és/vagy besorolásában és címkézésében 
előadódó eltérések azonosíthatók és megindokolhatók.

Módosító: Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Miroslav Ouzký

499. módosítás
10. cikk, 1. bekezdés

1. Amikor egy anyagot két vagy több gyártó 1. Amikor egy anyagot két vagy több gyártó 
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szándékozik a Közösségben gyártani és/vagy
két vagy több importőr a Közösségbe 
importálni, akkor azok a bejegyeztetés 
elvégzése céljából konzorciumba 
tömörülhetnek. A bejegyeztetés részeit 
azután az egyik gyártó vagy importőr nyújtja 
be a többi gyártó és/vagy importőr 
hozzájárulásával azok nevében eljárva a 
következő módon:

szándékozik a Közösségben gyártani és/vagy 
két vagy több importőr a Közösségbe 
importálni, akkor azok a bejegyeztetés 
elvégzése céljából konzorciumba 
tömörülhetnek. A bejegyeztetés részeit 
azután az egyik gyártó vagy importőr, vagy 
harmadik fél nyújtja be a többi gyártó 
és/vagy importőr hozzájárulásával azok 
nevében eljárva a következő módon:

A konzorcium minden tagja köteles külön 
benyújtani a 9. cikk (1) bekezdés (a) pont (i) 
- (iii) és (viii) alpontjaiban előírt 
információkat.

A konzorcium minden tagja köteles külön 
benyújtani a 9. cikk (1) bekezdés (a) pont (i) 
- (iii) és (viii) alpontjaiban előírt 
információkat.

A konzorcium többi részvevője nevében 
eljáró gyártó vagy importőr köteles 
benyújtani a 9. cikk (1) bekezdés (a) pont 
(iv), (vi), (vii) és (ix) alpontjaiban előírt 
információkat.

A konzorcium többi részvevője nevében 
eljáró gyártó vagy importőr, vagy harmadik 
fél köteles benyújtani a 9. cikk (1) bekezdés 
(a) pont (iv), (vi), (vii) és (ix) alpontjaiban 
előírt információkat. 

A konzorcium tagjai saját maguk dönthetik 
el, hogy külön nyújtják-e be a 9. cikk (1) 
bekezdés (a) pont (v) alpontjában és (b) 
pontjában meghatározott információkat, 
vagy ezt az információt egy gyártó vagy 
importőr nyújtja be a többiek nevében.

A konzorcium tagjai saját maguk dönthetik 
el, hogy külön nyújtják-e be a 9. cikk (1) 
bekezdés (a) pont (v) alpontjában és (b) 
pontjában meghatározott információkat, 
vagy ezt az információt egy gyártó vagy 
importőr, vagy harmadik fél nyújtja be a 
többiek nevében.

Er. en

Indokolás

Egy anyag gyártóinak a kötelezése arra, hogy osszanak meg egymás között információkat, 
sértheti a bizalmas jelleget és ezzel veszélyeztetheti az adatok közös benyújtását. Ez a 
probléma elkerülhető külön szervezet létrehozásával vagy harmadik személy szerződéses 
megbízásával, hogy az képviselje a gyártók csoportjának az érdekeit.

Módosító: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, 
Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

500. módosítás
10. cikk, 1. bekezdés

1. Amikor egy anyagot két vagy több gyártó 1. Amikor egy anyagot két vagy több gyártó 
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szándékozik a Közösségben gyártani és/vagy 
két vagy több importőr a Közösségbe 
importálni, akkor azok a bejegyeztetés 
elvégzése céljából konzorciumba 
tömörülhetnek. A bejegyeztetés részeit 
azután az egyik gyártó vagy importőr 
nyújtja be a többi gyártó és/vagy importőr 
hozzájárulásával azok nevében eljárva a 
következő módon:

szándékozik a Közösségben gyártani és/vagy 
két vagy több importőr a Közösségbe 
importálni, akkor azok a bejegyeztetés 
elvégzése céljából konzorciumba 
tömörülhetnek.

A konzorcium minden tagja köteles külön 
benyújtani a 9. cikk (1) bekezdés (a) pont 
(i) - (iii) és (viii) alpontjaiban előírt 
információkat.

A Bizottság kidolgozza tárgyra vonatkozóan 
a legmagasabb jogszabályi értékű 
útmutatót, hogy azzal segítse a cégeket 
konzorciumok létrehozásakor a 
versenytörvény megfelelő alkalmazásában.

A konzorcium többi részvevője nevében 
eljáró gyártó vagy importőr köteles 
benyújtani a 9. cikk (1) bekezdés (a) pont 
(iv), (vi), (vii) és (ix) alpontjaiban előírt 
információkat.

A konzorcium többi részvevője nevében 
eljáró gyártó vagy importőr köteles 
benyújtani a 9. cikk (1) (a) (iv), (vi), (vii), 
(viii) és (ix) alpontjaiban előírt 
információkat.
Minden konzorcium közösen is 
benyújthatja a 9. cikk (1) bekezdés (a) pont 
(i) - (iii) alpontjaiban előírt információkat.

A konzorcium tagjai saját maguk dönthetik 
el, hogy külön nyújtják-e be a 9. cikk (1) 
bekezdés (a) pont (v) alpontjában és (b) 
pontjában meghatározott információkat, 
vagy azokat egy gyártó vagy importőr 
nyújtja be a többiek nevében.

A konzorcium tagjai saját maguk dönthetik 
el, hogy külön nyújtják-e be a 9. cikk (1) 
bekezdés (a) pont (v) alpontjában és (b) 
pontjában meghatározott információkat, 
vagy azokat egy gyártó vagy importőr 
nyújtja be a többiek nevében.

Er. en

Indokolás

Útmutató szabályokat kell kidolgozni cégek segítése céljából konzorcium létrehozásában, 
irányításában, valamint a versenytörvény betartásában és a lehetséges törvénysértések
elkerülésében.

Adatok közös benyújtása esetén elegendőnek kell lennie, ha egy, a többiek nevében eljáró 
egyetlen gyártó/importőr nyújtja be a 9. cikk 1. bekezdés (a) pont (viii) alpontja szerinti 
nyilatkozatot.
A 9. cikk (1) bekezdés (a) pont (i) - (iii) alpontjaiban meghatározott információk szintén 
benyújthatók közösen, amennyiben a konzorcium tagjai abban egyetértenek; ellenkező esetben 
a konzorcium fogalma korlátozottan értelmezendő.
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Módosító: Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines 

és María del Pilar Ayuso González

501. módosítás
10. cikk, 1. bekezdés, 1. albekezdés

Amikor egy anyagot két vagy több gyártó 
szándékozik a Közösségben gyártani és/vagy 
két vagy több importőr a Közösségbe 
importálni, akkor azok a bejegyeztetés 
elvégzése céljából konzorciumba 
tömörülhetnek. A bejegyeztetés részeit 
azután az egyik gyártó vagy importőr 
nyújtja be a többi gyártó és/vagy importőr 
hozzájárulásával azok nevében eljárva a 
második, harmadik és negyedik 
albekezdésekben előírt módon.

Amikor egy anyagot két vagy több gyártó 
szándékozik a Közösségben gyártani és/vagy 
két vagy több importőr a Közösségbe 
importálni, akkor azok a bejegyeztetés 
elvégzése céljából konzorciumba 
tömörülhetnek. 
Az adatmegosztás kötelező mind a gerinces 
állatokon végzett kísérletekből nyert, mind 
a bejegyeztetéshez megkövetelt egyéb 
vizsgálatok adatai tekintetében.

Kis- és középvállalkozások és azok 
társulásai számára a hozzáférés biztosítása 
céljából szorgalmazni kell állami 
konzorciumok és vegyes állami/magán 
konzorciumok létrehozását is.

Er. it

Indokolás

Ennek a módosításnak az indítéka a bejegyeztetési eljárás egyszerűsítésének szükségessége, 
mindenek felett a kis- és középvállalkozások költségeinek a csökkentése és racionalizálása 
érdekében, és a hozzáférés biztosítása konzorciumokhoz kis- és középvállalkozások és azok 
társulásai számára, és nem kevésbé a domináns pozícióval való visszaélés lehetőségének a 
megelőzése. Ez a módosítás a II. cím: Anyagok bejegyzése című rész cikkeinek a 
módosításaihoz kapcsolódik.

9194153

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

502. módosítás
10. cikk, 1. bekezdés, 1. albekezdés
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Amikor egy anyagot két vagy több gyártó 
szándékozik a Közösségben gyártani és/vagy 
két vagy több importőr a Közösségbe 
importálni, akkor azok a bejegyeztetés 
elvégzése céljából konzorciumba 
tömörülhetnek. 
A bejegyeztetés részeit azután az egyik 
gyártó vagy importőr nyújtja be a többi 
gyártó és/vagy importőr hozzájárulásával 
azok nevében eljárva a második, harmadik 
és negyedik albekezdésekben előírt módon.

Amikor egy anyagot két vagy több gyártó 
szándékozik a Közösségben gyártani és/vagy 
két vagy több importőr a Közösségbe 
importálni, akkor azok a bejegyeztetés 
elvégzése céljából konzorciumba 
tömörülhetnek. .
Az adatok megosztását kötelezővé kell tenni 
mind a gerinces állatokon végzett 
kísérletek, mind pedig a bejegyeztetés 
céljából elvégzendő vizsgálatok adatai 
esetében.

Er. it

Indokolás

Ennek a módosításnak az indítéka a bejegyeztetési eljárás egyszerűsítésének szükségessége, 
mindenek felett a kis- és középvállalkozások költségeinek a csökkentése és racionalizálása 
érdekében. Ez a módosítás a II. cím: Anyagok bejegyzése című rész cikkeinek a 
módosításaihoz kapcsolódik.

Módosító: Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines 

és María del Pilar Ayuso González

503. módosítás
10. cikk, 2. bekezdés

2. Minden olyan bejegyeztetésre kötelezett, 
aki egy konzorcium tagja, a bejegyzés 
díjának csak egyharmad részét köteles 
megfizetni..

2. Minden olyan bejegyeztetésre kötelezett, 
aki egy konzorcium tagja, köteles a 
bejegyzési díj részarányos részét fizetni az 
Ügynökség által meghatározott kritériumok 
szerint.

Er. it

Indokolás

Az Ügynökségnek elő kell írnia a bejegyzési díj részarányos megosztásának a kritériumait. Ez 
a módosítás a II. cím: Anyagok bejegyzése című rész cikkeinek a módosításaihoz kapcsolódik.
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Módosító: Johannes Blokland

504. módosítás
10. cikk, 2. bekezdés

2. Minden olyan bejegyeztetésre kötelezett,
aki egy konzorcium tagja, a bejegyzési 
díjnak csak egyharmad részét köteles 
megfizetni.

2. Azok a bejegyeztetésre kötelezettek, akik 
konzorcium tagjai, egymás között döntik el, 
hogy ki milyen részarányban fizeti a 
bejegyzési díjat.

Er. nl

Indokolás

A bejegyeztetésre kötelezetteknek egymás között kell eldönteniük, hogy ki fizeti a bejegyzési 
díj egyes részeit. Ilyen módon megállapodhatnak, hogy a bejegyzendő anyagot nagyobb 
mennyiségben előállító gyártó a bejegyzési díjnak is nagyobb részét fizesse. Ez bátorítja a kis-
és középvállalkozásokat a konzorciumokban való részvételre, és alacsonyan tartja 
költségeiket.

Módosító: Richard Seeber

505. módosítás
10. cikk, 2. bekezdés

2. Minden olyan bejegyeztetésre kötelezett, 
aki egy konzorciumban részes, a bejegyzési 
díjnak csak egyharmad részét köteles 
megfizetni.

2. Minden olyan bejegyeztetésre kötelezett, 
aki egy konzorciumban részes, a bejegyzési 
díjnak csak egy méltányos részét köteles 
megfizetni.

Er. en

Indokolás

A bejegyzési díjak egyharmad részre csökkentése csak 2 részvevős konzorcium létrehozására 
ösztönöz. A konzorcium létrehozásának csak két részvevőből álló tagok a haszonélvezői. A 
díjak egyenlő mértékben történő megosztása ezzel szemben a nagyobb konzorciumok 
létesítését és vonzóvá teszi.
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Módosító: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, 
Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-

Cortines, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges 

506. módosítás
10. cikk, 2. bekezdés

2. Minden olyan bejegyeztetésre kötelezett, 
aki egy konzorciumban részes, a bejegyzési 
díjnak csak egyharmad részét köteles 
megfizetni.

2. Minden olyan bejegyeztetésre kötelezett, 
aki egy konzorciumban részes, a bejegyzési 
díj egyenlően megosztott részeit köteles 
megfizetni.

Er. en

Indokolás

A bejegyzési díjak egyharmad részre csökkentése csak 2 részvevős konzorcium létrehozására 
ösztönöz. A konzorcium létrehozásának csak két részvevőből álló tagok a haszonélvezői. A 
díjak egyenlő mértékben történő megosztása ezzel szemben a nagyobb konzorciumok 
létesítését és vonzóvá teszi. 

A 17-2, 25,5 és 25-6 cikkek módosításaihoz kapcsolódik.

Módosító: Christofer Fjellner, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Antonios Trakatellis

507. módosítás
10. cikk, 2. bekezdés

2. Minden olyan bejegyeztetésre kötelezett, 
aki egy konzorciumban részes, a bejegyzési 
díjnak csak egyharmad részét köteles 
megfizetni.

2. Minden konzorcium belső határozattal 
dönti el a bejegyzési díj elosztásának a 
mértékét.

Er. sv

Indokolás

Önkéntes alapon létrehozott konzorciumokon belül a tagoknak saját maguknak kell 
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lehetőséget biztosítani a költségek megosztásáról.

Módosító: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Erna 
Hennicot-Schoepges + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, 

Sergio Berlato

508. módosítás
11. cikk

11. cikk Ez a cikk törölve

Er. en

Indokolás

Egy új, mennyiségen ÉS kockázaton alapuló rendszer elfogadásával ez a cikk a továbbiakban 
már nem érvényes (Oomen-Ruijten és mások).

Az előző cikkeket a 21. cikk módosításai váltották fel (Foglietta és mások).

Módosító: Holger Krahmer

509. módosítás
11. cikk

Mennyiségtől függően benyújtandó 
információk

Kockázattól függően benyújtandó 
információk

1. A 9. cikk (a) pontja szerinti technikai 
dossziénak az abban szereplő (vi), (vii) és 
(viii) alpontok vonatkozásában legalább a 
következőket kell tartalmaznia:

1. A 9. cikk (a) pontja szerinti technikai 
dossziénak az abban szereplő (vi), (vii) és 
(viii) alpontok vonatkozásában legalább a 
következőket kell tartalmaznia:

(a) az V. mellékletben meghatározott 
információkat gyártónként vagy 
importőrönként évi 1 tonna vagy annál 
nagyobb mennyiségben gyártott vagy 
importált anyagok vonatkozásában;

(a) az V. mellékletben meghatározott 
információkat az 1. kockázati kategóriába 
besorolt anyagok vonatkozásában;

(b) az V. és VI. mellékletekben 
meghatározott információkat gyártónként 
vagy importőrönként évi 10 tonna vagy 
annál nagyobb mennyiségben gyártott vagy 

(b) az V. és VI. mellékletben meghatározott 
információkat a 2. kockázati kategóriába 
besorolt anyagok vonatkozásában;
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importált anyagok vonatkozásában;
(c) az V. és VI. mellékletben meghatározott 
információkat és a VII. mellékletben 
meghatározott információszolgáltatással 
kapcsolatos vizsgálati javaslatot gyártónként 
vagy importőrönként évi 100 tonna vagy 
annál nagyobb mennyiségben gyártott vagy 
importált anyagok vonatkozásában;

(c) az V. és VI. mellékletben meghatározott 
információkat és a VII. mellékletben 
meghatározott információszolgáltatással 
kapcsolatos vizsgálati javaslatot a 3. 
kockázati kategóriába besorolt anyagok 
vonatkozásában;

(d) az V. és VI. mellékletben meghatározott 
információkat és a VII. és VIII. mellékletben 
meghatározott információszolgáltatással 
kapcsolatos vizsgálati javaslatot gyártónként 
vagy importőrönként évi 1000 tonna vagy 
annál nagyobb mennyiségben gyártott vagy 
importált anyagok vonatkozásában.

(d) az V. és VI. mellékletben meghatározott 
információkat és a VII. és VIII. mellékletben 
meghatározott információszolgáltatással
kapcsolatos vizsgálati javaslatot a 4. 
kockázati kategóriába besorolt anyagok 
vonatkozásában.

2. Amint egy bejegyzett anyag mennyisége 
eléri a következő mennyiségi küszöböt, az 1. 
bekezdésben megkövetelt kiegészítő 
információkat, valamint a bejegyzés egyéb 
elemeinek a kiegészítő információk alapján 
elvégzett frissítéseit be kell nyújtani az 
Ügynökségnek.

Er. de

Indokolás

Átállás a mennyiségi megközelítésről a kockázatalapú megközelítésre: nem az anyag 
mennyiségét, hanem az általa előidézett kockázatot kell döntő fontosságú kritériumként 
figyelembe venni. Ebben a vonatkozásban a kockázatot a veszélyesség foka, az anyag 
mennyisége és az expozíció mértéke határozza meg. Elvileg a kockázatértékelés elvégzéséhez 
korlátozott információkészlet szükséges. A mellékletek részletesen ismertetik a 11. cikkben 
előírt információkkal kapcsolatos követelményeket a kockázati kategóriákkal kapcsolatban. 

Módosító: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer és Anja Weisgerber

510. módosítás
11. cikk

Mennyiségtől függően benyújtandó 
információk

Kockázattól függően benyújtandó 
információk
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1. A 9. cikk (a) pontja szerinti technikai 
dossziénak az abban szereplő (vi), (vii) és 
(viii) alpontok vonatkozásában legalább a 
következőket kell tartalmaznia:

1. A 9. cikk (a) pontja szerinti technikai 
dossziénak az abban szereplő (vi), (vii) és 
(viii) alpontok vonatkozásában legalább a 
következőket kell tartalmaznia:

(a) az V. mellékletben meghatározott 
információkat gyártónként vagy 
importőrönként évi 1 tonna vagy annál 
nagyobb mennyiségben gyártott vagy 
importált anyagok vonatkozásában;

(a) az V. és VI. mellékletben meghatározott 
információkat és a VIII. mellékletben 
meghatározott információszolgáltatással 
kapcsolatos vizsgálati javaslatot a 
bejegyeztetésre kötelezett által a IVa. 
melléklettel kapcsolatban a 9. cikk (c) 
pontja értelmében az 1. prioritási szintnél 
besorolt anyagok vonatkozásában;

(b) az V. és VI. mellékletekben 
meghatározott információkat gyártónként 
vagy importőrönként évi 10 tonna vagy 
annál nagyobb mennyiségben gyártott vagy 
importált anyagok vonatkozásában;

(b) az V. és VI. mellékletben meghatározott 
információkat és a VII. mellékletben 
meghatározott információszolgáltatással 
kapcsolatos vizsgálati javaslatot a 
bejegyeztetésre kötelezett által a IVa. 
melléklettel kapcsolatban a 9. cikk (c) 
pontja értelmében a 2. prioritási szintnél 
besorolt anyagok vonatkozásában;

(c) az V. és VI. mellékletben meghatározott 
információkat és a VII. mellékletben 
meghatározott információszolgáltatással 
kapcsolatos vizsgálati javaslatot
gyártónként vagy importőrönként évi 100 
tonna vagy annál nagyobb mennyiségben 
gyártott vagy importált anyagok 
vonatkozásában;

(c) az V. mellékletben meghatározott 
információkat a bejegyeztetésre kötelezett 
által a IVa. melléklettel kapcsolatban a 9. 
cikk (c) pontja értelmében a 3. prioritási 
szintnél besorolt anyagok vonatkozásában.

(d) az V. és VI. mellékletben meghatározott 
információkat és a VII. és VIII. 
mellékletben meghatározott 
információszolgáltatással kapcsolatos 
vizsgálati javaslatot gyártónként vagy 
importőrönként évi 1000 tonna vagy annál 
nagyobb mennyiségben gyártott vagy 
importált anyagok vonatkozásában.
2. Amint egy bejegyzett anyag mennyisége 
eléri a következő mennyiségi küszöböt, az 1. 
bekezdésben megkövetelt kiegészítő 
információkat, valamint a bejegyzés egyéb 
elemeinek a kiegészítő információk alapján 
elvégzett frissítéseit be kell nyújtani az 
Ügynökségnek.

Er. de
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Indokolás

A technikai dosszié részeként benyújtandó információt nem csak a gyártott vagy importált 
anyag mennyiségétől kell függővé tenni, hanem annak sokkal inkább a kérdéses anyag belső 
tulajdonságait kell tükröznie. Ennek megfelelően az anyag toxicitását és használatának a 
módját kell döntő tényezőként figyelembe venni a teljes gyártott vagy importált mennyiséggel 
együtt. Az új IVa. melléklet használható kockázatelemző eszköz.

Módosító: Johannes Blokland

511. módosítás
11. cikk, cím

Mennyiségtől függően benyújtandó 
információk

Mennyiségtől és az aggodalomra okot adó 
jelleg mértékétől függően benyújtandó 
információk 

Er. nl

Indokolás

Az információnak a mennyiségtől és az aggodalomra okot adó jelleg mértéke szerinti 
besorolástól kell függenie. A javasolt mennyiségek ezért az aggodalomra okot adó jelleg 
mértékével kombinálva vannak megadva (Blokland prioritás csomag).

Módosító: Chris Davies

512. módosítás
11. cikk, 1. bekezdés

1. A technikai dossziéban említett 9. cikk (a) 
pontjának tartalmaznia kell ahhoz a 
rendelkezéshez (vi), (vii) és (viii) alpontokat 
is legalább az alábbi tartalommal:

1. A technikai dossziéban említett 9. cikk (a) 
pontjának tartalmaznia kell ahhoz a 
rendelkezéshez (vi), (vii) és (viii) alpontokat 
is legalább az alábbi tartalommal:

(a) az V. mellékletben meghatározott 
információkat gyártónként vagy 
importőrönként évi 1 tonna vagy annál 
nagyobb mennyiségben gyártott vagy 
importált anyagok vonatkozásában;

(a) az V. mellékletben meghatározott 
információkat és az ilyen információk 
szolgáltatásával kapcsolatosan gerinces 
állatokon végzett kísérleteket tartalmazó 
vizsgálati javaslatokat gyártónként vagy 
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importőrönként évi 1 tonna vagy annál 
nagyobb mennyiségben gyártott vagy 
importált anyagok vonatkozásában;

(b) az V. és VI. mellékletekben 
meghatározott információkat gyártónként 
vagy importőrönként évi 10 tonna vagy 
annál nagyobb mennyiségben gyártott vagy 
importált anyagok vonatkozásában;

(b) az V. és VI. mellékletben 
meghatározott információkat és az ilyen 
információk szolgáltatásával kapcsolatosan 
gerinces állatokon végzett kísérleteket 
tartalmazó vizsgálati javaslatokat
gyártónként vagy importőrönként évi 10 
tonna vagy annál nagyobb mennyiségben 
gyártott vagy importált anyagok 
vonatkozásában;

(c) az V. és VI. mellékletben 
meghatározott információkat és a VII. 
mellékletben meghatározott információk 
szolgáltatásával kapcsolatos vizsgálati 
javaslatot gyártónként vagy importőrönként 
évi 100 tonna vagy annál nagyobb 
mennyiségben gyártott vagy importált 
anyagok vonatkozásában;

(c) az V. és VI. mellékletben 
meghatározott információkat és az V. - VII. 
mellékletekben meghatározott információk 
szolgáltatásával kapcsolatosan gerinces 
állatokon végzett kísérleteket tartalmazó 
vizsgálati javaslatokat gyártónként vagy 
importőrönként évi 100 tonna vagy annál 
nagyobb mennyiségben gyártott vagy 
importált anyagok vonatkozásában;

(d) az V. és VI. mellékletben 
meghatározott információkat és a VII. és
VIII. mellékletben meghatározott 
információk szolgáltatásával kapcsolatos 
vizsgálati javaslatokat vizsgálati javaslatokat 
gyártónként vagy importőrönként évi 1 000 
tonna vagy annál nagyobb mennyiségben 
gyártott vagy importált anyagok 
vonatkozásában.

(d) az V. és VI. mellékletben 
meghatározott információkat és az V. - VIII. 
mellékletekben meghatározott információk 
szolgáltatásával kapcsolatos gerinces 
állatokon végzett kísérleteket tartalmazó 
vizsgálati javaslatokat gyártónként vagy 
importőrönként évi 1 000 tonna vagy annál 
nagyobb mennyiségben gyártott vagy 
importált anyagok vonatkozásában. 

Er. en

Indokolás

A 47. preambulumbekezdés módosításához kapcsolódik. Állatkísérletek végzésének a 
megelőzése és az ágazat számára költségmegtakarítás elérése, valamint annak elérése 
érdekében, hogy állatkísérletekből származó információkat csak akkor nyújtsanak be, ha az 
anyag biztonsági értékelése azt szükségessé teszi, az V. és VI. mellékletekben meghatározott 
információk szolgáltatásával kapcsolatosan gerinces állatokon végzett kísérleteket tartalmazó 
vizsgálati javaslatokat szintén be kell nyújtani.
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Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

513. módosítás
11. cikk, 1. bekezdés, bevezetés (a) pont

1. A technikai dossziéban említett 9. cikk 
(a) pontjának tartalmaznia kell ahhoz a 
rendelkezéshez (vi), (vii) és (viii) alpontokat 
is legalább az alábbi tartalommal:

1. A veszélyességi dossziéban említett 9. 
cikk (1) bekezdés (b) pont (i), (ii) és (iii) 
alpontjainak tartalmazniuk kell az alábbi 
információkat:

(a) az V. mellékletben meghatározott 
információkat gyártónként vagy 
importőrönként évi 1 tonna vagy annál 
nagyobb mennyiségben gyártott vagy 
importált anyagok vonatkozásában;

(a) gyártónként vagy importőrönként évi 1 
tonna vagy annál nagyobb mennyiségben 
gyártott vagy importált anyagok 
vonatkozásában a gyártó vagy importőr 
rendelkezésére álló információkat az anyag 
fizikai-kémiai, emberi egészséget és a 
környezetet érintő tulajdonságairól, 
beleértve legalább az anyagnak az V. 
mellékletben meghatározott fizikai-kémiai 
tulajdonságairól szóló információkat; 

Er. en

Indokolás

Ez a módosítás elrendeli, hogy az 1 és 10 tonna közötti anyagmennyiségek vonatkozásában a 
veszélyességi dosszié által megkövetelt összes rendelkezésre álló információt be kell nyújtani, 
beleértve legalább az anyagnak az V. mellékletben meghatározott fizikai-kémiai 
tulajdonságairól szóló információkat is. 

A költségek csökkentése érdekében az V. mellékletben előírt információkat csak abban az 
olyan anyagok esetében kell megkövetelni, amelyek a (későbbiekben ismertetett) szűrés 
alkalmával nagy kockázatot előidéző anyagoknak minősülnek. Egyéb anyagok 
vonatkozásában csak a már meglevő információkat kell benyújtani (az 5. cikk (4) bekezdés 
módosításához kapcsolódó módosítás).

Módosító: Mojca Drčar Murko

514. módosítás
11. cikk, 1. bekezdés, (a) pont

(a) az V. mellékletben meghatározott 
információkat gyártónként vagy 
importőrönként évi 1 tonna vagy annál 

(a) az anyagnak az V. melléklet 5a. 
pontjában meghatározott fizikai-kémiai 
tulajdonságairól és az V. melléklet 5b. 
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nagyobb mennyiségben gyártott vagy 
importált anyagok vonatkozásában;

pontjában meghatározott egyéb fizikai-
kémiai tulajdonságairól, valamint 
toxikológiai és öko-toxikológiai 
végpontjairól a gyártó vagy importőr 
rendelkezésére álló információkat
gyártónként vagy importőrönként évi 1 
tonna vagy annál nagyobb mennyiségben 
gyártott vagy importált anyagok 
vonatkozásában;

Er. en

Indokolás

Első lépésként az 1-10 tonna mennyiségi tartományba tartozó bejegyeztetésre kötelezettektől 
kell megkövetelni a rendelkezésükre álló összes információ benyújtását. További információk 
begyűjtése a kezdeti alapértékelést és a prioritások meghatározását követően válhat 
szükségessé. Bizonyos fizikai-kémiai tulajdonságok információit (gőznyomás/granulometria, 
eloszlási koefficiens, lobbanási pont, gyúlékonyság, robbanóképesség) minden esetben be kell 
nyújtani, hogy azok alapján meg lehessen tenni az alapvető szállítási és tárolási 
intézkedéseket, valamint alkalmazni lehessen egyszerű expozíciós modelleket.

Módosító: Richard Seeber

515. módosítás
11. cikk, 1. bekezdés, (a) albekezdés

(a) az V. mellékletben meghatározott 
információkat gyártónként vagy 
importőrönként évi 1 tonna vagy annál 
nagyobb mennyiségben gyártott vagy 
importált anyagok vonatkozásában;

(a) az V. mellékletben meghatározott 
információkat gyártónként vagy 
importőrönként évi 1 tonna vagy annál 
nagyobb mennyiségben gyártott vagy 
importált anyagok vonatkozásában, vagy ha 
a piacra bocsátott mennyiség gyártónként 
vagy importőrönként 5 tonna vagy annál 
nagyobb;

Er. de

Indokolás

A rendeletre vonatkozó javaslatban a mennyiségi követelmények alapját évi gyártási (import) 
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mennyiségek képezik. A jelenlegi bejelentési rendszer megtartásában megfelelő figyelmet kell 
fordítani az összmennyiségekre (pl. évi 1 tonna és összesen 5 tonna). 

Módosító: Johannes Blokland

516. módosítás
11. cikk, 1. bekezdés, (b), (c) és (d) albekezdések

(b) az V. és VI. mellékletekben 
meghatározott információkat gyártónként 
vagy importőrönként évi 10 tonna vagy 
annál nagyobb mennyiségben gyártott vagy 
importált anyagok vonatkozásában;

(b) az V. és VI. mellékletekben 
meghatározott információkat gyártónként 
vagy importőrönként évi 100 tonna vagy 
annál nagyobb mennyiségben gyártott vagy 
importált anyagok vonatkozásában, kivéve 
az aggodalomra kis mértékben okot adó 
anyagokat;

(c) az V. és VI. mellékletben meghatározott 
információkat és a VII. mellékletben 
meghatározott információszolgáltatással 
kapcsolatos vizsgálati javaslatot gyártónként 
vagy importőrönként évi 100 tonna vagy 
annál nagyobb mennyiségben gyártott vagy 
importált anyagok vonatkozásában;

(c) az V. és VI. mellékletben meghatározott 
információkat és a VII. mellékletben 
meghatározott információszolgáltatással 
kapcsolatos vizsgálati javaslatot gyártónként 
vagy importőrönként évi 1000 tonna vagy 
annál nagyobb mennyiségben gyártott vagy 
importált anyagok vonatkozásában, kivéve 
az aggodalomra kis mértékben okot adó 
anyagokat és aggodalomra okot adó 
anyagokat;

(d) az V. és VI. mellékletben meghatározott 
információkat és a VII. és VIII. mellékletben 
meghatározott információszolgáltatással 
kapcsolatos vizsgálati javaslatot gyártónként 
vagy importőrönként évi 1000 tonna vagy 
annál nagyobb mennyiségben gyártott vagy 
importált anyagok vonatkozásában.

(d) az V. és VI. mellékletben meghatározott 
információkat és a VII. és VIII. mellékletben 
meghatározott információszolgáltatással
kapcsolatos vizsgálati javaslatot kiemelten 
aggodalomra okot adó anyagok 
vonatkozásában.

Er. nl

Indokolás

Az információnak a mennyiségtől és az aggodalomra okot adó jelleg mértéke szerinti 
besorolástól kell függenie. A javasolt mennyiségek ezért az aggodalomra okot adó jelleg 
mértékével kombinálva vannak megadva (Blokland prioritás csomag).
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Módosító: Richard Seeber

517. módosítás
11. cikk, 1. bekezdés, (b) albekezdés

(b) az V. és VI. mellékletekben 
meghatározott információkat gyártónként 
vagy importőrönként évi 10 tonna vagy 
annál nagyobb mennyiségben gyártott vagy 
importált anyagok vonatkozásában;

(b) az V. és VI. mellékletekben 
meghatározott információkat gyártónként
vagy importőrönként évi 10 tonna vagy 
annál nagyobb mennyiségben gyártott vagy 
importált anyagok vonatkozásában, vagy ha 
a piacra bocsátott mennyiség gyártónként 
vagy importőrönként 50 tonna vagy annál 
nagyobb;

Er. de

Indokolás

A rendeletre vonatkozó javaslatban a mennyiségi követelmények alapját évi gyártási (import) 
mennyiségek képezik. A jelenlegi bejelentési rendszer megtartásában megfelelő figyelmet kell 
fordítani az összmennyiségekre (pl. évi 1 tonna és összesen 50 tonna).

Módosító: Richard Seeber

518. módosítás
11. cikk, 1. bekezdés, (c) albekezdés

(c) az V. és VI. mellékletben meghatározott 
információkat és a VII. mellékletben 
meghatározott információszolgáltatással 
kapcsolatos vizsgálati javaslatot gyártónként 
vagy importőrönként évi 100 tonna vagy 
annál nagyobb mennyiségben gyártott vagy 
importált anyagok vonatkozásában; 

(c) az V. és VI. mellékletben meghatározott 
információkat és a VII. mellékletben 
meghatározott információszolgáltatással 
kapcsolatos vizsgálati javaslatot gyártónként 
vagy importőrönként évi 100 tonna vagy 
annál nagyobb mennyiségben gyártott vagy 
importált anyagok vonatkozásában, vagy ha 
a piacra bocsátott mennyiség gyártónként 
vagy importőrönként 500 tonna vagy annál 
nagyobb;

Er. de
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Indokolás

A rendeletre vonatkozó javaslatban a mennyiségi követelmények alapját évi gyártási (import) 
mennyiségek képezik.  A jelenlegi bejelentési rendszer megtartásában megfelelő figyelmet kell 
fordítani az összmennyiségekre (pl. évi 1 tonna és összesen 500 tonna). 

Módosító: Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

519. módosítás
11. cikk, 1. bekezdés, (c) albekezdés

(c) az V. és VI. mellékletben meghatározott 
információkat és a VII. mellékletben 
meghatározott információszolgáltatással 
kapcsolatos vizsgálati javaslatot gyártónként 
vagy importőrönként évi 100 tonna vagy 
annál nagyobb mennyiségben gyártott vagy 
importált anyagok vonatkozásában;

(c) az V. és VI. mellékletben meghatározott 
információkat, és a VII. mellékletben 
meghatározott nem gerinces állatokkal 
végzett vizsgálatokból származó 
információkat, és a VII. mellékletben 
meghatározott gerinces állatokkal végzett 
vizsgálatokból származó információkat 
gyártónként vagy importőrönként évi 100 
tonna vagy annál nagyobb mennyiségben 
gyártott vagy importált anyagok 
vonatkozásában;

Er. en

Indokolás

Tisztázni kell, hogy a VII. melléklet szerinti minden olyan információt, amely nem kapcsolatos 
gerinces állatokon végzett kísérletekkel, közvetlenül tartalmaznia kell a műszaki 
dokumentációnak. Ezekhez az információkhoz vizsgálati javaslatok benyújtása nem indokolt. 

Módosító: Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

520. módosítás
11. cikk, 1. bekezdés, (d) pont

(d) az V. és VI. mellékletben meghatározott 
információkat és a VII. és VIII. mellékletben 
meghatározott információszolgáltatással 

(d) az V. és VI. mellékletben meghatározott 
információkat, valamint a VII. és VIII. 
mellékletben meghatározott nem gerinces 
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kapcsolatos vizsgálati javaslatot gyártónként 
vagy importőrönként évi 1000 tonna vagy 
annál nagyobb mennyiségben gyártott vagy 
importált anyagok vonatkozásában;

állatokkal végzett vizsgálatokból származó 
információkat, és a VII. és VIII. 
mellékletben meghatározott gerinces 
állatokkal végzett vizsgálatokból származó
információkat gyártónként vagy 
importőrönként évi 1000 tonna vagy annál 
nagyobb mennyiségben gyártott vagy 
importált anyagok vonatkozásában;

Er. en

Indokolás

Tisztázni kell, hogy a VII. és VIII. melléklet szerinti minden olyan információt, amely nem 
kapcsolatos gerinces állatokon végzett kísérletekkel, közvetlenül tartalmaznia kell a műszaki 
dokumentációnak. Ezekhez az információkhoz vizsgálati javaslatok benyújtása nem indokolt. 

Módosító: Richard Seeber

521. módosítás
11. cikk, 1. bekezdés, (d) pont

(d) az V. és VI. mellékletben meghatározott 
információkat és a VII. és VIII. mellékletben 
meghatározott információszolgáltatással 
kapcsolatos vizsgálati javaslatot gyártónként 
vagy importőrönként évi 1000 tonna vagy 
annál nagyobb mennyiségben gyártott vagy 
importált anyagok vonatkozásában. 

(d) az V. és VI. mellékletben meghatározott 
információkat és a VII. és VIII. mellékletben 
meghatározott információszolgáltatással 
kapcsolatos vizsgálati javaslatot gyártónként 
vagy importőrönként évi 1000 tonna vagy 
annál nagyobb mennyiségben gyártott vagy 
importált anyagok vonatkozásában, vagy ha 
a piacra bocsátott mennyiség gyártónként 
vagy importőrönként 5000 tonna vagy 
annál nagyobb.

Er. de

Indokolás

A rendeletre vonatkozó javaslatban a mennyiségi követelmények alapját évi gyártási (import) 
mennyiségek képezik. A jelenlegi bejelentési rendszer megtartásában megfelelő figyelmet kell 
fordítani az összmennyiségekre (pl. évi 1 tonna és összesen 5000 tonna). 



PE 357.817v01-00

külső fordítás

110/161 AM\565897HU.doc

HU

Módosító: John Bowis, Ria Oomen-Ruijten + Guido Sacconi

522. módosítás
11. cikk, 2. bekezdés

2. Amint egy már bejegyzett anyag 
mennyisége eléri a következő mennyiségi 
küszöböt, az (1) bekezdés szerint 
megkövetelt megfelelő kiegészítő 
információkat valamint az ilyen kiegészítő 
információk alapján a többi bejegyzési elem 
aktualizálását be kell nyújtani az 
Ügynökségnek.

2. Amint egy már bejegyzett anyag 
mennyisége eléri a következő mennyiségi 
küszöböt, az (1) bekezdés szerint 
megkövetelt megfelelő kiegészítő 
információkat valamint az ilyen kiegészítő 
információk alapján a többi bejegyzési elem  
aktualizálását be kell nyújtani az 
Ügynökségnek. A benyújtandó kiegészítő 
információkat a bejegyeztetésre kötelezett 
és az Ügynökség közötti megállapodásban 
rögzített határidőn belül az anyagnak a 
gyártó/importőr általi piacra bocsátásával 
párhuzamosan kell az Ügynökség számára 
benyújtani.

Er. en

Indokolás

Célszerű az Ügynökség és a bejegyeztetésre kötelezettek számára valamilyen támpontot 
nyújtani a kiegészítő információk benyújtási határidejére vonatkozóan (Bowis és mások).

A bejegyeztetésre kötelezettnek és az Ügynökségnek meg kell állapodnia egy további 
határidőben a kiegészítő információk benyújtásához (Sacconi).

Módosító: Johannes Blokland

523. módosítás
11. cikk, 2. bekezdés

2. Amint egy már bejegyzett anyag 
mennyisége eléri a következő mennyiségi 
küszöböt, akkor az 1. bekezdés szerint 
megkövetelt megfelelő kiegészítő 

2. Amint egy már bejegyzett anyag 
mennyisége eléri a következő mennyiségi 
küszöböt, vagy új adatok miatt az 
aggodalomra okot adó jelleg mértékében 
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információkat valamint az ilyen kiegészítő 
információk alapján a többi bejegyzési elem 
aktualizálását be kell nyújtani az 
Ügynökségnek.

változások következnek be, akkor az 1. 
bekezdés szerint megkövetelt megfelelő 
kiegészítő információkat valamint az ilyen 
kiegészítő információk alapján a többi 
bejegyzési elem aktualizálását továbbítani 
kell az Ügynökségnek.

Er. nl

Indokolás

Az információnak a mennyiségtől és az aggodalomra okot adó jelleg mértéke szerinti 
besorolástól kell függenie. A javasolt mennyiségek ezért az aggodalomra okot adó jelleg 
mértékével kombinálva vannak megadva (Blokland prioritás csomag).

Módosító: Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González, Marcello Vernola és 
Amalia Sartori

524. módosítás
11. cikk, 2a. bekezdés (új) 

2a. Elsőbbséget kell biztosítani az in vitro 
módszerek alkalmazásának, valamint a 
molekulaszerkezet és a biológiai hatás 
közötti (kvantitatív) összefüggési modellek
((Q)SAR) vizsgálatának. Ebből a célból a 
Bizottság a társaságok rendelkezésére 
bocsátja a vizsgálatok, adatbázisok és 
jóváhagyott modellek listáját.

Er. es

Indokolás

Az isprai kutatóközpontnak köszönhetően a Bizottság elegendő kutatási és fejlesztési 
kapacitással rendelkezik a jóváhagyott módszerek katalógusának az összeállításához az 
állatkísérletek alkalmazásának elkerülése érdekében. A Bizottság törzskönyv használatával 
figyelemmel kísérheti az adatbázisokat és jóváhagyott (Q)SAR modelleket. Az eredmények 
megismétlésével azok megfelelő használatának a Bizottság általi megerősítése is lehetséges.
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Módosító: Mojca Drčar Murko

525. módosítás
11. cikk, 2a. bekezdés (új) 

2a. Egy anyag évi mennyiségének a 
megállapítása bevezetésre kerülő új anyag 
esetében a bejegyzési dosszié benyújtását 
megelőző három év folyamán gyártott vagy 
importált mennyiség átlaga alapján 
történik.

Er. en

Indokolás

Az információ iránti követelmények mennyiségi küszöb túllépésekor növekszenek. Ennek a 
következményei arányosan egyre jelentősebbek a 1 és 10 tonna küszöbértékek átlépésekor. 
Ezért szükséges a kis- és középvállalkozások számára egy bizonyos fokú rugalmasságot 
biztosítani, különösen a beszerzések időszakában. Átlagosan egy 3 éves időszak biztosítja, 
hogy a bejegyeztetési követelmények alkalmazása csak akkor következik be, amikor a 
bejegyeztetésre kötelezett következetesen átlépte a kérdéses mennyiségi küszöbértéket.

Módosító: Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González és Marcello Vernola,

526. módosítás
12. cikk, 1. bekezdés

1. Anyagok belső tulajdonságaival 
kapcsolatos információk vizsgálatoktól 
eltérő, más eszközökkel is kinyerhetők, 
különösen a molekulaszerkezet és a 
biológiai hatás közötti kvalitatív vagy 
kvantitatív összefüggési modellek
használatából, vagy szerkezeti szempontból 
rokon anyagok információiból, amennyiben 
a XI. mellékletben előírt feltételek 
teljesülnek.

1. Anyagok belső tulajdonságaival 
kapcsolatos információk vizsgálatoktól 
eltérő, más eszközökkel is kinyerhetők, 
különösen a molekulaszerkezet és a 
biológiai hatás közötti kvalitatív vagy 
kvantitatív összefüggési modellek
használatából, vagy szerkezeti szempontból 
rokon anyagok információiból, vagy 
jóváhagyott (Q)SAR modellekből,
amennyiben a XI. mellékletben előírt 
feltételek teljesülnek.

Er. es
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Indokolás

Az Ügynökség célkitűzései egyikének a megvalósítása érdekében.

Módosító: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, 
Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis

527. módosítás
12. cikk, 2. bekezdés, 1a. albekezdés (új) 

Ezek a módszerek a gerinces állatokon 
végzett kísérletek alkalmazásának és az 
érintett állatok számának a csökkentése 
céljából rendszeres felülvizsgálaton és 
javításon esnek át. Különösen ha az 
Alternatív Módszerek Validálásával 
Foglalkozó Európai Központ (ECVAM) egy 
alternatív vizsgálati módszert érvényesnek 
és szabályzói elfogadtatásra alkalmasnak 
nyilvánít, akkor az Ügynökség 14 napon 
belül benyújt egy határozattervezetet e 
rendelet vonatkozó mellékletének vagy 
mellékleteinek a módosításairól az 
állatkísérletek alternatív módszerrel történő 
felváltása céljából.

Er. en

Indokolás

Felváltja a jelentéstervezet 22. módosítását. Amikor az ECVAM egy alternatív vizsgálati 
módszer érvényességének az ellenőrzését igazolta, a vizsgálati módszereket automatikusan 
frissíteni kell.

Módosító: Holger Krahmer és Jorgo Chatzimarkakis

528. módosítás
12. cikk, 3. bekezdés
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3. A laboratóriumi vizsgálatokat és 
elemzéseket a 87/18/EGK irányelvben 
meghatározott helyes laboratóriumi 
gyakorlat és a 86/609/EGK irányelv 
előírásai alapján kell elvégezni.

3. A laboratóriumi vizsgálatokat és 
elemzéseket a 87/18/EGK irányelvben 
meghatározott helyes laboratóriumi 
gyakorlat és a 86/609/EGK irányelv 
előírásai alapján kell elvégezni. Az első 
mondat nem alkalmazandó az e rendelet 
hatályba lépését megelőzően elvégzett 
laboratóriumi vizsgálatok és elemzések 
vonatkozásában; ugyanakkor azonban, és 
csak abban az esetben, ha az eredmények 
érvényessége vonatkozásában megfelelően 
megindokolt kétségek merülnek fel, akkor 
az Ügynökség megkövetelheti kiegészítő 
vizsgálatok vagy elemzések elvégzését.

Er. de

Indokolás

Minden már rendelkezésre álló adatot el kell fogadni a REACH rendszerben, még abban az 
esetben is, ha az adatokat a helyes laboratóriumi gyakorlat (GLP) alapelvei szerint nem 
vetették alá elemzésnek. A vegyi anyagokkal kapcsolatos meglevő törvények biztosították, 
hogy anyagok széles választékának az információi az EU területén belül rendelkezésre állnak. 
A cégeket teljes mértékben mentesíteni kell minden olyan kötelezettség alól, amely ezeknek az 
adatoknak az ismételt benyújtását célozza – ami fölösleges és szükségtelenül bürokratikus 
eljárást eredményezne. Ez az intézkedés elkerülhetővé teheti sok állatkísérlet alkalmazását is. 

Módosító: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Renate 
Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

529. módosítás
12. cikk, 3. bekezdés

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

3. Gerinces állatokon új laboratóriumi
vizsgálatokat a 87/18/EGK irányelvben 
meghatározott helyes laboratóriumi 
gyakorlat és a 86/609/EGK irányelv 
előírásai alapján kell elvégezni.

Er. en
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Indokolás

Annak előírása, hogy az összes vizsgálatot a GLP-normáknak megfelelően kell elvégezni 
szükségtelenül megnöveli a költségeket, mivel a vizsgálatok „házon belüli” elvégzése 
általában olcsóbb, mint a GLP-minősítésű laboratóriumokban elvégzett vizsgálatok. Gerinces 
állatokon végzett kísérletek vonatkozásában mentesítés alkalmazása szükséges.

Módosító: Chris Davies

530. módosítás
12. cikk, 4. bekezdés, 1. albekezdés

4. Ha egy anyag már bejegyzett, az új 
bejegyeztetésre kötelezett jogosult arra, 
hogy az ugyanazon anyag vonatkozásában 
korábban benyújtott tanulmányokra és 
vizsgálati jegyzőkönyvekre (a továbbiakban 
“tanulmányok”) hivatkozzon, amennyiben 
bizonyítani tudja, hogy a mostani bejegyzés 
tárgyát képező anyag megegyezik a 
korábban bejegyzett anyaggal, beleértve 
annak tisztasági fokát és az idegen anyagok 
jellegét, és hogy képes benyújtani egy 
hozzáférési engedélyt az előző 
bejegyeztetésre kötelezett(k)tól, amely 
engedélyezi a tanulmányok felhasználását.

4. Ha egy anyag már bejegyzett, az új 
bejegyeztetésre kötelezett jogosult arra, 
hogy az ugyanazon anyag vonatkozásában 
korábban benyújtott tanulmányokra és 
vizsgálati jegyzőkönyvekre (a továbbiakban 
“tanulmányok”) hivatkozzon, amennyiben 
bizonyítani tudja, hogy a mostani bejegyzés 
tárgyát képező anyag megegyezik a 
korábban bejegyzett anyaggal, beleértve 
annak tisztasági fokát és az idegen anyagok 
jellegét, és benyújt egy hozzáférési 
engedélyt az előző bejegyeztetésre 
kötelezett(k)tól, amely engedélyezi a 
tanulmányok felhasználását.

Er. en

Indokolás

Ez a módosítás biztosítja az adatmegosztás kiterjesztését a nem állatkísérletekből nyert 
információkra. 

Módosító: John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

531. módosítás
12. cikk, 4. bekezdés, 1. albekezdés
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4. Ha egy anyag már bejegyzett, az új 
bejegyeztetésre kötelezett jogosult arra, 
hogy az ugyanazon anyag vonatkozásában 
korábban benyújtott tanulmányokra és 
vizsgálati jegyzőkönyvekre (a továbbiakban 
“tanulmányok”) hivatkozzon, amennyiben 
bizonyítani tudja, hogy a mostani bejegyzés 
tárgyát képező anyag megegyezik a 
korábban bejegyzett anyaggal, beleértve 
annak tisztasági fokát és az idegen anyagok 
jellegét, és hogy képes benyújtani 
hozzáférési engedélyt az előző 
bejegyeztetésre kötelezett(k)tól, amely 
engedélyezi a tanulmányok felhasználását.

4. Ha egy anyag már bejegyzett, az új 
bejegyeztetésre kötelezett jogosult arra, 
hogy az ugyanazon anyag vonatkozásában 
korábban benyújtott tanulmányokra és 
vizsgálati jegyzőkönyvekre (a továbbiakban 
“tanulmányok”) hivatkozzon, amennyiben 
bizonyítani tudja, hogy a mostani bejegyzés 
tárgyát képező anyag megegyezik a 
korábban bejegyzett anyaggal a tisztasági 
fok tekintetében és az idegen anyagok 
jellegét illetően, amelyek hasonlóak, tehát 
amelyek nem módosítják az anyag toxicitási
jellemzőit, és hogy képes benyújtani 
hozzáférési engedélyt az előző 
bejegyeztetésre kötelezett(k)tól, amely 
engedélyezi a tanulmányok felhasználását.

Er. en

Indokolás

A gyakorlatban nagyon nehéz mindig pontosan ugyanolyan tisztaságú anyagot előállítani még 
ugyanabban az üzemben is. Mindezeken túl több társaság eltérő eljárásokat alkalmazhat 
ugyanannak az anyagnak az előállításában, amelyek mindegyikének eltérő lesz a tisztasági 
foka és az anyagban megtalálható idegen anyagok jellege, azonban az anyag toxicitási 
jellemzői nem változnak meg. Ennek a módosításnak a célja a REACH által lefedett anyagok 
többszörös bejegyzésének az elkerülése, ami indokolatlanul megkétszerezi a munkát és az 
állatkísérleteket. 

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

532. módosítás
12. cikk, 4. bekezdés, 1. albekezdés

4. Ha egy anyag már bejegyzett, az új 
bejegyeztetésre kötelezett jogosult arra, 
hogy az ugyanazon anyag vonatkozásában 
korábban benyújtott tanulmányokra és 
vizsgálati jegyzőkönyvekre (a továbbiakban 
“tanulmányok”) hivatkozzon, amennyiben 
bizonyítani tudja, hogy a mostani bejegyzés 
tárgyát képező anyag megegyezik a 

4. Ha egy anyag már bejegyzett, az új 
bejegyeztetésre kötelezett jogosult arra, 
hogy az ugyanazon anyag vonatkozásában 
korábban benyújtott tanulmányokra és 
vizsgálati jegyzőkönyvekre (a továbbiakban 
“tanulmányok”) hivatkozzon, amennyiben 
bizonyítani tudja, hogy a mostani bejegyzés 
tárgyát képező anyag megegyezik a 
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korábban bejegyzett anyaggal, beleértve 
annak tisztasági fokát és az idegen anyagok 
jellegét, és hogy képes benyújtani 
hozzáférési engedélyt az előző 
bejegyeztetésre kötelezett(k)tól, amely 
engedélyezi a tanulmányok felhasználását.

korábban bejegyzett anyaggal. Az anyag 
ugyanolyan anyagnak tekintendő, ha a 
tisztasági foka és az idegen anyagok jellege 
hasonló és nem módosítja a toxicitási 
jellemzőket. Az új bejegyeztetésre kötelezett 
köteles az előző bejegyeztetésre 
kötelezett(k)tól származó hozzáférési 
engedélyt benyújtani, amely engedélyezi a 
tanulmányok felhasználását.

Er. en

Indokolás

Ez a módosítás jelentős mértékben javítani fogja a rendelet használhatóságát. Mivel az első 
bejegyeztetésre kötelezettnek kell az anyag tisztaságával kapcsolatos információt benyújtani 
(IV.2. melléklet) , ez biztosítja, hogy az anyagot nem kell többször bejegyeztetni egyszerűen 
azzal az indoklással, hogy az anyag tisztasági foka vagy az idegen anyagok jellege 
megváltozott anélkül, hogy azok az anyag toxicitási jellemzőit negatív módon befolyásolnák. 

Módosító: Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, Alessandro Foglietta, 

Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini és Sergio Berlato

533. módosítás
12. cikk, 4. bekezdés, 1. albekezdés

4. Ha egy anyag már bejegyzett, az új 
bejegyeztetésre kötelezett jogosult arra, 
hogy az ugyanazon anyag vonatkozásában 
korábban benyújtott tanulmányokra és 
vizsgálati jegyzőkönyvekre (a továbbiakban 
“tanulmányok”) hivatkozzon, amennyiben 
bizonyítani tudja, hogy a mostani bejegyzés 
tárgyát képező anyag megegyezik a 
korábban bejegyzett anyaggal, beleértve 
annak tisztasági fokát és az idegen anyagok 
jellegét, és hogy képes benyújtani 
hozzáférési engedélyt az előző 
bejegyeztetésre kötelezett(k)tól, amely 
engedélyezi a tanulmányok felhasználását.

4. Ha egy anyag már bejegyzett, az új 
bejegyeztetésre kötelezett jogosult arra, 
hogy az ugyanazon anyag vonatkozásában 
korábban benyújtott tanulmányokra és 
vizsgálati jegyzőkönyvekre (a továbbiakban 
“tanulmányok”) hivatkozzon, amennyiben 
bizonyítani tudja, hogy a mostani bejegyzés 
tárgyát képező anyag megegyezik a 
korábban bejegyzett anyaggal, beleértve 
annak tisztasági fokát és az idegen anyagok 
jellegét, és hogy benyújt hozzáférési 
engedélyt az előző bejegyeztetésre 
kötelezett(k)tól.
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Er. it

Indokolás

Garantálni kell a hozzáférést nem állatokon végzett kísérletekből származó adatokhoz 
ugyanúgy, amint az állatokon végzett kísérletek vonatkozásában már megkövetelt. Ez a 
módosítás a II. cím: Anyagok bejegyzése című rész cikkeinek egyéb módosításaihoz 
kapcsolódik. (Vernola és mások).

Ennek a módosításnak a célja a jogállás egyértelművé tétele; az eredeti megfogalmazás 
zavart idézhet elő (Foglietta és mások).

Módosító: Werner Langen

534. módosítás
12. cikk, 4. bekezdés, első albekezdés

4. Ha egy anyag már bejegyzett, az új 
bejegyeztetésre kötelezett jogosult arra, 
hogy az ugyanazon anyag vonatkozásában 
korábban benyújtott tanulmányokra és 
vizsgálati jegyzőkönyvekre (a továbbiakban 
“tanulmányok”) hivatkozzon, amennyiben 
bizonyítani tudja, hogy a mostani bejegyzés 
tárgyát képező anyag megegyezik a 
korábban bejegyzett anyaggal, beleértve 
annak tisztasági fokát és az idegen anyagok 
jellegét, és hogy képes benyújtani 
hozzáférési engedélyt az előző 
bejegyeztetésre kötelezett(k)tól, amely 
engedélyezi a tanulmányok felhasználását.

4. Ha egy anyag már bejegyzett, az új 
bejegyeztetésre kötelezett jogosult arra, 
hogy az ugyanazon anyag vonatkozásában 
korábban benyújtott tanulmányokra és 
vizsgálati jegyzőkönyvekre (a továbbiakban 
“tanulmányok”) hivatkozzon, amennyiben 
bizonyítani tudja, hogy a mostani bejegyzés 
tárgyát képező anyag megegyezik a 
korábban bejegyzett anyaggal, beleértve 
annak tisztasági fokát és az idegen anyagok 
jellegét, és hogy képes benyújtani 
hozzáférési engedélyt az előző 
bejegyeztetésre kötelezett(k)tól, amely 
engedélyezi a tanulmányok felhasználását.
A költségek későbbi megfelelő arányú 
megosztásának a kezelése az Ügynökség 
feladata.

Er. de

Indokolás

A vállalkozók és fogyasztók számára garantálni kell a jogbiztonságot.
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Módosító: Karin Scheele, Carl Schlyter, Caroline Lucas és Hiltrud Breyer

535. módosítás
13. cikk, 1. bekezdés, első albekezdés

1. A 98/24/EK irányelv 4. cikkének sérelme 
nélkül az e fejezet rendelkezései szerint 
bejegyeztetési kötelezettség alá eső minden 
anyaghoz vegyi anyagbiztonsági értékelést 
kell készíteni és vegyi anyagbiztonsági 
jegyzőkönyvet kell kiállítani ha a 
bejegyeztetésre kötelezett ilyen anyagot évi 
10 tonna vagy annál nagyobb 
mennyiségben állít elő vagy importál. 

1.  A 98/24/EK irányelv 4. cikkének sérelme 
nélkül, az e fejezet rendelkezései szerint 
bejegyeztetési kötelezettség alá eső minden 
anyaghoz vegyi anyagbiztonsági értékelést 
kell készíteni és vegyi anyagbiztonsági 
jegyzőkönyvet kell kiállítani. 

Er. de

Indokolás

A munkavállalók, fogyasztók és a környezet számára a vegyi anyagbiztonsági értékelés az 
értékelés eredményein alapuló vegyi anyagbiztonsági jegyzőkönyv alapvető fontosságú a 
vegyi anyagok biztonságos használata szempontjából. Ezek a kockázatkezelő intézkedések 
(lásd I. melléklet) felbecsülhetetlen értékkel járulnak hozzá a munkahelyi biztonsághoz. A 
módosítás ezért azt indítványozza, hogy a vegyi anyagbiztonsági értékelést és a vegyi 
anyagbiztonsági jegyzőkönyvet kötelezővé kell tenni a 2. fejezet értelmében bejegyeztetendő 
összes anyag vonatkozásában (Scheele).

Az anyagok biztonsági értékelésére vonatkozó kötelezettség 10 tonnánál nagyobb 
mennyiségekre korlátozása elfogadhatatlan. Ez mindenek előtt azt jelentené, hogy a REACH 
alkalmazási körébe tartotó anyagok kétharmad része esetében nem történne meg a bejegyzés 
keretében benyújtott adatok kiértékelése az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt 
hatások tekintetében. Mindezeken túlmenően még veszélyes anyagok esetében sem követelnék 
meg az expozíció mértékére utaló adatok benyújtását. Az expozíció információinak hiányában
nem lenne lehetséges a munkavállalóknak vagy fogyasztóknak a veszélyes anyagoktól való 
megvédését szolgáló megfelelő kockázatkezelési intézkedések meghatározása. (Schlyter és 
mások).
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Módosító: Mary Honeyball + Jonas Sjöstedt + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + 
Richard Seeber

536. módosítás
13. cikk, 1. bekezdés, 1. albekezdés

1. A 98/24/EK irányelv 4. cikkének sérelme 
nélkül, az e fejezet rendelkezései szerint 
bejegyeztetési kötelezettség alá eső minden 
anyaghoz vegyi anyagbiztonsági értékelést 
kell készíteni és vegyi anyagbiztonsági 
jegyzőkönyvet kell kiállítani ha a 
bejegyeztetésre kötelezett ilyen anyagot évi 
10 tonna vagy annál nagyobb mennyiségben 
állít elő vagy importál.

1. A 98/24/EK irányelv 4. cikkének sérelme 
nélkül, az e fejezet rendelkezései szerint 
bejegyeztetési kötelezettség alá eső minden 
anyaghoz vegyi anyagbiztonsági értékelést 
kell készíteni és vegyi anyagbiztonsági 
jegyzőkönyvet kell kiállítani ha a 
bejegyeztetésre kötelezett ilyen anyagot évi 
1 tonna vagy annál nagyobb mennyiségben 
állít elő vagy importál.

Er. en

Indokolás

Az évi 1-10 tonna mennyiségben előállított vegyi anyagok vonatkozásában megkövetelt
információ nem megfelelő. Azok alapján nem azonosíthatók a kiemelten aggodalomra okot 
adó vagy az emberi egészség tekintetésben káros anyagok kritériumainak való megfelelőség. 
A REACH az Internet-elérhetőséget követően 3 vizsgálat és a vegyi anyagbiztonsági 
jegyzőkönyv elhagyása miatt jelentős mértékben gyengült. Ez az információhiány oda vezet, 
hogy a REACH nem követeli meg sokféle évi 1-10 tonna mennyiségben gyártott anyaghoz 
biztonsági adatlap használatát. Ilyen alapinformációk hiányában a továbbfeldolgozó 
felhasználók nehezen fogják végrehajtani a dolgozók védelmét szolgáló kockázatkezelési 
intézkedéseket (Honeyball, Jørgensen és mások).

Ez a módosítás biztosítja, hogy a vegyi anyagok gyártói hozzá fognak férni az 
alapinformációkhoz az összes 1 tonnánál nagyobb mennyiségben gyártott anyag 
vonatkozásában a vegyi anyagbiztonsági jegyzőkönyv formájában. Ez szükséges az ilyen vegyi 
anyagokkal például ruhafestékek vagy háztartási tisztítószerek formájában érintkező 
szakmabeliek és fogyasztók védelmét szolgáló kockázatkezelési intézkedések végrehajtásának 
a biztosítása érdekében. (Sjöstedt) .

A vegyi anyagbiztonsági jegyzőkönyv elkészítését kötelezővé kell tenni évi 1 tonnánál nagyobb 
mennyiségben gyártott anyagok vonatkozásában, mivel ez az új szabályzói okmány alapvető 
fontosságú a kockázatkezelési és kockázatmegelőző stratégiák meghatározásában. Sok - pl. 
erősen toxikus - anyag már akkor is nagy kockázatot idézhet elő, ha csak nagyon kis 
mennyiségben van jelen, természetesen 1 tonnánál sokkal kisebb mennyiségben. A vegyi 
anyagbiztonsági jegyzőkönyvek alkalmazása nagyobb 1 tonnánál nagyobb mennyiségben 
gyártott anyagok vonatkozásában létfontosságú követelmény a munkahelyi biztonság 
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garantálásához. A Bizottság javaslatában az 1 tonna és 10 tonna közötti 
anyagmennyiségekhez indítványozott intézkedések rést ütnek a védelmi rendszeren (Seeber).

Módosító: Holger Krahmer

537. módosítás
13. cikk, 1. bekezdés, 1. albekezdés

1. A 98/24/EK irányelv 4. cikkének sérelme 
nélkül, az e fejezet rendelkezései szerint 
bejegyeztetési kötelezettség alá eső minden 
anyaghoz vegyi anyagbiztonsági értékelést 
kell készíteni és vegyi anyagbiztonsági 
jegyzőkönyvet kell kiállítani ha a 
bejegyeztetésre kötelezett ilyen anyagot évi 
10 tonna vagy annál nagyobb mennyiségben 
állít elő vagy importál.

1. A 98/24/EK irányelv 4. cikkének sérelme 
nélkül, az e fejezet rendelkezései szerint 
bejegyeztetési kötelezettség alá eső minden 
anyaghoz vegyi anyagbiztonsági értékelést 
kell készíteni és vegyi anyagbiztonsági 
jegyzőkönyvet kell kiállítani ha a 
bejegyeztetésre kötelezett ilyen anyagot évi 
100 tonna vagy annál nagyobb 
mennyiségben állít elő vagy importál.

Er. de

Indokolás

A vegyi anyagbiztonsági jegyzőkönyv kötelező elkészítését kiváltó mennyiséget évi 100 
tonnában kell meghatározni. Ez elősegíti a kis- és középvállalkozások terheinek a 
csökkentését.

Módosító: Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký

538. módosítás
13. cikk, 2. bekezdés, bevezetés

2. Az 1. bekezdés szerinti vegyi 
anyagbiztonsági értékelést nem szükséges 
elvégezni készítményben jelen levő anyag 
vonatkozásában, ha az anyag koncentrációja 
a készítményben kisebb, mint az alábbiak 
közül a legkisebb érték:

2. Az 1. bekezdés szerinti vegyi 
anyagbiztonsági értékelést nem szükséges 
elvégezni készítményben vagy árucikkben
jelen levő anyag vonatkozásában, ha az 
anyag koncentrációja a készítményben vagy 
árucikkben kisebb, mint az alábbiak közül a 
legkisebb érték:

Er. en
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Indokolás

Árucikkekben jelen levő anyagok vonatkozásában koncentráció határértékeket is meg kell 
adni. A javaslat szerinti árucikkekben jelen levő anyagok alapján a megkülönböztetést 
toxikológiai és öko-toxikológiai kritériumok nem indokolják. Készítményekben jelen levő 
anyagokkal ellentétben továbbá az árucikkekben jelen levő anyagok expozíciójának a 
kimutatásához kioldó közeg alkalmazása szükséges, emiatt az expozíció még korlátozottabb. 
Ez a módosítás összhangban van az EK árucikkekkel kapcsolatos hatályos jogszabályaival.

Módosító: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

539. módosítás
13. cikk, 2. bekezdés, bevezetés

2. Az 1. bekezdés szerinti vegyi 
anyagbiztonsági értékelést nem szükséges 
elvégezni készítményben jelen levő anyag 
vonatkozásában ha az anyag koncentrációja 
a készítményben kisebb, mint az alábbiak 
közül a legkisebb érték:

2. Az 1. bekezdés szerinti vegyi 
anyagbiztonsági értékelést nem szükséges 
elvégezni készítményben jelen levő anyag 
vonatkozásában ha a készítmény nem 
minősül veszélyes anyagnak, vagy ha az 
anyag koncentrációja a készítményben
kisebb, mint az alábbiak közül a legkisebb 
érték:

Er. en

Indokolás

Az értékelés elvégzésének elkerülése érdekében készítményekben jelen levő olyan anyagok 
vonatkozásában, amelyek nem felelnek meg a vegyi anyagbiztonsági értékelésekkel és vegyi 
anyagbiztonsági jegyzőkönyvekkel kapcsolatos rendelkezésekben előírt veszélyes 
minősítésnek.

Módosító: Johannes Blokland

540. módosítás
13. cikk, 2. bekezdés, (f) albekezdés

(f) 0,1%, ha az anyag megfelel a XII. (f) 0,1%, ha a kérdéses anyag kiemelten 
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mellékletben előírt kritériumoknak. aggodalomra okot adó anyag.

Er. nl

Indokolás

A PBT és vPvB anyagok kiemelten aggodalomra okot adó anyagok (Blokland prioritás 
csomag).

Módosító: Johannes Blokland

541. módosítás
13. cikk, 3. bekezdés, (d) albekezdés

(d) PBT és vPvB kiértékelés. (d) az aggodalomra okot adó jelleg 
mértékének kiértékelése.

Er. nl

Indokolás

A PBT és vPvB anyagok kiemelten aggodalomra okot adó anyagok. A PBT és vPvB 
kiértékelést az aggodalomra okot adó jelleg mértékének a kiértékelése váltotta fel (Blokland 
prioritás csomag).

Módosító: Jonas Sjöstedt

542. módosítás
13. cikk, 3. bekezdés, (da) és (db) pont (új)

(e) expozícióértékelés;
(f) kockázati jelleg meghatározás.

Er. en
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Indokolás

Ennek a módosításnak a célja az eljárás egyszerűsítése az összes vegyi anyagbiztonsági 
jegyzőkönyvbe beépítendő expozícióértékelés kockázati jelleg meghatározás hozzáadásával.

Módosító: Jonas Sjöstedt

543. módosítás
13. cikk, 4. bekezdés

4. Ha a 3. bekezdés (a) - (d) lépéseinek a 
végrehajtása eredményeképpen a gyártó 
vagy importőr azt állapítja meg, hogy az 
anyag a 67/548/EGK irányelvvel 
összhangban kielégíti a veszélyes minősítés 
kritériumait vagy megfelel a PBT vagy 
vPvB anyagok kritériumainak, akkor a 
vegyi anyagbiztonsági kiértékelésnek 
tartalmaznia kell a következő kiegészítő 
lépéseket:

Törölve

(a) expozícióértékelés;
(b) kockázati jelleg meghatározás.
Az expozícióértékelést és a kockázati jelleg 
meghatározást a gyártó vagy importőr általi 
összes azonosított használatra alkalmazni 
kell.

Er. en

Indokolás

Ennek a módosításnak a célja az eljárás egyszerűsítése az összes vegyi anyagbiztonsági 
jegyzőkönyvbe beépítendő expozícióértékelés kockázati jelleg meghatározás hozzáadásával.

Módosító: Johannes Blokland

544. módosítás
13. cikk, 4. bekezdés, bevezetés
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4. Ha a 3. bekezdés (a) - (d) pontjainak a 
végrehajtása eredményeképpen a gyártó 
vagy importőr azt állapítja meg, hogy az 
anyag a 67/548/EGK irányelvvel 
összhangban kielégíti a veszélyes minősítés 
kritériumait vagy megfelel a PBT vagy vPvB 
anyagok kritériumainak, akkor a vegyi 
anyagbiztonsági kiértékelésnek tartalmaznia 
kell a következő kiegészítő lépéseket:

4. Ha a 3. bekezdés (a) - (d) pontjainak a 
végrehajtása eredményeképpen a gyártó 
vagy importőr azt állapítja meg, hogy az 
anyag a 67/548/EGK irányelvvel 
összhangban kielégíti a veszélyes minősítés 
kritériumait vagy megfelel a kiemelten 
aggodalomra okot adó anyagok
kritériumainak, akkor a vegyi 
anyagbiztonsági kiértékelésnek tartalmaznia 
kell a következő kiegészítő lépéseket:

Er. nl

Indokolás

PBT és vPvB anyagok kiemelten aggodalomra okot adó anyagok (Blokland prioritás csomag). 

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

545. módosítás
13. cikk, 4. bekezdés, 2. albekezdés

Az expozícióértékelést és a kockázati jelleg 
meghatározását a gyártó vagy importőr 
általi összes azonosított felhasználásra
vonatkozóan alkalmazni kell.

Az expozícióértékelést és a kockázati jelleg 
meghatározását a gyártó vagy importőr 
általi évi 1 tonna vagy annál nagyobb 
mennyiségű azonosított felhasználásra 
vonatkozóan kell alkalmazni.

Er. en

Indokolás

Javítja a használhatóságot a vegyi anyagbiztonsági jegyzőkönyvben figyelembe veendő 
felhasználások egy tonna és annál nagyobb mennyiségekre korlátozásával. A Bizottság 
javaslata szerint a felhasználással foglalkozni kell rendkívül kis mennyiségek esetében is.
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Módosító: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, 
Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges 

546. módosítás
13. cikk, 4a. bekezdés (új) 

4a. A vegyi anyagbiztonsági jegyzőkönyv 
(CSR) értékelési eredményeket tartalmaz az 
alábbiak vonatkozásában:
(a) a bejegyeztetésre kötelezett 
megállapítását arra vonatkozóan, hogy az 
anyag nem aggodalomra okot adó jellegű 
és értékelésre mindaddig nincs szükség, 
amíg új információk alapján a kockázatban 
változás nem következik be; vagy 
(b) a bejegyeztetésre kötelezett vizsgálat 
elvégzésére vonatkozó javaslatát kiegészítő 
információk megszerzése céljából, ha azt a 
VII. – IX. mellékletek alkalmazása alapján 
a bejegyeztetésre kötelezett szükségesnek 
ítéli meg.

Er. en

Indokolás

A bejegyeztetésre kötelezett teljes körű és kizárólagos felelősséggel tartozik ennek a 
lépésenkénti kockázatelemzésnek a levezetéséért. Ha a rendelkezésre álló információ nem 
elegendő a biztonságos használat igazolására, akkor a bejegyeztetésre kötelezett feladata egy 
vizsgálati javaslat kidolgozása, amelyet be kell nyújtani az Ügynökség számára a 
bejegyeztetési eljárás folyamán. A vizsgálati javaslatok nélkül az Ügynökség számára 
benyújtott vizsgálati dossziét alapvetően „nem aggodalomra okot adó” jelleg jelzésének 
tekinthető. A bejegyeztetésre kötelezett a felelős a dosszié tartalmáért és az információkból 
levont következtetésekért. Ilyen következtetés lehet, hogy a bejegyeztetésre kötelezett egy 
anyag bizonyos alkalmazásokban való felhasználását kezelhetetlen kockázatok miatt nem 
tudja támogatni.
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Módosító: Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, Alessandro Foglietta, 

Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini és Sergio Berlato

547. módosítás
13. cikk, 5. bekezdés, (a) albekezdés

(a) élelmiszerrel érintkező anyagok a 
89/109/EGK irányelv alkalmazási körében;

törölve

Er. it

Indokolás

A vegyi anyagbiztonsági jegyzőkönyv a bejegyzési dosszié részét képezi és alkalmazása nem 
szükséges a rendelet alkalmazási körén kívül eső anyagok vonatkozásában. Olyan anyagokat, 
amelyeket megfelelően integrált rendelkezések már lefednek, kívül kell hagyni a REACH 
alkalmazási körén. Ez a módosítás a II. cím: Anyagok bejegyzése című rész cikkeinek a 
módosításaihoz kapcsolódik.

Módosító: Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis és Miroslav Mikolášik

548. módosítás
14. cikk

A polimerek mentesülnek az e cím hatálya 
alatti bejegyeztetési kötelezettség alól.

A polimerek mentesek a bejegyeztetés alól.

Er. it

Indokolás

A REACH rendelet egyáltalán nem érinti a polimereket. Azokkal kapcsolatosan sajátos 
rendelkezések alkalmazandók. Ez a módosítás a II. cím: Anyagok bejegyzése című rész 
cikkeinek a módosításaihoz kapcsolódik.   
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Módosító: Johannes Blokland

549. módosítás
14a. cikk (új) 

14a. cikk
Bejegyzés az aggodalomra okot adó jelleg 
mértéke alapján
Az aggodalomra okot adó jelleg mértéke 
alapján bejegyzés iránti kérelem 
benyújtására az Ügynökség határozatának 
és az évi gyártott vagy importált 
mennyiségnek megfelelően kerül sor.

Er. nl

Indokolás

Az aggodalomra okot adó jelleg mértéke határozza meg, hogy milyen adatokat kell benyújtani 
a bejegyzés iránti kérelemmel (Blokland prioritás csomag).

Módosító: Liam Aylward

550. módosítás
15. cikk

15. cikk Ez a cikk törölve

Er. en

Indokolás

Az összes közbenső termék mentesül a REACH alkalmazása alól. Köztes termékeket csak ipari 
felhasználásra gyártanak, azok gyártását és felhasználását környezetvédelmi, 
közegészségügyi és munkaegészségügyi szempontból különleges jogszabályok szabályozzák:

– a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók 
egészségének és biztonságának védelméről szóló 1998. április 7-i 98/24/EK tanácsi 
irányelv (a 89/391/EGK tanácsi irányelv 16. cikk (1) bekezdés értelmében a tizennegyedik 
önálló irányelv); 

– a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 
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96/82/EK irányelv;
– a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos nemzetközi /EK rendeletek.

Módosító: Johannes Blokland

551. módosítás
15. cikk, 1. bekezdés

1. Minden gyártó, aki évi 1 tonna vagy annál 
nagyobb mennyiségben helyszíni izolált 
köztes terméket állít elő, köteles azt 
helyszíni izolált köztes termékként 
bejegyeztetni az Ügynökségnél.

1. Minden gyártó, aki évi 1 tonna vagy annál 
nagyobb mennyiségben kiemelten 
aggodalomra okot adó vagy más helyszíni 
izolált köztes terméket állít elő, köteles azt 
helyszíni izolált köztes termékként 
bejegyeztetni az Ügynökségnél.

Er. nl

Indokolás

A kiemelten aggodalomra okot adó anyagok kockázatait ki kell értékelni 1 tonnánál kisebb 
mennyiség esetében is. Az ilyen kiemelten aggodalomra okot adó anyagok még kis 
mennyiségben is jelentős mértékben károsíthatják a környezetet és az emberi egészséget 
(Blokland prioritás csomag). 

Módosító: Jonas Sjöstedt + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

552. módosítás
15. cikk, 2. bekezdés, 1. albekezdés

2. Helyszíni izolált köztes termék 
bejegyzéséhez az összes alábbi információt 
be kell nyújtani az Ügynökség által a 108. 
cikk szerint meghatározott formában addig a 
mértékig, amíg azt a gyártó további 
vizsgálatok elvégzése nélkül képes 
benyújtani:

2. Helyszíni izolált köztes termék 
bejegyzéséhez az összes alábbi információt 
be kell nyújtani az Ügynökség által a 108. 
cikk szerint meghatározott formában:

Er. en
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Indokolás

Helyszíni köztes termék bejegyzésének tartalmaznia kell az információkat attól függetlenül, 
hogy a gyártónak el kell-e végeznie további vizsgálatokat, vagy sem. Ez a rendelkezés a 
módosítás nélkül olyan hatást fejtene ki, ami visszatartja a gyártókat a vizsgálatok
elvégzésétől. Akik nem végeznek vizsgálatokat, azoknak nem kell információt benyújtaniuk. 
Ezzel szemben a jelzett szöveg elhagyása jelzi, hogy az információ szolgáltatása az összes 
gyártót érintő követelmény (Sjöstedt).

A REACH csak minimális információt követel meg a köztes termékek vonatkozásában. 
Ugyanakkor köztes termékek nagyon reakcióképesek lehetnek, és különféle veszélyes 
tulajdonságok hordozói lehetnek. A köztes termékek különösen aggodalomra okot adó 
jellegűek a munkavállalók egészsége szempontjából. Nem elegendő csak a már meglévő 
információk benyújtása. Az információnak elegendőnek kell lennie a közbenső anyag 
minősítéséhez, ami lehetővé teszi a foglalkozási ártalmak nyomon követését, megfelelő 
kollektív és egyéni védő intézkedések megtételét és az anyagok kiváltására rendelkezésre álló 
anyagok választékának az azonosítását (Schlyter és mások).

Módosító: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

553. módosítás
15. cikk, 2a. bekezdés (új) 

2a. Évi 100 tonnánál nagyobb mennyiségű 
helyszíni izolált köztes termék 
bejegyzéséhez a 2. bekezdésben megkövetelt 
információkon túlmenően meg kell adni az 
V. mellékletben meghatározott 
információkat is. 
Ennek az információnak a megszerzésével 
kapcsolatosan a 12. cikk rendelkezései 
alkalmazandók.

Er. en

Indokolás

A REACH csak minimális információt követel meg a köztes termékek vonatkozásában. 
Ugyanakkor köztes termékek nagyon reakcióképesek lehetnek, és különféle veszélyes 
tulajdonságok hordozói lehetnek. A köztes termékek különösen aggodalomra okot adó 
jellegűek a munkavállalók egészsége szempontjából. Nem elegendő csak a már meglévő 
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információk benyújtása. A 100 tonnánál nagyobb mennyiségű helyszíni izolált köztes 
termékeknek ugyanazokat a követelményeket kell kielégíteniük, mint az 1 és 10 tonna közötti 
mennyiségű normál anyagok vonatkozásában alkalmazott követelmény.

Módosító: Jonas Sjöstedt

554. módosítás
15. cikk, 2a. bekezdés (új) 

2a. Évi 1000 tonnánál nagyobb mennyiségű 
helyszíni izolált köztes termék 
bejegyzéséhez a 2. bekezdésben megkövetelt 
információkon túlmenően meg kell adni az 
V. mellékletben meghatározott 
információkat is.

Er. en

Indokolás

Köztes termékek nagyon reakcióképesek és toxikusak lehetnek. Különösen nagyobb 
mennyiségek esetében indokolt további információk kérése. Ez a módosítás nagyobb 
követelményeket támaszt a helyszíni köztes termékeket évi 1000 tonnánál nagyobb 
mennyiségben előállító gyártókkal szemben. A megkövetelt információkészlet megegyezik a 
Bizottság javaslatában a szállított izolált köztes termékekkel kapcsolatosan előírt 
követelményekkel.

Módosító: Liam Aylward

555. módosítás
16. cikk

16. cikk Ez a cikk törölve

Er. en

Indokolás

Lásd a 15. cikk indokolását.
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Módosító: Johannes Blokland

556. módosítás
16. cikk, 1. bekezdés

1. Minden gyártó vagy importőr, aki évi 1 
tonna vagy annál nagyobb mennyiségben 
szállított izolált köztes terméket állít elő 
vagy importál, köteles azt szállított izolált 
köztes termékként bejegyeztetni az 
Ügynökségnél.

1. Minden gyártó vagy importőr, aki évi 1 
tonna vagy annál nagyobb mennyiségben 
kiemelten aggodalomra okot adó vagy más 
helyszíni izolált köztes terméket állít elő 
vagy importál, köteles azt szállított izolált 
köztes termékként bejegyeztetni az 
Ügynökségnél.

Er. nl

Indokolás

A kiemelten aggodalomra okot adó anyagok kockázatait ki kell értékelni 1 tonnánál kisebb 
mennyiség esetében is. Az ilyen kiemelten aggodalomra okot adó anyagok még kis 
mennyiségben is jelentős mértékben károsíthatják a környezetet és az emberi egészséget 
(Blokland prioritás csomag).

Módosító: Jonas Sjöstedt

557. módosítás
16. cikk, 3. bekezdés, 1. albekezdés

3. Évi 1000 tonnánál nagyobb mennyiségű 
szállított izolált köztes termék bejegyzéséhez 
a 2. bekezdésben megkövetelt 
információkon túlmenően meg kell adni az 
V. mellékletben meghatározott 
információkat is.

3. Évi 1000 tonnánál nagyobb mennyiségű 
szállított izolált köztes termék bejegyzéséhez 
a gyártó vagy importőr a 2. bekezdésben 
megkövetelt információkon túlmenően meg 
kell adni az V. és VI. mellékletben
meghatározott információkat is. 

Er. en

Indokolás

Köztes termékek nagyon reakcióképesek és toxikusak lehetnek. különösen izolált köztes termék 
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szállításakor indokolt további információk kérése. Ez a módosítás nagyobb követelményeket 
támaszt évi 1000 tonnánál nagyobb mennyiségű izolált közbenső termék szállításával 
kapcsolatos információk vonatkozásában. Az is egyértelművé vált, hogy a mennyiség 
gyártónként vagy importőrönként értendő.

Módosító: Johannes Blokland

558. módosítás
16. cikk, 3. bekezdés

3. Évi 1000 tonnánál nagyobb mennyiségű
szállított izolált köztes termék bejegyzéséhez 
a gyártó vagy importőr a 2. bekezdésben 
megkövetelt információkon túlmenően 
köteles megadni az V. mellékletben 
meghatározott információkat is.

3. Kiemelten aggodalomra okot adó
szállított izolált köztes termék bejegyzéséhez 
a gyártó vagy importőr a 2. bekezdésben 
megkövetelt információkon túlmenően 
köteles megadni az V. mellékletben 
meghatározott információkat is.

Er. nl

Indokolás

A mennyiségeket az aggodalomra okot adó jelleg mértéke váltja fel (Blokland prioritás 
csomag).

Módosító: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

559. módosítás
16. cikk, 3. bekezdés, 1. albekezdés

3. Évi 1000 tonnánál nagyobb mennyiségű 
szállított izolált köztes termék bejegyzéséhez 
a gyártó vagy importőr a 2. bekezdésben 
megkövetelt információkon túlmenően 
köteles megadni az V. mellékletben 
meghatározott információkat is.

3. Évi 10 tonnánál nagyobb mennyiségű 
szállított izolált köztes termék bejegyzéséhez 
a gyártó vagy importőr a 2. bekezdésben 
megkövetelt információkon túlmenően 
köteles megadni az V. mellékletben 
meghatározott információkat is. 

Er. en
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Indokolás

A szállításhoz kapcsolódóan a biztonságot, egészséget és környezetet veszélyeztető kockázatok 
miatt, és mivel a veszélyes anyagok forgalma folyamatosan növekszik és szabályozása 
szegényes, szükséges a szállított veszélyes anyagok alapos vizsgálata. A 10 tonnánál nagyobb 
mennyiségű izolált köztes termékeket ugyanolyan következményeknek kell megfeleltetni, mint 
az 1 és 10 tonna közötti mennyiségű normál anyagokat.

Módosító: Liam Aylward

560. módosítás
17. cikk

17. cikk Ez a cikk törölve

Er. en

Indokolás

Lásd a 15. cikk módosításának indokolását.

Módosító: Johannes Blokland

561. módosítás
17. cikk, 2. bekezdés

2. Minden olyan bejegyeztetésre kötelezett, 
aki egy konzorcium tagja, a bejegyzési 
díjnak csak egyharmad részét köteles 
megfizetni.

2. Azok a bejegyeztetésre kötelezettek, akik 
konzorcium tagjai, egymás között döntik el, 
hogy ki milyen részarányban fizeti a 
bejegyzési díjat.

Er. nl

Indokolás

A bejegyeztetésre kötelezetteknek egymás között kell eldönteniük, hogy ki fizeti a bejegyzési 
díj egyes részeit. Ilyen módon megállapodhatnak, hogy a regisztrálandó anyagot nagyobb 
mennyiségben előállító gyártó a bejegyzési díjnak is nagyobb részét fizesse. Ez bátorítja a kis-
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és középvállalkozásokat a konzorciumokban való részvételre, és alacsonyan tartja 
költségeiket. 

Módosító: Richard Seeber

562. módosítás
17. cikk, 2. bekezdés

2. Minden olyan bejegyeztetésre kötelezett, 
aki egy konzorcium tagja, a bejegyzési 
díjnak csak egyharmad részét köteles 
megfizetni.

2. Minden olyan bejegyeztetésre kötelezett, 
aki egy konzorcium tagja, a bejegyzési 
díjnak csak méltányos részét köteles 
megfizetni.

Er. en

Indokolás

A díjnak egyharmad részre való korlátozása csökkenti az ösztönző hatást 2 részvevőnél több 
tagú konzorciumok létrehozására. A konzorcium létrehozásának csak két tag lesz a 
haszonélvezője. A díjak egyenlő elosztása a nagyobb konzorciumok létrehozását is vonzóvá 
teszi.

Módosító: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, María 
del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges

563. módosítás
17. cikk, 2. bekezdés

2. Minden olyan bejegyeztetésre kötelezett, 
aki egy konzorcium tagja, a bejegyzési 
díjnak csak egyharmad részét köteles 
megfizetni.

2. Minden olyan bejegyeztetésre kötelezett, 
aki egy konzorcium tagja, a díj egyenlő 
részét köteles megfizetni.

Er. en

Indokolás

A díjnak egyharmad részre való korlátozása csökkenti az ösztönző hatást 2 részvevőnél több 
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tagú konzorciumok létrehozására. A konzorcium létrehozásának csak két tag lesz a 
haszonélvezője. A díjak egyenlő elosztása a nagyobb konzorciumok létrehozását is vonzóvá 
teszi. A 10. cikk (2) bekezdés, 25. cikk (5) bekezdés 25. cikk (6) bekezdés módosításaihoz 
kapcsolódik. 

Módosító: 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

564. módosítás
17. cikk, 2. bekezdés

2. Minden olyan bejegyeztetésre kötelezett, 
aki egy konzorcium tagja, a bejegyzési 
díjnak csak egyharmad részét köteles 
megfizetni.

2. Minden olyan bejegyeztetésre kötelezett, 
aki egy konzorcium tagja, a bejegyzési 
díjnak csak egy megfelelő részét köteles 
megfizetni.
A fizetendő díjnak részarányosnak kell 
lennie az Ügynökség által meghatározott 
kritériumok, amelynek megállapításában 
többek között figyelembe kell venni a 
gyártott/importált mennyiséget is.

Er. it

Indokolás

A kis- és középvállalkozások helyzetének megkönnyítése céljából a bejegyzési díj 
megállapításakor az Ügynökségnek figyelembe kell vennie a bejegyeztetésre kötelezettek 
nagyságát és a gyártott/importált mennyiségeket. Ez a módosítás a II. cím: Anyagok 
bejegyzése című rész cikkeinek a módosításaihoz kapcsolódik. 

Módosító: Thomas Ulmer és Elisabeth Jeggle

565. módosítás
18. cikk

18. cikk
Ez a cikk határozza meg a benyújtott 
bejegyeztetések feldolgozásának módját és 
az Ügynökség szerepét a REACH bejegyzési 
időszakában. A bejegyeztetések benyújtása 

Törölve
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és kezelése a sok ezer bejegyzés kezelhetővé 
tételének megkönnyítése céljából 
elektronikus úton történik. Az Ügynökség 
az összes bejegyzést begyűjtő központi 
hatóság. A bejegyeztetések mindegyikét 
bejegyzési számmal és keltezéssel látja el és 
ellenőrzi a bejegyeztetések teljességét, ami a 
bejegyeztetések nagy száma miatt szintén 
lényegileg automatizált folyamat lesz. mivel 
a teljesség ellenőrzését az Ügynökség végzi 
el, ezért biztosított a követekezetes 
megközelítés alkalmazása a bejegyzési 
szakasz folyamán. Ha egy bejegyzés 
hiányos, akkor az Ügynökség közli azt a 
bejegyeztetésre kötelezettel a hiányzó 
információkkal és a pótláshoz előírt 
határidővel együtt. A teljesség ellenőrzés 
eredményét közli annak a tagállamnak az 
illetékes hatóságával, amelyikben az 
érintett gyártó vagy importőr letelepedett. 
Az Ügynökség formálisan nem fogad el 
bejegyeztetéseket, mert a bejegyzés nem 
jóváhagyási rendszer.

Er. de

Indokolás

A szükségtelen bürokrácia kizárása céljából.

Módosító: Johannes Blokland

566. módosítás
18. cikk

1. Az Ügynökség minden egyes bejegyzést
sorszámmal lát el, amelyet a bejegyzéssel 
kapcsolatos minden levelezésben fel kell 
tüntetni, és a bejegyzés keltével, amely 
megegyezik azzal a nappal, amelyen az 
Ügynökség a bejegyzést megkapta Az 

1. Az Ügynökség minden egyes bejelentést 
sorszámmal lát el, amelyet a bejelentéssel és 
a bejegyzéssel kapcsolatos minden 
levelezésben fel kell tüntetni, és a bejelentés
keltét, amely megegyezik azzal a nappal, 
amelyen az Ügynökség a bejelentést
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Ügynökség haladék nélkül közli a bejegyzés 
számot és a bejegyzés keltét az érintett 
gyártóval vagy importőrrel. 

megkapta. Az Ügynökség haladék nélkül 
közli a bejelentés számát és a bejelentés
keltét az érintett gyártóval vagy importőrrel. 
Az Ügynökség határozza meg a bejegyzés 
keltét is, amely megegyezik azzal a nappal, 
amelyiken az Ügynökség a bejegyzést 
megkapta. Az Ügynökség haladék nélkül 
közli a bejegyzés keltét az érintett gyártóval 
vagy importőrrel.
2. Az Ügynökség három héten belül a 
bejelentés napja után elvégzi a teljesség 
ellenőrzését, hogy meggyőződhessen, a 4c. 
cikk rendelkezéseiben előírt minden elemet 
benyújtottak-e. A teljesség ellenőrzés nem 
terjed ki a benyújtott adatok vagy 
indokolások minőségének vagy 
megfelelőségének a vizsgálatára.
Ha egy bejelentés hiányos, akkor azt az 
Ügynökség a bejelentés napja után három 
héten belül közli a bejelentővel, valamint 
azt is, hogy milyen további információ 
benyújtása szükséges az e Cím 
rendelkezései szerinti teljesség eléréséhez, 
és előír egy célszerű határidőt. A bejelentő 
a pótlólagos információkat az előírt 
határidőn belül köteles benyújtani az 
Ügynökségnek. Az Ügynökség a bejelentő 
számára visszaigazolja a kiegészítő 
információk benyújtásának a napját. Az 
Ügynökség ekkor a benyújtott kiegészítő 
információ figyelembe vételével újabb 
teljesség ellenőrzést hajt végre.
Az Ügynökség elutasítja a bejelentést, ha a 
bejelentő az előírt határidőn belül 
elmulasztja a bejelentés kiegészítését.
2a. Az Ügynökség e rendelet hatályba 
lépése után 24 hónapon belül közli a 
bejelentővel az aggodalomra okot adó jelleg 
mértékét. 

2. Az Ügynökség a bejegyzés keltét követő 
három héten belül elvégzi a teljesség 
ellenőrzését minden egyes bejegyzés 
vonatkozásában, hogy meggyőződhessen 
róla, a 9. és 11., illetve a 15. és 16. 
cikkekben előírt minden elemet 

3. Az Ügynökség a bejegyzés keltét követő 
három héten belül elvégzi a teljesség 
ellenőrzését minden egyes bejegyzés 
vonatkozásában, hogy meggyőződhessen 
róla, a 9. és 11., illetve a 15. és 16. 
cikkekben előírt minden elemet 
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benyújtottak-e. Bevezetésre kerülő új 
anyagok bejegyeztetésének a 21. cikkben 
előírt határidőt közvetlenül megelőző 2 
hónapos időszak folyamán történő 
benyújtása esetén az Ügynökség három 
hónappal azt a határidőt követő határidőre 
vállalja az ellenőrzés végrehajtását. A 
teljesség ellenőrzés nem terjed ki a 
benyújtott adatok vagy indokolások 
minőségének vagy megfelelőségének a 
vizsgálatára.

benyújtottak-e. Bevezetésre kerülő új 
anyagok bejegyeztetésének a 21. cikkben 
előírt határidőt közvetlenül megelőző 2 
hónapos időszak folyamán történő 
benyújtása esetén az Ügynökség három 
hónappal azt a határidőt követő határidőre 
vállalja az ellenőrzés végrehajtását. A 
teljesség ellenőrzés nem terjed ki a 
benyújtott adatok vagy indokolások 
minőségének vagy megfelelőségének a 
vizsgálatára.

Ha egy bejegyzés hiányos, akkor az 
Ügynökség a bejegyzés keltét követő három 
héten belül közli a bejegyeztetésre 
kötelezettel, hogy milyen további kiegészítő 
információ benyújtása szükséges az e Cím 
rendelkezései szerinti teljesség eléréséhez, és 
előír egy célszerű határidőt. A 
bejegyeztetésre kötelezett a pótlólagos 
információkat az előírt határidőn belül 
köteles benyújtani az Ügynökségnek. Az 
Ügynökség a bejelentő számára 
visszaigazolja a kiegészítő információk 
benyújtásának a napját. Az Ügynökség 
ekkor a benyújtott kiegészítő információ 
figyelembe vételével újabb teljesség 
ellenőrzést hajt végre.

Ha egy bejegyzés hiányos, akkor az 
Ügynökség a bejegyzés keltét követő három 
héten belül közli a bejegyeztetésre 
kötelezettel, hogy milyen további kiegészítő 
információ benyújtása szükséges az e Cím 
rendelkezései szerinti teljesség eléréséhez, és 
előír egy célszerű határidőt. A 
bejegyeztetésre kötelezett a pótlólagos 
információkat az előírt határidőn belül 
köteles benyújtani az Ügynökségnek. Az 
Ügynökség a bejelentő számára 
visszaigazolja a kiegészítő információk 
benyújtásának a napját. Az Ügynökség 
ekkor a benyújtott kiegészítő információ 
figyelembe vételével újabb teljesség 
ellenőrzést hajt végre.

Az Ügynökség elutasítja a bejegyzést, ha a 
bejegyeztetésre kötelezett az előírt határidőn 
belül elmulasztja a bejegyzés kiegészítését.

Az Ügynökség elutasítja a bejegyzést, ha a 
bejegyeztetésre kötelezett az előírt határidőn 
belül elmulasztja a bejegyzés kiegészítését.

3. A bejegyzés keltétől számított 30 napon 
belül az Ügynökség megküldi a bejegyzési 
dossziét bejegyzési számmal és keltezéssel 
ellátva, a tejesség ellenőrzés eredményével, 
további információk kérésével kiegészítve és 
a pótláshoz a 2. bekezdés második 
albekezdése szerint előírt határidő 
feltüntetésével az érintett tagállam illetékes 
hatósága számára. Az érintett tagállam az a 
tagállam, amelyben a gyártás történik, vagy 
amelyikben az importőr letelepedett.

4. A bejegyzés keltétől számított 30 napon 
belül az Ügynökség megküldi a bejegyzési 
dossziét bejegyzési számmal és keltezéssel 
ellátva, a tejesség ellenőrzés eredményével, 
további információk kérésével kiegészítve és 
a pótláshoz a 2. bekezdés második 
albekezdése szerint előírt határidő 
feltüntetésével az érintett tagállam illetékes 
hatósága számára. Az érintett tagállam az a 
tagállam, amelyben a gyártás történik, vagy 
amelyikben az importőr letelepedett.

Az Ügynökség attól kezdődően köteles 
haladék nélkül közölni az érintett tagállam 
illetékes hatóságával a bejegyeztetésre 
kötelezett által benyújtott minden további 

Az Ügynökség attól kezdődően köteles 
haladék nélkül közölni az érintett tagállam 
illetékes hatóságával a bejegyeztetésre 
kötelezett által benyújtott minden további 
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információt. információt.
4. Az Ügynökség által ennek a cikknek a 2. 
bekezdése értelmében hozott határozatokkal 
szemben a 87., 88. és 89. cikkekkel 
összhangban fellebbezéssel lehet élni.

5. Az Ügynökség által ennek a cikknek a 2., 
2a. és 3. bekezdései értelmében hozott 
határozatokkal szemben a 87., 88. és 89. 
cikkekkel összhangban fellebbezéssel lehet 
élni.

Er. nl

Indokolás

A bejelentésekkel kapcsolatosan az Ügynökségre háruló kötelezettségek beépítése (Blokland 
prioritás csomag).

Módosító: Liam Aylward

567. módosítás
18. cikk, 2. bekezdés, 1. albekezdés

2. Az Ügynökség a bejegyzés keltét követő 
három héten belül elvégzi a teljesség 
ellenőrzését minden egyes bejegyzés 
vonatkozásában, hogy meggyőződhessen 
róla, a 9. és 11., illetve a 15. és 16. 
cikkekben előírt minden elemet 
benyújtottak-e. Bevezetésre kerülő új 
anyagok bejegyzésének a 21. cikkben előírt 
határidőt közvetlenül megelőző 2 hónapos 
időszak folyamán történő benyújtása esetén 
az Ügynökség három hónappal azt a 
határidőt követő határidőre vállalja az 
ellenőrzés végrehajtását. A teljesség 
ellenőrzés nem terjed ki a benyújtott adatok 
vagy indokolások minőségének vagy 
megfelelőségének a vizsgálatára.

2. Az Ügynökség a bejegyzés keltét követő 
három héten belül elvégzi a teljesség 
ellenőrzését minden egyes bejegyzés 
vonatkozásában, hogy meggyőződhessen 
róla, a 9. és 11. cikkekben előírt minden 
elemet benyújtottak-e. Bevezetésre kerülő új 
anyagok bejegyzésének a 21. cikkben előírt 
határidőt közvetlenül megelőző 2 hónapos 
időszak folyamán történő benyújtása esetén 
az Ügynökség három hónappal azt a 
határidőt követő határidőre vállalja az 
ellenőrzés végrehajtását. A teljesség 
ellenőrzés nem terjed ki a benyújtott adatok 
vagy indokolások minőségének vagy 
megfelelőségének a vizsgálatára.

Er. en
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Indokolás

Az összes közbenső termék mentesül a REACH alkalmazása alól. Köztes termékeket csak ipari 
felhasználásra gyártanak, azok gyártását és felhasználását környezetvédelmi, 
közegészségügyi és munkaegészségügyi szempontból különleges jogszabályok szabályozzák: 

– a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók 
egészségének és biztonságának védelméről szóló 1998. április 7-i 98/24/EK tanácsi 
irányelv (a 89/391/EGK irányelv 16. cikk (1) bekezdés értelmében a tizennegyedik önálló 
irányelv); 

– a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 
96/82/EK tanácsi irányelv;

– a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos nemzetközi /EK rendeletek.

Módosító: Richard Seeber

568. módosítás
18. cikk, 2. bekezdés, 1. albekezdés

2. Az Ügynökség a bejegyzés keltét követő 
három héten belül elvégzi a teljesség 
ellenőrzését minden egyes bejegyzés 
vonatkozásában, hogy meggyőződhessen 
róla, a 9. és 11., illetve a 15. és 16. 
cikkekben előírt minden elemet 
benyújtottak-e. Bevezetésre kerülő új 
anyagok bejegyzésének a 21. cikkben előírt 
határidőt közvetlenül megelőző 2 hónapos 
időszak folyamán történő benyújtása esetén 
az Ügynökség három hónappal azt a 
határidőt követő határidőre vállalja az 
ellenőrzés végrehajtását. A teljesség 
ellenőrzés nem tartalmazza a benyújtott 
adatok vagy indokolások minőségének vagy 
megfelelőségének a vizsgálatát.

2. Az Ügynökség a bejegyzés keltét követő 
három héten belül elvégzi a teljesség 
ellenőrzését minden egyes bejegyzés 
vonatkozásában, hogy meggyőződhessen 
róla, a 9. és 11., illetve a 15. és 16. 
cikkekben előírt minden elemet 
benyújtottak-e. Bevezetésre kerülő új 
anyagok bejegyzésének a 21. cikkben előírt 
határidőt közvetlenül megelőző 2 hónapos 
időszak folyamán történő benyújtása esetén 
az Ügynökség három hónappal azt a 
határidőt követő határidőre vállalja az 
ellenőrzés végrehajtását. A teljesség 
ellenőrzésnek tartalmaznia kell a benyújtott 
adatok minőségi vizsgálatát, ami alapvető 
fontosságú minden további értékelés 
elvégzéséhez.

Er. de

Indokolás

Az elfogadhatósági ellenőrzés kifejezetten lényeges, mivel minden további lépés ezen az 
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információn alapul. Csak ezen a módon garantálható, hogy a kiértékelés szempontjából 
alapvető fontosságú információk, mint például az anyag azonosító adatai; vízben 
oldhatósága, stb., nem csak hogy rendelkezésre állnak, hanem olyan minőségben állnak 
rendelkezésre, amelyeket a hatóságok felhasználhatnak stratégiákkal kapcsolatos 
döntéshozatali eljárásaikban, a tesztelő programok normáitól való eltérések 
megállapításában, stb.

Módosító: Anja Weisgerber

569. módosítás
19. cikk, 1. bekezdés, 1. albekezdés

1. A 21. cikk rendelkezései függvényében 
anyagok nem tekinthetők a Közösségben 
gyártott vagy importált anyagoknak, csak ha 
azokat e cím vonatkozó rendelkezéseivel 
összhangban bejegyeztették. 

1. A 19a. cikk és 21. cikk rendelkezései 
függvényében anyagok nem tekinthetők a 
Közösségben gyártott vagy importált 
anyagoknak, csak ha azokat e cím vonatkozó 
rendelkezéseivel összhangban 
bejegyeztették. 

Er. de

Indokolás

Az új 19a. cikket beillesztő módosításhoz kapcsolódik.

Módosító: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Renate 
Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

570. módosítás
19. cikk, 2. bekezdés, 2. albekezdés

A bejegyeztetésre kötelezett akkor kezdheti 
meg egy anyag gyártását vagy importálását, 
ha a 25. cikk (4) bekezdés negyedik 
albekezdésének a csorbítása nélkül a 
bejegyzés keltét követő három héten belül az 
Ügynökségtől a 18. cikk (2) bekezdése 
szerinti ellentétes jelzés nem érkezik.

Bevezetésre kerülő új anyagok bejegyzése 
esetében a bejegyeztetésre kötelezett 
folytathatja egy anyag gyártását vagy 
importálását, kivéve ha a 25. cikk (4) 
bekezdés negyedik albekezdésének a 
csorbítása nélkül a bejegyzés keltét követő 
három héten belül az Ügynökségtől a 18. 
cikk (2) bekezdése szerinti ellentétes jelzés 
érkezik.

Er. en
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Indokolás

A következetesség biztosítása céljából a gyorsított bejegyzés bevezetéséről szóló új szöveggel.

Módosító: Anja Weisgerber

571. módosítás
19a. cikk (új) 

19a. cikk
1. 15 hónapon keresztül attól a naptól 
kezdődően, amelyiken a bejegyeztetésre 
kötelezett először állít elő vagy importál egy 
anyagot évi 1 tonna vagy annál nagyobb 
mennyiségben, a 19. cikk nem 
alkalmazandó bevezetésre kerülő új 
anyagok vonatkozásában sem.
2. Az 1. bekezdésben említett időszak 
előnyeinek a kihasználása érdekében a 
potenciális bejegyeztetésre kötelezettnek azt 
a napot megelőzően, amelyiken először állít 
elő vagy importál egy anyagot évi 1 tonna 
vagy annál nagyobb mennyiségben, 
továbbítania kell az adatbázisba való bevitel 
céljából az Ügynökség számára a 26. cikk 
(1) bekezdés, (a) - (e) pontok alatt 
meghatározott információkat Ügynökség 
által a 108. cikk szerint meghatározott 
formában.
A potenciálisan bejegyeztetésre kötelezett a 
benyújtandó információkat az 1. albekezdés 
szerint korlátozhatja azoknak a 
végpontoknak/tulajdonságoknak az 
információira, amelyek a vizsgálatokhoz 
szükségesek.
3. Az a bejegyeztetésre kötelezett, aki 
elmulasztja a 2. bekezdésben említett 
információk benyújtását, nem jogosult az 1. 
bekezdésben említett előnyök igénybe 
vételére.
4. Az Ügynökség a 2. és 3. bekezdések 
értelmében továbbított információkat 



PE 357.817v01-00

külső fordítás

144/161 AM\565897HU.doc

HU

adatbázisban rögzíti. Az Ügynökség köteles 
garantálni a 2. és 3. bekezdések értelmében 
információkat továbbító gyártók és 
importőrök számára annak az anyagnak az 
adataihoz a hozzáférést az adatbázisban. A 
tagállamok illetékes hatóságai számára 
szintén biztosítani kell az adatok 
hozzáférhetőségét.

Er. de

Indokolás

Az innovációk elősegítése céljából átmeneti időszakot kell biztosítani a bevezetésre kerülő új 
anyagok bejegyzésének az alkalmazásához. Annak ellenére, hogy mostanáig új anyagok 
vonatkozásában előbejegyeztetéssel kapcsolatos rendelkezések még nem készültek, ez az 
intézkedés lehetővé tenné, hogy potenciális bejegyeztetésre kötelezettek egy 15 hónapos 
időszak folyamán vizsgálatnak vessenek alá új anyagokat, mielőtt azok végleges 
bejegyeztetése kötelezővé válik. 

Módosító: Holger Krahmer

572. módosítás
20. cikk, 1. bekezdés, (d) albekezdés

(d) új használatokról amelyekért az anyagot 
gyártják vagy importálják, amiről indokoltan 
feltételezhető, hogy ő értesült;

(d) új expozíciós kategóriákról amelyekért 
az anyagot gyártják vagy importálják, 
amelyekről indokoltan feltételezhető, hogy 
ő/ők értesült(ek);

Er. de

Indokolás

Lásd az indokolást a 3. cikk (13a) (új) bekezdés X módosításánál.
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Módosító: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, 
Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

573. módosítás
20a. cikk (új) 

20a. cikk
1 és 1000 tonna közötti mennyiségű 
bevezetésre kerülő új anyagok bejegyzését 
szabályzó rendelkezések
1a. A bejegyeztetésre kötelezettek 
elkészítenek egy priorizálási 
információkészletet (meghatározása a VI. 
melléklet évi 10 tonnánál nagyobb 
mennyiségben gyártott vagy előállított 
összes anyaghoz). Az információkészlet 
képezi a priorizálás alapját. A prioritás attól 
függ, hogy az anyag potenciálisan idéz-e 
elő nagy kockázatot.                     
b. Teljes priorizálási információkészlet 
helyett 1 - 10 tonna közötti kis 
anyagmennyiségekhez megfelelő 
rendelkezésre álló priorizálási információk 
készülnek. A kisebb mennyiségi sávokban 
anyagokat gyártó cégek megoszthatják 
információikat konzorciumokon belül, vagy 
az expozíciós hatások elhanyagolható 
mértéke alapján bizonyíthatják a „nincs 
kockázat” jelleget.  A priorizálási 
információkészletet és a megfelelő 
rendelkezésre álló információkat kell a  
priorizálás eredményével együtt benyújtani 
az Ügynökség számára.
2. E rendelet hatályba lépése után 5 éven 
belül a bejegyeztetésre kötelezettek 
kötelesek benyújtani Ügynökség számára a 
10 és 1000 tonna közötti mennyiségben 
gyártott vagy importált anyagokra 
vonatkozó információszolgáltatási 
követelményeket a VI. melléklet 
(információkészlet) szerint.
3. E rendelet hatályba lépése után 5 éven 
belül a bejegyeztetésre kötelezettek 
kötelesek benyújtani Ügynökség számára a 
1 és 100 tonna közötti mennyiségben 
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gyártott vagy importált anyagokra 
vonatkozó információszolgáltatási 
követelményeket a IVa. melléklet 
(információkészlet) szerint.
Bejegyeztetésre kötelezettek kötelesek 
benyújtani az Ügynökség számára a 
priorizálási eredményeket és minden 
rendelkezésre álló információt, amelyet a 
priorizálás tekintetében szükségesnek 
vélnek.
4. Azok a bejegyeztetésre kötelezettek, akik 
nem nyújtják be az 1. és 2. bekezdésekben 
megkövetelt információkat, nem lesznek 
jogosultak a 21. cikk használatára.
5. Az Ügynökség egy hónapon belül köteles 
a nyilvános listát a 26. cikk (2) bekezdés (b) 
pontjában előírtak szerint frissíteni, és azon 
feltüntetni a legközelebbi megkövetelt 
bejegyeztetési időket a hátralevő anyagok 
bejegyzéséhez.

Er. en

Indokolás

Az anyagok potenciális aggodalomra okot adó jellegének meghatározásában a kockázat a 
megfelelő értékelési kritérium, nem pedig csak az évi mennyiség. Ezért a bejegyeztetési 
eljárásnak tartalmaznia kell egy kockázati kritériumokon alapuló priorizálási rendszert. 
Lényeges a potenciálisan nagy kockázatú anyagok azonosítása és a potenciális kockázatok 
kezelésének a biztosításához az erőforrások megfelelő elosztása.

A kockázaton alapuló priorizálási rendszer biztosítja, hogy először a potenciálisan nagy 
kockázatú anyagok értékelése történik meg. Biztosítja továbbá az összes anyag 
adatainak/információinak 5 éven belüli beszerzését és az ilyen potenciálisan nagy kockázatú 
anyagoknak a korai időszakban megtörténő bejegyzését.

Az információkészlet (meghatározva a VI. mellékletben) tartalmazza a kockázat mértékét 
meghatározó tulajdonságokat és expozíciós adatokat:

- Fizikai-kémiai tulajdonságok: fizikai megjelenési forma (részecskeméret), olvadáspont, 
forráspont, sűrűség, gőznyomás, oktán/víz elosztási együttható, vízben oldhatóság, lobbanási 
pont.

- biológiai lebonthatóság
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- akut toxicitás (dafnia)
- akut toxicitás – szájon át, bőrön át, belégzés (egyetlen beviteli út) 
- bőrirritáció 
- szemirritáció 
- bőrérzékenység 
- genetikai toxicitás bakteriológiai vizsgálat (Ames-teszt) 
- besorolás és címkézés 
- általános expozíciós és felhasználási adatok.

A 9. és  21. cikkek és IVa. melléklet priorizálással kapcsolatos módosításaihoz kapcsolódik.

Módosító: Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle és Thomas Ulmer

574. módosítás
20a. cikk (új) 

20a. cikk
1 és 1000 tonna közötti mennyiségű 
anyagok bejegyeztetését szabályzó 
rendeletek
(a) A bejegyeztetésre kötelezett köteles egy 
információkészletet összeállítani (a VI. 
melléklet szerint) a legalább évi 1 tonna 
mennyiségben gyártott összes anyaghoz. Ez 
az információkészlet a priorizálás alapja. 
The priorizálásnak ki kell mutatnia, hogy 
az anyag nagy kockázati potenciállal 
rendelkezik-e. A priorizálási eljárás az 
expozíciós hatások és kockázatok 
kategóriákba besorolásával osztályozható. 

Er. de

Indokolás

Ez a módosítás teszi teljessé expozíció kategóriáinak a 3. cikk (13a) bekezdésében 
meghatározott rendszerét. Az anyag potenciálisan veszélyes jellegének a meghatározásában a 
kockázat jelenti a döntő fontosságú kritériumot, nem pedig a gyártási mennyiségek. Ennek 
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megfelelően a bejegyeztetési eljárásnak tartalmaznia kell a mennyiség, a belső tulajdonságok 
és az expozíciós hatás alapján a potenciális kockázat mértékét. Az elérendő cél a 
potenciálisan nagy kockázatú anyagok azonosítása és az erőforrások olyan elosztása, amely 
lehetővé teszi, hogy először az ilyen anyagok kerüljenek sorra. Az információkészlet 
tartalmazza az anyag tulajdonságainak részletes információit és expozíciós adatait (mind az 
emberek, mind a környezet tekintetében), amelyek alapján a megfelelő kockázatkezelés 
végrehajtása biztosított. 

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

575. módosítás
21. cikk

1. A 19. cikk nem alkalmazandó 3 éven 
keresztül e rendeletnek a hatályba lépése 
után a következő anyagok vonatkozásában:

1. A 19. cikk nem alkalmazandó 5 éven 
keresztül e rendeletnek a hatályba lépése 
után a következő anyagok vonatkozásában:

(a) a 67/548/EGK irányelv szerint 
karcinogén, mutagén vagy reprotoxikus 
anyagként 1. vagy 2. kategóriába besorolt, 
gyártónként vagy importőrönként e 
rendeletnek a hatályba lépését követően 
legalább egy alkalommal évi 1 tonna vagy 
annál nagyobb mennyiségben a 
Közösségben gyártott vagy a Közösségbe 
importált bevezetésre kerülő új anyagok;

(a) a 67/548/EGK irányelv szerint 
karcinogén, mutagén vagy reprotoxikus 
anyagként 1. vagy 2. kategóriába besorolt, 
gyártónként vagy importőrönként e 
rendeletnek a hatályba lépését követően 
legalább egy alkalommal évi 1 tonna vagy 
annál nagyobb mennyiségben a 
Közösségben gyártott vagy a Közösségbe 
importált bevezetésre kerülő új anyagok;

(b) gyártónként vagy importőrönként e 
rendeletnek a hatályba lépését követően 
legalább egy alkalommal évi 1 000 tonna 
vagy annál nagyobb mennyiségben a 
Közösségben gyártott vagy a Közösségbe 
importált bevezetésre kerülő új anyagok;.

(b) gyártónként vagy importőrönként e 
rendeletnek a hatályba lépését követően 
legalább egy alkalommal évi 1 000 tonna 
vagy annál nagyobb mennyiségben a 
Közösségben gyártott vagy a Közösségbe 
importált bevezetésre kerülő új anyagok.

2. A 19. cikk nem alkalmazandó 6 éven 
keresztül e rendeletnek a hatályba lépése 
után gyártónként vagy importőrönként e 
rendeletnek a hatályba lépését követően 
legalább egy alkalommal évi 100 tonna vagy 
annál nagyobb mennyiségben a 
Közösségben gyártott vagy a Közösségbe 
importált bevezetésre kerülő új anyagok 
vonatkozásában.

2. A 19. cikk nem alkalmazandó 7 éven 
keresztül e rendeletnek a hatályba lépése 
után a következő anyagok vonatkozásában:
(a) gyártónként vagy importőrönként e 
rendeletnek a hatályba lépését követően 
legalább egy alkalommal évi 100 tonna vagy 
annál nagyobb mennyiségben a 
Közösségben gyártott vagy a Közösségbe 
importált bevezetésre kerülő új anyagok; és
(b) a 21a. cikk szerint besorolt bevezetésre 
kerülő új anyagok.
2a. A 19. cikk nem alkalmazandó 9 éven 
keresztül e rendeletnek a hatályba lépése 
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után gyártónként vagy importőrönként e 
rendeletnek a hatályba lépését követően 
legalább egy alkalommal évi 10 tonna vagy 
annál nagyobb mennyiségben a 
Közösségben gyártott vagy a Közösségbe 
importált bevezetésre kerülő új anyagok.

3. A 19. cikk nem alkalmazandó 11 éven 
keresztül e rendeletnek a hatályba lépése 
után gyártónként vagy importőrönként e 
rendeletnek a hatályba lépését követően 
legalább egy alkalommal évi 1 tonna vagy 
annál nagyobb mennyiségben a 
Közösségben gyártott vagy a Közösségbe 
importált bevezetésre kerülő új anyagok 
vonatkozásában.

3. A 19. cikk nem alkalmazandó 11 éven 
keresztül e rendeletnek a hatályba lépése 
után gyártónként vagy importőrönként e 
rendeletnek a hatályba lépését követően 
legalább egy alkalommal évi 1 tonna vagy 
annál nagyobb mennyiségben a 
Közösségben gyártott vagy a Közösségbe 
importált bevezetésre kerülő új anyagok;.

Er. it

Módosító: Holger Krahmer

576. módosítás
21. cikk

1. A 19. cikk nem alkalmazandó 3 éven 
keresztül e rendeletnek a hatályba lépése 
után a következő anyagok vonatkozásában:

1. A 19. cikk nem alkalmazandó 5 éven 
keresztül e rendeletnek a hatályba lépése 
után a következő anyagok vonatkozásában:

(a) a 67/548/EGK irányelv szerint 
karcinogén, mutagén vagy reprotoxikus 
anyagként 1. vagy 2. kategóriába besorolt,
gyártónként vagy importőrönként e 
rendeletnek a hatályba lépését követően 
legalább egy alkalommal évi 1 tonna vagy 
annál nagyobb mennyiségben a 
Közösségben gyártott vagy a Közösségbe 
importált bevezetésre kerülő új anyagok;

e rendeletnek a hatályba lépését követően 
legalább egy alkalommal a Közösségben 
gyártott vagy a Közösségbe importált és a 4. 
kockázati kategóriába besorolt bevezetésre 
kerülő új anyagok.

(b) gyártónként vagy importőrönként e 
rendeletnek a hatályba lépését követően 
legalább egy alkalommal évi 1 000 tonna 
vagy annál nagyobb mennyiségben a 
Közösségben gyártott vagy a Közösségbe 
importált bevezetésre kerülő új anyagok.
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2. A 19. cikk nem alkalmazandó 6 éven 
keresztül e rendeletnek a hatályba lépése
után gyártónként vagy importőrönként e 
rendeletnek a hatályba lépését követően 
legalább egy alkalommal évi 100 tonna vagy 
annál nagyobb mennyiségben a 
Közösségben gyártott vagy a Közösségbe 
importált bevezetésre kerülő új anyagok 
vonatkozásában.

2. A 19. cikk nem alkalmazandó 9 éven 
keresztül e rendeletnek a hatályba lépése 
után e rendeletnek a hatályba lépését 
követően legalább egy alkalommal a 
Közösségben gyártott vagy a Közösségbe 
importált és a 3. kockázati kategóriába 
besorolt bevezetésre kerülő új anyagok 
vonatkozásában.

3. A 19. cikk nem alkalmazandó 11 éven 
keresztül e rendeletnek a hatályba lépése 
után gyártónként vagy importőrönként e 
rendeletnek a hatályba lépését követően 
legalább egy alkalommal évi 1 tonna vagy 
annál nagyobb mennyiségben a 
Közösségben gyártott vagy a Közösségbe 
importált bevezetésre kerülő új anyagok 
vonatkozásában.

3. A 19. cikk nem alkalmazandó 11 éven 
keresztül e rendeletnek a hatályba lépése 
után e rendeletnek a hatályba lépését 
követően legalább egy alkalommal a 
Közösségben gyártott vagy a Közösségbe 
importált és az 1. vagy 2. kockázati 
kategóriába besorolt bevezetésre kerülő új 
anyagok vonatkozásában.

Er. de

Indokolás

Átállás a kockázaton alapuló megközelítés alkalmazására (lásd a 11. cikk módosítását).

Módosító: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer és Anja Weisgerber

577. módosítás
21. cikk

1. A 19. cikk nem alkalmazandó 3 éven 
keresztül e rendeletnek a hatályba lépése 
után a következő anyagok vonatkozásában:

1. A 19. cikk nem alkalmazandó 3 éven 
keresztül e rendeletnek a hatályba lépése 
után az Ügynökség által a 26b. cikk (1) 
bekezdése értelmében 1. prioritási szintre 
besorolt bevezetésre kerülő új anyagok 
vonatkozásában.

(a) a 67/548/EGK irányelv szerint 
karcinogén, mutagén vagy reprotoxikus 
anyagként 1. vagy 2. kategóriába besorolt, 
gyártónként vagy importőrönként e 
rendeletnek a hatályba lépését követően 
legalább egy alkalommal évi 1 tonna vagy 
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annál nagyobb mennyiségben a 
Közösségben gyártott vagy a Közösségbe 
importált bevezetésre kerülő új anyagok;
(b) e rendeletnek a hatályba lépése után 
gyártónként vagy importőrönként legalább 
egy alkalommal évi 1000 tonna vagy annál 
nagyobb mennyiségben a Közösségben 
gyártott vagy a Közösségbe importált 
bevezetésre kerülő új anyagok.
2. A 19. cikk nem alkalmazandó 6 éven 
keresztül e rendeletnek a hatályba lépése 
után gyártónként vagy importőrönként e 
rendeletnek a hatályba lépését követően 
legalább egy alkalommal évi 100 tonna 
vagy annál nagyobb mennyiségben a 
Közösségben gyártott vagy a Közösségbe 
importált bevezetésre kerülő új anyagok 
vonatkozásában.

2. A 19. cikk nem alkalmazandó 6 éven 
keresztül e rendeletnek a hatályba lépése 
után az Ügynökség által a 26b. cikk (1) 
bekezdése értelmében 2. prioritási szintre 
besorolt bevezetésre kerülő új anyagok 
vonatkozásában.

3. A 19. cikk nem alkalmazandó 11 éven 
keresztül e rendeletnek a hatályba lépése 
után gyártónként vagy importőrönként e 
rendeletnek a hatályba lépését követően 
legalább egy alkalommal évi 1 tonna vagy 
annál nagyobb mennyiségben a 
Közösségben gyártott vagy a Közösségbe 
importált bevezetésre kerülő új anyagok 
vonatkozásában.

3. A 19. cikk nem alkalmazandó 11 éven 
keresztül e rendeletnek a hatályba lépése 
után az Ügynökség által a 26b. cikk (1) 
bekezdése értelmében 3. prioritási szintre 
besorolt bevezetésre kerülő új anyagok 
vonatkozásában.

3a. Az 1-3 bekezdésekben előírt időszakok a 
26b. cikk (6) bekezdésével összhangban az 
adatbázisba történő bevitel napjától 
számított hat hónappal 
meghosszabbíthatók, ha a vonatkozó 
adatok nem állnak rendelkezésre legkésőbb 
hat hónappal azoknak az időszakoknak a 
vége előtt és az adatok hiányáért nem 
gyártó vagy importőr a felelős.

Er. de

Indokolás

A bevezetésre kerülő új anyagok előbejegyzés utáni bejegyzésének a menetrendjét kockázaton, 
nem pedig csak mennyiségen alapuló megközelítéssel kell meghatározni. Ugyanakkor azok a 
késedelmek, amelyekért nem a gyártók és importőrök a felelősek, nem idézhetnek elő az 
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említettek számára hátrányos helyzetet.

Módosító: Johannes Blokland

578. módosítás
21. cikk

1. A 19. cikk nem alkalmazandó 3 éven
keresztül e rendeletnek a hatályba lépése 
után a következő anyagok vonatkozásában:

1. A 19. cikk nem alkalmazandó 4 éven
keresztül e rendeletnek a hatályba lépése 
után a következő anyagok vonatkozásában:

(a) a 67/548/EGK irányelv szerint 
karcinogén, mutagén vagy reprotoxikus 
anyagként 1. vagy 2. kategóriába besorolt, 
gyártónként vagy importőrönként e 
rendeletnek a hatályba lépését követően 
legalább egy alkalommal évi 1 tonna vagy 
annál nagyobb mennyiségben a 
Közösségben gyártott vagy a Közösségbe 
importált bevezetésre kerülő új anyagok;

(a) a 67/548/EGK irányelv szerint 
karcinogén, mutagén vagy reprotoxikus 
anyagként 1. vagy 2. kategóriába besorolt 
bevezetésre kerülő új anyagok;

(b) gyártónként vagy importőrönként e 
rendeletnek a hatályba lépését követően 
legalább egy alkalommal évi 1 000 tonna 
vagy annál nagyobb mennyiségben a 
Közösségben gyártott vagy a Közösségbe 
importált bevezetésre kerülő új anyagok. 

b) kiemelten aggodalomra okot adó
bevezetésre kerülő új anyagok.

2. A 19. cikk nem alkalmazandó 6 éven 
keresztül e rendeletnek a hatályba lépése 
után gyártónként vagy importőrönként e 
rendeletnek a hatályba lépését követően 
legalább egy alkalommal évi 100 tonna
vagy annál nagyobb mennyiségben a 
Közösségben gyártott vagy a Közösségbe 
importált bevezetésre kerülő új anyagok 
vonatkozásában.

2. A 19. cikk nem alkalmazandó 6 éven 
keresztül e rendeletnek a hatályba lépése 
után a következő anyagok vonatkozásában:

 
(a) gyártónként vagy importőrönként 
legalább egy alkalommal évi 1 tonna vagy 
annál nagyobb mennyiségben a 
Közösségben gyártott vagy a Közösségbe 
importált nagy aggodalomra okot adó
bevezetésre kerülő új anyagok;

(b) gyártónként vagy importőrönként e 
rendeletnek a hatályba lépését követően 
legalább egy alkalommal évi 1 000 tonna 
vagy annál nagyobb mennyiségben a 
Közösségben gyártott vagy a Közösségbe 
importált aggodalomra okot adó és 
aggodalomra kis mértékben okot adó 
anyagok.
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2a. a 19. cikk nem alkalmazandó 8 éven 
keresztül e rendeletnek a hatályba lépése 
után a következő anyagok vonatkozásában:
(a) gyártónként vagy importőrönként e 
rendeletnek a hatályba lépését követően 
legalább egy alkalommal évi 1 tonna vagy 
annál nagyobb mennyiségben a 
Közösségben gyártott vagy a Közösségbe 
importált aggodalomra okot adó 
bevezetésre kerülő új anyagok;
(b) gyártónként vagy importőrönként e 
rendeletnek a hatályba lépését követően 
legalább egy alkalommal évi 100 tonna 
vagy annál nagyobb mennyiségben a 
Közösségben gyártott vagy a Közösségbe 
importált aggodalomra kis mértékben okot 
adó bevezetésre kerülő új anyagok;

3. A 19. cikk nem alkalmazandó 11 éven 
keresztül e rendeletnek a hatályba lépése 
után gyártónként vagy importőrönként e 
rendeletnek a hatályba lépését követően 
legalább egy alkalommal évi 1 tonna vagy 
annál nagyobb mennyiségben a 
Közösségben gyártott vagy a Közösségbe 
importált bevezetésre kerülő új anyagok 
vonatkozásában.

3. A 19. cikk nem alkalmazandó 11 éven 
keresztül e rendeletnek a hatályba lépése 
után a következő anyagok vonatkozásában 
bevezetésre kerülő új anyagok 
vonatkozásában aggodalomra kis 
mértékben okot adó gyártónként vagy 
importőrönként legalább egy alkalommal évi 
1 tonna vagy annál nagyobb mennyiségben a 
Közösségben gyártott vagy a Közösségbe 
importált bevezetésre kerülő új anyagok.

Er. nl

Indokolás

A kiemelten aggodalomra okot adó anyagok kockázatait ki kell értékelni 1 tonnánál kisebb 
mennyiség esetében is. Az ilyen kiemelten aggodalomra okot adó anyagok még kis 
mennyiségben is jelentős mértékben károsíthatják a környezetet és az emberi egészséget. A 
mennyiségeket a mennyiség és az aggodalomra okot adó jelleg mértékének a kombinációja 
váltja fel (Blokland prioritás csomag). 
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Módosító: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, 
Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges

579. módosítás
21. cikk

Bevezetésre kerülő új anyagok 
vonatkozásában alkalmazandó különleges 
rendelkezések

Bevezetésre kerülő új anyagok 
bejegyeztetése

1. a 19. cikk nem alkalmazandó e 
rendeletnek a hatályba lépése után egy 3
éves időszakon keresztül:

1. a 19. cikk nem alkalmazandó e 
rendeletnek a hatályba lépése után egy 5
éves időszakon keresztül:

(a) a 67/548/EGK irányelv szerint 
karcinogén, mutagén vagy reprotoxikus 
anyagként 1. vagy 2. kategóriába besorolt, 
gyártónként vagy importőrönként e 
rendeletnek a hatályba lépését követően 
legalább egy alkalommal évi 1 tonna vagy 
annál nagyobb mennyiségben a 
Közösségben gyártott vagy a Közösségbe 
importált bevezetésre kerülő új anyagok 
vonatkozásában; és

(a) a 67/548/EGK irányelv szerint 
karcinogén, mutagén vagy reprotoxikus 
anyagként 1. vagy 2. kategóriába besorolt, 
gyártónként vagy importőrönként e 
rendeletnek a hatályba lépését követően 
legalább egy alkalommal évi 1 tonna vagy 
annál nagyobb mennyiségben a 
Közösségben gyártott vagy a Közösségbe 
importált bevezetésre kerülő új anyagok 
vonatkozásában; és

(b) gyártónként vagy importőrönként e 
rendeletnek a hatályba lépését követően 
legalább egy alkalommal legalább egy 
alkalommal évi 1000 tonna vagy annál 
nagyobb mennyiségben a Közösségben 
gyártott vagy a Közösségbe importált 
bevezetésre kerülő új anyagok 
vonatkozásában.

(b) gyártónként vagy importőrönként e 
rendeletnek a hatályba lépését követően 
legalább egy alkalommal legalább egy 
alkalommal évi 1000 tonna vagy annál 
nagyobb mennyiségben a Közösségben 
gyártott vagy a Közösségbe importált 
bevezetésre kerülő új anyagok 
vonatkozásában.

2. a 19. cikk nem alkalmazandó 6 éven 
keresztül e rendeletnek a hatályba lépése 
után gyártónként vagy importőrönként e 
rendeletnek a hatályba lépését követően 
legalább egy alkalommal legalább egy 
alkalommal évi 100 tonna vagy annál 
nagyobb mennyiségben a Közösségben 
gyártott vagy a Közösségbe importált 
bevezetésre kerülő új anyagok 
vonatkozásában.

2. a 19. cikk nem alkalmazandó 7 éven 
keresztül e rendeletnek a hatályba lépése 
után:
a) gyártónként vagy importőrönként e 
rendeletnek a hatályba lépését követően 
legalább egy alkalommal legalább egy 
alkalommal évi 100 tonna vagy annál 
nagyobb mennyiségben a Közösségben 
gyártott vagy a Közösségbe importált 
bevezetésre kerülő új anyagok 
vonatkozásában;
(b) a 20a. cikk szerint priorizált 
bevezetésre kerülő új anyagok 
vonatkozásában.
2a. A 19. cikk nem alkalmazandó 9 
éven keresztül e rendeletnek a hatályba 
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lépése után gyártónként vagy 
importőrönként e rendeletnek a hatályba 
lépését követően legalább egy alkalommal 
évi 10 tonna vagy annál nagyobb 
mennyiségben a Közösségben gyártott vagy 
a Közösségbe importált bevezetésre kerülő 
új anyagok vonatkozásában.

3. A 19. cikk nem alkalmazandó 11 
éven keresztül e rendeletnek a hatályba 
lépése után gyártónként vagy 
importőrönként e rendeletnek a hatályba 
lépését követően legalább egy alkalommal 
évi 1 tonna vagy annál nagyobb 
mennyiségben a Közösségben gyártott vagy 
a Közösségbe importált bevezetésre kerülő 
új anyagok vonatkozásában.

3. A 19. cikk nem alkalmazandó 11 
éven keresztül e rendeletnek a hatályba 
lépése után gyártónként vagy 
importőrönként e rendeletnek a hatályba 
lépését követően legalább egy alkalommal 
évi 1 tonna vagy annál nagyobb 
mennyiségben a Közösségben gyártott vagy 
a Közösségbe importált bevezetésre kerülő 
új anyagok vonatkozásában.

Er. en

Indokolás

A bejegyzést a priorizálási lépésben kimutatott potenciális kockázat figyelembe vételével kell 
lefolytatni; a menetrendet kezdetben a mennyiség befolyásolja. Minden cég, különösen a 
kisebb mennyiségeket előállító kis- és középvállalkozások elég idővel fognak rendelkezni 
igényeiknek megfelelő bejegyzési dossziéik elkészítéséhez.

Előbejegyzés

Bevezetésre kerülő új anyagok előbejegyzését a REACH hatályba lépését követő 18 hónapon 
belül végre kell hajtani (lásd a 26. cikket).

A REACH hatályba lépését követő 5 éves időszak

Hivatalosan CMR (karcinogén, mutagén vagy reprotoxikus anyagként) 1. és 2. kategóriába 
besorolt és évi 1000 tonnánál nagyobb mennyiségben gyártott/importált anyagok bejegyzése.

A REACH hatályba lépését követő 5-7 éves időszak

Évi 1000 és 100 tonna közötti mennyiségben gyártott/importált anyagok és 100 tonnánál 
kisebb mennyiségben gyártott/importált nagy aggodalomra okot adó anyagok bejegyzése.

A REACH hatályba lépését követő 7-9 éves időszak

Évi 100 és 10 tonna közötti mennyiségben gyártott/importált aggodalomra kis mértékben okot 
adó anyagok bejegyzése.
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A REACH hatályba lépését követő 9-11 éves időszak
Évi 1 és 10 tonna közötti mennyiségben gyártott/importált aggodalomra kis mértékben okot 
adó anyagok bejegyzése.

A bejegyzés folytatólagos folyamat, a bejegyeztetésre kötelezettektől megkövetelik, hogy 
bejegyzéseiket – a kockázatértékelésekkel együtt – vizsgálják felül minden alkalommal, 
amikor a kockázati jellegben változás következik be

A 9. cikk és a 20a (új) cikk módosításaihoz kapcsolódik

Módosító: Guido Sacconi

580. módosítás
21. cikk, 1. bekezdés, (a) albekezdés

(a) a 67/548/EGK irányelv szerint 
karcinogén, mutagén vagy reprotoxikus 
anyagként 1. vagy 2. kategóriába besorolt, 
gyártónként vagy importőrönként e 
rendeletnek a hatályba lépését követően 
legalább egy alkalommal évi 1 tonna vagy 
annál nagyobb mennyiségben a 
Közösségben gyártott vagy a Közösségbe 
importált bevezetésre kerülő új anyagok;

a) a 67/548/EGK irányelv szerint 
karcinogén, mutagén vagy reprotoxikus 
anyagként 1. vagy 2. kategóriába besorolt,
gyártónként vagy importőrönként e 
rendeletnek a hatályba lépését követően 
legalább egy alkalommal évi 1 tonna vagy 
annál nagyobb mennyiségben a 
Közösségben gyártott vagy a Közösségbe 
importált tartósan megmaradó, biológiai 
felhalmozódásra hajlamos és toxikus, 
valamint nagyon tartósan megmaradó és  
biológiai felhalmozódásra nagyon hajlamos 
vagy az 54. cikk értelmében olyan anyagok, 
amelyeknek hasonló hatása van,  
bevezetésre kerülő új anyagok;

Er. it

Indokolás

Egyértelművé teszi a fogalmazó által alkalmazott 25. módosítást a regisztrálandó anyagok 
prioritások szerinti felsorolásával.
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Módosító: Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

581. módosítás
21. cikk, 1. bekezdés, (a) pont

(a) a 67/548/EGK irányelv szerint 
karcinogén, mutagén vagy reprotoxikus 
anyagként 1. vagy 2. kategóriába besorolt, 
gyártónként vagy importőrönként e 
rendeletnek a hatályba lépését követően 
legalább egy alkalommal évi 1 tonna vagy 
annál nagyobb mennyiségben a 
Közösségben gyártott vagy a Közösségbe 
importált bevezetésre kerülő új anyagok;

(a) a 67/548/EGK irányelv szerint 
karcinogén, mutagén vagy reprotoxikus 
anyagként 1. vagy 2. kategóriába besorolt, 
vagy tudottan az 54. cikkben előírt 
engedélyeztetési kritériumoknak megfelelő, 
gyártónként vagy importőrönként legalább 
egy alkalommal évi 1 tonna vagy annál 
nagyobb mennyiségben a Közösségben 
gyártott vagy a Közösségbe importált 
bevezetésre kerülő új anyagok; 

Er. en

Indokolás

A bevezetésre kerülő új anyagok vonatkozásában kitűzött határidő (3 év) csak az 1. és 2. 
kategóriákban besorolt CMR-anyagokat érinti. Elfogadhatatlan, hogy a nem CMR kiemelten 
aggodalomra okot adó anyagok – nevezetesen az engedélyeztetésre kötelezett PBT és vPvB 
anyagok – esetében 11 évig terjedő időszakon keresztül várni kelljen a bejegyzésre, amikor az 
anyagok belső tulajdonságai ismertek. Ezért ennek az első bejegyzési szakasznak le kell fednie 
a PBT, vPvB és más kiemelten aggodalomra okot adó anyagok is a priorizálási rendszer 
javításaként, hogy először a  kiemelten aggodalomra okot adó vegyi anyagokkal foglalkozzon. 
Ezek az anyagok aztán a lehető legrövidebb időn belül elirányíthatók az engedélyeztetési 
program irányába.

Módosító: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

582. módosítás
21. cikk, 1. bekezdés, (a) pont

(a) a 67/548/EGK irányelv szerint 
karcinogén, mutagén vagy reprotoxikus 
anyagként 1. vagy 2. kategóriába besorolt, 
gyártónként vagy importőrönként e 
rendeletnek a hatályba lépését követően 
legalább egy alkalommal évi 1 tonna vagy 
annál nagyobb mennyiségben a 
Közösségben gyártott vagy a Közösségbe 

(a) a 67/548/EGK irányelv szerint 
karcinogén, mutagén vagy reprotoxikus 
anyagként 1. vagy 2. kategóriába besorolt, e 
rendeletnek a hatályba lépését követően 
gyártónként vagy importőrönként legalább 
egy alkalommal évi 1 tonna vagy annál 
nagyobb mennyiségben a Közösségben 
gyártott vagy a Közösségbe importált vagy 
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importált bevezetésre kerülő új anyagok; tudottan tartósan megmaradó és biológiai 
felhalmozódásra hajlamos bevezetésre 
kerülő új anyagok;

Er. en

Indokolás

A REACH rendeletben javasolt első határidő a bevezetésre kerülő új anyagok 
vonatkozásában az 1000 tonnánál nagyobb mennyiségben előállított és a CMR 1. és 2. 
kategóriákban besorolt anyagokra vonatkozik. Annak biztosítása érdekében, hogy legelőször 
a legproblémásabb anyagok kerüljenek sorra, ennek az első szakasznak a listáját ki kell 
egészíteni a tartósan megmaradó és biológiai felhalmozódásra hajlamos anyagokkal. Ezek a 
tulajdonságok könnyen meghatározhatók előbejegyzési folyamat részeként. Ennek 
végrehajtása szükséges az engedélyeztetési eljáráshoz való következetes illeszkedés 
biztosítása céljából is, amely a PBT és vPvB anyagokat kezeli prioritást élvező anyagokként 
(lásd az 55. cikk (3) bekezdésben).

Módosító: Robert Sturdy

583. módosítás
21. cikk, 1. bekezdés, (b) pont

(b) gyártónként vagy importőrönként e 
rendelet hatályba lépését követően legalább 
egy alkalommal évi 1000 tonna vagy annál 
nagyobb mennyiségben a Közösségben 
gyártott vagy Közösségbe importált 
bevezetésre kerülő új anyagok.

(b) gyártónként vagy importőrönként e 
rendelet hatályba lépését követően legalább 
egy alkalommal évi 1000 tonna expozíciós 
egyenértéknek megfelelő mennyiségben a 
Közösségben gyártott vagy Közösségbe 
importált bevezetésre kerülő új anyagok.

Er. en

Indokolás

Biztosítja a következetes összhangot a 3. cikk (29a) bekezdés módosított rendelkezéseivel és 
követelményeivel.
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Módosító: Jonas Sjöstedt

584. módosítás
21. cikk, 1. bekezdés, (ba) pont (új) 

(ba) az 54. cikk (d-e) pontjaiban említett 
kritériumoknak (PBT és vPvB anyagok) 
megfelelő, vagy az 54. cikk (f) pontjában 
megnevezett, gyártónként vagy 
importőrönként e rendelet hatályba lépését 
követően legalább egy alkalommal a 
Közösségben gyártott vagy importált 
bevezetésre kerülő új anyagok;

Er. en

Indokolás

Az első bejegyzési szakaszt ki kell egészíteni az ismert PBT/vPvB anyagok bejegyzésére való 
kiterjesztéssel. Az engedélyeztetési rendszerhez kapcsolást figyelembe kell venni ebben a 
vonatkozásban. Elfogadhatatlan, hogy a nem CMR kiemelten aggodalomra okot adó anyagok 
– nevezetesen az engedélyeztetésre kötelezett PBT és vPvB anyagok – esetében 11 évig terjedő 
időszakon keresztül várni kelljen a bejegyzésre, amikor az anyagok belső tulajdonságai 
ismertek.

Módosító: Robert Sturdy

585. módosítás
21. cikk, 2. bekezdés

2. A 19. cikk nem alkalmazandó 6 éven 
keresztül e rendeletnek a hatályba lépése 
után gyártónként vagy importőrönként e 
rendeletnek a hatályba lépését követően 
legalább egy alkalommal legalább egy
alkalommal évi 100 tonna vagy annál 
nagyobb mennyiségben a Közösségben 
gyártott vagy a Közösségbe importált 
bevezetésre kerülő új anyagok 
vonatkozásában.

2. A 19. cikk nem alkalmazandó 6 éven 
keresztül e rendeletnek a hatályba lépése 
után gyártónként vagy importőrönként e 
rendeletnek a hatályba lépését követően 
legalább egy alkalommal legalább egy 
alkalommal évi 100 tonna expozíciós 
egyenértéknek megfelelő vagy annál 
nagyobb mennyiségben a Közösségben 
gyártott vagy a Közösségbe importált 
bevezetésre kerülő új anyagok 
vonatkozásában.

Er. en
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Indokolás

Biztosítja a következetes összhangot a 3. cikk, (29a) bekezdés módosított rendelkezéseivel és 
követelményeivel .

Módosító: Robert Sturdy

586. módosítás
21. cikk, 3. bekezdés

3. A 19. cikk nem alkalmazandó 11 éven 
keresztül e rendeletnek a hatályba lépése 
után gyártónként vagy importőrönként e 
rendeletnek a hatályba lépését követően 
legalább egy alkalommal legalább egy 
alkalommal évi 1 tonna vagy annál nagyobb 
mennyiségben a Közösségben gyártott vagy 
a Közösségbe importált bevezetésre kerülő 
új anyagok vonatkozásában.

3. A 19. cikk nem alkalmazandó 11 éven 
keresztül e rendeletnek a hatályba lépése 
után gyártónként vagy importőrönként e 
rendeletnek a hatályba lépését követően 
legalább egy alkalommal legalább egy 
alkalommal évi 1 tonna expozíciós 
egyenértéknek megfelelő vagy annál 
nagyobb mennyiségben a Közösségben 
gyártott vagy a Közösségbe importált 
bevezetésre kerülő új anyagok 
vonatkozásában.

Er. en

Indokolás

Biztosítja a következetes összhangot a 3. cikk, (29a) bekezdés módosított rendelkezéseivel és 
követelményeivel .

Módosító: Chris Davies, Frédérique Ries + Mary Honeyball

587. módosítás
21. cikk, 3a. bekezdés (új) 

3a. Az 54. cikk (a-e) pontjaiban említett, 
vagy az 54. cikk (f) pontjában azonosított 
anyagok kezelésének fokozatos bevezetése 
céljából. Ágazatspecifikus tájékoztató 
használatát kell bevezetni önkéntes eszköz 
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formájában a rendelet hatályba lépését 
követő 3 év eltelte után. A 6. cikk 
alkalmazása a rendelet hatályba lépése 
után 6 évvel kezdődik. 

Er. en

Indokolás

Áruk szállítói láncán belül az engedélyezett vegyi anyagok kezelését biztosító használható 
rendszer megvalósításának az elérése érdekében fokozatos lépésenkénti megközelítést kell 
alkalmazni. Ez a módosítás biztosítja, hogy ágazatspecifikus tájékoztatók kerülnek 
fokozatosan bevezetésre önkéntességi alapon a 6. cikk hatályba lépését megelőző 3 éves 
időszak folyamán.

Módosító: Guido Sacconi

588. módosítás
21a. cikk (új) 

21a. cikk
Bejelentés anyagok bejegyeztetésének a 
kihagyására irányuló szándékról
1. Ha egy gyártó vagy importőr egy anyagot 
önmagában vagy készítményekben nem 
szándékozik bejegyeztetni, akkor ennek 
megfelelően köteles az Ügynökséget és a 
feldolgozó ágazat felhasználóit tájékoztatni.
2. Az 1. bekezdésben említett bejelentés 
közlésének a határideje:
(a) évi 1000 tonna vagy annál nagyobb 
mennyiségben gyártott vagy importált 
bevezetésre kerülő új anyagok esetében a 
21. cikk (1) bekezdésében előírt határidő 
előtt 12 hónappal;
b) évi 100 tonna vagy annál nagyobb 
mennyiségben gyártott vagy importált 
bevezetésre kerülő új anyagok esetében a 
21. cikk (2) bekezdésében előírt határidő 
előtt 24 hónappal;
c) évi 1 tonna vagy annál nagyobb 
mennyiségben gyártott vagy importált 
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bevezetésre kerülő új anyagok esetében a 
21. cikk (3) bekezdésében előírt határidő 
előtt 36 hónappal;
3. Ha a gyártó vagy importőr elmulasztja az 
Ügynökség és a feldolgozó ágazat 
felhasználóinak a tájékoztatását arról a 
szándékáról, hogy egy anyagot nem kíván 
bejegyeztetni, akkor az anyagot köteles 
bejegyeztetni.

Er. it

Indokolás

Továbbfeldolgozó felhasználók aggodalmuknak adnak hangot, hogy gazdasági megfontolások 
miatt számos - sőt lehetséges, hogy  nagy számú - anyagot nem bejegyeztetnek, ami 
hátrányosan befolyásolhatta üzleti tevékenységeiket. Ilyen esetlegességekre ők nem képesek 
felkészülni, mivel ők erről csak akkor szereznek tudomást, amikor a bejegyzési határidők már 
lejártak. Egy olyan rendelkezés, amely kötelezi a gyártókat és importőröket, hogy a feldolgozó
ágazat felhasználói számára küldjenek előzetes figyelmeztetést, lehetővé tenné számukra, 
hogy tárgyaljanak a kérdéses gyártóval vagy importőrrel. Előfordulhat, hogy a feldolgozó 
ágazat felhasználói elfogadnak magasabb árat annak biztosítása céljából, hogy elkerüljék az 
összetétel megváltoztatásának még magasabb költségeit, és elkerülhessék az anyag 
visszavonását.

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

589. módosítás
21a. cikk (új) 

21a. cikk
1 és 1000 tonna közötti mennyiségű 
bevezetésre kerülő új anyagok bejegyzését 
szabályzó rendelkezések 
1. Legkésőbb 5 évvel e rendeletnek a 
hatályba lépése után a bejegyeztetésre 
kötelezettek kötelesek benyújtani az 
Ügynökség számára a VI. mellékletben 
(információkészlet) 10 és 1 000 tonna 
közötti mennyiségben gyártott vagy 
importált anyagokhoz megkövetelt 
információkat.
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2. Legkésőbb 5 évvel e rendeletnek a 
hatályba lépése után a bejegyeztetésre 
kötelezettek kötelesek minden 
rendelkezésükre álló információ alapján 
priorizálni az 1 és 10 tonna közötti 
mennyiségben gyártott vagy importált 
anyagokat. A bejegyeztetésre kötelezettek 
kötelesek benyújtani az Ügynökség számára 
a priorizálás eredményeit minden 
rendelkezésre álló információt, amelyet a 
bejegyeztetésre kötelezett a priorizálási 
vonatkozásában szükségesnek vél.
3. Azok a bejegyeztetésre kötelezettek, akik 
nem nyújtják be az (1) és (2) bekezdésekben 
megkövetelt információkat, nem lesznek 
jogosultak a 21. cikk használatára.
4. Az Ügynökség egy hónapon belül köteles 
a nyilvános listát a 26. cikk (2) bekezdés (b) 
pontjában előírtak szerint frissíteni, és azon 
feltüntetni a legközelebbi megkövetelt 
bejegyeztetési időket a hátralevő anyagok 
bejegyzéséhez.

Er. it

Indokolás

Módosító: Holger Krahmer

590. módosítás
22. cikk, 2. bekezdés

2. Ha egy gyártott vagy behozott bejelentett 
anyag mennyisége gyártónként vagy 
importőrönként eléri a 11. cikk szerinti 
következő mennyiségi küszöböt, úgy az 
ehhez a mennyiségi küszöbhöz valamint az 
összes alatta lévő mennyiségi küszöbhöz 
megkövetelt, 9. és 11. cikk szerinti 
információt szolgáltatni kell, amennyiben 

Törölve
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azok továbbítása még nem történt meg az 
említett cikkek alapján.

Er. de

Indokolás

Átállás a kockázaton alapuló megközelítés alkalmazására. Lásd a 11. cikk X. módosítását.

Módosító: Richard Seeber

591. módosítás
22. cikk, 2. bekezdés

2. Ha egy gyártott vagy behozott bejelentett 
anyag mennyisége gyártónként vagy 
importőrönként eléri a 11. cikk szerinti 
következő mennyiségi küszöböt, úgy az 
ehhez a mennyiségi küszöbhöz valamint az 
összes alatta lévő mennyiségi küszöbhöz 
megkövetelt, 9. és 11. cikk szerinti 
információt szolgáltatni kell, amennyiben 
azok továbbítása még nem történt meg az 
említett cikkek alapján.

2. Ha egy gyártott vagy behozott bejelentett 
anyag mennyisége gyártónként vagy 
importőrönként eléri a 11. cikk szerinti 
következő mennyiségi küszöböt, és 
legkésőbb hét évvel e rendelet hatályba 
lépése után, úgy az ehhez a mennyiségi 
küszöbhöz valamint az összes alatta lévő 
mennyiségi küszöbhöz megkövetelt, 9. és 
11. cikk szerinti információt szolgáltatni 
kell, amennyiben azok továbbítása még nem 
történt meg az említett cikkek alapján.

Er. de

Indokolás

Az új anyagok bevezetését szabályzó rendszer adatszolgáltatási követelményei gyakran 
szigorúbbak, mint a REACH követelményei. Ugyanakkor a REACH bizonyos új paraméterek 
használatát is bevezeti, mint például a PBT, vPvB és az endokrin tulajdonságok. Ennek 
megfelelően az ilyen új tulajdonságokkal kapcsolatos adatszolgáltatási rendelkezés 
alkalmazását kötelezővé kell tenni nem újonnan bevezetett anyagok vonatkozásában is a 
REACH hatályba lépését követő megfelelő időszak lejárata után, nem pedig csak a következő 
tömegben meghatározott küszöbérték átlépésekor.
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Módosító: Johannes Blokland

592. módosítás
22. cikk, 2. bekezdés

2. Ha egy gyártott vagy behozott bejelentett 
anyag mennyisége gyártónként vagy 
importőrönként eléri a 11. cikk szerinti 
következő mennyiségi küszöböt, úgy az 
ehhez a mennyiségi küszöbhöz valamint az 
összes alatta lévő mennyiségi küszöbhöz 
megkövetelt, 9. és 11. cikk szerinti 
információt szolgáltatni kell, amennyiben 
azok továbbítása még nem történt meg az 
említett cikkek alapján.

2. Ha egy gyártott vagy behozott bejelentett 
anyag mennyisége gyártónként vagy 
importőrönként eléri a 11. cikk szerinti 
következő mennyiségi küszöböt, vagy az új 
adatok miatt az anyag aggodalomra okot 
adó jellegének a mértéke megváltozik, úgy 
az ehhez a mennyiségi küszöbhöz valamint 
az összes alatta lévő mennyiségi küszöbhöz 
megkövetelt, 9. és 11. cikk szerinti 
információt szolgáltatni kell, amennyiben 
azok továbbítása még nem történt meg az 
említett cikkek alapján.

Er. nl

Indokolás

Mind a mennyiségi küszöb átlépése esetén, mind pedig az aggodalomra okot adó jelleg 
mértékének új adatok miatti megváltozása esetén a gyártó vagy importőr must köteles a 
vonatkozó kiegészítő információt benyújtani (Blokland prioritás csomag).

Módosító: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, María del 
Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges

593. módosítás
22a. cikk (új) 

22a. cikk
Meglevő anyagok
A 793/93/EGK rendelet hatálya alatt vagy 
egyéb nemzetközileg elismert program 
keretében e rendelet hatályba lépését 
megelőzően elvégzett értékelést e cím 
alkalmazásában végrehajtott bejegyzésnek 
kell tekinteni és az Ügynökség a bejegyzési 
számot e rendelet hatályba lépésétől 
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számított egy éven belül kibocsátja.

Er. en

Indokolás

A jelenlegi Meglevő anyagok rendelet értelmében már megvizsgált anyagokat nem szükséges 
vizsgálatnak alávetni, mert azokon már elvégeztek egy alapos értékelést a jelenlegi 
szabályozás szerint. Az újrabejegyeztetés a már értékelt anyagokkal túlterheli az Ügynökséget 
és lelassítja annak a munkáját. Másrészről az OECD jelenlegi vegyi anyag programjának a 
keretében már kiértékelt anyagok mentesülnek a bejegyeztetési kötelezettség teljesítése alól.


