
AM\565932HU.doc PE 357.820v01-00

Külső fordítás

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság

2005.5.10. PE 357.820v01-00

MÓDOSÍTÁS: 885-1045 – III. RÉSZ (3-5. 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 
irányelv és a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 
…/…/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó 
javaslatról

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

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosító: Chris Davies, Lena Ek, Frédérique Ries

Módosítás: 885
23. cikk, (-1) bekezdés (új)

(-1) A bejegyzés céljából a gyártók és az 
importőrök megosztják egymás között, és 
egymás rendelkezésére bocsátják a 9. cikk 
a) pontjának vi. és vii. alpontjában 
meghatározott információkat abból a 
célból, hogy elkerüljék a felesleges 
vizsgálatok elvégzését.
Kivételes körülmények esetén, azaz ha úgy 
tűnik, hogy az információk kötelező 
megosztása következtében a gyártó, az 
importőr vagy a fejlesztő igen jelentős üzleti 
veszteséget szenvedhet, az Ügynökség 
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egyedi eltérést engedélyezhet az egyéni 
kérelmezők számára (az állatkísérletekből 
származó adatokat igénylő esetek 
kivételével).
Az Ügynökség a hatálybalépéstől számított 
18 hónapon belül kidolgozza azokat a 
kritériumokat, amelyek alapján e 
kérelmeket elbírálják, megállapít egy 
eljárást az említett egyedi kérelmek 
benyújtására és vizsgálatára, és 
intézkedéseket tesz egy független 
fellebbviteli eljárás érdekében, amely 
lehetővé teszi az Ügynökség által elutasított 
kérelmek másodszori vizsgálatára.

Er. en

Indokolás

Ezek (és az alább javasolt további) módosítások biztosítják, hogy az információk kötelező 
megosztását kiterjesszék a nem gerinces állatokon végzett kísérletekből származó adatokra is. 
Az OSOR célja, hogy az ipari erőforrások legjobb felhasználásának biztosítása mellett növelje 
az egészség- és környezetvédelmet azáltal, hogy − bizonyos áron − megosztanak valamennyi, 
kockázatot magában foglaló adatot.

Kivételes körülmények esetén azonban az Ügynökségnek képesnek kell lennie arra, hogy eseti 
alapon kivételt engedélyezzen az OSOR alól.

Az OSOR-csomag kiegészítése. 

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

Módosítás: 886
23. cikk, (-1) bekezdés (új)

(-1) A bejegyzés céljából a gyártók és az 
importőrök megosztják egymás között, és 
egymás rendelkezésére bocsátják a 9. cikk 
a) pontjának vi. és vii. alpontjában 
meghatározott információkat abból a 
célból, hogy elkerüljék a felesleges 
vizsgálatok elvégzését.
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Er. en

Indokolás

Ezek (és az alább javasolt további) módosítások biztosítják, hogy az információk kötelező 
megosztását kiterjesszék a nem gerinces állatokon végzett kísérletekből származó adatokra is. 
Az OSOR célja, hogy az ipari erőforrások legjobb felhasználásának biztosítása mellett növelje 
az egészség- és környezetvédelmet azáltal, hogy − bizonyos áron − megosztanak valamennyi,
kockázatot magában foglaló adatot.
Az OSOR-csomag része.

Módosító: Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Módosítás: 887
23. cikk, (-1) bekezdés (új)

(-1) Támogatják konzorciumok önkéntes 
egyesülését, hogy ily módon csökkentsék az 
egy anyagra jutó bejegyzést. Az adatokat 
közösen használják fel, kivéve, ha a 
bejegyeztetésre kötelezett úgy véli, hogy 
információit bizalmasan kell kezelni a piaci 
verseny miatt.

Er. de

Indokolás

Az OSOR-javaslat („egy anyag, egy bejegyzés”) előírja az adatok kötelező megosztását. Bár 
ez könnyíti az anyagok bejegyzését, komoly aggályokat vet fel az adatok védelmét és 
titkosságát illetően. Az információk kötelező megosztását csak egy magasabb célt szolgáló 
jogi védelem indokolhatja. Az állatok védelme példa az ilyen fajta magasabb célt szolgáló jogi 
védelemre, azaz az információk megosztása csak gerinceseken végzett kísérletek esetén 
indokolt, más kísérletek esetében nem.

Módosító: Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Módosítás: 888
23. cikk, (1) bekezdés 

(1) A szükségtelen állatkísérletek elkerülése (1) Az 1. cikk a) pontjától eltérve, kötelező a 
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érdekében e rendelet céljából csak akkor 
folytathatók kísérletek gerinces állatokon, ha 
a szükséges ismeretek másképp nem 
szerezhetők meg. Olyan intézkedésekre is 
szükség van, amelyek korlátozzák az egyéb 
kísérletek szükségtelen ismétlését.

gerinces állatokon végzett kísérletekből 
származó adatok közös használata. A 
szükségtelen állatkísérletek elkerülése 
érdekében e rendelet céljából csak akkor 
folytathatók kísérletek gerinces állatokon, ha 
a szükséges ismeretek másképp nem 
szerezhetők meg.

Er. de

Indokolás

Az OSOR-javaslat („egy anyag, egy bejegyzés”) előírja az adatok kötelező megosztását. Bár 
ez könnyíti az anyagok bejegyzését, komoly aggályokat vet fel az adatok védelmét és 
titkosságát illetően. Az információk kötelező megosztását csak egy magasabb célt szolgáló 
jogi védelem indokolhatja. Az állatok védelme példa az ilyen fajta magasabb célt szolgáló jogi 
védelemre, azaz az információk megosztása csak gerinceseken végzett kísérletek esetén 
indokolt, más kísérletek esetében nem.

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

Módosítás: 889
23. cikk, (1) bekezdés 

(1) A szükségtelen állatkísérletek elkerülése 
érdekében e rendelet céljából csak akkor
folytathatók kísérletek gerinces állatokon, ha 
a szükséges ismeretek másképp nem 
szerezhetők meg. Olyan intézkedésekre is 
szükség van, amelyek korlátozzák az egyéb 
kísérletek szükségtelen ismétlését.

(1) A szükségtelen állatkísérletek elkerülése 
érdekében e rendelet céljából csak akkor 
folytathatók kísérletek gerinces állatokon, ha 
a szükséges ismeretek másképp nem 
szerezhetők meg.

Er. en

Indokolás

Ezek (és az alább javasolt további) módosítások biztosítják, hogy az információk kötelező 
megosztását kiterjesszék a nem gerinces állatokon végzett kísérletekből származó adatokra is. 
Az OSOR célja, hogy az ipari erőforrások legjobb felhasználásának biztosítása mellett növelje 
az egészség- és környezetvédelmet azáltal, hogy − bizonyos áron − megosztanak valamennyi,
kockázatot magában foglaló adatot.
Az OSOR-csomag része.
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Módosító: Chris Davies

Módosítás: 890
23. cikk, (1a) bekezdés (új)

(1a) Kötelező a gerinces állatokon végzett 
kísérletekből származó információk és 
egyéb olyan információk megosztása 
és/vagy közös benyújtása, amelyekkel az 
állatkísérletek megelőzhetők.

Er. en

Indokolás

Kapcsolódik a (33a) preambulumbekezdés módosításához. E cím alatt meg kell jegyezni, hogy 
kötelező megosztani azokat az állatkísérletekből származó információkat vagy egyéb 
információkat, amelyekkel az állatkísérletek megelőzhetők, hogy ezáltal teljesítsék az e 
rendelet által előírt tájékoztatási követelményeket annak biztosítására, hogy szükségtelenül ne 
hajtsák végre többször ugyanazt az állatkísérletet. Továbbá, ez biztosítja az összhangot a 24. 
cikk (5) bekezdésének második albekezdésével, illetve az indokolás 10. oldalán az 
állatkísérletekkel kapcsolatban tett kijelentéssel, miszerint „kötelező az adatok megosztása”.

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

Módosítás: 891
23. cikk, (2) bekezdés 

(2) Az információk e rendelettel 
összhangban történő megosztása és közös 
benyújtása a technikai adatokat és különösen 
az anyagok lényegi tulajdonságaival 
összefüggő információkat érinti. A 
bejegyeztetésre kötelezettek tartózkodnak a 
piaci magatartásukra vonatkozó információk 
kicserélésétől, különösen a termelési 
kapacitások, termelési és értékesítési 
mennyiségek, behozatali mennyiségek és 
piaci részesedések tekintetében.

(2) Az információk e rendelettel 
összhangban történő megosztása és közös 
benyújtása a technikai adatokat és különösen 
az anyagok lényegi tulajdonságaival 
összefüggő információkat érinti. A 
bejegyeztetésre kötelezettek tartózkodnak a 
piaci magatartásukra vonatkozó információk 
kicserélésétől, különösen a termelési 
kapacitások, termelési és értékesítési 
mennyiségek, behozatali mennyiségek és 
piaci részesedések tekintetében. A Bizottság 
iránymutatásokat ad ki, amelyek 
meghatározzák, hogy a konzorciumok 
miként feleljenek meg a verseny 
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szabályainak az adatok megosztását 
illetően.

Er. en

Indokolás

Lényeges a vállalkozások (különösen a KKV-k) bizonytalanságának csökkentése és a 
konzorciumok létrehozásának elősegítése.

Módosító: Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Módosítás: 892
23. cikk, (2) bekezdés 

(2) Az információk e rendelettel 
összhangban történő megosztása és közös 
benyújtása a technikai adatokat és különösen 
az anyagok lényegi tulajdonságaival 
összefüggő információkat érinti. A 
bejegyeztetésre kötelezettek tartózkodnak a 
piaci magatartásukra vonatkozó információk 
kicserélésétől, különösen a termelési 
kapacitások, termelési és értékesítési 
mennyiségek, behozatali mennyiségek és 
piaci részesedések tekintetében.

(2) Az információk e rendelettel 
összhangban történő megosztása és közös 
benyújtása a technikai adatokat és különösen 
az anyagok lényegi tulajdonságaival 
összefüggő információkat érinti. A 
bejegyeztetésre kötelezettek tartózkodnak a 
piaci magatartásukra vonatkozó információk 
kicserélésétől, különösen a termelési 
kapacitások, termelési és értékesítési 
mennyiségek, behozatali mennyiségek és 
piaci részesedések tekintetében. Egyesülés 
és az ezzel kapcsolatos ügyintézés esetén a 
bejegyeztetésre kötelezettek betartják a 
verseny szabályait.
A Bizottság iránymutatásokat fogad el arra 
vonatkozóan, hogy az információk közös 
felhasználása esetén miként lehet 
megfelelni a verseny szabályainak.

Er. de

Indokolás

Az OSOR-javaslat („egy anyag, egy bejegyzés”) előírja az adatok kötelező megosztását. Bár 
ez könnyíti az anyagok bejegyzését, komoly aggályokat vet fel az adatok védelmét és 
titkosságát illetően. Az információk kötelező megosztását csak egy magasabb célt szolgáló 
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jogi védelem indokolhatja. Az állatok védelme példa az ilyen fajta magasabb célt szolgáló jogi 
védelemre, azaz az információk megosztása csak gerinceseken végzett kísérletek esetén 
indokolt, más kísérletek esetében nem.

Módosító: Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Módosítás: 893
23. cikk, (3) bekezdés 

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

(3) Az információk megosztása pénzügyi 
ellentételezés mellett történik. 
Mindazonáltal, a bejegyzés keretében 
legalább 15 évvel korábban benyújtott, 
gerinces állatokon végrehajtott 
állatkísérleteket magában foglaló 
vizsgálatok összefoglalóit vagy alapvető 
vizsgálati összefoglalóit az Ügynökség 
ingyenesen más bejegyeztetésre kötelezettek 
és potenciális bejegyeztetésre kötelezettek 
rendelkezésére bocsáthatja a 25. cikkben a 
nem bevezetett anyagok, és a 28. cikkben a 
bevezetett anyagok tekintetében 
megállapított feltételekkel.

Er. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy fenntartsák az ösztönzést az innovációra, az információk kötelező 
megosztását korlátozni kell a gerinces állatokon végrehajtott állatkísérleteket magában 
foglaló vizsgálatok összefoglalóira vagy alapvető vizsgálati összefoglalóira. A 23. cikk (4) 
bekezdése szintén ezt tartalmazza. A kötelező információ-megosztás tulajdonjogi okokból 
minden esetben pénzügyi ellentételezés tárgyát képezi. Annak érdekében, hogy e jogszabályt 
összehangolják a biocidok tekintetében irányadó, hasonló jogszabállyal, az ellentételezés 
fizetésére irányuló kötelezettség érvényességét 15 évre kell növelni.

Módosító: Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás: 894
23. cikk, (3) bekezdés 

(3) A bejegyzés keretében legalább 10 évvel 
korábban benyújtott bármely vizsgálati 
összefoglalót vagy alapvető vizsgálati 
összefoglalót az Ügynökség ingyenesen más 

(3) Az információk megosztása pénzügyi 
ellentételezés mellett történik. A bejegyzés 
keretében legalább 10 évvel korábban 
benyújtott bármely vizsgálati összefoglalót 
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bejegyeztetésre kötelezettek és potenciális 
bejegyeztetésre kötelezettek rendelkezésére 
bocsáthatja.

vagy alapvető vizsgálati összefoglalót az 
Ügynökség szabadon más bejegyeztetésre 
kötelezettek vagy potenciális bejegyeztetésre 
kötelezettek rendelkezésére bocsáthatja a 25. 
cikkben a nem bevezetett anyagok, és a 28. 
cikkben a bevezetett anyagok tekintetében 
megállapított feltételekkel.

Er. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy fenntartsák az ösztönzést az innovációra, a vállalatoknak képesnek 
kell lenni adataik és felfedezéseik védelmére, ezért ezen információk megosztásáért 
ellentételezést kell fizetni.

Módosító: Guido Sacconi, 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

Módosítás: 895
23. cikk, (4) bekezdés 

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

törölve

Er. en

Indokolás

Ezek (és az alább javasolt további) módosítások biztosítják, hogy az információk kötelező 
megosztását kiterjesztik a nem gerinces állatokon végzett kísérletekből származó adatokra is. 
Az OSOR célja, hogy az ipari erőforrások legjobb felhasználásának biztosítása mellett növelje 
az egészség- és környezetvédelmet azáltal, hogy − bizonyos áron − megosztanak valamennyi,
kockázatot magában foglaló adatot.
Az OSOR-csomag része. (Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt) 

A (4) bekezdés törlése szorosan kapcsolódik a 9. cikk a) pontja x. alpontjának törléséhez, 
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illetve az utóbbi következménye. A cél az, hogy a célkitűzések és az általános szabályok 
részévé tegyék a kísérleti adatok (beleértve a nem gerincesekre vonatkozó adatokat is) 
kötelező megosztásának elvét. Ez a pont rendkívüli fontossággal bír, különösen a KKV-k 
számára, amelyek számára így lehetővé válik a REACH által előírt intézkedések 
költségterheinek jelentős mértékű csökkentése. (Vernola és mások) 

A kísérleti adatok (beleértve a nem gerincesekre vonatkozó adatokat is) kötelező 
megosztásának elve a REACH által a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások 
számára előírt intézkedések költségterheinek csökkentésére irányul, és kapcsolódik a 9. cikk 
a) pontja x. alpontjának törléséhez. (Foglietta és mások)

Módosító: Guido Sacconi

Módosítás: 896
23. cikk, (4a) bekezdés (új)

(4a) Minden termelő, importőr vagy 
későbbi felhasználó kinevezhet egy 
harmadik személyt abból a célból, hogy az e 
cím értelmében folytatott eljárásokban 
képviselje.

Er. it

Indokolás

A vállalkozásoknak lehetővé kell tenni, hogy− titoktartási és/vagy gyakorlati okokból − egy 
harmadik személy képviselje őket.

Módosító: Werner Langen

Módosítás: 897
23a. cikk (új)

(1) Gerinctelen állatokat érintő kísérletek 
végrehajtása vagy egyéb információk 
megszerzése előtt a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezett érdeklődhet arra 
vonatkozóan, hogy léteznek-e adatok vagy 
más információk az adott anyaggal 
kapcsolatban. A kérelemmel együtt a 
következő információkat bocsátja az 
Ügynökség rendelkezésére:
a) neve;
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b) az anyag azonosítása, a IV. melléklet 2.1. 
és 2.3. szakaszában említettek szerint;
c) mely tájékoztatási követelmény 
tekintetében szükséges új vizsgálatok 
végrehajtása a kérelmező által.
(2) Amennyiben az Ügynökség bizonyos 
abban, hogy a potenciális bejegyeztetésre 
kötelezett gyártani vagy importálni kívánja 
az anyagot, meg kell győződnie arról, hogy 
a Bizottságnak van-e hozzáférése a kért 
adatokhoz vagy egyéb információkhoz. Ha 
nem ez az eset áll fenn, az Ügynökség a 
tagállamok illetékes hatóságainál 
tájékozódik arról, hogy van-e hozzáférésük 
az adatokhoz vagy egyéb információkhoz. A 
tagállamok hatóságai egy hónapon belül 
értesítik válaszukról az Ügynökséget.
(3) Az Ügynökség tájékoztatja a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezettet kutatásainak 
eredményéről.
(4) A potenciális bejegyeztetésre kötelezett 
fordulhat korábbi bejegyeztetésre 
kötelezetthez az olyan, gerinceseket nem 
érintő kísérletekre vonatkozó 
információkért, amelyek tekintetében a 
korábbi bejegyeztetésre kötelezett a 9. cikk 
a) pontjának x. alpontja alkalmazásában 
beleegyező nyilatkozatot nyújtott be.

Er. de

Indokolás

Külön szabályokra van szükség a gerinceseket érintő kísérletekkel kapcsolatos adatok iránti 
kutatás, illetve azok megosztása tekintetében, hogy a hatóságoknál is érdeklődhessenek az 
ezekre vonatkozó meglévő információkról. Az itt előírt intézkedések célja, hogy lehetővé 
tegyék a hatóságok által más célból − pl. állami kutatási programok céljából − rendelkezésre 
álló információk felhasználását a bejegyzési eljárásban.

Módosító: Guido Sacconi

Módosítás: 898
III. cím, 2. fejezet, cím
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A NEM BEVEZETETT ANYAGOKRA 
VONATKOZÓ SZABÁLYOK

(Az angol nyelvű változatot nem érinti.)

Er. it

Indokolás

E módosítás a bizottsági javaslat olasz nyelvű változatának nyelvi hibáját szándékozik 
kijavítani.

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

Módosítás: 899
24. cikk, (1) bekezdés 

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

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

Er. en

Indokolás

Szükségszerű módosítás az OSOR-csomag részeként.

Módosító: Werner Langen

Módosítás: 900
24. cikk, (3) bekezdés 

(3) A potenciális bejegyeztetésre kötelezett 
tájékozódik az Ügynökségnél arról, hogy 
ugyanarra az anyagra vonatkozóan 
benyújtottak-e már bejegyzést. A 
megkereséssel együtt a következő 
információkat nyújtja be az Ügynökségnek

a) megnevezése;
b) az anyag megnevezése, a IV. melléklet 
2.1. és 2.3. szakaszában említett módon;
c) mely információs követelmények miatt 

(3) A tájékoztatási követelmények teljesítése 
érdekében gerinces állatokkal folytatott 
kísérletek végrehajtása előtt a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezett tájékozódik az 
Ügynökségnél, hogy a gerinces állatokkal 
folytatott kísérletekkel kapcsolatos, általa 
szükségelt információk rendelkezésre 
állnak-e a kérdéses anyagra vonatkozóan.
A kérdésével együtt a következő 
információkat bocsátja az Ügynökség 
rendelkezésére:



PE 357.820v01-00

Külső fordítás 12/128 AM\565932HU.doc

HU

kellene új vizsgálatokat végeznie, amelyek 
gerinces állatokkal folytatott kísérleteket 
foglalnának magukban;

d) mely információs követelmények miatt 
kellene új vizsgálatokat végeznie.

a) megnevezése;
b) az anyag megnevezése, a IV. melléklet 
2.1. és 2.3. szakaszában említett módon;
c) mely információs követelmények miatt 
kellene új vizsgálatokat végeznie, amelyek 
gerinces állatokkal folytatott kísérleteket 
foglalnának magukban.

Er. de

Indokolás

A lényeg nem az, hogy az anyagra vonatkozóan benyújtottak-e bejegyzést. E helyett azt kell 
kideríteni, hogy hajtottak-e már végre gerinces állatokon kísérleteket. Az Ügynökségnek a 
más célból végrehajtott ilyen kísérletek eredményeit is figyelembe kell venni. (lásd 23. cikk (1) 
és (3) bekezdését).

Az anyag bejegyzésének megtörténtére vonatkozó tájékoztatás a verseny szempontjából 
lényeges információt jelent az információt kérő potenciális bejegyeztetésre kötelezett 
számára. El kell kerülni az ilyen piackutatási lehetőségek biztosítását. A 23a. cikket (új) kell 
alkalmazni a gerinctelen állatokat érintő vizsgálatok esetében.

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

Módosítás: 901
24. cikk, (3) bekezdés, a) pont 

a) megnevezése; a) megnevezése, a 115. és a 116. cikk 
sérelme nélkül;

Er. it

Indokolás

A szabályozás következetességének érdekében a 24. cikknek figyelembe kell venni az 
információhoz való hozzáférés tekintetében irányadó 115. és 116. cikk rendelkezéseit. E 
módosítás kapcsolódik a III. címben (Adatok megosztása és a szükségtelen kísérletek 
elkerülése) megfogalmazott cikkek egyéb módosításaihoz.
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Módosító: Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt

Módosítás: 902
24. cikk, (3) bekezdés, d) pont 

d) mely információs követelmények miatt 
kellene új vizsgálatokat végeznie.

törölve

Er. en

Indokolás

Szükségszerű módosítás az OSOR-csomag részeként.

Módosító: Werner Langen

Módosítás: 903
24. cikk, (4) bekezdés 

(4) Ha ugyanazt az anyagot korábban nem 
jegyezték be, az Ügynökség ennek 
megfelelően tájékoztatja a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezettet.

(4) Amennyiben az Ügynökég bizonyos 
abban, hogy a potenciális bejegyeztetésre 
kötelezett gyártani vagy importálni kívánja 
az anyagot, meg kell győződnie arról, hogy 
a Bizottságnak van-e hozzáférése az (1) 
bekezdés c) pontjában említett, gerinces 
állatokon végrehajtott vizsgálatokkal 
kapcsolatos információkhoz vagy 
végrehajtottak-e előzetes vizsgálatot az (1) 
bekezdéssel összhangban. Nemleges válasz 
esetén az Ügynökség a tagállamok illetékes 
hatóságainál tájékozódik arról, hogy van-e 
hozzáférésük az adatokhoz vagy egyéb 
információkhoz. Az Ügynökség értesíti a 
potenciális bejegyeztetésre kötelezettet 
kutatásainak eredményéről.

Er.de

Indokolás

Lásd a 3. cikk (1) bekezdésének indokolását. A piackutatási tevékenységet kerülni kell. 
Továbbá, ez az intézkedés szükségtelen bürokratikus terhet jelentene az Ügynökség számára.

Fontos az Ügynökség számára, hogy megbizonyosodjon arról, vajon a kérelmező valóban 
gyártani kívánja-e az anyagot (piackutatás elkerülése).
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Biztosítani kell azonban, hogy a kérelmező tudomására jusson az a tény, hogy gerinces 
állatokon már hajtottak végre bizonyos vizsgálatokat, és versenytársai hasonló megkeresésére 
rendelkezésükre bocsátották azokat. Ez az információ még szükséges ahhoz, hogy 25a. cikk 
hatékony legyen. 

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

Módosítás: 904
24. cikk, (4) bekezdés 

(4) Ha ugyanazt az anyagot korábban nem
jegyezték be, az Ügynökség ennek 
megfelelően tájékoztatja a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezettet.

(4) Amennyiben az adott anyagot kevesebb, 
mint 10 éve jegyezték be, az Ügynökség 
haladéktalanul tájékoztatja a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezettet a korábbi 
bejegyzésre kötelezett(ek) nevéről és 
címéről, és az általuk benyújtott vizsgálati 
anyagok vonatkozó összefoglalójáról vagy −
adott esetben − alapvető vizsgálati 
összefoglalójáról.
A rendelkezésre álló vizsgálati anyagokat a 
25. cikkel összhangban meg kell osztani a 
potenciális bejegyeztetésre kötelezettel.

Er. en

Indokolás

Szükségszerű módosítás az OSOR-csomag részeként.

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

Módosítás: 905
24. cikk, (5) bekezdés 

(5) Ha ugyanazt az anyagot korábban 10 
éven belül jegyezték be, az Ügynökség 
haladéktalanul tájékoztatja a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezettet a korábbi 
bejegyeztetésre kötelezett(ek) nevéről és 
címéről, valamint a gerinces állatok 
bevonásával folytatott vizsgálatok 
vonatkozó összefoglalásáról vagy adott 

törölve
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esetben alapvető vizsgálati 
összefoglalásáról, amelyet már 
benyújtottak.
Ezeket a vizsgálatokat nem szabad 
megismételni. 
Az Ügynökség szintén tájékoztatja 
potenciális bejegyeztetésre kötelezettet a 
gerinces állatok igénybevétele nélkül 
folytatott vizsgálatok korábbi 
bejegyeztetésre kötelezettek által már 
benyújtott, olyan odavágó tanulmányok 
összegzéséről vagy adott esetben alapvető 
vizsgálati összefoglalásáról, amelyre 
vonatkozóan a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezettek a 9. cikk (a) pontjának x) 
alpontja szempontjából beleegyező 
nyilatkozatot tettek.
Az Ügynökség ezzel egyidejűleg tájékoztatja 
a korábbi bejegyeztetésre kötelezetteket a 
potenciális bejegyeztetésre kötelezett 
nevéről és címéről.

Er. en

Indokolás

Szükségszerű módosítás az OSOR-csomag részeként. (Guido Sacconi és mások)

E módosítás biztosítja a kötelező adatmegosztás kiterjesztését a nem állatokon végzett 
kísérletekből származó információkra. (Chris Davies)

Módosító: Chris Davies + 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

Módosítás: 906
24. cikk, (5) bekezdés 

(5) Ha ugyanazt az anyagot korábban 10 
éven belül jegyezték be, az Ügynökség 
haladéktalanul tájékoztatja a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezettet a korábbi 
bejegyeztetésre kötelezett(ek) nevéről és 

(5) Ha ugyanazt az anyagot korábban 10 
éven belül jegyezték be, az Ügynökség 
haladéktalanul tájékoztatja a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezettet a korábbi 
bejegyeztetésre kötelezett(ek) nevéről és 
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címéről valamint a gerinces állatok 
bevonásával folytatott vizsgálatok 
vonatkozó összefoglalásáról vagy adott 
esetben alapvető vizsgálati 
összefoglalásáról, amelyet már benyújtottak.

címéről valamint a gerinces állatok 
bevonásával folytatott vizsgálatok 
vonatkozó összefoglalásáról vagy adott 
esetben alapvető vizsgálati 
összefoglalásáról, amelyet már benyújtottak.

Ezeket a vizsgálatokat nem szabad 
megismételni.

Ezeket a vizsgálatokat nem szabad 
megismételni.

Az Ügynökség szintén tájékoztatja 
potenciális bejegyeztetésre kötelezettet a 
gerinces állatok igénybevétele nélkül 
folytatott vizsgálatok korábbi 
bejegyeztetésre kötelezettek által már 
benyújtott, olyan odavágó tanulmányok 
összegzéséről vagy adott esetben alapvető 
vizsgálati összefoglalásáról, amelyre 
vonatkozóan a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezettek a 9. cikk (a) pontjának x) 
alpontja szempontjából beleegyező 
nyilatkozatot tettek.
Az Ügynökség ezzel egyidejűleg tájékoztatja 
a korábbi bejegyeztetésre kötelezetteket a 
potenciális bejegyeztetésre kötelezett 
nevéről és címéről.

Az Ügynökség ezzel egyidejűleg tájékoztatja 
a korábbi bejegyeztetésre kötelezetteket a 
potenciális bejegyeztetésre kötelezett 
nevéről és címéről.

Er. en

Indokolás

E módosítás biztosítja a kötelező adatmegosztás kiterjesztését a nem állatokon végzett 
kísérletekből származó információkra. (Davies)

E módosítás szorosan kapcsolódik a 9. cikk a) pontjának x. alpontjához, illetve annak 
következménye. A módosítás célja, hogy e rendelkezés eltörlésével megszüntessék a nem 
gerinces állatokra vonatkozó kísérleti adatok benyújtásának nem kötelező jellegét. Az adatok 
kötelező benyújtása KKV-k számára elsőrendű fontosságú. (Vernola és mások)

A módosítás célja, hogy a KKV-k védelme érdekében a nem gerinces állatokon végzett 
kísérletek tekintetében is alkalmazzák a kötelező adatmegosztás elvét.

A módosítás kapcsolódik a 9. cikk a) pontja x. alpontjának és a 23. cikk (4) bekezdésének 
módosításaihoz. (Foglietta és mások)
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Módosító: Liam Aylward + Avril Doyle

Módosítás: 907
24. cikk, (5) bekezdés 

(5) Ha ugyanazt az anyagot korábban 10 
éven belül jegyezték be, az Ügynökség 
haladéktalanul tájékoztatja a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezettet a korábbi 
bejegyeztetésre kötelezett(ek) nevéről és 
címéről valamint a gerinces állatok 
bevonásával folytatott vizsgálatok 
vonatkozó összefoglalásáról vagy adott 
esetben alapvető vizsgálati 
összefoglalásáról, amelyet már benyújtottak.

(5) Ha ugyanazt az anyagot korábban 10 
éven belül jegyezték be, az Ügynökség 
haladéktalanul tájékoztatja a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezettet a korábbi 
bejegyeztetésre kötelezett(ek) nevéről és 
címéről valamint a gerinces állatok 
bevonásával folytatott vizsgálatok 
vonatkozó összefoglalásáról vagy adott 
esetben alapvető vizsgálati 
összefoglalásáról, amelyet már benyújtottak,
kivéve, ha a 102. cikk, a 115. cikk (2) 
bekezdése és a 116. cikk korlátozza a 
nyilvánosságra hozatalt.

Ezeket a vizsgálatokat nem szabad 
megismételni.

Ezeket a vizsgálatokat nem szabad 
megismételni.

Az Ügynökség szintén tájékoztatja 
potenciális bejegyeztetésre kötelezettet a 
gerinces állatok igénybevétele nélkül 
folytatott vizsgálatok korábbi 
bejegyeztetésre kötelezettek által már 
benyújtott, olyan odavágó tanulmányok 
összegzéséről vagy adott esetben alapvető 
vizsgálati összefoglalásáról, amelyre 
vonatkozóan a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezettek a 9. cikk (a) pontjának x) 
alpontja szempontjából beleegyező 
nyilatkozatot tettek.

Az Ügynökség szintén tájékoztatja potenciális 
bejegyeztetésre kötelezettet a gerinces 
állatok igénybevétele nélkül folytatott 
vizsgálatok korábbi bejegyeztetésre 
kötelezettek által már benyújtott, olyan 
odavágó tanulmányok összegzéséről vagy 
adott esetben alapvető vizsgálati 
összefoglalásáról, amelyre vonatkozóan a 
korábbi bejegyeztetésre kötelezettek a 9. 
cikk (a) pontjának x) alpontja szempontjából 
beleegyező nyilatkozatot tettek, kivéve, ha a 
102. cikk, a 115. cikk (2) bekezdése és a 
116. cikk korlátozza a nyilvánosságra 
hozatalt.

Az Ügynökség ezzel egyidejűleg tájékoztatja 
a korábbi bejegyeztetésre kötelezetteket a 
potenciális bejegyeztetésre kötelezett 
nevéről és címéről.

Az Ügynökség ezzel egyidejűleg tájékoztatja 
a korábbi bejegyeztetésre kötelezetteket a 
potenciális bejegyeztetésre kötelezett 
nevéről és címéről.

Er. en

Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi, hogy vegyi anyagok korábbi bejegyzői nevének feltárását a 
102. cikkben előírt titoktartási kötelezettség korlátozza, amelyet a 115. cikk (2) bekezdése és a 
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116. cikk részletesebben meghatároz. Az elektronikai iparra jellemző erős verseny miatt a 
gyártásban alkalmazott számos vegyi anyagot szigorúan titkosan kezelnek. Ezeket a vegyi 
„recepteket” szellemi tulajdonnak tekintik. Egyetlen kulcsfontosságú vegyi anyag 
alkalmazásának feltárása titkos üzleti információkat fedhet fel a versenytársak számára 
azokról a folyamatokról, amelyekkel a gyártó jelenleg foglalkozik, és még azt is lehetővé 
teheti a versenytárs számára, hogy lemásolja e folyamatokat. Ezért meg kell védeni a korábbi 
bejegyeztetésre kötelezettek nevét az új bejegyeztetésre kötelezettek számára történő 
nyilvánosságra hozatal ellen. Míg fontos lenne a gerinces állatokon végzett kísérletek 
számának korlátozása, ez mégsem korlátozható a korábbi bejegyeztetésre kötelezettekre 
vonatkozó bizalmas üzleti információk nyilvánosságra hozatala árán. A korábbi 
bejegyeztetésre kötelezettnek kell eldönteni, hogy felfedi-e kilétét és korábbi kísérleti 
dokumentációit az új bejegyeztetésre kötelezett előtt. Hasonlóképpen, ha a további 
felhasználók vállalják egy külön, további felhasználás bejegyzésének költségeit, ezt a 
felhasználási módot nem kell nyilvánosságra hozni az ellátási lánc csúcsa felé, azaz a vegyi 
anyag gyártója számára, amennyiben ez ellentétes lenne az önálló bejegyzés céljával. 
(Aylward)

Egyes ágazatokban a vegyi anyagok felhasználása szigorúan bizalmasnak minősülhet, és 
szellemi tulajdonnak tekinthetik. Egyetlen kulcsfontosságú vegyi anyag alkalmazásának 
feltárása titkos üzleti információkat fedhet fel a versenytársak számára, és még azt is lehetővé 
teheti a versenytárs számára, hogy lemásoljon bizonyos folyamatokat. Ezért a korábbi 
bejegyeztetésre kötelezettnek kell eldönteni, hogy felfedi-e kilétét és korábbi kísérleti 
dokumentációit az új bejegyeztetésre kötelezett előtt. (Doyle)

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

Módosítás: 908
24. cikk, (6) bekezdés 

(6) Ha egy másik potenciális bejegyeztetésre 
kötelezett ugyanarra az anyagra vonatkozóan 
megkeresést intézett az Ügynökséghez, az 
Ügynökség mindkét potenciális 
bejegyeztetésre kötelezettet késlekedés 
nélkül tájékoztatja a másik nevéről és 
címéről, és a gerinces állatok bevonásával 
végzendő előírt vizsgálatokról.

(6) Ha egy másik potenciális bejegyeztetésre 
kötelezett ugyanarra az anyagra vonatkozóan 
megkeresést intézett az Ügynökséghez, az 
Ügynökség mindkét potenciális 
bejegyeztetésre kötelezettet késlekedés 
nélkül tájékoztatja a másik nevéről és 
címéről.

Er. en

Indokolás

Szükségszerű módosítás az OSOR-csomag részeként.
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Módosító: Liam Aylward + Avril Doyle

Módosítás: 909
24. cikk, (6) bekezdés 

(6) Ha egy másik potenciális bejegyeztetésre 
kötelezett ugyanarra az anyagra vonatkozóan 
megkeresést intézett az Ügynökséghez, az 
Ügynökség mindkét potenciális 
bejegyeztetésre kötelezettet késlekedés 
nélkül tájékoztatja a másik nevéről és 
címéről, és a gerinces állatok bevonásával 
végzendő előírt vizsgálatokról.

(6) Ha egy másik potenciális bejegyeztetésre 
kötelezett ugyanarra az anyagra vonatkozóan 
megkeresést intézett az Ügynökséghez, az 
Ügynökség mindkét potenciális 
bejegyeztetésre kötelezettet késlekedés 
nélkül tájékoztatja a másik nevéről és 
címéről, és a gerinces állatok bevonásával 
végzendő előírt vizsgálatokról, kivéve, ha a 
102. cikk, a 115. cikk (2) bekezdése és a 
116. cikk korlátozza a nyilvánosságra 
hozatalt.

Er. en

Indokolás

Lásd a 24. cikk (5) bekezdésének e módosító (Aylward) által javasolt módosításának 
indokolását. 

Egyes ágazatokban a vegyi anyagok felhasználása szigorúan bizalmasnak minősülhet, és 
szellemi tulajdonnak tekinthetik. Egyetlen kulcsfontosságú vegyi anyag alkalmazásának 
feltárása titkos üzleti információkat fedhet fel a versenytársak számára, és még azt is lehetővé 
teheti a versenytárs számára, hogy lemásoljon bizonyos folyamatokat. Ezért a korábbi 
bejegyeztetésre kötelezettnek kell eldönteni, hogy felfedi-e kilétét és korábbi kísérleti 
dokumentációit az új bejegyeztetésre kötelezett előtt. (Doyle)

Módosító: Werner Langen

Módosítás: 910
25. cikk, (-1) bekezdés (új), (-1) a) (új), (-1) b) (új)

(-1) Amennyiben már végeztek gerinces 
állatokon vizsgálatokat, vagy amennyiben 
egy másik bejegyeztetésre kötelezett már 
belefogott ilyen vizsgálatokba, a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezett nem ismételheti 
meg e vizsgálatokat, illetve nem végezhet 
ilyeneket.
(-1) a) Ilyen esetekben az Ügynökség vagy a 
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nemzeti hatóság tájékozódik a gerinces 
állatokat érintő kísérleti adatok 
tulajdonosánál (tulajdonosainál) vagy a 
gerinces állatokon kísérleteket végrehajtó 
személynél, hogy hajlandó(k)-e felfedni 
nevüket. Beleegyezés esetén az Ügynökség 
értesíti a potenciális bejegyeztetésre 
kötelezettet a gerinces állatokat érintő 
kísérleti adatok tulajdonosának 
(tulajdonosainak) vagy a gerinces állatokon 
kísérleteket végrehajtó személy(ek) nevéről 
és címéről, illetve arról, hogy benyújtottak-
e vonatkozó vizsgálati összefoglalót vagy 
alapvető vizsgálati összefoglalót gerinces 
állatokon végzett kísérletekkel 
kapcsolatban, és ha igen, ezek közül 
melyiket.
(- 1) b) Amennyiben a megkérdezettek nem 
adják beleegyezésüket, az Ügynökség 
megkezdi a következő bekezdésekben 
megállapított eljárást, a 116. cikkben előírt 
titoktartási kötelezettséggel összhangban.

(1) A 24. cikk (5) bekezdésében említett, 
korábban 10 éven belül bejegyzett anyagok 
esetében a potenciális bejegyeztetésre 
kötelezett elkéri a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezettektől a gerinces állatokkal 
folytatott kísérleteket érintő információkat, 
amelyekre a bejegyzéshez szüksége van. 
Kérhet információkat a bejegyeztetésre 
kötelezettektől az olyan kísérletekre 
vonatkozóan is, amelyekhez nem vettek 
igénybe gerinces állatokat, és amelyek 
tekintetében a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezettek a 9. cikk (a) pontjának x) 
alpontja céljából beleegyező nyilatkozatot 
tettek.

(1) Amennyiben a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezett beleegyezését adja, a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezett információkat kér 
az utóbbitól gerinces állatokat érintő 
kísérletekkel kapcsolatban, amelyekre a 
bejegyzéshez van szüksége.

Er. de

Indokolás

A COM-javaslat értelmében a korábbi bejegyeztetésre kötelezettek nevét minden esetben fel 
kell tárni a kérelmet benyújtó potenciális bejegyeztetésre kötelezett előtt. Ez az intézkedés nem 
védi a korábbi bejegyeztetésre kötelezett nevét. A bejegyeztetésre kötelezettek nevének 
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automatikus nyilvánosságra hozatalát a 116. cikk sem írja elő. E helyett, a név felfedésének 
kérdését eseti alapon kell eldönteni. Az itt javasolt rendszer értelmében a kísérleti adatok 
tulajdonosának lehetősége van arra, hogy egyes esetekben nevét titokban tartsa.

Ezenkívül a javaslat egyértelművé teszi, hogy a gerinces állatokon végzett kísérletek nem 
ismételhetők meg. Ennek az elvnek a fontossága indokolttá tesz egy külön bekezdést.

A következő bekezdések a bizalmas adatok és a költségek megosztására vonatkozó 
rendelkezéseket tartalmazzák. Itt utalás történik erre. E szabályozást a ChemG 
Németországban már a gyakorlatban is kipróbálta.

A legalább 10 évvel korábban benyújtott vizsgálati anyagok tekintetében eddig előírt ingyenes 
hozzáférés igazságtalan. Az új anyagokra vonatkozó értesítésről szóló jelenlegi jogszabály 
csak alapvető adatok esetében írja elő a bejegyzési adatok ingyenes felhasználását, költséges 
vizsgálatok esetében viszont nem. 

Az állatkísérletekkel nem kapcsolatos adatok megosztására vonatkozó rendelkezéseket a 23a. 
cikk (új) tartalmazza.

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

Módosítás: 911
25. cikk, (1) bekezdés 

(1) A 24. cikk (5) bekezdésében említett, 
korábban 10 éven belül bejegyzett anyagok 
esetében a potenciális bejegyeztetésre 
kötelezett(ek) elkéri(k) a korábbi 
bejegyeztetésre kötelezett(ek)től a gerinces 
állatokkal folytatott kísérleteket érintő 
információkat, amelyekre a bejegyzéshez 
szüksége van. Kérhet gerinces állatokat 
nem érintő kísérletekkel kapcsolatos 
információkat is a bejegyeztetésre 
kötelezett(ek)től, amennyiben ezekre 
vonatkozóan a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezettek beleegyező nyilatkozatot tettek 
a 9. cikk a) pontjának x. alpontja 
alkalmazásában.

1) A a 24. cikk (4) bekezdésében és a 26. 
cikk (3) bekezdésének a) és b) pontjában 
említett, korábban 10 éven belül bejegyzett 
anyagok esetében a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezett elkéri a korábbi 
bejegyeztetésre kötelezettektől az 
információkat, amelyekre, tekintettel a 9. 
cikk a) pontjában vi. és vii. alpontjára, a 
bejegyzéshez szüksége van.

Er. en

Indokolás

Szükségszerű módosítás az OSOR-csomag részeként.
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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

Módosítás: 912
25. cikk, (1) bekezdés 

(1) A 24. cikk (5) bekezdésében említett, 
korábban 10 éven belül bejegyzett anyagok 
esetében a potenciális bejegyeztetésre 
kötelezett elkéri a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezettektől a gerinces állatokkal 
folytatott kísérleteket érintő információkat, 
amelyekre a bejegyzéshez szüksége van. 
Kérhet információkat a bejegyeztetésre 
kötelezettektől az olyan kísérletekre 
vonatkozóan is, amelyekhez nem vettek 
igénybe gerinces állatokat, és amelyek 
tekintetében a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezettek a 9. cikk (a) pontjának x) 
alpontja céljából beleegyező nyilatkozatot 
tettek.

(1) ) A 24. cikk (5) bekezdésében említett, 
korábban 10 éven belül bejegyzett anyagok 
esetében a potenciális bejegyeztetésre 
kötelezett elkéri a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezettektől a korábban végrehajtott 
kísérletekkel kapcsolatos információkat, 
amelyekre a bejegyzéshez szüksége van. 
Kérhet információkat a bejegyeztetésre 
kötelezettektől az olyan kísérletekre 
vonatkozóan is, amelyekhez nem vettek 
igénybe gerinces állatokat.

Er. it

Indokolás

E módosítás szorosan kapcsolódik a 9. cikk a) pontjának x. alpontjához, illetve annak 
következménye. A módosítás célja, hogy e rendelkezés eltörlésével megszüntessék a nem 
gerinces állatokra vonatkozó kísérleti adatok benyújtásának nem kötelező jellegét. Az adatok 
kötelező benyújtása KKV-k számára elsőrendű fontosságú. (Vernola és mások)

A módosítás célja, hogy a KKV-k védelme érdekében a nem gerinces állatokon végzett 
kísérletek tekintetében is alkalmazzák a kötelező adatmegosztás elvét.
A módosítás kapcsolódik a 9. cikk a) pontja x. alpontjának és a 23. cikk (4) bekezdésének 
módosításaihoz. (Foglietta és mások)

Módosító: Gyula Hegyi

Módosítás: 913
25. cikk, (1) bekezdés 

(1) A 24. cikk (5) bekezdésében említett, 
korábban 10 éven belül bejegyzett anyagok 

(1) A 24. cikk (5) bekezdésében említett, 
korábban 10 éven belül bejegyzett anyagok 
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esetében a potenciális bejegyeztetésre 
kötelezett elkéri a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezettektől a gerinces állatokkal 
folytatott kísérleteket érintő információkat, 
amelyekre a bejegyzéshez szüksége van. 
Kérhet információkat a bejegyeztetésre 
kötelezettektől az olyan kísérletekre 
vonatkozóan is, amelyekhez nem vettek 
igénybe gerinces állatokat, és amelyek 
tekintetében a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezettek a 9. cikk (a) pontjának x) 
alpontja céljából beleegyező nyilatkozatot 
tettek.

esetében a potenciális bejegyeztetésre 
kötelezett elkéri a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezettektől állatokon és nem állatokon 
végzett kísérletekkel kapcsolatos 
információkat, amelyekre a bejegyzéshez 
szüksége van. Kérhet információkat a 
bejegyeztetésre kötelezettektől az olyan 
kísérletekre vonatkozóan is, amelyekhez 
nem vettek igénybe gerinces állatokat, és 
amelyek tekintetében a korábbi 
bejegyeztetésre kötelezettek a 9. cikk (a) 
pontjának x) alpontja céljából beleegyező 
nyilatkozatot tettek.

Er. en

Indokolás

Az OSOR-javaslat (egy anyag, egy bejegyzés) része*. A bizottsági javaslat kötelező 
adatmegosztást ír elő a „gerinces állatokon végzett kísérletek” tekintetében. E módosítás 
kiszélesíti a megosztandó adatok körét, hogy ezáltal a rendszer használhatóbbá és 
költséghatékonyabbá váljon.

* Az OSOR lényegében a következőt jelenti: 

A gerinces és a nem gerinces állatokra vonatkozó adatokat kötelezően megosztják. Ez 
csökkenti a költségeket, ugyanakkor javítja az emberi egészség és a környezet védelmét.

Ugyanazon okokból az egyes anyagok alapvető tulajdonságaira vonatkozóan egységes 
adatokat nyújtanak be közösen.

A költségeket megosztják a bejegyeztetésre kötelezettek között, hogy a legrugalmasabb módon 
biztosítsák az igazságosságot, az átláthatóságot és a megkülönböztetés-mentességet.

Az OSOR előírja a gyártók és az importőrök számára, hogy minden egyes anyag 
vonatkozásában egységesen dolgozzanak ki adatokat. Így a bejegyeztetésre kötelezettek 
rendelkezésre bocsátják az adatokat, és a rendelkezésre álló adatok vonatkozásában 
megállapodás elérése érdekében dolgoznak, elkerülve a kísérletek újbóli elvégzését. Mivel a 
Bizottság javaslata nem ezt tartalmazza, a javaslat a kísérletek újbóli elvégzéséhez vezethet, 
valamint magasabb költségeket jelent a kísérletek és az adminisztráció terén, különösen a 
KKV-k számára.
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Módosító: Werner Langen

Módosítás: 914
25. cikk, (2), (3) és (4) bekezdés

(2) Az azonos anyag potenciális és korábbi 
bejegyeztetésre kötelezettjei minden ésszerű 
lépést megtesznek annak érdekében, hogy 
megállapodásra jussanak a bármilyen típusú 
kísérletet magukban foglaló vizsgálatok 
megosztása és rendelkezésre bocsátása 
tárgyában. Ez a megállapodás helyettesíthető 
azzal, hogy az ügyet döntőbíróság elé viszik, 
és elfogadják a döntőbírósági végzést.

(2) Az azonos anyag potenciális és korábbi 
bejegyeztetésre kötelezettjei minden ésszerű 
lépést megtesznek annak érdekében, hogy 
megállapodásra jussanak a gerinces 
állatokat érintő kísérleteket magukban 
foglaló vizsgálatok megosztása és 
rendelkezésre bocsátása tárgyában. Ez a 
megállapodás helyettesíthető azzal, hogy az 
ügyet döntőbíróság elé viszik, és elfogadják 
a döntőbírósági végzést.

(3) Ha a vizsgálatok megosztására 
vonatkozó megállapodás létrejött, a korábbi 
bejegyeztetésre kötelezett(ek) az érintett 
vizsgálatok tekintetében a fizetés 
beérkezését követően két héten belül 
hozzáférhetőségi igazolást adnak ki a 
potenciális bejegyeztetésre kötelezettnek.

(3) Ha a vizsgálatok megosztására 
vonatkozó megállapodás létrejött, a korábbi 
bejegyeztetésre kötelezett(ek) az érintett 
vizsgálatok tekintetében a fizetés 
beérkezését követően két héten belül 
hozzáférhetőségi igazolást adnak ki a 
potenciális bejegyeztetésre kötelezettnek.

Az új bejegyeztetésre kötelezett(ek) 
bejegyzési dokumentációjában ezekre a 
vizsgálatokra hivatkozik, és benyújtja a 
korábbi bejegyeztetésre kötelezettek 
hozzáférhetőségi igazolását.

Az új bejegyeztetésre kötelezett(ek) 
bejegyzési dokumentációjában ezekre a 
vizsgálatokra hivatkozik, és benyújtja a 
korábbi bejegyeztetésre kötelezettek 
hozzáférhetőségi igazolását.

(4) Amennyiben nem sikerül ilyen 
megállapodásra jutni, a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezett tájékoztathatja 
erről az Ügynökséget és a korábbi 
bejegyeztetésre kötelezetteket legalább egy 
hónappal azt követően, hogy a korábbi 
bejegyeztetésre kötelezett(ek) nevét és címét 
az Ügynökségtől megkapta.

(4) Amennyiben nem sikerül ilyen 
megállapodásra jutni, a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezett tájékoztatja az 
Ügynökséget erről, vagy azon szándékáról, 
hogy kivonul a bejegyzési eljárásból 
(törlés), legalább egy hónappal azt követően, 
hogy a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezett(ek) nevét és címét az 
Ügynökségtől megkapta.

Er. de

Indokolás

Ez a cikk kizárólag a gerinces állatokat érintő vizsgálatokra vonatkozik; gerinctelen állatokat 
érintő kísérletekkel kapcsolatos vizsgálati anyagok tekintetében lásd a 23a. cikket. Ez egy 
egyértelműbb rendelkezés annak biztosítására, hogy a potenciális bejegyeztetésre kötelezett 
folyamatosan tájékoztassa az Ügynökséget addig, amíg fenntartja a bejegyzésre irányuló 
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szándékát. Az Ügynökségnek képesnek kell lenni arra, hogy kapcsolatot teremtsen bármely 
későbbi potenciális bejegyeztetésre kötelezett és a kérelmet benyújtó potenciális 
bejegyeztetésre kötelezett között.

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

Módosítás: 915
25. cikk, (3) bekezdés, 1. albekezdés

(3) Ha a vizsgálatok megosztására 
vonatkozó megállapodás létrejött, a korábbi 
bejegyeztetésre kötelezett(ek) az érintett 
vizsgálatok tekintetében a fizetés 
beérkezését követően két héten belül 
hozzáférhetőségi igazolást adnak ki a 
potenciális bejegyeztetésre kötelezettnek.

(3) Ha az (1) bekezdésben említett 
vizsgálatok megosztására vonatkozó 
megállapodás létrejött, a korábbi 
bejegyeztetésre kötelezett(ek) az érintett 
vizsgálatok tekintetében a fizetés 
beérkezését követően két héten belül 
hozzáférhetőségi igazolást adnak ki a 
potenciális bejegyeztetésre kötelezettnek.

Er. it

Indokolás

A módosítás célja, hogy a KKV-k védelme érdekében a nem gerinces állatokon végzett 
kísérletek tekintetében is alkalmazzák a kötelező adatmegosztás elvét.

A módosítás kapcsolódik a 9. cikk a) pontja x. alpontjának és a 23. cikk (4) bekezdésének 
módosításaihoz. (Foglietta és mások)

E módosítás szorosan kapcsolódik a 9. cikk a) pontjának x. alpontjához, a 24. cikk (5) 
bekezdéséhez és a 25. cikk (1) bekezdéséhez, illetve ezek következménye. A módosítás célja, 
hogy e rendelkezés eltörlésével megszüntessék a nem gerinces állatokra vonatkozó kísérleti 
adatok benyújtásának nem kötelező jellegét. Az adatok kötelező benyújtása KKV-k számára 
elsőrendű fontosságú. (Vernola és mások)

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

Módosítás: 916
25. cikk, (4) bekezdés 

(4) Ha nem sikerül ilyen megállapodásra (4) Ha nem sikerül ilyen megállapodásra 
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jutni, a potenciális bejegyeztetésre kötelezett 
tájékoztathatja erről az Ügynökséget és a 
korábbi bejegyeztetésre kötelezetteket
legalább egy hónappal azt követően, hogy a 
korábbi bejegyeztetésre kötelezett(ek) nevét 
és címét az Ügynökségtől megkapta.

jutni, a potenciális bejegyeztetésre kötelezett 
− legalább egy hónappal azt követően, hogy 
a korábbi bejegyeztetésre kötelezett(ek) 
nevét és címét az Ügynökségtől megkapta −
a korábbi bejegyeztetésre kötelezett(ek) 
rendelkezésére bocsátja a vonatkozó 
információkat, és kérést nyújthat be az 
Ügynökséghez a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezettekre vonatkozó méltányos kifizetés 
megállapítása érdekében, az alábbi (6) 
bekezdéssel összhangban.

Er. it

Indokolás

Az adatokhoz való hozzáférés folyamatának felgyorsítása és egyszerűsítése érdekében 
kívánatos, hogy az Ügynökség beavatkozzon és így biztosítsa az adatok kezelésének bizonyos 
fokú bizalmasságát. 

Módosító: Chris Davies

Módosítás: 917
25. cikk, (4) bekezdés 

(4) Ha nem sikerül ilyen megállapodásra 
jutni, a potenciális bejegyeztetésre kötelezett 
tájékoztathatja erről az Ügynökséget és a 
korábbi bejegyeztetésre kötelezetteket 
legalább egy hónappal azt követően, hogy a 
korábbi bejegyeztetésre kötelezett (ek) nevét 
és címét az Ügynökségtől megkapta.

(4) Ha nem sikerül ilyen megállapodásra 
jutni, a potenciális bejegyeztetésre kötelezett 
tájékoztathatja erről az Ügynökséget és a 
korábbi bejegyeztetésre kötelezetteket 
legalább egy hónappal azt követően, hogy a
korábbi bejegyeztetésre kötelezett (ek) nevét 
és címét az Ügynökségtől megkapta. A 
gerinces állatokon folytatott kísérleteket 
magában foglaló vizsgálatok és egyéb 
vizsgálatok esetében, amelyek 
megakadályozhatnak állatokon végzett 
kísérleteket, a potenciális bejegyeztetésre 
kötelezett köteles ezt tenni.

Er. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy megfeleljenek az állatkísérletekből származó adatok megosztására 
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vonatkozó kötelezettségüknek, a potenciális bejegyeztetésre kötelezettek kötelesek tájékoztatni 
az Ügynökséget arról, ha nem született megállapodás, illetve később nem hajthatnak végre 
ismételten állatkísérleteket.

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

Módosítás: 918
25. cikk, (4) bekezdés 

(4) Ha nem sikerül ilyen megállapodásra 
jutni, a potenciális bejegyeztetésre kötelezett 
tájékoztathatja erről az Ügynökséget és a 
korábbi bejegyeztetésre kötelezetteket 
legalább egy hónappal azt követően, hogy a 
korábbi bejegyeztetésre kötelezett (ek) nevét 
és címét az Ügynökségtől megkapta.

(4) Ha nem sikerül ilyen megállapodásra 
jutni, a potenciális bejegyeztetésre kötelezett 
− legalább egy hónappal azt követően, hogy 
a korábbi bejegyeztetésre kötelezett (ek) 
nevét és címét az Ügynökségtől megkapta −
kérést nyújthat be az Ügynökséghez a 
korábbi bejegyeztetésre kötelezettekre 
vonatkozó méltányos kifizetés 
megállapítása érdekében, a (6) bekezdéssel 
összhangban, és ugyanakkor tájékoztatja 
kéréséről a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezette(ke)t.

Er. it

Indokolás

Az Ügynökségnek be kell avatkozni az információcsere folyamatába abból a célból, hogy 
felgyorsítsa a műveleteket és biztosítsa az adatok titkosságát.

Módosító: Chris Davies

Módosítás: 919
25. cikk, (5) bekezdés 

(5) A korábbi bejegyeztetésre 
kötelezett(ek)nek a (4) bekezdésben említett 
információk kézhezvételétől számítva 1 
hónap áll rendelkezésre ahhoz, hogy 
tájékoztassák a potenciális bejegyeztetésre 
kötelezettet és az Ügynökséget az érintett 
vizsgálat náluk felmerült költségéről. A 
potenciális bejegyeztetésre kötelezett 
kérésére az Ügynökség dönti el, hogy 

(5) A korábbi bejegyeztetésre 
kötelezett(ek)nek a (4) bekezdésben említett 
információk kézhezvételétől számítva 1 
hónap áll rendelkezésre ahhoz, hogy 
tájékoztassák a potenciális bejegyeztetésre 
kötelezettet és az Ügynökséget az érintett 
vizsgálat náluk felmerült költségéről. A 
potenciális bejegyeztetésre kötelezett 
kérésére, és minden esetben a gerinces 



PE 357.820v01-00

Külső fordítás 28/128 AM\565932HU.doc

HU

rendelkezésére bocsátja-e az érintett 
vizsgálati anyagok összefoglalóit vagy adott 
esetben, alapvető vizsgálati összefoglalóit 
vagy azok eredményeit, az arra vonatkozó
igazolás felmutatása ellenében, hogy a 
potenciális bejegyeztetésre kötelezett 
kifizette a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezett(ek)nek az általuk igazolt 
költségek 50 %-át.

állatokon folytatott kísérleteket magában 
foglaló vizsgálatok és egyéb vizsgálati 
anyagok tekintetében, amelyek 
megakadályozhatják az állatokon végzett 
kísérleteket, az Ügynökség dönti el, hogy 
rendelkezésére bocsátja-e az érintett 
vizsgálati anyagok összefoglalóit vagy adott 
esetben, alapvető vizsgálati összefoglalóit 
vagy azok eredményeit, az arra vonatkozó
igazolás felmutatása ellenében, hogy a 
potenciális bejegyeztetésre kötelezett 
kifizette a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezett(ek)nek a 25. cikk (8) 
bekezdésének a) pontjában megállapított 
összeget.

Er. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy megfeleljenek az állatkísérletekből származó adatok megosztására 
vonatkozó kötelezettségüknek és megakadályozzák a kísérletek újbóli elvégzését, a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezett köteles kérni, hogy bocsássák rendelkezésére az információkat, 
illetve később nem hajthat végre ismételten állatkísérleteket.

Furcsának tűnik, hogy minden potenciális bejegyeztetésre kötelezett kifizeti az eredeti kísérleti 
költségek 50 %-át, tekintet nélkül a termelt mennyiségre és a lehetséges vagy korábbi 
bejegyeztetésre kötelezettek számára. A 25. cikk (8) bekezdésének a) pontja egy mechanizmust 
állapít meg a vizsgálat eredeti költségeinek egyenlőbb megosztására.

Módosító: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, 
Anja Weisgerber, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate 

Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Richard Seeber

Módosítás: 920
25. cikk, (5) bekezdés 

(5) A korábbi bejegyeztetésre 
kötelezett(ek)nek a (4) bekezdésben említett 
információk kézhezvételétől számítva 1 
hónap áll rendelkezésre ahhoz, hogy 
tájékoztassák a potenciális bejegyeztetésre 
kötelezettet és az Ügynökséget az érintett 
vizsgálat náluk felmerült költségéről. A 
potenciális bejegyeztetésre kötelezett 

(5) A korábbi bejegyeztetésre 
kötelezett(ek)nek a (4) bekezdésben említett 
információk kézhezvételétől számítva 1 
hónap áll rendelkezésre ahhoz, hogy 
tájékoztassák a potenciális bejegyeztetésre 
kötelezettet és az Ügynökséget az érintett 
vizsgálat náluk felmerült költségéről. A 
potenciális bejegyeztetésre kötelezett 
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kérésére az Ügynökség dönti el, hogy 
rendelkezésére bocsátja-e az érintett 
vizsgálati anyagok összefoglalóit vagy adott 
esetben, alapvető vizsgálati összefoglalóit 
vagy azok eredményeit, az arra vonatkozó
igazolás felmutatása ellenében, hogy a 
potenciális bejegyeztetésre kötelezett 
kifizette a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezett(ek)nek az általuk igazolt 
költségek 50 %-át.

kérésére az Ügynökség dönti el, hogy 
rendelkezésére bocsátja-e az érintett 
vizsgálati anyagok összefoglalóit vagy adott 
esetben, alapvető vizsgálati összefoglalóit 
vagy azok eredményeit, az arra vonatkozó
igazolás felmutatása ellenében, hogy a 
potenciális bejegyeztetésre kötelezett 
kifizette a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezett(ek)nek az általuk igazolt 
költségek egyenlő részét.

Er. en

Indokolás

Kapcsolódik a 10. cikk (2) bekezdésének módosításához. Az új bejegyeztetésre kötelezettnek 
nem kellene− a nem bevezetett anyagokra vonatkozóan jelenleg javasoltak szerint− a kísérleti 
költségek 50 %-át kifizetni a korábbi bejegyeztetésre kötelezett(ek)nek. A nem bevezetett és a 
bevezetett anyagok költségeinek megosztására azonos szabályokat kell alkalmazni (lásd 28. 
cikk (3) bekezdés). Nem indokolt különböző költségmegosztási rendszerek alkalmazása e két 
típusú anyag tekintetében.

Kapcsolódik a 10. cikk (2) bekezdésének, a 17. cikk (2) bekezdésének és a 25. cikk (6) 
bekezdésének módosításaihoz. (Oomen-Ruijten és mások)

Azzal, hogy díjakat legfeljebb csak felére lehet csökkenteni, a konzorciumok létrehozására 
irányuló ösztönzés csak a 2 tagú konzorciumok létrejöttét eredményezi. Csak a két tagból álló 
konzorciumoknak származik haszna ebből a vállalkozási formából. Bár a díjak azonos 
mértékű megosztása nagyobb konzorciumok létrehozását is vonzóvá teszi (Seeber)

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

Módosítás: 921
25. cikk, (5) bekezdés 

(5) A korábbi bejegyeztetésre 
kötelezett(ek)nek a (4) bekezdésben említett 
információk kézhezvételétől számítva 1 
hónap áll rendelkezésre ahhoz, hogy 
tájékoztassák a potenciális bejegyeztetésre 
kötelezettet és az Ügynökséget az érintett 
vizsgálat náluk felmerült költségéről. A 
potenciális bejegyeztetésre kötelezett 

(5) A korábbi bejegyeztetésre 
kötelezett(ek)nek a (4) bekezdésben említett 
információk kézhezvételétől számítva 1 
hónap áll rendelkezésre ahhoz, hogy 
tájékoztassák a potenciális bejegyeztetésre 
kötelezettet és az Ügynökséget az érintett 
vizsgálat náluk felmerült költségéről. A 
potenciális bejegyeztetésre kötelezett 
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kérésére az Ügynökség dönti el, hogy 
rendelkezésére bocsátja-e az érintett 
vizsgálati anyagok összefoglalóit vagy adott 
esetben, alapvető vizsgálati összefoglalóit 
vagy azok eredményeit, az arra vonatkozó
igazolás felmutatása ellenében, hogy a 
potenciális bejegyeztetésre kötelezett 
kifizette a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezett(ek)nek az általuk igazolt 
költségek 50 %-át.

kérésére az Ügynökség dönti el, hogy 
rendelkezésére bocsátja-e az érintett 
vizsgálati anyagok összefoglalóit vagy adott 
esetben, alapvető vizsgálati összefoglalóit 
vagy azok eredményeit, az arra vonatkozó
igazolás felmutatása ellenében, hogy a 
potenciális bejegyeztetésre kötelezett 
kifizette a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezett(ek)nek az Ügynökség által 
megállapított összeget.

Er. it

Indokolás

A költségeket igazságosan és arányosan kell megosztani az Ügynökség határozatai alapján. 
Ez a módosítás kapcsolódik a III. címben (Adatok megosztása és a szükségtelen kísérletek 
elkerülése) megfogalmazott cikkek egyéb módosításaihoz.

Módosító: Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Módosítás: 922
25. cikk, (5) és (5a) bekezdés (új) 

(5) A korábbi bejegyeztetésre 
kötelezett(ek)nek a (4) bekezdésben említett 
információk kézhezvételétől számítva 1 
hónap áll rendelkezésre ahhoz, hogy 
tájékoztassák a potenciális bejegyeztetésre 
kötelezettet és az Ügynökséget az érintett 
vizsgálat náluk felmerült költségéről. A 
potenciális bejegyeztetésre kötelezett 
kérésére az Ügynökség dönti el, hogy 
rendelkezésére bocsátja-e az érintett 
vizsgálati anyagok összefoglalóit vagy adott 
esetben, alapvető vizsgálati összefoglalóit 
vagy azok eredményeit, az arra vonatkozó
igazolás felmutatása ellenében, hogy a 
potenciális bejegyeztetésre kötelezett 
kifizette a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezett(ek)nek az általuk bejelentett 
költségek 50 %-át.

(5) A korábbi bejegyeztetésre 
kötelezett(ek)nek a (4) bekezdésben említett 
információk kézhezvételétől számítva 1 
hónap áll rendelkezésre ahhoz, hogy 
tájékoztassák a potenciális bejegyeztetésre 
kötelezettet és az Ügynökséget az érintett 
vizsgálat náluk felmerült költségéről. A 
potenciális bejegyeztetésre kötelezett 
kérésére az Ügynökség dönti el, hogy 
rendelkezésére bocsátja-e az érintett 
vizsgálati anyagok összefoglalóit vagy adott 
esetben, alapvető vizsgálati összefoglalóit 
vagy azok eredményeit, az arra vonatkozó
igazolás felmutatása ellenében, hogy a 
potenciális bejegyeztetésre kötelezett 
kifizette a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezett(ek)nek az általuk bejelentett 
költségek egy részét, amelyet az (5a) 
bekezdéssel összhangban számítanak ki.
(5a) Az eredeti bejegyeztetésre 
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kötelezett(ek)nél az érintett vizsgálat 
tekintetében felmerült tényleges költségek 
megosztását a felek termelési 
mennyiségével arányosan kell kiszámítani.
Amennyiben az eredeti költségeket már 
megosztották két vagy több bejegyeztetésre 
kötelezett között, minden későbbi 
potenciális bejegyeztetésre kötelezett azonos 
mértékű költség-hozzájárulást fizet 
valamennyi bejegyeztetésre kötelezettnek.

Er. en

Indokolás

Létrehoz egy mechanizmust a kísérletek eredeti költségeinek igazságos megosztására, tekintet 
nélkül a bejegyeztetésre kötelezettek számára és a későbbi bejegyzések idejére.

Módosító: Chris Davies

Módosítás: 923
25. cikk, (5a) bekezdés (új)

(5a) Amennyiben a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezett elmulasztja 
kifizetni a gerinces állatokon folytatott 
kísérleteket magában foglaló vizsgálatok és 
egyéb vizsgálatok, amelyek 
megakadályozhatják az állatokon végzett 
kísérleteket, tekintetében felmerült 
költségek rá jutó részét, nem jegyezheti be 
az adott anyagot.

Er. en

Indokolás

Kapcsolódik a (39a) preambulumbekezdés módosításához. Annak érdekében, hogy 
megfeleljenek az állatkísérletekből származó adatok megosztására vonatkozó 
kötelezettségüknek és megakadályozzák a kísérletek újbóli elvégzését, a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezett köteles kifizetni a költségek rá jutó részét, illetve később nem 
hajthat végre ismételten állatkísérleteket.
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Módosító: Chris Davies

Módosítás: 924
25. cikk, (6) bekezdés 

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

(6) Ha a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezett(ek) nem tájékoztatja a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezettet és az 
Ügynökséget a költségekről az (5) 
bekezdésben megállapított határidőn belül, 
az Ügynökség − kérésre, és minden esetben
a gerinces állatokon folytatott kísérleteket 
magában foglaló vizsgálatok és egyéb 
vizsgálatok tekintetében, amelyek 
megakadályozhatják az állatokon végzett 
kísérleteket − határozatot hoz arról, hogy a 
potenciális bejegyeztetésre kötelezett 
rendelkezésére bocsátja érintett vizsgálati 
anyagok összegzését vagy adott esetben, 
alapvető vizsgálati összefoglalóit, vagy azok 
eredményeit. A korábbi bejegyeztetésre 
kötelezett(ek) igényt tarthatnak a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezettel szemben a 
költségek 50%-ára, amelyet a nemzeti 
bíróságokon érvényesíthetnek.

Er. en

Indokolás

Kapcsolódik a 25. cikk (5) bekezdésének e módosító által javasolt módosításához. Annak 
érdekében, hogy megfeleljenek az állatkísérletekből származó adatok megosztására vonatkozó 
kötelezettségüknek és megakadályozzák a kísérletek újbóli elvégzését, a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezett köteles kérni, hogy bocsássák rendelkezésére az információkat, 
illetve később nem hajthat végre ismételten állatkísérleteket. A „vagy azok eredményeit” 
kifejezés beszúrása a tervezet javítását szolgálja, hogy a szöveg megfeleljen az (5) 
bekezdésnek.

Módosító: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, María 
del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges

Módosítás: 925
25. cikk, (6) bekezdés 
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(6) Ha a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezett(ek) nem tájékoztatja a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezettet és az 
Ügynökséget a költségekről az (5) 
bekezdésben megállapított határidőn belül, 
az Ügynökség − kérésre − határozatot hoz 
arról, hogy a potenciális bejegyeztetésre 
kötelezett rendelkezésére bocsátja az általa 
igényelt érintett vizsgálati anyagok 
összegzését vagy adott esetben, alapvető 
vizsgálati összefoglalóit. A korábbi 
bejegyeztetésre kötelezett(ek) igényt 
tarthatnak a potenciális bejegyeztetésre 
kötelezettel szemben a költségek 50 %-ára, 
amelyet a nemzeti bíróságokon 
érvényesíthetnek.

(6) Ha a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezett(ek) nem tájékoztatja a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezettet és az 
Ügynökséget a költségekről az (5) 
bekezdésben megállapított határidőn belül, 
az Ügynökség − kérésre − határozatot hoz 
arról, hogy a potenciális bejegyeztetésre 
kötelezett rendelkezésére bocsátja az általa 
igényelt érintett vizsgálati anyagok 
összegzését vagy adott esetben, alapvető 
vizsgálati összefoglalóit. A korábbi 
bejegyeztetésre kötelezett(ek) igényt 
tarthatnak a potenciális bejegyeztetésre 
kötelezettel szemben a költségek egyenlő 
részére, amelyet a nemzeti bíróságokon 
érvényesíthetnek.

Er. en

Indokolás

Kapcsolódik a 10. cikk (2) bekezdésének, a 17. cikk (2) bekezdésének és a 25. cikk (5) 
bekezdésének e módosító által javasolt módosításaihoz (lásd e módosítások indokolásait).

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

Módosítás: 926
25. cikk, (6) bekezdés 

(6) Ha a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezett(ek) nem tájékoztatja 
(tájékoztatják) a potenciális bejegyeztetésre 
kötelezettet és az Ügynökséget a 
költségekről az (5) bekezdésben 
megállapított határidőn belül, az Ügynökség 
− kérésre − határozatot hoz arról, hogy a 
potenciális bejegyeztetésre kötelezett 
rendelkezésére bocsátja az általa igényelt
érintett vizsgálati anyagok összegzését vagy
adott esetben, alapvető vizsgálati 
összefoglalóit. A korábbi bejegyeztetésre 
kötelezett(ek) igényt tarthatnak a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezettel szemben a 

(6) Ha a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezett(ek) nem tájékoztatja 
(tájékoztatják) a potenciális bejegyeztetésre 
kötelezettet és az Ügynökséget a 
költségekről az (5) bekezdésben 
megállapított határidőn belül, az Ügynökség 
− kérésre − határozatot hoz arról, hogy a 
potenciális bejegyeztetésre kötelezett 
rendelkezésére bocsátja az általa igényelt
érintett vizsgálati anyagok összegzését vagy 
adott esetben, alapvető vizsgálati 
összefoglalóit. A korábbi bejegyeztetésre 
kötelezett(ek) igényt tarthatnak a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezettel szemben az 
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költségek 50 %-ára, amelyet a nemzeti 
bíróságokon érvényesíthetnek.

Ügynökség által megállapított összegre, 
amelyet a nemzeti bíróságokon 
érvényesíthetnek.

Er. it

Indokolás

A költségeket igazságosan és arányosan kell megosztani az Ügynökség határozatai alapján. 
Ez a módosítás kapcsolódik a III. címben (Adatok megosztása és a szükségtelen kísérletek 
elkerülése) megfogalmazott cikkek egyéb módosításaihoz.

Módosító: Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Módosítás: 927
25. cikk, (6) bekezdés 

(6) Ha a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezett(ek) nem tájékoztatja 
(tájékoztatják) a potenciális bejegyeztetésre 
kötelezettet és az Ügynökséget a 
költségekről az (5) bekezdésben 
megállapított határidőn belül, az Ügynökség 
− kérésre − határozatot hoz arról, hogy a 
potenciális bejegyeztetésre kötelezett 
rendelkezésére bocsátja az általa igényelt
érintett vizsgálati anyagok összegzését vagy 
adott esetben, alapvető vizsgálati 
összefoglalóit. A korábbi bejegyeztetésre 
kötelezett(ek) igényt tarthatnak a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezettel szemben a 
költségek 50 %-ára, amelyet a nemzeti 
bíróságokon érvényesíthetnek.

(6) Ha a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezett(ek) nem tájékoztatja 
(tájékoztatják) a potenciális bejegyeztetésre 
kötelezettet és az Ügynökséget a 
költségekről az (5) bekezdésben 
megállapított határidőn belül, az Ügynökség 
− kérésre − határozatot hoz arról, hogy a 
potenciális bejegyeztetésre kötelezett 
rendelkezésére bocsátja az általa igényelt
érintett vizsgálati anyagok összegzését vagy 
adott esetben, alapvető vizsgálati 
összefoglalóit. A korábbi bejegyeztetésre 
kötelezett(ek) igényt tarthatnak a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezettel szemben a 
költségek egy, az (5a) bekezdéssel 
összhangban megállapított részére, amelyet 
a nemzeti bíróságokon érvényesíthetnek.

Er. en

Indokolás

Létrehoz egy mechanizmust a kísérletek eredeti költségeinek igazságos megosztására, tekintet 
nélkül a bejegyeztetésre kötelezettek számára és a későbbi bejegyzések idejére.

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

Módosítás: 928
25. cikk, (8) bekezdés 

(8) Az új bejegyeztetésre kötelezettek 
számára a 19. cikk (1) bekezdése szerinti 
bejegyzési várakozási idő 4 hónappal
meghosszabbodik, ha a korábbi 
bejegyeztetésre kötelezett ezt kívánja.

(8) Az új bejegyeztetésre kötelezettek 
számára a 19. cikk (1) bekezdése szerinti 
bejegyzési várakozási idő a kapcsolódó 
vizsgálatok és a szükséges értékelések 
végrehajtásához szükséges idővel 
arányosan meghosszabbodik.

Er. it

Indokolás

A meghosszabbított időszaknak tükröznie kell azt az időt, amely ténylegesen szükséges a 
kísérletek végrehajtásához és a vonatkozó adatok összegyűjtéséhez. E módosítás kapcsolódik 
a III. címben (Adatok megosztása és a szükségtelen kísérletek elkerülése) megfogalmazott 
cikkek egyéb módosításaihoz.

Módosító: Françoise Grossetête

Módosítás: 929
25. cikk, (8) bekezdés

(8) Az új bejegyeztetésre kötelezettek 
számára a 19. cikk (1) bekezdése szerinti 
bejegyzési várakozási idő 4 hónappal
meghosszabbodik, ha a korábbi 
bejegyeztetésre kötelezett ezt kívánja.

(8) Az új bejegyeztetésre kötelezettek 
számára a 19. cikk (1) bekezdése szerinti 
bejegyzési várakozási idő meghosszabbodik 
a kapcsolódó vizsgálatok és a szükséges 
értékelések végrehajtásához szükséges 
idővel arányosan, ha a korábbi 
bejegyeztetésre kötelezett ezt kívánja.

Er. fr

Módosító: Chris Davies

Módosítás: 930
25. cikk, (8a) bekezdés (új)

(8a) Az egyes felek költség-
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hozzájárulásának kiszámítása a 
következőképpen történik: az eredeti 
bejegyeztetésre kötelezett(ek)nél az érintett 
vizsgálat tekintetében felmerült tényleges 
költségeket elosztják az azonos anyag, 
felhasználás és tonnában meghatározott 
mennyiség tekintetében bejegyeztetésre 
kötelezettek számával. Minden későbbi 
potenciális bejegyeztetésre kötelezett a 
bejegyeztetésre kötelezettek új számával 
elosztott eredeti összköltségnek megfelelő 
összeget fizet a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezett(ek)nek.
Amennyiben az eredeti összköltséget már 
megosztották két vagy több bejegyeztetésre 
kötelezett között, a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezett(ek) minden egyes 
bejegyeztetésre kötelezettnek a költség-
hozzájárulásával azonos részt fizet(nek).

Er. en

Indokolás

Létrehoz egy mechanizmust a kísérletek eredeti költségeinek egyenlő megosztására, tekintet 
nélkül a bejegyeztetésre kötelezettek számára és a későbbi bejegyzések idejére.

Módosító: Werner Langen

Módosítás: 931
25a. cikk (új)

25a. cikk
(1) Amennyiben az anyagot még nem vették 
nyilvántartásba, és a szükséges adatok és 
információk más forrásból nem elérhetők, 
az Ügynökség értesíti a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezettet arról, hogy a 
kívánt adatok nem állnak rendelkezésre. 
Ha több mint egy potenciális 
bejegyeztetésre kötelezett érdeklődött az 
anyag iránt, az Ügynökség először 
lehetőséget ad a számukra, hogy 
nyilatkozzanak arról, hogy folytatni 
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kívánják-e a bejegyzési eljárást. Igen válasz 
esetén az Ügynökség tájékoztatja a 
potenciális bejegyeztetésre kötelezetteket a 
többi potenciális bejegyeztetésre kötelezett 
nevéről és címéről. Nem adják ki a 
potenciális bejegyeztetésre kötelezett nevét a 
többi potenciális bejegyeztetésre 
kötelezettnek, amennyiben az előbbi kérte 
nevének bizalmas kezelését.
(2) A hiányzó, gerinces állatokon végzett 
kísérleteket magában foglaló vizsgálatok 
csak egyszer hajthatók végre. 

. (3) A potenciális bejegyeztetésre 
kötelezetteknek meg kell tenniük minden 
szükséges lépést annak érdekében, hogy 
megállapodás szülessen arról, ki végzi el a 
vizsgálatot az összes potenciális 
bejegyeztetésre kötelezett nevében. Az 
Ügynökség határoz a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezett nevében, akinek 
nevét nem hozzák nyilvánosságra.
Ha az Ügynökség által küldött értesítéstől 
számított két hónapon belül nem jön létre 
megállapodás a potenciális bejegyeztetésre 
kötelezettek között, az Ügynökséget 
értesíteni kell erről. E körülmények esetén 
az Ügynökség határoz arról, hogy ki hajtja 
végre a vizsgálatot az összes potenciális 
bejegyeztetésre kötelezett nevében. A 
vizsgálat költségeit a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezettek egyenlően 
megosztják.
(4) A (2) és a (3) bekezdést azokban az 
esetekben kell alkalmazni, ha végre kell 
hajtani gerinces állatokat érintő 
kísérleteket, a VI. címben említettek szerint.

Er. de

Indokolás

A módosítás szándéka annak biztosítása, hogy csak azon gyártók hozzák kölcsönösen 
nyilvánosságra nevüket, akik folytatni kívánják a bejegyzési eljárást. Továbbá, a módosítás 
lehetővé teszi, hogy abban a kivételes esetben, amikor egy potenciális bejegyeztetésre 
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kötelezett titokban kívánja tartani nevét, a kísérleteket ennek ellenére valamennyi potenciális 
bejegyeztetésre kötelezett nevében hajtsák végre.

A gerincesek érintő kísérleteket kerülni kell még azokban az esetekben is, ha addig nem 
hajtottak végre ilyen kísérleteket. Ezt a COM-javaslat nem írja elő (a 28. cikk (2) (2) nem 
akadályozza gerinces állatokat érintő párhuzamos kísérletek végrehajtását).

Rendelkezni kell azon esetekre vonatkozóan, ha nem jön létre megállapodás, mivel elsőként 
azt állapítják meg, hogy kötelező közösen végrehajtani a gerinceseket érintő kísérleteket.

A gerinceseket érintő kísérletek közös végrehajtása tekintetében ugyanezt a rendelkezést kell 
alapelvként alkalmazni minden anyag esetében. Következésképpen, az 50. cikk elhagyható.

Módosító: Werner Langen

Módosítás: 932
25b. cikk (új)

25b. cikk
Hatáskör és jogi védelem

(1) Ha másképpen nem rendelkeznek, az 
Ügynökség felelősséget vállal az e cím 
alkalmazásában hozott határozatokért.
(2) A 87., 88. és 89. cikk rendelkezéseivel 
összhangban fellebbezés nyújtható be az 
Ügynökség határozatai ellen.

Er. de

Indokolás

A tisztánlátás érdekében az Ügynökség hatáskörét világosan meg kell határozni az egész III. 
címre vonatkozóan. A fellebbezési jogot nem külön kell részletezni minden egyes alkalommal, 
hanem itt, központi helyen kell megállapítani.

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

Módosítás: 933
26. cikk 

26. cikk 26. cikk
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A bevezetett anyagok előzetes bejegyzésére 
vonatkozó kötelezettség

A bevezetett anyagok előzetes bejegyzésére 
vonatkozó kötelezettség

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

(1) A REACH hatálybalépésétől számított 
18 hónapon belül a bevezetett anyagokat 
évi 1 tonnánál nagyobb mennyiségben 
előállító vagy importáló vállalatok 
előzetesen bejegyzik ezen anyagokat a 
Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai 
Ügynökségnél. A 21. cikkben meghatározott 
átmeneti szabályok kihasználása érdekében a 
bevezetett anyagok minden potenciális 
bejegyeztetésre kötelezettje benyújtja az 
Ügynökség által a 108. cikkel összhangban 
meghatározott formában az Ügynökségnek a 
következő információkat:

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

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

b) neve, címe és a kapcsolattartó személy 
neve;

b) neve, címe és a kapcsolattartó személy 
vagy meghatalmazottjuk neve; a gyártók 
vagy importőrök kérhetik a vállalat 
nevének bizalmas kezelését, a 116. cikkel 
összhangban;

c) a bejegyzés tervezett 
határideje/mennyiségi tartomány;

c) tervezett mennyiségi tartomány;

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

d) utalás a toxikológiai és ökotoxikológiai 
végpontokról szóló, gerinces állatokon 
végzett kísérleteken alapuló esetleges 
vizsgálati anyagok tulajdonjogára 
(vizsgálati típus szerint), a bejegyzési 
információs követelmények céljából;

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

e) érdekében áll-e konzorciumhoz történő 
csatlakozás;

A potenciális bejegyeztetésre kötelezett az 
első albekezdés alapján benyújtandó 
információkat azokra a 
végpontokra/tulajdonságokra korlátozhatja, 



PE 357.820v01-00

Külső fordítás 40/128 AM\565932HU.doc

HU

amelyekhez kísérletekre volt szükség.
(2) Az (1) bekezdésben említett 
információkat legkésőbb 18 hónappal a 
következők előtt kell benyújtani:

(2) Az (1) bekezdésben említett 
információkat legkésőbb e rendelet 
hatálybalépését követő 18 hónapon belül 
kell benyújtani.

a) a 21. cikk (1) bekezdésében a legalább 
évi 1000 tonna mennyiségben gyártott vagy 
behozott bevezetett anyagok tekintetében 
megállapított határidő;
b) a 21. cikk (2) bekezdésében a legalább 
évi 1 tonna mennyiségben gyártott vagy 
behozott bevezetett anyagok tekintetében 
megállapított határidő;

(2a) Az előzetes bejegyzési folyamat 
befejezését követő egy hónapon belül az 
Ügynökség kihirdeti a 26. cikk (1) 
bekezdése szerinti anyagok jegyzékét, 
feltüntetve benne az anyag nevét, CAS-
számát és azt, hogy 5 éven belül be kell-e 
jegyeztetnie legalább egy gyártónak vagy 
importőrnek.
(2b) A bevezetett anyagok jegyzékének 
közzétételét követő 6 hónapon belül, a (2a) 
bekezdéssel összhangban, kivételes 
esetekben a gyártók vagy importőrök 
értesíthetik az Ügynökséget a jegyzék 
kiegészítéséről vagy helyesbítéséről. 
Indokolniuk kell a meghosszabbított 
időszak kihasználását. Az Ügynökség egy 
hónapon belül újból közzéteszi a bevezetett 
anyagot végleges jegyzékét. 

(3) Azok a bejegyeztetésre kötelezettek, akik 
nem nyújtják be a 21. cikk alapján előírt 
információkat, nem támaszkodhatnak a 21. 
cikk előírásaira.

(3) Azok a bejegyeztetésre kötelezettek, akik 
nem nyújtják be a 21. cikk alapján előírt 
információkat, nem támaszkodhatnak a 21. 
cikk előírásaira.

(4) A bevezetett anyagokat évi 1 tonnánál 
kisebb mennyiségben előállítók vagy 
importálók, valamint a későbbi 
felhasználók, benyújthatják az 
Ügynökséghez az Ügynökség által a 108. 
cikkel összhangban meghatározott formában 
az (1) bekezdésben említett információkat.

(4) A (2a) bekezdésben említett végleges 
jegyzékben felsorolt anyagok tekintetében, 
a gerinces állatokon végrehajtott kísérletek 
vizsgálati anyagainak tulajdonosai
benyújtják az Ügynökséghez az Ügynökség 
által a 108. cikkel összhangban 
meghatározott formában az (1) bekezdés a), 
b) és d) pontjában említett információkat.
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(5) Az Ügynökség az (1)–(4) bekezdéssel 
összhangban benyújtott információkat egy 
adatbázisban rögzíti. Azoknak a gyártóknak 
és importőröknek, akik az adott anyagra 
vonatkozóan az (1)–(4) bekezdéssel 
összhangban információkat nyújtottak be, 
biztosítja az ezekhez az egyes anyagokra 
vonatkozóan tárolt adatokhoz való 
hozzáférést. A tagállam illetékes hatóságai 
úgyszintén hozzáférhetnek az adatokhoz.

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

Er. en

Indokolás

18 hónap elteltével a REACH hatálya alá tartozó valamennyi anyagot azonosítják (a folyamat 
felgyorsítása). Ezáltal az adatok tulajdonosai sokkal inkább képessé válnak adataik 
megosztására, a bejegyeztetésre kötelezettek könnyebben alapítanak konzorciumot, és 
eközben hozzájárulnak a szükségtelen állatkísérletek elkerülésére irányuló célkitűzés 
megvalósításához.

E jegyzék az egész iparágban elősegíti az adatok megosztását és az önkéntes konzorciumba
való tömörülést, beleértve az azonos anyagot gyártó/importáló nagy- és kisvállalkozásokat, a 
mennyiségtől függetlenül. Szintén lehetőséget biztosít a kis mennyiséget előállítóknak ahhoz, 
hogy önkéntes alapon korábban bejegyeztessenek egy anyagot. A kisebb mennyiségi 
tartományban anyagokat előállító vállalkozásokat − amelyek között sok a KKV − felkérik 
arra, hogy a bizottsági javaslatban előírtnál korábban végezzék el az előzetes bejegyeztetést. 
Az egységes eljárás alapján történő előzetes bejegyzés azonban lehetővé teszi valamennyi
bejegyeztetésre kötelezett számára, hogy azonosítsa azokat az egyéb gyártókat/importőröket 
és potenciális későbbi felhasználókat, akik esetlegesen konzorciumot hoznának létre. Még 
abban az esetben is, ha a KKV-k nem szándékoznak csatlakozni egy konzorciumhoz a 
folyamat kezdetekor, legalább lehetőségük lesz erre, de később is bejegyeztethetik magukat. 
Maga a bejegyzési folyamat átláthatóságának megvalósítása érdekében elfogadható a KKV-k 
részéről, ha „képeslapos” előzetes bejegyzést küldenek az Ügynökséghez.

A gerinces állatokon végzett kísérletek eredményeit magában foglaló bejegyzési szándékok 
kinyilvánítása a legtöbb esetben közös bejegyzést eredményez, mindazonáltal védik a 
vállalkozások azon szabadságát, hogy − ha szükségesnek vélik − a legfontosabb üzleti 
érdekeik szerint cselekedjenek.

Módosító: Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás: 934
26. cikk, (1) és (2) bekezdés
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(1) A 21. cikkben meghatározott átmeneti 
szabályok kihasználása érdekében a 
bevezetett anyagok minden potenciális 
bejegyeztetésre kötelezettje benyújtja az 
Ügynökség által a 108. cikkel összhangban 
meghatározott formában az Ügynökségnek a 
következő információkat:

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

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

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

b) neve, címe és a kapcsolattartó személy 
neve;

b) neve, címe és a kapcsolattartó személy 
vagy képviselőik neve; a gyártók vagy 
importőrök kérhetik a vállalat nevének 
bizalmas kezelését, a 116. cikkel 
összhangban;

c) a bejegyzés tervezett határideje/ 
mennyiségi tartomány;

c) tervezett (törlés) mennyiségi tartomány;

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

d) ha helyénvaló, utalás a toxikológiai és
ökotoxikológiai végpontokról szóló, 
gerinces állatokon végzett kísérleteken 
alapuló esetleges vizsgálati anyagok 
tulajdonjogára (vizsgálati típus szerint), a 
bejegyzés céljából, és;

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

e) érdekében áll-e konzorciumhoz történő 
csatlakozás;

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

(2) Az (1) bekezdésben említett 
információkat legkésőbb e rendelet 
hatálybalépését követő 18 hónapon belül 
kell benyújtani.

a) a 21. cikk (1) bekezdésében a legalább 
évi 1000 tonna mennyiségben gyártott vagy 
behozott bevezetett anyagok tekintetében 
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megállapított határidő;
b) a 21. cikk (2) bekezdésében a legalább 
évi 1 tonna mennyiségben gyártott vagy 
behozott bevezetett anyagok tekintetében 
megállapított határidő.

Az előzetes bejegyzési folyamat befejezését 
követő egy hónapon belül az Ügynökség 
kihirdeti a 26. cikk (1) bekezdése szerinti 
bejegyzett anyagok jegyzékét, feltüntetve 
benne az anyag nevét, CAS-számát, 
továbbá megállapítja, hogy 5 éven belül be 
kell-e jegyeztetnie legalább egy gyártónak 
vagy importőrnek.

Er. de

Indokolás

A 26. cikk módosítása azt jelenti, hogy egyetlen előzetes bejegyzés, és így egyetlen anyag 
bejegyzése 18 hónap elteltével valósul meg. Ezáltal a gyártók, feldolgozók, felhasználók és a 
hatóságok biztosabban tervezhetnek. A többi változtatás az előzetes bejegyzéshez szükséges 
információk meghatározását szolgálja. A módosítás javítja többek között a kísérleti adatok 
tulajdonjogának védelmét, és ugyanakkor elősegíti konzorciumok létrejöttét. Ennek 
eredményeképpen elkerülhetők a további állatkísérletek.

Módosító: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Módosítás: 935
26. cikk, (1) bekezdés 

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

(1) A bevezetett anyagok előzetes bejegyzése 
céljából minden gyártó vagy importőr, 
amely évi több mint egy tonna mennyiségű 
anyagot állít elő, illetve importál, benyújtja 
az Ügynökségnek az Ügynökség által a 108. 
cikkel összhangban meghatározott formában 
a következő információkat abból a célból, 
hogy létrehozzák az anyagok jegyzékét, 
illetve, hogy részben szerepeljenek az 
Ügynökség adatbázisában:

a) az anyag neve és, ha szükséges, az 
anyagok csoportja, beleértve az Einecs- és a 
CAS-számot is, amennyiben ismert;

a) a gyártóra vagy az importőrre vonatkozó 
benyújtandó információk, a 9. cikk a) 
pontjának i. és ii. alpontjában 
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meghatározottak szerint;
b) neve, címe és a kapcsolattartó személy 
neve;

b) a felhasználásra vonatkozó információ, a 
9. cikk a) pontjának iii. alpontjában 
meghatározottak szerint;

c) a bejegyzés tervezett határideje/
mennyiségi tartomány;

c) az ismert felhasználók hozzárendelése az 
alkalmazási és az expozíciós kategóriákhoz, 
az Iaa. melléklettel összhangban;

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

d) a gyártó vagy az importőr rendelkezésére 
álló vagy általa ismert fizikai és kémiai, 
adatok, illetve toxikológiai adatok, amelyek 
legkevesebb az V. melléklet szerinti 
információértékkel bírnak;

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

e) az anyag osztályozására és címkézésére 
vonatkozó információ, a 9. cikk a) 
pontjának iv. alpontjában meghatározottak 
szerint;

ea) az anyagok további vizsgálataira 
vonatkozó javaslatok abból a célból, hogy 
tisztázzák az ismert vagy lehetséges 
kockázatokat, amennyiben ezek ismertek a 
gyártó vagy az importőr előtt; és
eb) a 9. cikk c) pontja szerinti, az anyag 
osztályozására vonatkozó javaslat.

A potenciális bejegyeztetésre kötelezett az 
első albekezdés alapján benyújtandó 
információkat azokra a 
végpontokra/tulajdonságokra korlátozhatja, 
amelyekhez kísérletekre volt szükség.

Er. de

Indokolás

Az „egy anyag− egy bejegyzés” megközelítés alapján, a kockázat-orientált előzetes bejegyzési 
eljárásra vonatkozó tájékoztatási követelményeket meg kell változtatni. Ugyanakkor az 
Ügynökség központi összesítő szerepe azt jelenti, hogy nem kell minden gyártónak és 
importőrnek minden információt kötelezően benyújtani, ami lényegesen kisebb terhet ró a 
gyártókra és az importőrökre, különösen a kis- és középvállalkozások esetében. Az előzetes 
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bejegyzés alkalmával egy kezdeti összeget kell fizetni, mivel az Ügynökség már ebben a 
szakaszban is munkát végez. Az egyik eredmény az, hogy csökkenthető az előzetes 
bejegyzésnek e díja. Az információkat az Ügynökség anyagonként összegyűjti, és e szerint 
jegyzékeket hoz létre. Kapcsolódik e módosítók a (2) és az (5) bekezdés tekintetében javasolt 
módosításaihoz.

Módosító: Johannes Blokland

Módosítás: 936
26. cikk, (1) bekezdés, ca) pont (új)

ca) az anyag milyen mértékben marad meg 
tartósan a környezetben, a BCF-érték a 
bioakkumulatív tulajdonság tekintetében, 
és a NOEC-érték az (öko)toxikológiai 
tulajdonság tekintetében;

Er. nl

Indokolás

Be kell nyújtani az Ügynökségnek az arra vonatkozó adatokat, hogy az anyag milyen 
mértékben marad meg tartósan a környezetben, valamint a BCF-értéket a bioakkumulatív 
tulajdonság tekintetében, és a NOEC-értéket az (öko)toxikológiai tulajdonság tekintetében 
(Blokland prioritás-csomag).

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

Módosítás: 937
26. cikk, (1) bekezdés, d) pont

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

törölve

Er. en
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Indokolás

Az OSOR célja annak biztosítása, hogy az anyagokra vonatkozó, minden rendelkezésre álló 
információ a bejegyeztetésre kötelezett(ek) számára elérhetővé váljon a vonatkozó 
bejegyeztetési határidőig, különösen a gerinces állatokon végzett kísérletek megismétlésének 
elkerülése érdekében. A 26. cikk e módosításai és egy új 26a. cikk biztosítják, hogy a 
rendelkezésre álló adatokat bemutatják az előzetesen bejegyzett anyagoknak az Ügynökség 
által összeállított jegyzékének közzétételét követően.

Az OSOR-csomag része.

Módosító: Johannes Blokland

Módosítás: 938
26. cikk, (1) bekezdés, d) pont

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

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

Er. nl

Indokolás

Be kell nyújtani az Ügynökségnek az arra vonatkozó adatokat, hogy az anyag milyen 
mértékben marad meg tartósan a környezetben, valamint a BCF-értéket a bioakkumulatív 
tulajdonság tekintetében, és a NOEC-értéket az (öko)toxikológiai tulajdonság tekintetében 
(Blokland prioritás-csomag).

Módosító: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Módosítás: 939
26. cikk, (1) bekezdés, da) pont (új)

da) az arra vonatkozó vizsgálatok 
eredményei, hogy az anyag milyen 
mértékben marad meg tartósan a 
környezetben*, és milyen bioakkumulatív 
tulajdonsággal** rendelkezik;
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* A lebonthatóságra vonatkozó vizsgálat, a 
VI. melléklet 7.2. pontjában felsoroltak 
szerint
** Partíciós együttható n-oktanol/víz, az V. 
melléklet 5.8. pontja szerint

Er. en

Indokolás

E módosítás a 21. cikk (1) bekezdésének az előadó és e módosítás szerzői által javasolt 
módosítását támogatja.

A környezetben tartósan megmaradó és a bioakkumulatív anyagokra külön figyelmet kell 
fordítani. E tulajdonságok könnyen és gyorsan megállapíthatók, és ezért ezeket bele kell 
foglalni az előzetes bejegyzési eljárásba. Így lehetővé válna az ilyen anyagoknak az első 
bejegyzési szakaszba történő felvétele. Erre az engedélyezés egységességének biztosítása 
érdekében van szükség, ami elsőbbséget biztosít a PTB- és a PvB-tulajdonságokkal 
rendelkező anyagoknak (lásd az 55. cikk (3) bekezdését).

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

Módosítás: 940
26. cikk, (1) bekezdés, e) pont 

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

törölve

Er. en

Indokolás

Az OSOR célja annak biztosítása, hogy az anyagokra vonatkozó, minden rendelkezésre álló 
információ a bejegyeztetésre kötelezett(ek) számára elérhetővé váljon a vonatkozó 
bejegyeztetési határidőig, különösen a gerinces állatokon végzett kísérletek megismétlésének 
elkerülése érdekében. A 26. cikk e módosításai és egy új 26a. cikk biztosítják, hogy a 
rendelkezésre álló adatokat bemutatják az előzetesen bejegyzett anyagok az Ügynökség által 
összeállított jegyzékének közzétételét követően.

Az OSOR-csomag része.
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Módosító: Johannes Blokland

Módosítás: 941
26. cikk, (1) bekezdés, e) pont 

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

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

Er. nl

Indokolás

Be kell nyújtani az Ügynökségnek az arra vonatkozó adatokat, hogy az anyag milyen 
mértékben marad meg tartósan a környezetben, valamint a BCF-értéket a bioakkumulatív 
tulajdonság tekintetében, és a NOEC-értéket az (öko)toxikológiai tulajdonság tekintetében 
(Blokland prioritás-csomag).

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

Módosítás: 942
26. cikk, (1) bekezdés, e) pont

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

e) nyilatkozat arról, hogy a d) pont alatt 
említett vizsgálatok magukban foglalnak-e 
gerinces állatokon végzett kísérleteket.

Er. it

Indokolás

E módosítás szorosan kapcsolódik a 9. cikk a) pontjának x. alpontjához, a 24. cikk (5) 
bekezdéséhez és a 25. cikk (1) bekezdéséhez, illetve ezek következménye. A módosítás célja, 
hogy e rendelkezés eltörlésével megszüntessék a nem gerinces állatokra vonatkozó kísérleti 
adatok benyújtásának nem kötelező jellegét. Az adatok kötelező benyújtása KKV-k számára 
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elsőrendű fontosságú.

Módosító: Guido Sacconi

Módosítás: 943
26. cikk, (1) bekezdés, ea) pont (új)

ea) azon felhasználók jegyzéke, akiket 
támogatni kíván a bejegyzés által.

Er. it

Indokolás

Növeli a rendszer átláthatóságát, ha létrehozzák a gyártók vagy importőrök által támogatott 
vagy nem támogatott felhasználók jegyzékét. Ez lehetővé teszi a későbbi felhasználók 
számára, hogy már korai szakaszban felismerjék, ha az általuk alkalmazott felhasználási 
módot nem támogatják, és ennek megfelelően cselekedhetnek.

Módosító: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Módosítás: 944
26. cikk, (2) bekezdés 

(2) Az (1) bekezdésben említett 
információkat legkésőbb 18 hónappal a 
következők előtt kell benyújtani:

(2) Az (1) bekezdésben említett 
információkat e rendelet hatálybalépését 
követő 12 hónapon belül kell benyújtani.

a) a 21. cikk (1) bekezdésében a legalább 
évi 1000 tonna mennyiségben gyártott vagy 
behozott bevezetett anyagok tekintetében 
megállapított határidő;
b) a 21. cikk (2) bekezdésében a legalább 
évi 1 tonna mennyiségben gyártott vagy 
behozott bevezetett anyagok tekintetében 
megállapított határidő;

Er. en

Indokolás

A (40) preambulumbekezdéssel és a kötelező adatmegosztással összhangban, az előzetes 
bejegyzés napjának azonosnak kell lenni valamennyi bevezetett anyag tekintetében, hogy így 
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az összes állatokra vonatkozó adatot és egyéb információt, amely megakadályozhatja az 
állatkísérleteket, megoszthassanak a gyártók és az importőrök a SIEF-ben. Az előzetes 
bejegyzés napját előre kell hozni annak érdekében, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre az 
adatmegosztásra és -vizsgálatra, amennyiben ez szükséges.

Módosító: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Módosítás: 945
26. cikk, (2) bekezdés 

(2) Az (1) bekezdésben említett 
információkat legkésőbb 18 hónappal a 
következők előtt kell benyújtani:
a) a 21. cikk (1) bekezdésében a legalább 
évi 1000 tonna mennyiségben gyártott vagy 
behozott bevezetett anyagok tekintetében 
megállapított határidő;
b) a 21. cikk (2) bekezdésében a legalább 
évi 1 tonna mennyiségben gyártott vagy 
behozott bevezetett anyagok tekintetében 
megállapított határidő;

(2) Annak érdekében, hogy hivatkozni 
lehessen a 21. cikkben megállapított 
határidőkre, az információkat legkésőbb az 
e rendelet hatálybelépését követő egy éven 
belül be kell nyújtani.

Er. de

Indokolás

Lásd e módosítók a 26. cikk (1) bekezdése tekintetében javasolt módosításainak indokolását.

Módosító: Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt

Módosítás: 946
26. cikk, (2) bekezdés 

Az (1) bekezdésben említett információkat 
legkésőbb 18 hónappal a következők előtt
kell benyújtani:

(2) Az (1) bekezdésben említett 
információkat a következő határidőkön 
belül kell benyújtani.

a) a 21. cikk (1) bekezdésében a legalább évi 
1000 tonna mennyiségben gyártott vagy 
behozott bevezetett anyagok tekintetében 
megállapított határidő;

a) e rendelet hatálybalépését követő hat 
hónapon belül az alábbiak tekintetében:

i. a legalább évi 1000 tonna mennyiségben 
gyártott vagy behozott bevezetett anyagok 
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tekintetében; vagy
ii. a legalább évi 1 tonna mennyiségben 
gyártott vagy behozott, és a 67/548/EGK 
irányelvvel összhangban 1. és a 2. 
kategóriába tartozó rákkeltő, mutagén vagy 
a szaporodásra nézve toxikus anyagként
besorolt, bevezetett anyagok tekintetében.

b) a 21. cikk (2) bekezdésében a legalább 
évi 1 tonna mennyiségben gyártott vagy 
behozott bevezetett anyagok tekintetében 
megállapított határidő.

b) e rendelet hatálybalépését követő három 
éven belül a legalább évi 100 tonna
mennyiségben gyártott vagy behozott 
bevezetett anyagok tekintetében;
ba) e rendelet hatálybalépését követő hat 
éven belül a legalább évi 1 tonna
mennyiségben gyártott vagy behozott 
bevezetett anyagok tekintetében;

Er. en

Indokolás

Az OSOR célja annak biztosítása, hogy az anyagokra vonatkozó, minden rendelkezésre álló 
információ a bejegyeztetésre kötelezett(ek) számára elérhetővé váljon a vonatkozó
bejegyeztetési határidőig, különösen a gerinces állatokon végzett kísérletek megismétlésének 
elkerülése érdekében. A 26. cikk e módosításai és egy új 26a. cikk biztosítják, hogy a 
rendelkezésre álló adatokat bemutatják az előzetesen bejegyzett anyagoknak az Ügynökség 
által összeállított jegyzékének közzétételét követően.

Az OSOR-csomag része.

Módosító: Johannes Blokland

Módosítás: 947
26. cikk, (2) bekezdés 

(2) Az (1) bekezdésben említett 
információkat legkésőbb 18 hónappal a 
következők előtt kell benyújtani:

(2) Az (1) bekezdésben említett 
információkat legkésőbb 18 hónappal a 
következők előtt kell benyújtani:

a) a 21. cikk (1) bekezdésében a legalább évi 
1000 tonna mennyiségben gyártott vagy
behozott bevezetett anyagok tekintetében 
megállapított határidő;

a) a 21. cikk (1) bekezdésében a rendkívüli 
figyelmet igénylő bevezetett anyagok 
tekintetében megállapított határidő;

b) a 21. cikk (2) bekezdésében a legalább évi b) a 21. cikk (2) bekezdésében a legalább évi 
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1 tonna mennyiségben gyártott vagy 
behozott bevezetett anyagok tekintetében 
megállapított határidő;

1 tonna mennyiségben gyártott vagy 
behozott, rendkívüli figyelmet igénylő
bevezetett anyagok, illetve a legalább évi 
1000 tonna mennyiségben gyártott vagy 
behozott, figyelmet igénylő és kis figyelmet 
igénylő anyagok tekintetében megállapított 
határidő;

Er. nl

Indokolás

A rendkívüli figyelmet igénylő anyagokkal járó kockázatot abban az esetben is fel kell mérni, 
ha a mennyiség nem éri el az évi 1 tonnát. A rendkívüli figyelmet igénylő anyagok még kis 
mennyiségben is jelentősen károsíthatják a környezetet és az emberi egészséget (Blokland 
prioritás-csomag).

Módosító: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Módosítás: 948
26. cikk, (3) bekezdés 

(3) Azok a bejegyeztetésre kötelezettek, akik 
nem nyújtják be a 21. cikk alapján előírt 
információkat, nem támaszkodhatnak a 21. 
cikk előírásaira.

(3) Az előzetes bejegyzési dokumentáció 
benyújtásakor díjat számolnak fel, 
amelynek összege a rendelkezésre bocsátott 
információk alapján csökkenthető.

Er. de

Indokolás

Lásd e módosítók a 26. cikk (1) bekezdésére irányuló módosításait.

Módosító: Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt

Módosítás: 949
26. cikk, (3a) bekezdés (új)

(3a) Az Ügynökség:
a) a fenti (2) bekezdés a), b) és ba) 
pontjában említett határidők lejártát követő 
egy hónapon belül közzéteszi az Interneten 
az említett bekezdésekkel összhangban 
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előzetesen bejegyzett anyagok jegyzékét. A 
jegyzék kizárólag az anyagok nevét 
tartalmazza, ha rendelkezésre áll, az 
EINECS- és a CAS-számmal együtt.
b) ha ugyanazt az anyagot kevesebb mint 
10 éve már bejegyezték, haladéktalanul 
tájékoztatja a potenciális bejegyeztetésre 
kötelezette(ke)t a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezett(ek) nevéről és címéről, illetve az 
általuk benyújtott vonatkozó vizsgálati 
összegzésről, vagy adott esetben alapvető 
vizsgálati összefoglalásokról.
A rendelkezésre álló vizsgálati anyagokat 
meg kell osztani a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezett(ekk)el.

Er. en

Indokolás

Az OSOR célja annak biztosítása, hogy az anyagokra vonatkozó, minden rendelkezésre álló 
információ a bejegyeztetésre kötelezett(ek) számára elérhetővé váljon a vonatkozó 
bejegyeztetési határidőig, különösen a gerinces állatokon végzett kísérletek megismétlésének 
elkerülése érdekében. A 26. cikk e módosításai és egy új 26a. cikk biztosítják, hogy a 
rendelkezésre álló adatokat bemutatják az előzetesen bejegyzett anyagoknak az Ügynökség 
által összeállított jegyzékének közzétételét követően. Az OSOR-csomag része.

Módosító: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Módosítás: 950
26. cikk, (4) bekezdés 

(4) A bevezetett anyagokat évi 1 tonnánál 
kisebb mennyiségben előállítók vagy 
importálók, valamint a későbbi 
felhasználók, benyújthatják az 
Ügynökséghez az Ügynökség által a 108. 
cikkel összhangban meghatározott 
formában az (1) bekezdésben említett 
információkat.

törölve

Er. de
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Indokolás

Lásd e módosítók a 26. cikk (1) bekezdésére irányuló módosításait.

Módosító: Johannes Blokland

Módosítás: 951
26. cikk, (4) bekezdés 

(4) A bevezetett anyagokat évi 1 tonnánál 
kisebb mennyiségben előállítók vagy 
importálók, valamint a későbbi felhasználók, 
benyújthatják az Ügynökséghez az 
Ügynökség által a 108. cikkel összhangban 
meghatározott formában az (1) bekezdésben 
említett információkat.

(4) A bevezetett anyagokat, a rendkívüli 
figyelmet igénylő anyagok kivételével, évi 1 
tonnánál kisebb mennyiségben előállítók 
vagy importálók, valamint a későbbi 
felhasználók, benyújthatják az 
Ügynökséghez az Ügynökség által a 108. 
cikkel összhangban meghatározott formában 
az (1) bekezdésben említett információkat.

Er. nl

Indokolás

A rendkívüli figyelmet igénylő anyagokkal járó kockázatot abban az esetben is fel kell mérni, 
ha a mennyiség nem éri el az évi 1 tonnát. A rendkívüli figyelmet igénylő anyagok még kis 
mennyiségben is jelentősen károsíthatják a környezetet és az emberi egészséget (Blokland 
prioritás-csomag).

Módosító: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Módosítás: 952
26. cikk, (5) bekezdés 

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

törölve



AM\565932HU.doc 55/128 PE 357.820v01-00

Külső fordítás

HU

Er. de

Indokolás

Lásd e módosítók a 26. cikk (1) bekezdésére irányuló módosításait.

Módosító: Liam Aylward + Avril Doyle

Módosítás: 953
26. cikk, (5) bekezdés 

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

(5) Az Ügynökség az (1)–(4) bekezdéssel 
összhangban benyújtott információkat egy 
adatbázisban rögzíti. Azoknak a gyártóknak 
és importőröknek, akik az adott anyagra 
vonatkozóan az (1)–(4) bekezdéssel 
összhangban információkat nyújtottak be, 
biztosítja az ezekhez az egyes anyagokra 
vonatkozóan tárolt adatokhoz való 
hozzáférést, kivéve, ha a 102. cikk, a 115. 
cikk (2) bekezdése és a 116. cikk korlátozza 
a nyilvánosságra hozatalt. A tagállam 
illetékes hatóságai úgyszintén 
hozzáférhetnek az adatokhoz.

Er. en

Indokolás

Lásd e módosítónak (Aylward) a 24. cikk (5) bekezdésére irányuló módosításait.

A későbbi felhasználók számára az anyagok felhasználása szigorúan bizalmas, és szellemi 
tulajdonnak tekintik. Egyetlen kulcsfontosságú vegyi anyag alkalmazásának feltárása titkos 
üzleti információkat fedhet fel a versenytársak számára, és még azt is lehetővé teheti a 
versenytárs számára, hogy lemásoljon bizonyos folyamatokat. Ezért a korábbi bejegyeztetésre 
kötelezettnek kell eldönteni, hogy felfedi-e kilétét és korábbi kísérleti dokumentációit az új 
bejegyeztetésre kötelezett előtt. (Doyle)

Módosító: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Módosítás: 954
26. cikk, (5a) bekezdés (új)
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(5a) Az előzetes bejegyzésre benyújtott 
dokumentációval az Ügynökség által 
megállapított bejegyzési díj előlegét is 
mellékelni kell.

Er. en

Indokolás

Az előzetes bejegyzéskor kifizetett bejegyzésidíj-előleg alapot képez az Ügynökség 
működéséhez a kezdeti időszakban, ami különösen fontos ahhoz, hogy az állatkísérletek 
helyett alternatívákat dolgozzanak ki és hagyjanak jóvá.

Módosító: Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt

Módosítás: 955
26a. cikk (új)

26a. cikk
Információk benyújtása az Ügynökséghez a 

jegyzékek közzétételét követően

(1) Az Ügynökség által a 26. cikk (3a) 
bekezdésének a) pontjával összhangban 
közzétett jegyzékben szereplő anyagot 
legalább évi 1 tonna mennyiségben gyártó 
vagy importáló: 

a) e rendelet hatálybalépését követő 12 
hónapon belül, a 26. cikk (2) bekezdésének 
a) pontjával összhangban előzetesen 
bejegyzett anyagok tekintetében; vagy 

b) e rendelet hatálybalépését követő három 
és fél éven belül, a 26. cikk (2) 
bekezdésének b) pontjával összhangban 
előzetesen bejegyzett anyagok tekintetében,

benyújtja az Ügynökségnek a 26. cikk (1) 
bekezdésében említett információkat, 
feltéve, hogy rendelkezik a 9. cikk a) 
pontjának vi. és vii. alpontjában 
meghatározott információkkal.

Az információkat benyújtó gyártók és 
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importőrök a 27. és a 28. cikkel 
összhangban a SIEF egyéb tagjai 
rendelkezésére bocsátják a 9. cikk a) 
pontjának vi. és vii. alpontjában 
meghatározott információkat.

(2) A bevezetett anyagokat évi 1 tonnánál 
kisebb mennyiségben előállítók vagy 
importálók, valamint a későbbi 
felhasználók, akik szerepelnek az 
Ügynökség által a 26. cikk (3a) 
bekezdésének a) pontjával összhangban 
közzétett jegyzékben, benyújthatják az 
Ügynökséghez az Ügynökség által a 108. 
cikkel összhangban meghatározott 
formában a 26. cikk (1) bekezdésében 
említett információkat vagy minden egyéb 
vonatkozó információt azzal a szándékkal, 
hogy a SIEF résztvevőjévé váljanak.

Er. en

Indokolás

Az OSOR célja annak biztosítása, hogy az anyagokra vonatkozó, minden rendelkezésre álló 
információ a bejegyeztetésre kötelezett(ek) számára elérhetővé váljon a vonatkozó 
bejegyeztetési határidőig, különösen a gerinces állatokon végzett kísérletek megismétlésének 
elkerülése érdekében. A 26. cikk e módosításai és egy új 26a. cikk biztosítják, hogy a 
rendelkezésre álló adatokat bemutatják az előzetesen bejegyzett anyagoknak az Ügynökség 
által összeállított jegyzékének közzétételét követően. Az OSOR-csomag része.

Módosító: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Módosítás: 956
26a. cikk (új)

26a. cikk
Az Ügynökség feladatai az előzetes 

bejegyzéssel kapcsolatban
(1) A 18. cikk (1) bekezdésével 
összhangban, az Ügynökség minden 
előzetes bejegyzést előzetes bejegyzési 
számmal lát le, és erről tájékoztatja a 
gyártót vagy az importőrt.
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(2) Egy anyag előzetes bejegyzése esetén az 
Ügynökség a 26. cikk (1) bekezdésének a), 
b) és c) pontjával összhangban és az 
előzetes bejegyzés napját követő hat héten 
belül ellenőrzi az információk 
hiánytalanságát. Amennyiben az 
információk hiányosak, az Ügynökség 
három héten belül értesíti a bejegyeztetésre 
kötelezetteket arról, hogy milyen további 
információkra van szükség ahhoz, hogy 
teljes legyen a bejegyzés; e célból az 
Ügynökség ésszerű határidőt állapít meg.
(3) Az Ügynökség összegyűjti és egy 
anyagjegyzékbe rendezi a gyártók és az 
importőrök által egy anyag előzetes 
bejegyzése céljából benyújtott 
információkat. Minden egyes anyag 
tekintetében külön jegyzéket hoz létre, 
amelyeknek az anyagok nevét adja címül.
(4) Az anyagok e jegyzékeinek létrehozása 
érdekében az Ügynökség a (3) bekezdéssel 
összhangban internetes honlapján 
közzéteszi minden előzetesen bejegyzett 
anyag meglévő anyagjegyzékének 
következő részeit: 
− az anyag megnevezése, a IV. melléklet 

(2) bekezdésével összhangban, és
− a bejegyző gyártók és importőrök által 

az Iaa. melléklettel összhangban 
benyújtott információkból ismert 
valamennyi használati és expozíciós 
kategória.

A közzétételkor az Ügynökség előírja a 
későbbi felhasználók számára, hogy két 
hónapon belül tájékoztassák az 
Ügynökséget az addig nem közzétett 
használati és expozíciós kategóriákról.

(5) Ha a (4) bekezdés szerinti közzétételt 
követően további használati módokat 
tesznek közzé, az Ügynökség ezeket 
feltünteti az anyagjegyzékben, és közzéteszi 
a jegyzék frissített változatát.
(6) A 26. cikk (1) bekezdésének b) pontja 
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szerint a megnevezés céljából, az 
Ügynökség a 26. cikk (1) bekezdésével és a 
26a. cikk (5) bekezdésével összhangban 
benyújtott információk alapján minden 
egyes előzetesen bejegyzett anyagnak 
összeállítja az alapvető adatait. Ezeket nem 
teszik közzé. Ezen adatok a következőket 
tartalmazzák:

a) az előzetes bejegyzők és a későbbi 
felhasználók által az Iaa. melléklettel 
összhangban közölt valamennyi használati 
és expozíciós kategória,

b) az anyagokra vonatkozó alapvető 
információk az V. melléklettel 
összhangban,

c) az anyag Közösségben gyártott, illetve a 
Közösségbe behozott összmennyisége,

d) az értesített felhasználókra vonatkozó 
információk, a IV. melléklet 3. szakaszában 
meghatározottak szerint, a vonatkozó 
mennyiségek feltüntetésével,

e) az anyag osztályozása és címkézése, a IV. 
melléklet 4. szakaszában meghatározottak 
szerint,

f) a gyártók és importőrök által javasolt 
osztályozás, a 9. cikk c) pontjával 
összhangban.

Amennyiben a gyártók és az importőrök 
eltérő információkat szolgáltatnak egy 
anyagról, az Ügynökség az információkat 
felveszi az alapvető adatok közé, ami egy 
elsőbbségi szintet eredményez, a 11. cikk (1) 
bekezdése szerinti magasabb 
követelményekkel.

(7) Ha az Ügynökség nem rendelkezik a (6) 
bekezdés b) pontjában meghatározott 
valamennyi alapvető információval, amely 
az V. melléklettel összhangban az alapvető 
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adatok összeállításához szükséges, felkéri a 
gyártót vagy az importőrt, hogy elfogadható 
időn belül nyújtsa be ezeket az 
információkat. A gyártók vagy importőrök 
kiválasztása az Ügynökség által történhet 
elsődlegesen üzleti érdekek alapján. A 
gyártó vagy importőr számára az 
információk benyújtásával kapcsolatban 
felmerült költségeket az 50. cikkel 
összhangban, egyenlő mértékben kell 
megosztani.

Er. de

Indokolás

A gyártókra és az importőrökre nehezedő terhet jelentősen megkönnyíti, ha eredetileg 
meglévő adatok benyújtására kötelezik őket, amelyeket az Ügynökség az egyes anyagok 
szerint összegyűjt. A 21. cikk (1)−(3) bekezdésében előírt határidők és a 21. cikk (4) 
bekezdésében meghatározott új szabályok következtében a gyártók és az importőrök érdeke, 
hogy a kért információkat a lehető leggyorsabban és leghiánytalanabb formában nyújtsák be. 
Ezáltal biztosítható a know-how védelme is. Ugyanakkor ezzel a megközelítéssel az 
anyagokra vonatkozó adatokkal kapcsolatos helyzet is határozottan javul. Mindent egybevetve 
a 26−26b. cikk a korábban tervezettnél sokkal több munkát jelent az Ügynökség számára a 
bevezetett anyagokra vonatkozó, átmeneti, előzetes bejegyzési szakaszban. Ezt azonban 
ellensúlyozza az a tény, hogy mivel e munkával párhuzamosan a tagállamok illetékes 
hatóságaira egyre kevesebb teher hárul, több kiküldetést lehet végrehajtani, vagy, a Tanács 
előtt elhangzott francia javaslat értelmében, a nemzeti szakértők hálózatait is jobban ki 
lehetne használni.

Módosító:<Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Módosítás: 957
26b. cikk (új)

26b. cikk
Prioritási szintek hozzárendelése és további 

adatok lekérése
(1) Az alapvető adatok halmazának a 26a. 
cikk (6) bekezdésével összhangban történő 
felvázolását követően az Ügynökség minden 
egyes anyagot hat hónapon belül és a 
toxicitás, a mennyiségi szint és a IVa. 
melléklet szerinti használat alapján az 1., a 
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2. vagy a 3. prioritási szintbe sorol. A 
besorolás eredményéről írásban 
tájékoztatja a gyártókat és az importőröket. 
A 87., a 88 és a 89. cikkel összhangban a 
besorolás ellen fellebbezés nyújtható be.
(2) Az anyagnak a prioritási szintbe való 
besorolást követően beszerzendő adatok 
mennyiségét a 11. cikk (1) bekezdésével 
összhangban kell meghatározni; a további 
adatok beszerzésének sorrendjét a 21. cikk 
(1)–(3) bekezdése alapján kell 
meghatározni.
(3) Az Ügynökség tájékoztatja az anyag 
gyártóit és importőreit arról, hogy a 
rendelkezésére álló adat elegendő-e a 2. 
cikk rendelkezéseinek megfelelően, avagy a 
(2) bekezdéssel összhangban további adatok 
szükségesek, és amennyiben így volna, mely 
adatok szükségesek. Az ügynökség lehetővé 
teszi számukra annak 6 héten belül, 
írásban történő vállalását, hogy az adatokat 
saját maguk, illetve az általuk kijelölt 
harmadik félen keresztül szolgáltatják, az 
Ügynökség által meghatározott, ésszerű 
határidőn belül. Amennyiben több gyártó 
vagy importőr tesz ilyen 
kötelezettségvállalást, az Ügynökség –
figyelembe véve, hogy a gyártó vagy 
importőr már részben vagy egészben 
rendelkezik az adatokkal – választ közülük. 
A költségeket az Ügynökség az 50. cikk 
szerint – az előállított anyag teljes 
mennyiségében való részesedésükkel 
összhangban – megosztja az adatközlésre 
kötelezett gyártó vagy importőr között és a 
többi gyártó vagy importőr között.
(4) Amennyiben az anyagnak se a gyártója, 
sem pedig az importőre nem vállalja a (2) 
és (3) bekezdéssel összhangban megkövetelt 
adatok szolgáltatását, az ügynökség kijelöl 
egy harmadik felet, és azzal állíttatja össze 
a szükséges adatokat. Ennek költségeit a 
(3) bekezdés negyedik mondatával 
összhangban az anyag gyártója és 
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importőre viseli.
5. Ha a (3) bekezdéssel összhangban 
adatszolgáltatási kötelezettséget magára 
vállaló gyártó vagy importőr a megadott 
határidőn belül nem teljesíti 
adatszolgáltatási kötelezettségét, akkor a (4) 
bekezdés első mondata alkalmazandó. 
Ebben az esetben az Ügynökség által 
kijelölt harmadik fél költségét teljes 
egészében az adatszolgáltatást magára 
vállaló gyártónak vagy importőrnek kell 
viselnie.
6. Ha az anyagra vonatkozó, a (2) bekezdés 
szerinti megkövetelt kiegészítő információ 
az Ügynökség részére rendelkezésre áll, 
akkor azt az Ügynökségnek – a vonatkozó 
tanulmányokkal együtt – össze kell 
kapcsolnia az V. melléklet szerinti alapvető 
információval, és adatbázisba kell vinni. A 
kérdéses anyag előzetes bejegyzését végző 
gyártók és importőrök, valamint a 
tagállamok illetékes hatóságai, jogosultak a 
kérdéses anyagra vonatkozó adatokhoz 
hozzáférni. Az adatok a bejegyzési dossziék 
elkészítésének alapjául szolgálnak a 9. és a 
11. cikkel összhangban, a 9aa. cikkben 
meghatározott biztonsági adatlap és a 9b. 
cikkben meghatározott kémiai biztonsági 
jelentés céljából. A már az Ügynökség 
birtokában lévő adatok esetében elegendő 
egy összefoglaló, amely mellé csatolták az
előzetes bejegyzési számot is.
7. A gyártónak vagy az importőrnek a 
tanulmányoknak az adatbázis részére a (6) 
bekezdéssel összhangban történő 
átadásával kapcsolatban felmerülő 
költségeit az Ügynökség az érintett 
mennyiségi szinttel arányosan osztja fel a 
többi előzetesen bejegyeztetésre kötelezett 
között, szem előtt tartva, hogy a 
vizsgálatokat ők is lefolytatták.

Er. de
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Indokolás

Különös tekintettel a bevezetett anyagok nagy számára, nagyon fontos az események 
átlátható, kockázatalapú sorozata, valamint a kockázatorientált információszerzés, hogy a 
potenciálisan veszélyes anyagok azonosítása a lehető leghamarabb megtörténjen, és a 
szükséges információk rendelkezésre álljanak, hogy aztán gyorsan bejegyzésre és 
kiértékelésre kerüljenek. A IVa. melléklet képében a kockázatalapú rangsorolás hasznos 
eszköze került kidolgozásra, amely figyelembe veszi a toxicitást, a használati expozíciót, 
valamint a Közösségben gyártott és oda behozott teljes mennyiségeket. Ugyanakkor az 
Ügynökség által kezelt kiegészítő adatokhoz való jutás révén az egyes gyártókra és 
importőrökre háruló munka mennyisége minimális, a meglévő adatok kerülnek felhasználásra 
és pénzügyi egyensúly tapasztalható. További előny az, hogy – a költségkiegyenlítés révén – a 
már a gyártók, importőrök és az Ügynökség birtokában lévő adatok a rákövetkező bejegyzési 
eljárásban felhasználhatók.

Módosító: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Módosítás: 958
27. cikk

Ez a cikk törölve

Er. en

Indokolás

Az ügynökségnek az anyagokra vonatkozó információk begyűjtésében betöltött központi 
szerepe miatt ez a cikk törölhető. Ily módon az ide kapcsolódó rendkívül ellentmondásos, 
főként polgári jogi természetű problémák nem helytállóvá válnak.

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

Módosítás: 959
27. cikk, (1) bekezdés

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

1. Az összes gyártó és importőr, valamint 
későbbi felhasználó, aki a 26. cikkel 
összhangban egyazon bevezetett anyagra 
vonatkozóan információt nyújtott be az 
Ügynökségnek, egy anyaginformációs 
cserefórum (SIEF) résztvevőjévé válik.
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Er. en

Indokolás

A későbbi felhasználóknak szintén hozzá kell férniük a SIEF-hez, hogy megoszthassák 
kockázati és expozíció adataikat.

Módosító: Hegyi Gyula

Módosítás: 960
27. cikk, (2) bekezdés

2. Az egyes SIEF-eknek az a célja, hogy az 
információk kicserélésén keresztül 
minimálisra csökkentsék a kísérletek 
többszörös végrehajtását. A SIEF résztvevői 
ellátják a többi résztvevőt a meglévő 
tanulmányokkal, válaszolnak más 
résztvevők információkéréseire, közösen 
meghatározzák, hogy milyen további 
vizsgálatokra van szükség, és megszervezik 
ezek végrehajtását.

2. Az egyes SIEF-eknek az a célja , hogy a 
bejegyzés céljából a nem bizalmas jellegű 
információ cseréjét megkönnyítsék a 
gyártók és az importőrök között, ilyen 
módon megelőzve a vizsgálatok 
ismétlődését. A SIEF résztvevői ellátják a 
többi résztvevőt a meglévő tanulmányokkal, 
válaszolnak más résztvevők 
információkéréseire, közösen 
meghatározzák, hogy milyen további 
vizsgálatokra van szükség, és megszervezik 
ezek végrehajtását.

Er. en

Indokolás

Az OSOR-javaslat része. Az OSOR végrehajtása céljából bővíteni kell a SIEF hatáskörét 
annak érdekében, hogy alkalmas legyen az adatmegosztással kapcsolatos új feladatai 
ellátására.

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

Módosítás: 961
27. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) A gyártó vagy az importőr a 
Közösségben letelepedett természetes vagy 
jogi személyt nevezhet ki, hogy 
képviseletében részt vegyen a SIEF-en.
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(2b) Ha az V. és a VI. melléklet 
alkalmazása tekintetében szükséges 
információ nem érhető el a SIEF-ben, 
akkor minden egyes SIEF-en belül csak 
egy vizsgálatot kell elvégeznie a SIEF-nek a 
többi tag nevében eljáró egyik tagjának.
(2c) Ha a VII. és a VIII. melléklet 
alkalmazása tekintetében szükséges 
információ nem érhető el a SIEF-ben, 
akkor a VII. vagy a VIII. melléklet 
alkalmazásában a további kísérletre 
vonatkozóan benyújtott valamennyi 
javaslatban fel kell tüntetni, melyik 
vállalatnak kell elvégeznie ez egyes 
kísérleteket abban az esetben, ha a 
kísérletet megkövetelik.

Er. en

Indokolás

A 27. cikk (2a) bekezdése megengedi, hogy harmadik fél képviselje a SIEF-ben a potenciális 
bejegyeztetésre kötelezetteket. Ily módon a potenciális bejegyeztetésre kötelezettek elrejthetik 
kilétüket a többi bejegyeztetésre kötelezett elől. Mindazonáltal az Ügynökség előtt továbbra is 
igazolniuk kell magukat.
Az OSOR-csomag része.

Módosító: Hegyi Gyula

Módosítás: 962
27. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) A gyártó vagy az importőr a 
Közösségben letelepedett természetes vagy 
jogi személyt nevezhet ki, hogy 
képviseletében részt vegyen a SIEF-en. A 
képviselő gyakorlattal rendelkezik az 
anyagok gyakorlati kezelését és az 
anyagokra vonatkozó információt illetően.
Ha az V. és a VI. melléklet alkalmazása 
tekintetében szükséges információ nem 
érhető el a SIEF-ben, akkor minden egyes 
SIEF-en belül csak egy vizsgálatot kell 
elvégeznie a SIEF-nek a többi tag nevében 
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eljáró egyik tagjának.
Ha a VII. és a VIII. melléklet alkalmazása 
tekintetében szükséges információ nem 
érhető el a SIEF-ben, akkor a VII. vagy a 
VIII. melléklet alkalmazásában a további 
kísérletre vonatkozóan benyújtott 
valamennyi javaslatban fel kell tüntetni, 
melyik vállalatnak kell elvégeznie ez egyes 
kísérleteket abban az esetben, ha a 
kísérletet megkövetelik.

Er. en

Indokolás

Az OSOR-javaslat része.

Módosító: Hegyi Gyula

Módosítás: 963
28. cikk, cím

A gerinces állatokon végzett kísérletekkel
kapcsolatos adatok megosztása

Az állatokon és nem állatokon végzett 
kísérletekkel kapcsolatos adatok megosztása

Er. en

Indokolás

Az OSOR-javaslat része.

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

Módosítás: 964
28. cikk, cím

A gerinces állatokon végzett kísérletekkel
kapcsolatos adatok megosztása

A kísérletekkel kapcsolatos adatoknak a 
bejegyeztetésre kötelezettek közötti

megosztása

Er. en
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Indokolás

Ezek a kockázati adatok kötelező megosztását biztosító szükségszerű módosítások.

Az OSOR-csomag része.

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

Módosítás: 965
28. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

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

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

Er. en

Indokolás

Ezek kockázati adatok kötelező megosztását biztosító szükségszerű módosítások.
Az OSOR-csomag része.

Módosító: Hegyi Gyula

Módosítás: 966
28. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

(1) Mielőtt a bejegyzés céljából az 
információs követelmények teljesítése 
érdekében gerinces állatokon hajtana végre 

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

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

Er. en

Indokolás

Az OSOR-javaslat része.

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

Módosítás: 967
28. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

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

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

Er. it

Indokolás

A módosítás célja, hogy a határidőket a valós igényekhez igazítsa. A III. cím – Adatok 
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megosztása és a szükségtelen kísérletek elkerülése – cikkei további módosításaihoz 
kapcsolódik.

Módosító: Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Módosítás: 968
28. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

A tanulmány tulajdonosa a kérést követően 
két héten belül bizonyítékkal szolgál a 
kérelmező résztvevő(k) számára 
költségeiről. A résztvevő(k) és a tulajdonos 
minden ésszerű lépést megtesznek annak 
érdekében, hogy megállapodásra jussanak a 
költség megosztása tekintetében. Ha nem 
sikerül megállapodásra jutniuk, a költséget 
egyenlő arányban osztják el. A tulajdonos a 
fizetés beérkezését követően két héten belül 
átadja a tanulmányt.

A tanulmány tulajdonosa a kérést követően 
két héten belül bizonyítékkal szolgál a 
kérelmező résztvevő(k) számára 
költségeiről. A résztvevő(k) és a tulajdonos 
minden ésszerű lépést megtesznek annak 
érdekében, hogy megállapodásra jussanak a 
költség megosztása tekintetében. Ha nem 
sikerül megállapodásra jutniuk, a költséget 
az egyes felek termelési mennyiségeivel 
arányos módon osztják el. A tulajdonos a 
fizetés beérkezését követően két héten belül 
átadja a tanulmányt.

Er. en

Indokolás

A 25. cikk megfelelő módosításaival azonos módon a kísérletek eredeti költségeinek 
tisztességes megosztásának mechanizmusát hozza létre.

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

Módosítás: 969
28. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

A tanulmány tulajdonosa a kérést követően 
két héten belül bizonyítékkal szolgál a 
kérelmező résztvevő(k) számára 
költségeiről. A résztvevő(k) és a tulajdonos 
minden ésszerű lépést megtesznek annak 
érdekében, hogy megállapodásra jussanak a 
költség megosztása tekintetében. Ha nem 

A tanulmány tulajdonosa a kérést követően
három hónapon belül bizonyítékkal szolgál 
a kérelmező résztvevő(k) számára 
költségeiről. A résztvevő(k) és a tulajdonos 
minden ésszerű lépést megtesznek annak 
érdekében, hogy megállapodásra jussanak a 
költség megosztása tekintetében. Ha nem 
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sikerül megállapodásra jutniuk, a költséget 
egyenlő arányban osztják el. A tulajdonos a 
fizetés beérkezését követően két héten belül 
átadja a tanulmányt.

sikerül megállapodásra jutniuk, akkor az 
Ügynökség állapítja meg, hogyan kell a 
költséget megosztani. A tulajdonos a fizetés 
beérkezését követően két héten belül átadja a 
tanulmányt.

Er. it

Indokolás

A módosítás célja, hogy a határidőket a valós igényekhez igazítsa. A III. cím – Adatok 
megosztása és a szükségtelen kísérletek elkerülése – cikkei további módosításaihoz 
kapcsolódik.

Módosító: Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Módosítás: 970
28. cikk, (1a) bekezdés (új)

(1a) A gerinces állatokra vonatkozó 
információ vagy az Ügynökség 
állatkísérleteit kiváltó egyéb információ 
hozzáférhetővé tételének elmulasztása 
jogvesztő hatállyal bír az esetleges 
bejegyeztetésre kötelezetteknek az érintett 
anyag bejegyzésére való jogára nézve.

Er. en

Indokolás

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

Módosítás: 971
28. cikk, (1a) bekezdés (új)

(1a) Ha az egyéb résztvevő(k) elmulasztják 
a költség rájuk eső részét megfizetni, saját 
anyagaikat nem jegyeztethetik be.

Er. en

Indokolás

A (39a) preambulumbekezdéshez és a 25. cikk (5a) bekezdéséhez kapcsolódik. Az 
állatkísérletekből származó adatok megosztására vonatkozó kötelezettségnek való megfelelés 
biztosítása és a megismételt állatkísérletek elkerülése érdekében nem szabad megengedni, 
hogy a többi jelentkező ne fizesse meg a ráeső részt, majd azt követően ismételten elvégezze a 
kísérletet.

Módosító: Chris Davies

Módosítás: 972
28. cikk, (1b) bekezdés (új)

(1b) Ha a tanulmány tulajdonosa nem teszi 
elérhetővé a tanulmányt az Ügynökség 
számára, akkor nem jegyeztetheti be saját 
anyagát.

Er. en

Indokolás

A (40a) preambulumbekezdés módosításához kapcsolódik. Az állatkísérletekből származó 
adatok megosztására vonatkozó kötelezettségnek való megfelelés biztosítása és a megismételt 
állatkísérletek elkerülése érdekében nem engedhető meg, hogy a tanulmányok tulajdonosai 
visszatartsák a tanulmányokat a SIEF többi résztvevőjétől, hogy ezzel versenyelőnyt 
szerezzenek. Következésképpen a tulajdonos nem jegyeztetheti be anyagát abban az esetben, 
ha nem felel meg az (1) bekezdés szerinti követelményeknek. Ez a rendelkezés az (5) bekezdés 
rendelkezéseit nem sértheti.
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Módosító: Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt

Módosítás: 973
28. cikk, (2) bekezdés

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

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

Er. en

Indokolás

Ezek kockázati adatok kötelező megosztását biztosító szükségszerű módosítások.

Az OSOR-csomag része.

Módosító: Hegyi Gyula

Módosítás: 974
28. cikk, (2) bekezdés

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

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

Er. en

Indokolás

Az OSOR-javaslat.

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

Módosítás: 975
28. cikk, (3) bekezdés

(3) Ha egy tanulmánynak a (2) bekezdésben 
említett tulajdonosa megtagadja, hogy 
bizonyítékkal szolgáljon az adott tanulmány 
költségére vonatkozóan, vagy megtagadja 
magát a tanulmányt a többi résztvevőtől, a 
többi résztvevő úgy jár el, mintha a SIEF-
en belül nem állna rendelkezésre idevágó 
tanulmány, kivéve akkor, ha egy másik 
bejegyeztetésre kötelezett már benyújtott 
olyan bejegyzést, amely magában foglalja 
az adott esettől függően a vizsgálat 
összefoglalását vagy alapvető vizsgálati 
összefoglalását. Ilyen esetben az Ügynökség 
hozza meg azt a határozatot, hogy a többi 
résztvevő rendelkezésére bocsátja az adott 
esettől függően az összegzést vagy alapvető 
vizsgálati összefoglalást. A másik 
bejegyeztetésre kötelezett igényt tarthat a 
többi résztvevővel szemben a költségek 
egyenlő megosztására, amelyet a nemzeti 
bíróságok előtt érvényesíthet. 

(3) Ha egy tanulmánynak a (2) bekezdésben 
említett tulajdonosa megtagadja, hogy 
bizonyítékkal szolgáljon az adott tanulmány 
költségére vonatkozóan, vagy megtagadja 
magát a tanulmányt a többi résztvevőtől,
akkor az Ügynökség beavatkozik az adatok 
megosztásának és a tisztességes és arányos 
mértékű díjfizetés biztosítása érdekében. 

Er. it

Indokolás

A módosítás biztosítani igyekszik az adatok megosztását, és különösen azt, hogy ne szabjanak 
meg túlzott mértékű díjat a KKV-k számára. Kapcsolódik a III. cím – Adatok megosztása és a 
szükségtelen kísérletek elkerülése – cikkeinek további módosításaihoz.
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Módosító: Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini és Sergio 
Berlato

Módosítás: 976
28. cikk, (3) bekezdés

(3) Ha egy tanulmánynak a (2) bekezdésben 
említett tulajdonosa megtagadja, hogy 
bizonyítékkal szolgáljon az adott tanulmány 
költségére vonatkozóan, vagy megtagadja 
magát a tanulmányt a többi résztvevőtől, a 
többi résztvevő úgy jár el, mintha a SIEF-
en belül nem állna rendelkezésre idevágó 
tanulmány, kivéve akkor, ha egy másik 
bejegyeztetésre kötelezett már benyújtott 
olyan bejegyzést, amely magában foglalja 
az adott esettől függően a vizsgálat 
összefoglalását vagy alapvető vizsgálati 
összefoglalását. Ilyen esetben az Ügynökség 
hozza meg azt a határozatot, hogy a többi 
résztvevő rendelkezésére bocsátja az adott 
esettől függően az összegzést vagy alapvető 
vizsgálati összefoglalást. A másik 
bejegyeztetésre kötelezett igényt tarthat a 
többi résztvevővel szemben a költségek 
egyenlő megosztására, amelyet a nemzeti 
bíróságok előtt érvényesíthet. 

(3) Ha egy tanulmánynak a (2) bekezdésben 
említett tulajdonosa megtagadja, hogy 
bizonyítékkal szolgáljon az adott tanulmány 
költségére vonatkozóan, vagy megtagadja 
magát a tanulmányt a többi résztvevőtől, a 
többi résztvevő mindegyike az 
Ügynökséghez fordulhat, hogy kérje az 
adatok tisztességes és arányos díjfizetés 
ellenében történő megosztását.

Er. it

Indokolás

A módosítás a kötelező adatmegosztás elvének beillesztésére törekszik anélkül, hogy a 
kötelező adatmegosztás a költségek és a vizsgálatok számának növekedésével járna.

A 9. cikk (a) bekezdése x) pontjának és a 23. cikk (4) bekezdésének módosításához kapcsolódó 
módosítás.

Módosító: Chris Davies

Módosítás: 977
28. cikk, (3) bekezdés
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(3) Ha egy tanulmánynak a (2) bekezdésben 
említett tulajdonosa megtagadja, hogy 
bizonyítékkal szolgáljon az adott tanulmány 
költségére vonatkozóan, vagy megtagadja 
magát a tanulmányt a többi résztvevőtől, a 
többi résztvevő úgy jár el, mintha a SIEF-en 
belül nem állna rendelkezésre idevágó 
tanulmány, kivéve akkor, ha egy másik 
bejegyeztetésre kötelezett már benyújtott 
olyan bejegyzést, amely magában foglalja 
az adott esettől függően a vizsgálat 
összefoglalását vagy alapvető vizsgálati 
összefoglalását. Ilyen esetben az Ügynökség 
hozza meg azt a határozatot, hogy a többi 
résztvevő rendelkezésére bocsátja az adott 
esettől függően az összegzést vagy alapvető 
vizsgálati összefoglalást. A másik 
bejegyeztetésre kötelezett igényt tarthat a 
többi résztvevővel szemben a költségek 
egyenlő megosztására, amelyet a nemzeti 
bíróságok előtt érvényesíthet.

(3) Ha nem sikerül ilyen megállapodásra 
jutni, az Ügynökség a SIEF egyik 
résztvevőjét kijelöli a vizsgálat elvégzésére. 
A vizsgálatot elvégző résztvevő a vizsgálati 
anyagot és a vizsgálati anyaggal 
kapcsolatos költségigazolást az Ügynökség 
rendelkezésére bocsátja. Az Ügynökség 
hozza meg azt a határozatot, hogy a többi 
résztvevő rendelkezésére bocsátja az adott 
esettől függően az összegzést vagy alapvető 
vizsgálati összefoglalást, amelynek feltétele, 
hogy bizonyított legyen, hogy a többi 
résztevő a tanulmány tulajdonosának 
megfizette az utóbbi által kimutatott költség 
egyenlő részét.

Er. en

Indokolás

A (3) bekezdés a (2) bekezdésre utal, amely azzal a helyzettel foglalkozik, amikor a gerinces 
állatokon végzett kísérleteket is magában foglaló tanulmány nem áll rendelkezésre, és a 
résztvevőknek megállapodásra kell jutniuk azzal kapcsolatban, ki végezze el a kísérletet a 
többiek nevében is. Következésképpen sem a „(2) bekezdésben említett tanulmány”, amelynek 
tulajdonosa megtagadja, hogy bizonyítékkal szolgáljon az adott tanulmány költségére 
vonatkozóan, vagy megtagadja magát a tanulmányt a többi résztvevőtől, sem pedig az „olyan 
bejegyzés, amely magában foglalja a vizsgálat összefoglalását vagy alapvető vizsgálati 
összefoglalását”, amint az a Bizottság által javasolt szövegben is szerepel, nem áll 
rendelkezésre. Továbbá, az (1) bekezdéssel összhangban ha „egy másik bejegyeztetésre 
kötelezett már benyújtott olyan bejegyzést, amely magában foglalja a vizsgálat 
összefoglalását vagy alapvető vizsgálati összefoglalóját”, akkor az információnak elérhetőnek 
kell lennie az adatbázisban. Ehelyett rendelkezést kell beilleszteni arra az esetre, ha nem 
jönne létre a (2) bekezdésben említett megállapodás, az állatkísérletekből származó adatok 
megosztása kötelezettségének való megfelelés biztosítása, és a megismételt kísérletek 
megelőzése érdekében. Az utolsó mondatban javasolt módosítások megegyeznek a módosított 
25. cikk (5) bekezdésével.
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Módosító: Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Módosítás: 978
28. cikk, (3) bekezdés

(3) Ha egy tanulmánynak a (2) bekezdésben 
említett tulajdonosa megtagadja, hogy 
bizonyítékkal szolgáljon az adott tanulmány 
költségére vonatkozóan, vagy megtagadja 
magát a tanulmányt a többi résztvevőtől, a 
többi résztvevő úgy jár el, mintha a SIEF-en 
belül nem állna rendelkezésre idevágó 
tanulmány, kivéve akkor, ha egy másik 
bejegyeztetésre kötelezett már benyújtott 
olyan bejegyzést, amely magában foglalja az 
adott esettől függően a vizsgálat 
összefoglalását vagy alapvető vizsgálati 
összefoglalását. Ilyen esetben az Ügynökség 
hozza meg azt a határozatot, hogy a többi 
résztvevő rendelkezésére bocsátja az adott 
esettől függően az összegzést vagy alapvető 
vizsgálati összefoglalást. A másik 
bejegyeztetésre kötelezett igényt tarthat a 
többi résztvevővel szemben a költségek 
egyenlő megosztására, amelyet a nemzeti 
bíróságok előtt érvényesíthet.

(3) Ha egy tanulmánynak a (2) bekezdésben 
említett tulajdonosa megtagadja, hogy 
bizonyítékkal szolgáljon az adott tanulmány 
költségére vonatkozóan, vagy megtagadja 
magát a tanulmányt a többi résztvevőtől, a 
többi résztvevő úgy jár el, mintha a SIEF-en 
belül nem állna rendelkezésre idevágó 
tanulmány, kivéve akkor, ha egy másik 
bejegyeztetésre kötelezett már benyújtott 
olyan bejegyzést, amely magában foglalja az 
adott esettől függően a vizsgálat 
összefoglalását vagy alapvető vizsgálati 
összefoglalását. Ilyen esetben az Ügynökség 
hozza meg azt a határozatot, hogy a többi 
résztvevő rendelkezésére bocsátja az adott 
esettől függően az összegzést vagy alapvető 
vizsgálati összefoglalást. A másik 
bejegyeztetésre kötelezett igényt tarthat a 
többi résztvevővel szemben a költségek 
termelési mennyiséggel arányos 
megosztására, amelyet a nemzeti bíróságok 
előtt érvényesíthet.

Er. en

Módosítás

A 25. cikk megfelelő módosításaival analóg módon megállapítja a vizsgálatok eredeti 
költségei tisztességes megosztásának módját.

Módosító: Chris Davies

Módosítás: 979
28. cikk, (3a) bekezdés (új)

(3a) Amennyiben a többi résztvevő a rájuk 
eső költségrészt nem fizeti meg, saját 
anyagukat nem jegyeztethetik be.
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Er. en

Indokolás

A (39a) preambulumbekezdés, a 25. cikk (5a) bekezdésének és a 28. cikk (1c) bekezdésének 
ugyanezen szerzőtől származó módosításához kapcsolódik. Az állatkísérletekből származó 
adatok megosztása kötelezettségének való megfelelés és a többszöri állatkísérlet megelőzése 
érdekében nem engedhető meg, hogy a többi résztvevő ne fizesse meg a rá eső költségrészt és 
azt követően elvégezze az ismételt állatkísérletet.

Módosító: Mojca Drčar Murko

Módosítás: 980
28a. cikk (új)

28a. cikk
(1) Ha több bejegyeztetésre kötelezett van 
egy olyan anyag esetében, amelyet 10 tonna 
alatti mennyiségekkel jegyeztek be, és 
amely anyag tekintetében a 43a. cikkel 
összhangban az V. mellékletben 
megállapított további információ szükséges, 
az Ügynökség e bejegyeztetésre kötelezettek 
mindegyikét tájékoztatja a többi 
bejegyeztetésre kötelezett kilétéről. A 
bejegyeztetésre kötelezetteknek [6] hónap 
áll rendelkezésére, hogy megegyezésre 
jussanak azzal kapcsolatban, melyikük lesz 
az, aki mindannyiuk számára megszerzi az 
információt.
(2) Ha nem tudnak megállapodásra jutni, 
az Ügynökség az információ 
megszerzésében legnagyobb tapasztalattal 
rendelkező bejegyeztetésre kötelezettet jelöli 
ki mint az információ megszerzésért 
felelőst.
(3) A szükséges további információ 
megszerzésének költségét egyenlően osztják 
el a kérdéses anyag valamennyi 
bejegyeztetésre kötelezettje között, hacsak 
ezzel kapcsolatban másképp nem 
állapodnak meg.
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Er. en

Indokolás

Az olyan anyagok esetében, amelyekkel kapcsolatban több bejegyeztetésre kötelezett van, a 
további információ megszerzésének költsége a bejegyeztetésre kötelezettek között egyenlően 
oszlik meg. Az „egy anyag, egy bejegyzés” elvét kell alkalmazni a kisebb méretű 
bejegyeztetésre kötelezettek, különösen a KKV-k költségeinek további csökkentése érdekében. 
Egy további újabb információhalmaz benyújtása kizárja annak szükségét, hogy meg kelljen 
állapodni a vizsgálati információ értelmezését illetően.

Módosító: Marie-Noëlle Lienemann és Anne Ferreira

Módosítás: 981
29. cikk, (-1) bekezdés (új)

-1. Az anyag önmagában, készítményként 
vagy termék formájában történő 
forgalomba hozataláért felelős személy, 
legyen az a gyártó, az importőr, a későbbi 
felhasználó vagy a forgalmazó, a vevő 
kérésére az egyes megrendeléseket 
megelőzően rendelkezésre bocsátja a 
kockázati intézkedések tervezéséhez 
szükséges, rendelkezésre álló információt. 
Ezt az információt térítésmentesen, az 
igénynek a korábbi szállítónak való 
benyújtását követő nyolc napon kell 
közölni.

Er. fr

Indokolás

A javaslat alapján (29. és 30. cikk), az adatszolgáltatás fő eszköze a biztonsági adatlap. 
Azonban az adatlap összeállítása nem minden esetben követelmény, illetve az adatlapot nem 
minden esetben terjesztik automatikusan (ez attól függ, hogy a kérdéses anyagot vagy 
készítményt veszélyesnek minősítették-e).

Továbbá a vonatkozó információt „legkésőbb az első szállítás idejéig” kell szolgáltatni. 

Az egyes rendelések előtt térítésmentesen kell a felhasználók részére bocsátani egy minimális 
mennyiségű információt, függetlenül a kérdéses anyag, készítmény vagy termék besorolásától 
és/vagy koncentrációjától. Ezen előzetes információ alapján a felhasználók meg tudják 
határozni az esetlegesen végrehajtandó kockázatkezelési intézkedéseket, és a megfelelő 
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előkészületeket is meg tudják tenni. 

Módosító: Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis + Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, 
Thomas Ulmer

Módosítás: 982
29. cikk, (1) bekezdés

(1) Amennyiben egy anyag vagy készítmény 
megfelel azoknak a kritériumoknak, 
amelyek alapján a 67/548/EGK vagy az 
1999/45/EK irányelvvel összhangban 
veszélyes anyagként besorolható, az adott 
anyag vagy készítmény forgalomba 
hozataláért felelős személy, aki lehet a 
gyártó, az importőr, a későbbi felhasználó 
vagy forgalmazó, az átvevő felet, aki az 
anyag vagy készítmény későbbi 
felhasználója vagy forgalmazója, ellátja az 
Ia. melléklettel összhangban összeállított 
biztonsági adatlappal.

(1) Amennyiben egy anyag vagy készítmény 
megfelel azoknak a kritériumoknak, 
amelyek alapján a 67/548/EGK vagy az 
1999/45/EK irányelvvel összhangban 
veszélyes anyagként besorolható, az adott 
anyag vagy készítmény forgalomba 
hozataláért felelős személy, aki lehet a 
gyártó, az importőr, a későbbi felhasználó 
vagy forgalmazó, az átvevő felet, aki az 
anyag vagy készítmény későbbi 
felhasználója vagy forgalmazója, ellátja az 
Ia. melléklettel összhangban összeállított 
biztonsági adatlappal. A biztonsági 
adatlapnak az anyag biztonságos 
használatára vonatkozó, általánosan 
érthető információt kell tartalmaznia, 
amely lehetővé teszi a későbbi 
felhasználóknak, hogy az anyagot további 
költséges vizsgálatok nélkül, és a saját 
kockázatkezelési intézkedéseik 
megállapítása nélkül, biztonságosan tudják 
használatba venni.

Er. de

Indokolás

Az anyagoknak olyanoknak kell lenniük, hogy a későbbi felhasználók nagyobb kiadás nélkül 
tudják alkalmazni őket. A kis- és középvállalkozások gyakran nincsenek olyan helyzetben, 
hogy költséges vizsgálatokat végezzenek el, vagy hogy kockázatkezelési intézkedéseket 
foganatosítsanak.
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Módosító: Jonas Sjöstedt

Módosítás: 983
29. cikk, (1) bekezdés

(1) Amennyiben egy anyag vagy készítmény 
megfelel azoknak a kritériumoknak, 
amelyek alapján a 67/548/EGK vagy az 
1999/45/EK irányelvvel összhangban 
veszélyes anyagként besorolható, az adott 
anyag vagy készítmény forgalomba 
hozataláért felelős személy, aki lehet a 
gyártó, az importőr, a későbbi felhasználó 
vagy forgalmazó, az átvevő felet, aki az 
anyag vagy készítmény későbbi 
felhasználója vagy forgalmazója, ellátja az 
Ia. melléklettel összhangban összeállított 
biztonsági adatlappal. 

(1) Amennyiben egy anyag vagy készítmény 
megfelel azoknak a kritériumoknak, 
amelyek alapján a 67/548/EGK vagy az 
1999/45/EK irányelvvel összhangban 
veszélyes anyagként besorolható, vagy 
megfelel az 54. cikk (a)–(e) bekezdésében 
említett kritériumoknak, illetve az 54. cikk 
(f) bekezdésével összhangban határozták 
meg, az adott anyag vagy készítmény 
forgalomba hozataláért felelős személy, aki 
lehet a gyártó, az importőr, a későbbi 
felhasználó vagy forgalmazó, az átvevő 
felet, aki az anyag vagy készítmény későbbi 
felhasználója vagy forgalmazója, ellátja az 
Ia. melléklettel összhangban összeállított 
biztonsági adatlappal.

Er. en

Indokolás

A biztonsági adatlapok segítségével az anyagra vonatkozó információ a REACH 
követelményei szerint tovább halad a szállítói láncban. Azoknak az anyagoknak a körét, 
amelyek esetében előírják a biztonsági adatlapot, tovább kell bővíteni az engedélyezésről 
szóló 54. cikkben említett nagyon fontos anyagokra.

Módosító: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Módosítás: 984
29. cikk, (1) bekezdés

(1) Amennyiben egy anyag vagy készítmény 
megfelel azoknak a kritériumoknak, 
amelyek alapján a 67/548/EGK vagy az 
1999/45/EK irányelvvel összhangban 
veszélyes anyagként besorolható, az adott
anyag vagy készítmény forgalomba 
hozataláért felelős személy, aki lehet a 
gyártó, az importőr, a későbbi felhasználó 
vagy forgalmazó, az átvevő felet, aki az 

(1) (törlés) Az anyag vagy készítmény 
forgalomba hozataláért felelős személy, aki 
lehet a gyártó, az importőr, a későbbi 
felhasználó vagy forgalmazó, az átvevő 
felet, aki az anyag vagy készítmény későbbi 
felhasználója vagy forgalmazója, ellátja az 
Ia. melléklettel összhangban összeállított 
biztonsági adatlappal. 
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anyag vagy készítmény későbbi 
felhasználója vagy forgalmazója, ellátja az 
Ia. melléklettel összhangban összeállított 
biztonsági adatlappal.

Er. de

Indokolás

Valamennyi anyagra/készítményre vonatkozóan kötelező a biztonsági adatlap bemutatása, 
mivel a biztonsági adatlap információként továbbítható végig a láncon. Tartalmaznia kell a 
helyes felhasználásához rendelt felhasználási és expozíciós kategóriáira vonatkozó 
információt is. Ez azért szükséges, hogy a későbbi felhasználó a 34. cikkel összhangban 
dönteni tudjon azzal kapcsolatban, hogy a saját felhasználása a bejegyzés vagy előzetes 
bejegyzés hatálya alá tartozik-e.

Módosító: Liam Aylward + Avril Doyle

Módosítás: 985
29. cikk, (1a) bekezdés (új)

(1a) Az újrafeldolgozással létrehozott 
készítmények szállítója mentesül a vevőnek 
az e rendelet I. mellékletében megállapított 
biztonsági adatlappal történő ellátásának 
kötelezettsége alól. Ahelyett – ha úgy van 
előírva vagy úgy kérik – egyszerűsített 
„biztonsági adatlap – anyagában történő 
hasznosítás” (SDS-R) átadása szükséges.
Az SDS-R az újrafeldolgozás során történő 
kiegészítésekre vonatkozó általános adatok 
felhasználásával állítható össze. Az SDS-R-
hez szükséges általános adatok összeállítása 
során az újrafeldolgozóknak az 
újrafeldolgozott műanyagok 
nyomonkövethetőségére vonatkozó 
követelmények szerint kell dolgozniuk, a 
prEN 249538 előírásai szerint.

Er. en

Indokolás

A REACH-rendeletek szövege feltételezi, hogy ha nincs SDS egy folyamat bementi anyagára 
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vonatkozóan, akkor, a származó készítményre vonatkozó SDS összeállítása alapjául kísérlet, 
vegyi anyagbiztonsági értékelés (CSA) és vegyi anyagbiztonsági jelentés (CSR) szolgál. A 
hulladékkal foglalkozó újrafeldolgozók a bementi anyaggal együtt nem kapnak SDS-t, és 
ennek megfelelően készítményeiket vizsgálat alá kell vetniük ahhoz, hogy SDS-t állíthassanak 
össze; valószínűleg minden egyes köteg anyagra vonatkozóan, amennyiben a kötegenkénti 
eltérés jelentős. Az ilyen vizsgálat költsége tízszeresen is meghaladhatja az anyag értékét, és 
így a műanyagok újrafeldolgozását gazdaságtalanná tenné. A műanyagok 
újrafeldolgozásának mértékében bekövetkező csökkenés ellentétes volna az anyagok 
újrafeldolgozásával foglalkozó különböző irányelvek (csomagolóanyagok, ELV WEEE stb.) 
szándékával. (Aylward + Doyle)

E helyzet kialakulásának megelőzése és annak biztosítása érdekében, hogy a műanyagokat 
újrafeldolgozók ésszerű költségek mellett tudjanak SDS-t összeállítani, módosítást javasolnak, 
amely lehetővé tenné az újrafeldolgozóknak, hogy az SDS összeállításakor általános 
információkat használjanak a bejövő hulladék anyagra vonatkozóan. Ezáltal elkerülhetővé 
válnának a már megvizsgált és bejegyzett anyagokat tartalmazó készítményekre vonatkozó 
költséges vizsgálatok és értékelések, továbbá azt is biztosítaná, hogy az újrafeldolgozók meg 
tudjanak felelni e rendelet szellemének. Az általános információ használatát támasztaná alá 
az újrafeldolgozott műanyagok nyomon követhetőségéről szóló szabványtervezet, amelyet a 
CEN TC249 WG11 dolgozott ki. (Aylward)

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

Módosítás: 986
29. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés

Ha a biztonsági adatlapot készítménnyel 
kapcsolatban alakítják ki, a szállítói lánc 
szereplője az Ib. melléklettel összhangban 
készíthet a készítmény tekintetében vegyi 
anyagbiztonsági értékelést. Ebben az 
esetben elegendő, ha a biztonsági adatlapon 
szereplő információk a készítményre 
vonatkozó vegyi anyagbiztonsági 
jelentéssel, és nem pedig a készítményben 
lévő egyes anyagokra vonatkozó vegyi 
anyagbiztonsági jelentéssel állnak 
összhangban.

törölve

Er. it
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Indokolás

A készítmények biztonsági adatlapjainak összeállítása technikai és pénzügyi értelemben is 
költséges feladat. Ráadásul az a tény, hogy az értékelést lehet kérni, és lehet nem kérni is, 
jelentős különbségeket hozna létre a fejlesztők között, a versenyképességre gyakorolt káros 
hatásokkal együtt. Ez a módosítás a IV. cím cikkeinek további módosításaihoz kapcsolódik: 
Tájékoztatás a szállítói láncban. (Vernola és mások)

A készítmények vegyi anyagbiztonsági értékelésének elkészítése technikai és pénzügyi 
értelemben is költséges feladat. A megfelelő versenyképesség előmozdítása érdekében az 
értékelésre vonatkozó felkérésekkel kapcsolatos opcionális rendelkezések nem szükségesek. 
(Foglietta és mások)

Módosító: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Módosítás: 987
29. cikk, (3) és (4) bekezdés

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

törölve
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a biztonság és a környezet védelméhez 
szükséges intézkedéseket, kivéve, ha a 
későbbi felhasználó ezt kéri.

Er. de

Indokolás

Lásd a 29. cikk (1) bekezdése módosításának indokolását ugyanezen módosítótól.

Módosító: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Módosítás: 988
29. cikk, (6) bekezdés, 16. pont

16. más információk. 16. más információk, különösen: 

- a bejegyzési vagy előzetes bejegyzési 
szám

- a helyes használatra vonatkozó 
információ, ideértve az Ia. melléklet 
szerinti, a megfelelő használatra 
vonatkozó és expozíciós 
kategóriákat.

Er. de

Indokolás

Lásd a 29. cikk (1) bekezdésének módosítását ugyanezen módosítóktól.

Módosító: Holger Krahmer

Módosítás: 989
29. cikk, (6) bekezdés, második albekezdés

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

Amennyiben vegyi anyagbiztonsági 
értékelést végeznek, a vonatkozó expozíciós 
leírásokat függelékként az expozíciós 
kategóriákhoz kell csatolni. Ezen 
információ alapján későbbi felhasználók 
olyan helyzetbe kerülnek, hogy az anyagot 
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biztonságosan, további költséges 
vizsgálatok nélkül, és saját kockázatkezelési 
intézkedéseik megállapítása nélkül tudják 
használni, a vonatkozó, meghatározott 
expozíciós kategóriákon belül.

Er. de

Indokolás

Ez a módosítás logikusan következik a 29. cikk (1) bekezdésének és a 3. cikk új (13a) 
bekezdésének módosításából.

Módosító: Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, Mechtild Rothe

Módosítás: 990
29. cikk, (6) bekezdés, második albekezdés

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

Amennyiben vegyi anyagbiztonsági 
értékelést végeznek, a vonatkozó használati 
és expozíciós kategóriákat, ideértve az 
expozíciós leírások ismertetését, a 
biztonsági adatlap mellékletében helyezik el
és/vagy elektronikus formában is elérhetővé 
kell tenni.

Er. de

Indokolás

A felhasználási és expozíciós kategóriák a kockázatkezelési intézkedésekre, expozíciós 
célértékekre (pl. DNEL, PNEC) és a felhasználási feltételekre vonatkozó információ
strukturált átadásának legfontosabb eszközét jelentik a szállítói láncban. Segítségére vannak 
a szállítói lánc szereplőinek, és hasznosak a biztonsági adatlapnak a szállítói lánc következő 
szereplője részére való összeállításakor. 

Módosító: Richard Seeber

Módosítás: 991
29. cikk, (6) bekezdés, második albekezdés
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Amennyiben vegyi anyagbiztonsági 
értékelést végeznek, a vonatkozó expozíciós 
leírásokat a biztonsági adatlap 
mellékletében helyezik el.

Amennyiben vegyi anyagbiztonsági 
értékelést végeznek, a vonatkozó expozíciós
kategóriákat vagy leírásokat a biztonsági 
adatlap vonatkozó részében kell leírni.

Er. en

Indokolás

Az expozíciós leírást tartalmazó melléklet, amelyet az SDS-hez kell csatolni, nem szükséges 
abban az esetben, ha CSA elvégzésére is sor kerül. Az SDS maradjon könnyen elérhető és 
hozzáférhető a későbbi felhasználók számára. Mellőzni kell az SDS mellékletekkel való 
ellátásának ötletét. Szükségtelen az expozíciós leírást a mellékletbe illeszteni, mivel:

- Az SDS hatálya alá tartozó azonosított felhasználást az SDS említi (1–2. szakasz);

- Az expozíciós leírásnak általánosnak és mindenki számára hozzáférhetőnek kell lennie: nem 
érthető, hogy ugyanazon felhasználásra, nem ugyanazt az expozíciós leírást használják 
minden olyan anyag esetében, ami az adott anyag beszállítója szerint az adott felhasználásra 
megfelelő. Megfordítva, szintén egy adott felhasználásra vonatkozóan, ugyanazon expozíciós 
leírást kell használni valamennyi későbbi felhasználóra;

- A szállító által az egyes expozíciós leírásokra vonatkozóan javasolt kockázatkezelési 
intézkedések leírását az SDS szövegtörzsében kell meghatározni (főként a 7. és a 8. 
szakaszban).

- Továbbá az SDS-nek összhangban kell maradnia a GHS követelményeivel.

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

Módosítás: 992
29. cikk, (6) bekezdés, második albekezdés

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

Amennyiben vegyi anyagbiztonsági 
értékelést végeznek, a vonatkozó expozíciós 
leírásokat a biztonsági adatlap vonatkozó 
részeiben kell leírni.

Er. it

Indokolás

Az expozíciós leírást tartalmazó melléklet, amelyet az SDS-hez kell csatolni, nem szükséges 
abban az esetben, ha CSA elvégzésére is sor kerül. Az SDS maradjon könnyen elérhető és 
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hozzáférhető a későbbi felhasználók számára. Szükségtelen az expozíciós leírást a mellékletbe 
illeszteni, mivel:

- az expozíciós leírásnak általánosnak és mindenki számára hozzáférhetőnek kell lennie: nem 
érthető, hogy ugyanazon felhasználásra, nem ugyanazt az expozíciós leírást használják 
minden olyan anyag esetében, amely az adott anyag beszállítója szerint az adott 
felhasználásra megfelelő. Megfordítva, és szintén egy adott felhasználásra vonatkozóan, 
valamennyi későbbi felhasználóra ugyanazon expozíciós leírás alkalmazandó;

- az SDS-nek összhangban kell maradnia a GHS követelményeivel. 

Ez a módosítás a IV. cím – Tájékoztatás a szállítói láncban – cikkeinek további 
módosításaihoz kapcsolódik.

Módosító: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Módosítás: 993
29. cikk, (6) bekezdés, utolsó albekezdés

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

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

Er. de

Indokolás

Lásd a 29. cikk (1) bekezdésének módosítását ugyanezen módosítóktól.

Módosító: Holger Krahmer

Módosítás: 994
29. cikk, (7) bekezdés

(7) Az azonosított felhasználások
tekintetében a későbbi felhasználó a neki 
átadott biztonsági adatlap megfelelő 
információit használja fel.

(7) Az azonosított expozíciós kategóriák 
tekintetében a későbbi felhasználó a neki 
átadott biztonsági adatlap megfelelő 
információit használja fel.
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Er. de

Indokolás

Lásd a 3. cikk (13a) (új) bekezdése módosításának indokolását.

Módosító: Chris Davies, Frédérique Ries

Módosítás: 995
29. cikk, (8) bekezdés

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

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

a) amint olyan új adatok állnak 
rendelkezésre, amelyek szükségesek 
lehetnek a megfelelő kockázatkezelési 
intézkedések azonosításához és 
alkalmazásához;

a) amint a kockázatkezelési intézkedéseket 
esetleg befolyásoló új adat hozzáférhetővé 
válik;

b) miután az anyagot bejegyezték;
c) miután az engedélyt megadták vagy 
elutasították;

c) miután az engedélyt megadták vagy 
elutasították;

d) miután korlátozást szabtak meg. d) miután korlátozást szabtak meg.
Az információk új, keltezett változatát, 
amelyet „Módosítás: (dátum)” megjelöléssel 
azonosítanak, az összes korábbi átvevő 
félnek díjmentesen biztosítják, akit a 
megelőző 12 hónapban az anyaggal vagy 
készítménnyel elláttak.

Az információk új, keltezett változatát, 
amelyet „Módosítás: (dátum)” megjelöléssel 
azonosítanak, az összes korábbi átvevő 
félnek díjmentesen biztosítják, akit a 
megelőző 12 hónapban az anyaggal vagy 
készítménnyel elláttak.

Er. en

Indokolás

Érdemes kifejezett követelménnyé tenni azt, hogy – a biztonsági adatlapról szóló hatályos 
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irányelvvel való egyezés érdekében – a biztonsági adatlapot térítésmentesen kell átadni.

A Bizottság megfogalmazása a (8) bekezdés a) pontjában azt eredményezné, hogy a 
biztonsági adatlapokat állandóan új adatokkal frissítenék, függetlenül az adatok 
jelentőségétől. A felülvizsgált megfogalmazás egyértelművé teszi, hogy kizárólag az olyan 
adatokat kell átadni, amelyek a meglévő kockázatkezelési előírások változtatását igényelnék.

A 29. cikk (8) bekezdésének b) pontja túlzott mértékben bürokratikus, ezért el kell hagyni.

Módosító: Dorette Corbey

Módosítás: 996
29. cikk, (8a) bekezdés (új)

(8a) Az újrefeldolgozással létrehozott 
készítmények szállítója mentesül a vevőnek 
az e rendelet I. mellékletében megállapított 
biztonsági adatlappal történő ellátásának 
kötelezettsége alól. Ahelyett – ha úgy van 
előírva vagy úgy kérik – módosított 
„biztonsági adatlap – anyagában történő 
hasznosítás” (SDS-R) átadása szükséges.

Er. en

Indokolás

A REACH előre meg nem fontolt, káros hatással lehet a műanyagok újrafeldolgozására. Ez a 
módosítás ennek feloldására irányul.

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

Módosítás: 997
29. cikk, (8a) bekezdés (új)

(8a) A Bizottság a szállítói lánc korábbi és 
későbbi szereplői által való optimális 
felhasználás érdekében történő egyértelmű 
és szabatos információszolgáltatás 
biztosítására megszervezi a biztonsági 
adatlapok minimumkövetelményeit 
megszabó technikai iránymutatások 
kidolgozását.
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Er. en

Indokolás

A biztonsági adatlap (SDS) praktikus eszköz lehet az anyagokra és készítményekre vonatkozó 
információknak a szállítói láncon felfelé és lefelé való továbbítására. Azonban az SDS csak 
abban az esetben éri el ezt a célt, ha megfelelően van összeállítva. Ezért a Bizottságnak 
technikai iránymutatást kell kidolgoznia, amely előírja az SDS összeállításának 
minimumkövetelményeit.

Módosító: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Módosítás: 998
30. cikk

Ez a cikk törölve

Er. en

Indokolás

A 29. cikk javasolt módosításából fakadó módosítás.

Módosító: Dorette Corbey

Módosítás: 999
30. cikk, cím

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

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

Er. en

Indokolás

A termékekben lévő anyagokra vonatkozó továbbítási információ nem áll rendelkezésre még 
akkor sem, ha az anyagnak a termékben való felhasználása engedélyezett. Ez különösen az 
építési munkálatok esetében fontos, ahol sokféle termék felhasználására kerül sor, ez az 
egyedüli rendelkezésre álló információ az engedélyezett anyagokra vonatkozóan.
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Módosító: Chris Davies, Frédérique Ries

Módosítás: 1000
30. cikk, (1) bekezdés

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

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

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

a) a 18. cikk (1) bekezdésében említett 
bejegyzési szám(ok), ha rendelkezésre 
áll(nak), minden olyan anyag esetében, 
amelyre vonatkozóan a 30. cikk (1) 
bekezdésének a), b) vagy c) pontja alapján 
információt szolgáltatnak;

b) hogy az anyag engedélyköteles-e, és az e 
szállítói láncban, a VII. cím alapján kiadott 
vagy elutasított engedély adatai;

b) hogy az anyag engedélyköteles-e, és az e 
szállítói láncban, a VII. cím alapján kiadott 
vagy elutasított engedély adatai;

c) a VIII. cím alapján megszabott korlátozás 
adatai;

c) a VIII. cím alapján megszabott korlátozás 
adatai;

d) minden egyéb rendelkezésre álló és fontos 
információ az anyagról, amely szükséges a 
megfelelő kockázatkezelési intézkedések 
azonosításához és alkalmazásához.”

d) minden egyéb rendelkezésre álló és fontos 
információ az anyagról, amely 
befolyásolhatja a kockázatkezelési 
intézkedések rendelkezésre állását.

Er. en

Indokolás

Ez a módosítás felszámolja azt a túlzottan bürokratikus követelményt, hogy bejegyzési szám 
csak olyan anyagnak adható, amely biztonsági adatlapot nem igényel, ugyanakkor 
gondoskodik arról, hogy minden rendelkezésre álló bejegyzési szám együtt járjon az 
engedélyezésről és korlátozásról szóló információ szolgáltatásával vagy az olyan 
információval, amely befolyásolhatja a kockázatkezelési intézkedéseket (amint az az új 30. 
cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában szerepel). Ez összhangban van a 29. cikk (8) 
bekezdésének ugyanezen módosítók által való módosításával.

Módosító: John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Módosítás 1001
30. cikk, (1) bekezdés, bevezető rész
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Az önmagában vagy készítményben 
előforduló anyag szállítói láncának az összes 
szereplője, akinek a 29. cikkel összhangban 
nem kell biztonsági adatlapot biztosítania, 
közli a következő információkat a szállítói 
láncban lefelé haladva közvetlenül őt követő 
felhasználóval vagy forgalmazóval:

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

Er. en

Indokolás

A szállítói láncon lefelé történő információszolgáltatásnak a célja az, hogy segítse az anyagok 
és a készítmények felhasználóit a megfelelő kockázatkezelési intézkedések foganatosításában. 
A bejegyzési számok nyilvánosságra hozatala bizalmas információkat fed fel a készítmények 
összetételéről és a szállítókról, és további előnyökkel nem szolgál, mivel ez a cikk csak a nem 
veszélyes anyagokkal foglalkozik.

Módosító: John Bowis, Ria Oomen-Ruijten + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 
Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 

Mikolášik + Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Módosítás: 1002
30. cikk, (1) bekezdés, a) pont

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

törölve

Er. en

Indokolás

A szállítói láncon lefelé történő információszolgáltatásnak a célja az, hogy segítse az anyagok 
és a készítmények felhasználóit a megfelelő kockázatkezelési intézkedések foganatosításában. 
A bejegyzési számok nyilvánosságra hozatala bizalmas információkat fed fel a készítmények 
összetételéről és a szállítókról, és további előnyökkel nem szolgál, mivel ez a cikk csak a nem 
veszélyes anyagokkal foglalkozik. (Bowis és mások)

Nem következetes a besorolással nem rendelkező anyagok bejegyzési számának az SDS-ben 
való feltüntetése, ha ezt a minősített anyagok esetében nem követelik meg. Ez felveti az adatok 
bizalmasságának kényes kérdését, pl. a készítmények esetében. Ez a módosítás a IV. cím 
cikkeinek további módosításaihoz kapcsolódik: Tájékoztatás a szállítói láncban. (Vernola és 
mások)

A bejegyzési szám(ok) közlésének kötelezettségét (30. cikk (1) bekezdés a) pont) el kell hagyni, 
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és helyébe nem lép semmi. Ilyen módon a bizalmas üzleti és vállalti információ az egészség és 
a környezet védelmének sérelme nélkül védhető. (Weisgerber és mások)

Módosító: Marie-Noëlle Lienemann és Anne Ferreira

Módosítás: 1003
30. cikk, (1) bekezdés d) pont

d) minden egyéb rendelkezésre álló és 
fontos információ az anyagról, amely 
szükséges a megfelelő kockázatkezelési 
intézkedések azonosításához és 
alkalmazásához.

törölve

Er. fr

Indokolás

A módosítás összeegyeztethető a 29. cikk (-1) bekezdését (új) javasló módosítással.

Módosító: Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Módosítás: 1004
30. cikk, (1) bekezdés, d) pont

d) minden egyéb rendelkezésre álló és fontos 
információ az anyagról, amely szükséges a 
megfelelő kockázatkezelési intézkedések 
azonosításához és alkalmazásához.

d) minden egyéb rendelkezésre álló és fontos 
információ az anyagról, amely szükséges a 
megfelelő kockázatkezelési intézkedések 
azonosításához és alkalmazásához a további 
felhasználók esetében.

Er. de

Indokolás

A bejegyzési szám(ok) közlésének kötelezettségét (30. cikk, (1) bekezdés, a) pont) el kell 
hagyni annak érdekében, hogy az üzleti és vállalati titkokat jobban lehessen védeni, az 
egészség és a környezet védelmének sérelme nélkül.
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Módosító: Richard Seeber módisítása

Módosítás: 1005
30. cikk, (2) bekezdés, bevezető rész

(2) Az információkat írásban, legkésőbb e 
rendelet hatálybalépését követően az anyag 
első szállításának az időpontjában adják át. 
A szállítók ezeket az információkat a 
következő alkalmakkor haladéktalanul 
frissítik és közlik a szállítói lánc későbbi 
szereplőivel:

(2) Az információkat írásban vagy 
elektronikusan, legkésőbb e rendelet 
hatálybalépését követően az anyag első 
szállításának az időpontjában adják át. A 
szállítók ezeket az információkat a 
következő alkalmakkor haladéktalanul 
frissítik és közlik a szállítói lánc későbbi 
szereplőivel:

Er. en

Indokolás

Új információtranszfer-technológiát tesz lehetővé.

Módosító: Guido Sacconi

Módosítás: 1006
30. cikk, (2) bekezdés, bevezető rész

Az információkat írásban, legkésőbb e 
rendelet hatálybalépését követően az anyag 
első szállításának az időpontjában adják át. 
A szállítók ezeket az információkat a 
következő alkalmakkor haladéktalanul 
frissítik és közlik a szállítói lánc későbbi 
szereplőivel:

(Az angol nyelvű változatot nem érinti.)

Er. it

Indokolás

Ez a módosítás a bizottsági javaslat olasz változatában lévő nyelvtani hibát igyekszik 
kijavítani.

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

Módosítás: 1007
30. cikk, (2) bekezdés, b), c) és d) pont
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b) miután az anyagot bejegyezték; b) ha az anyagot bejegyezték;
c) miután az engedélyt megadták vagy 
elutasították;

c) ha az engedélyt megadták vagy 
elutasították; 

d) miután korlátozást szabtak meg. d) ha korlátozást szabtak meg.

Er. it

Indokolás

Ez a módosítás a IV. cím cikkeinek további módosításaihoz kapcsolódik: Tájékoztatás a 
szállítói láncban. 

Módosító: Mary Honeyball + Chris Davies, Frédérique Ries

Módosítás: 1008
30a. cikk (új)

30a. cikk
Az információk közlésére vonatkozó 

kötelezettség a szállítói láncban lefelé a 
termékekben lévő anyagok tekintetében

(1) Az olyan anyagok és készítmények 
szállítói láncának azon szereplőjének, aki a 
termékbe olyan anyagot kever, amely eleget 
tesz az 54. cikk a)–e) pontjában említett 
feltételeknek, vagy amelyet az 54. cikk f) 
pontjával összhangban azonosítottak, ezt az 
információt a biztonsági adatlappal együtt 
kell a hivatásos felhasználónak átadnia, ha 
a fogyasztó ezt az információt kéri.

(2) A termék gyártója vagy importőre a 
fogyasztó kérésére információt szolgáltat 
egy adott anyagnak a termékben való 
jelenlétéről, amennyiben az anyag az 54. 
cikk szerint eleget tesz az engedélyezés 
kritériumainak.

Er. en

Indokolás

A fogyasztói termékek szállítói láncának irányítása érdekében szükséges, hogy lehetséges 
legyen információt kérni az olyan, különlegesen aggodalomra okot adó anyagokról, amelyek 
a termékekbe kerülnek. Az információáramlás érdekében szükséges annak további biztosítása, 
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hogy a fogyasztók hozzájuthassanak a fogyasztói termékekben lévő, nagy kockázatot jelentő, 
engedélyezett vegyi anyagokra vonatkozó információhoz. A rendelkezés párhuzamosan 
működik a 6. cikkel, és a 6. cikkel egyidejűleg lép hatályba.

Módosító: Jonas Sjöstedt

Módosítás: 1009
30a. cikk (új)

30a. cikk
Az információk közlésére vonatkozó 

kötelezettség a szállítói láncban lefelé a 
termékekben lévő anyagok és készítmények 

tekintetében
Valamennyi szereplőnek információt kell 
átadnia a szállítói láncon lefelé a közvetlen 
későbbi felhasználónak vagy 
forgalmazónak, ha a termék olyan anyagot 
tartalmaz, amely önmagában vagy 
készítményében eleget tesz az 54. cikk a)–e) 
pontjában említett kritériumoknak, vagy 
amelyet az 54. cikk f) pontjával 
összhangban azonosítottak.

Er. en

Indokolás

A szállítói lánc szereplőit figyelmeztetni kell arra a tényre, hogy különösen aggodalomra okot 
adó anyagot kevertek az általuk beszerzett termékbe. Ez lehetővé teszi, hogy a szereplők 
környezetvédelmi szempontból megalapozott döntést hozzanak. A kielégítő termékinformáció 
a szállítói lánc valamennyi szakaszában alapvető, mivel a tapasztalat szerint a termékek 
felhasználása, feldolgozása, illetve hulladékká válása közben anyagok szabadulnak fel. Példa 
erre a textíliákban levő azoszínezék, a műanyagokban levő gyulladásgátlók és ftalátok, és az 
elemekben levő higany. A REACH módosítása szükséges, hogy az információ a termékek 
vonatkozásában is továbbjuthasson.

Módosító: Marie-Noëlle Lienemann és Anne Ferreira

Módosítás: 1010
30a. cikk (új)

30a. cikk
Az információk közlésére vonatkozó 

kötelezettség a termékekben lévő, 
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különösen aggodalomra okot adó anyagok 
tekintetében

A termékek minden egyes gyártója, 
importőre és forgalmazója információt 
közöl valamennyi későbbi felhasználóval az 
olyan anyagok jelenlétéről, amelyek eleget 
tesznek a következő feltételeknek:
a) az anyag az Ügynökség besorolása 
szerint eleget tesz az 54. cikkben 
megállapított kritériumoknak,
b) az anyag a termék homogén részében a 
0,1%-ot meghaladó koncentrációban van 
jelen.
A szállítói lánc minden egyes szereplője az 
ezeket a termékeket átvevő fogyasztót ellátja 
ezzel az információval, amennyiben a b) 
pont szerinti feltételek teljesülnek.

Er. fr

Indokolás

A jelenlegi javaslat nem követeli meg azt, hogy a felhasználókat a termékekben jelen lévő 
vegyi anyagokra vonatkozó információval lássák el. Ez az információ azért szükséges, hogy a 
későbbi felhasználók hitelesek legyenek az ügyfeleik szemében, továbbá az egyéb 
jogszabályokban előírt kötelezettségeknek való megfelelőség érdekében.

Továbbá a felhasználókra azonnali hatással lehetnek a termékekben lévő káros anyagok, 
különösen a javítási és karbantartási munkálatok, valamint az újrahasznosítás során. Ez a 
módosítás a KKV-k hasznára is lehet, tekintetbe véve azokat a – nagyobb vállalatokkal 
összevetésben – sajátos problémákat, amelyekkel az információknak a szállítóktól való 
megszerzése közben találkoznak. 

Napjainkban egyre nagyobb mértékben kerül sor az építőanyagoknak az építőiparban történő 
újrahasznosítására és újbóli felhasználására, ami jelentős mértékben hozzájárul a 
fenntartható fejlődéshez. Lehetséges azonban, hogy az újrahasznosított anyag különösen 
aggodalomra okot adó anyagokat tartalmaz, és a vállalkozásoknak erre vonatkozóan is 
információt kell szerezniük. Sem az IPPC- irányelv (96//EK), sem pedig az építési termékekről 
szóló irányelv (89/106/EGK) nem garantálja a veszélyes vegyi anyagok biztonságos 
használatát, és nem biztosítja azt, hogy a felhasználók megfelelő információt kapnak.

A javasolt 0,1%-os koncentrációhatár összhangban van a veszélyes készítményekről szóló 
hatályos irányelv (1999/45/EK) szerinti osztályozási határértékekkel.
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Módosító: Marie-Noëlle Lienemann és Anne Ferreira

Módosítás: 1011
30b. cikk (új)

30b. cikk
Az információk közlésére vonatkozó 

kötelezettség a termékekben lévő, 
aggodalomra okot adó anyagok 

tekintetében
A termékek minden egyes gyártója, 
importőre és forgalmazója információt 
közöl az olyan anyagoknak a termékben 
való jelenlétéről, amelyek eleget tesznek a 
veszélyes anyagoknak a 67/548 irányelvben 
megállapított besorolási kritériumainak, ha 
az anyag a termék homogén részében 
legalább 0,1%-os koncentrációban van 
jelen, és az információt az ügyfél külön 
kéri. A termék szállítója nyolc napon belül, 
írásban tájékoztatja az ügyfelet.

Er. fr

Indokolás

A módosítás összeegyeztethető a 30a. (új) cikket javasló módosítással.

A Reach-irányelv rugalmasságának biztosítása érdekében a veszélyes anyagok jelenlétére 
vonatkozó információt nem automatikusan, hanem az ügyfelek kérésére kell szolgáltatni.

Módosító: Liam Aylward + Avril Doyle

Módosítás: 1012
31. cikk, bevezető rész

Az anyag vagy készítmény szállítói láncának 
minden szereplője közli a következő 
információkat a szállítói láncban őt 
megelőző szereplővel vagy forgalmazóval:

Hacsak a 116. cikk által védett bizalmas 
információt nem fed fel, az anyag vagy 
készítmény szállítói láncának minden 
szereplője közli a következő információkat a 
szállítói láncban őt megelőző szereplővel 
vagy forgalmazóval:

Er. en
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Indokolás

A későbbi felhasználók számára mentességet kell biztosítani a szállítói láncon felfelé történő 
jelentés alól, ha a tájékoztatás bizalmas információt tárna fel a későbbi felhasználóról vagy a 
vegyi anyagnak a későbbi felhasználó által történő sajátos felhasználására vonatkozóan. 
Például ha a későbbi felhasználó a vegyi anyag egyedi felhasználását azonosította, és a 
későbbi felhasználó úgy határoz, hogy azt a felhasználást külön jegyzi be azért, hogy a vegyi 
anyag gyártójának figyelmét ne hívja fel arra a sajátos felhasználásra, és megelőzze azt, hogy 
a gyártó az ilyen felhasználásról információt adjon át a későbbi felhasználó versenytársainak.

Módosító: Holger Krahmer

Módosítás: 1013
31. cikk, (1) bekezdés, a) és b) pont

a) a veszélyes jellemzőkre vonatkozó új 
információk, függetlenül az érintett 
felhasználásoktól;

b) minden egyéb információ, amely 
kérdésessé teheti a neki átadott biztonsági 
adatlapon azonosított kockázatkezelési 
intézkedések megfelelőségét, csak 
azonosított felhasználások tekintetében.

(a) a veszélyes jellemzőkre vonatkozó új 
információk, függetlenül az érintett 
expozíciós kategóriáktól;

(b) minden egyéb információ, amely 
kérdésessé teheti a neki átadott biztonsági 
adatlapon azonosított kockázatkezelési 
intézkedések megfelelőségét, csak 
azonosított expozíciós kategóriák
tekintetében.

Er. de

Indokolás

Lásd a 3. cikk (13a) (új) bekezdésének X módosítását.

Módosító: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 1014
31a. cikk (új)

31a. cikk
Valamennyi későbbi felhasználó, aki a 
biztonsági adatok elkészítésében részt vett, 
az egyéni fogyasztók kivételével valamennyi 
vásárlónak továbbítja az információt. A 
fogyasztók az ilyen információt 
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társaságaiktól és az intézményi 
szervezetektől kaphatják meg. A gyártók 
legkésőbb 15 napon belül válaszolnak a 
szükséges adatok szolgáltatásával 
kapcsolatos megkeresésre.

Er. el

Indokolás

Alapvető a pontos tájékoztatás érdekében, anélkül, hogy a fogyasztók tömegeinek további 
terhet jelentene, és erősíti a szervezetek szerepét. A jelenlegi rendelkezéseknél közvetlenebb és 
érthetőbb.

Módosító: Mary Honeyball + Karin Scheele + Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 1015
31a. cikk (új)

31a. cikk
Az információk közlésére vonatkozó 

kötelezettség a termékekben lévő anyagok 
tekintetében

Azok a későbbi felhasználók, akik olyan 
anyagot vagy készítményt kevernek a 
termékbe, amelyre vonatkozóan biztonsági 
adatlapot állapítottak meg, és azok, akik a 
terméket ezt követően kezelik vagy 
továbbfeldolgozzák, a termék vagy annak 
származékának valamennyi átvevő fele 
számára továbbítják a biztonsági adatlapot. 
A fogyasztó nem minősül átvevő félnek.

A fogyasztók jogosultak a gyártó vagy 
importőr által gyártott vagy behozott 
termékben lévő anyagra vonatkozó 
információt kérni a gyártótól vagy az 
importőrtől. A gyártó vagy importőr 15 
munkanapon belül válaszol.

Er. en

Indokolás

A termékek termelőinek, a kiskereskedőknek és a fogyasztóknak fel kell ismerniük azt, ha a 
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meghatározott anyagok jelen vannak a végső termékben, és ilyenkor – ha szükséges –
biztonságosabb alternatívákat tudjanak keresni. A közösségi intézmények dokumentumaihoz 
való hozzáférést előíró 1049/2001 rendelet szerinti szabványos válaszadási határidőre 
tekintettel, tizenöt napos határidőt szab.

Módosító: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Módosítás: 1016
31a. cikk (új)

31a. cikk
Az információk közlésére vonatkozó 

kötelezettség a termékekben lévő anyagok 
tekintetében

Azok a későbbi felhasználók, akik olyan 
anyagot vagy készítményt kevernek a 
termékbe, amelyre vonatkozóan biztonsági 
adatlapot állapítottak meg, és azok, akik a 
terméket ezt követően kezelik vagy 
továbbfeldolgozzák, a termék vagy annak 
származékának valamennyi átvevő fele 
számára továbbítják a biztonsági adatlapot. 
A széles nyilvánosság nem minősül átvevő 
félnek.
A széles nyilvánosság jogosult a gyártó 
vagy importőr által gyártott vagy behozott 
termékben lévő anyagra vonatkozó 
információt kérni a gyártótól vagy az 
importőrtől. A gyártó vagy importőr 15 
munkanapon belül válaszol.

Er. en

Indokolás

A termékek termelőinek, a kiskereskedőknek és a fogyasztóknak fel kell ismerniük azt, ha a 
meghatározott anyagok jelen vannak a végső termékben, és ilyenkor – ha szükséges –
biztonságosabb alternatívákat tudjanak keresni. A közösségi intézmények dokumentumaihoz 
való hozzáférést előíró 1049/2001 rendelet szerinti szabványos válaszadási határidőre 
tekintettel, tizenöt napos határidőt szab.
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Módosító: Lena Ek

Módosítás: 1017
31a. cikk (új)

31a. cikk
Az információk közlésére vonatkozó 

kötelezettség a termékekben lévő anyagok 
tekintetében

(1) Az olyan anyagok és készítmények 
szállítói láncának annak a szereplőjének, 
aki a termékbe olyan anyagot kever, amely 
az 54. cikk a)–f) pontjának hatálya alá esik, 
értesítenie kell valamennyi későbbi 
felhasználót és forgalmazót erről a tényről.
(2) A fogyasztó kérésére a termék 
forgalmazója közli a termékben lévő olyan 
anyagokra vonatkozó információt, amelyek 
az 54. cikk a)–f) pontjának hatálya alá 
tartoznak.

Er. en

Indokolás

A szállítói láncnak a REACH által előírt információáramlása a gyártótól a későbbi 
felhasználó irányába megáll, ha egy vegyi anyag jut a termékbe. A módosítás biztosítja, hogy 
a termékek szállítói láncán még lejjebb lévő szereplők is megkapják az ezekben a termékekben 
lévő veszélyes vegyi anyagok jelenlétéről szóló információt. Ez az információ ezenkívül a 
termékek gyártóinak/felhasználóinak is szükséges, az egyéb EU-jogszabályoknak való 
megfelelés miatt (pl. a termékek biztonságáról szóló irányelv, a játékok biztonságáról szóló 
irányelv), a veszélyes vegyi anyagok használatának elkerülése, és – ami még fontosabb – a 
fogyasztóknak az ilyen információkkal való ellátása érdekében.

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

Módosítás: 1018
32. cikk, cím

A munkavállalók hozzáférése a biztonsági 
adatlap információihoz

A munkavállalók hozzáférése a biztonsági 
információkhoz

Er. it
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Indokolás

Nem az összes SDS-ben lévő információnak kell hozzáférhetőnek lennie. Ez a módosítás a IV. 
cím cikkeinek további módosításaihoz kapcsolódik: Tájékoztatás a szállítói láncban.

Módosító: Anja Weisgerber

Módosítás: 1019
33. cikk

A szállítói lánc minden szereplője 
összegyűjti azokat az információkat, 
amelyekre az e rendelet szerinti 
kötelességeinek a végrehajtásához szüksége 
van, és ezeket az információkat legalább 10
éven át őrzi azt követően, hogy önmagában 
vagy készítményben utoljára gyártja, 
behozza, szállítja vagy felhasználja az 
anyagot. A szállítói lánc szereplője ezeket az 
információkat a II. és a VI. cím sérelme 
nélkül haladéktalanul benyújtja a 
létrehozása szerinti tagállam illetékes 
hatóságának vagy az Ügynökségnek, 
illetőleg a rendelkezésükre bocsátja.

A szállítói lánc minden szereplője 
összegyűjti azokat az információkat, 
amelyekre az e rendelet szerinti 
kötelességeinek a végrehajtásához szüksége 
van, és ezeket az információkat legalább öt
éven át őrzi azt követően, hogy önmagában 
vagy készítményben utoljára gyártja, 
behozza, szállítja vagy felhasználja az 
anyagot. A szállítói lánc szereplője ezeket az 
információkat a II. és a VI. cím sérelme 
nélkül haladéktalanul benyújtja (törlés) az 
Ügynökségnek, illetőleg a rendelkezésükre 
bocsátja.

Er. de

Indokolás

A valamennyi REACH-információnak az anyag utoljára történő gyártását, behozatalát, 
szállítását vagy felhasználását követő tíz évig való megőrzésére vonatkozó kötelezettség 
jelentős bürokratikus problémát jelent a kis- és középvállalatok számára. Az időtartamot ezért 
öt évre kell csökkenteni.

Módosító: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Módosítás: 1020
34. cikk, cím, (1) bekezdés és (1a) bekezdés (új)

A későbbi felhasználó vegyi 
anyagbiztonsági értékelése és a 

A későbbi felhasználó által végzett értékelés 
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kockázatcsökkentési intézkedések 
alkalmazásával és ajánlásával kapcsolatos 

kötelezettség

és a kockázatcsökkentési intézkedések

(1) A későbbi felhasználó a bejegyzés 
előkészítésének támogatása érdekében 
információkat bocsáthat rendelkezésre.

(1) A későbbi felhasználó a bejegyzés 
előkészítésének támogatása érdekében 
információkat bocsáthat rendelkezésre.

(1a) Az anyag használatának megkezdése 
előtt a későbbi felhasználó meggyőződik 
arról, hogy a felhasználás megfelel-e a 
bejegyzés során felmért használati és 
expozíciós kategóriának, vagy a 26a. cikk 
(3)–(5) bekezdése szerinti anyagjegyzék 
szerinti kategóriának.

Er. de

Indokolás

A későbbi felhasználónak meg kell győződnie arról, hogy a saját felhasználása megfelel a 
bejegyzett vagy előzetesen bejegyzett felhasználási és expozíciós kategóriának.

Módosító: Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás: 1021
34. cikk, (1) bekezdés

(1) A későbbi felhasználó a bejegyzés 
előkészítésének támogatása érdekében 
információkat bocsáthat rendelkezésre.

(1) A későbbi felhasználó a bejegyzés 
előkészítésének támogatása érdekében 
információkat bocsáthat rendelkezésre. Az 
információt közvetlenül az Ügynökségnek 
lehet benyújtani. A III. címnek az 
adatmegosztásra vonatkozó rendelkezéseit 
értelemszerűen a későbbi felhasználóra is 
alkalmazni kell.

Er. en

Indokolás

A közvetlenül az Ügynökségnek való beszámolás lehetősége nélkül a későbbi felhasználók 
adatvédelemhez fűződő joga súlyosan sérül. Egyébként az adat a szállító rendelkezésére áll 
anélkül, hogy ellenőrizni lehetne az információ felhasználását.



AM\565932HU.doc 105/128 PE 357.820v01-00

Külső fordítás

HU

Módosító: Richard Seeber

Módosítás: 1022
34. cikk, (2) bekezdés

(2) Minden későbbi felhasználó jogosult 
arra, hogy az anyagot szállító gyártóval, 
importőrrel vagy későbbi felhasználóval 
írásban ismertessen egy felhasználást annak 
érdekében, hogy az azonosított felhasználás 
legyen. Ennek során megfelelő 
információkat bocsát rendelkezésre ahhoz, 
hogy a szállítója a vegyi anyagbiztonsági 
értékelésében expozíciós leírást
dolgozhasson ki az adott felhasználásra.

(2) Minden későbbi felhasználó jogosult 
arra, hogy az anyagot szállító gyártóval, 
importőrrel vagy későbbi felhasználóval, 
forgalmazóval vagy a szállítói lánc egyéb 
szereplőivel írásban ismertessen egy 
felhasználást annak érdekében, hogy az 
azonosított felhasználás legyen. Ennek során 
megfelelő információkat bocsát 
rendelkezésre ahhoz, hogy a szállítója a 
vegyi anyagbiztonsági értékelésében 
expozíciós értékelést dolgozhasson ki az 
adott felhasználásra. 
Ez a bekezdés nem alkalmazandó a nem 
támogatott felhasználásokra.

Er. en

Indokolás

A szállító nem kötelezhető arra, hogy a későbbi felhasználó által azonosított valamennyi 
felhasználást támogassa, és hogy expozíciós leírást készítsen az olyan felhasználásokra, 
amelyeket nem is támogat.

A (2) bekezdés nem kerülhet ellentmondásba a biztonsági adatlap 16. fejezetével (a GHS SDS-
nek is részét képezi).

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás: 1023
34. cikk, (2) bekezdés

(2) Minden későbbi felhasználó jogosult 
arra, hogy az anyagot szállító gyártóval, 
importőrrel vagy későbbi felhasználóval 
írásban ismertessen egy felhasználást annak 
érdekében, hogy az azonosított felhasználás 
legyen. Ennek során megfelelő 
információkat bocsát rendelkezésre ahhoz, 
hogy a szállítója a vegyi anyagbiztonsági 
értékelésében expozíciós leírást 
dolgozhasson ki az adott felhasználásra.

(2) Minden későbbi felhasználó jogosult 
arra, hogy az anyagot szállító gyártóval, 
importőrrel vagy későbbi felhasználóval 
írásban ismertessen egy felhasználást annak 
érdekében, hogy az azonosított felhasználás 
legyen. Ennek során megfelelő 
információkat bocsát rendelkezésre ahhoz, 
hogy a szállítója a vegyi anyagbiztonsági 
értékelésében expozíciós leírást 
szolgáltathasson az adott felhasználásra.
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A 3. cikk (26) bekezdésével összhangban a 
gyártó, importőr vagy későbbi felhasználó 
megtagadhatja az expozíciós leírás 
szolgáltatását.

Er. en

Indokolás

Ez a módosítás egyértelművé teszi, hogy a szállítók csak kivételes esetben utasíthatják vissza a 
későbbi felhasználónak a felhasználásra vonatkozó expozíciós leírással való ellátását. Ez az 
egyértelműsítés különösen a KKV-k esetében jelentős, mert jogbiztonságot teremt és 
kiszámíthatóbbá teszi a költségeket. A módosítást a módosított 3. cikk (26) bekezdésével 
együtt kell nézni.

Módosító: Françoise Grossetête

Módosítás: 1024
34. cikk, (2) bekezdés

(2) Minden későbbi felhasználó jogosult 
arra, hogy az anyagot szállító gyártóval, 
importőrrel vagy későbbi felhasználóval
írásban ismertessen egy felhasználást annak 
érdekében, hogy az azonosított felhasználás 
legyen. Ennek során megfelelő 
információkat bocsát rendelkezésre ahhoz, 
hogy a szállítója a vegyi anyagbiztonsági 
értékelésében expozíciós leírást 
dolgozhasson ki az adott felhasználásra.

(2) Minden későbbi felhasználó jogosult 
arra, hogy az anyagot szállító gyártóval, 
importőrrel, későbbi felhasználóval, 
forgalmazóval, vagy a szállítói lánc egyéb 
szereplőjével írásban ismertessen egy 
felhasználást annak érdekében, hogy az 
azonosított felhasználás legyen. Ennek során 
megfelelő információkat bocsát 
rendelkezésre ahhoz, hogy a szállítója a 
vegyi anyagbiztonsági értékelésében 
expozíciós leírást dolgozhasson ki az adott 
felhasználásra.

Ez a bekezdés nem alkalmazandó a nem 
engedélyezett használatra.

Er. fr

Indokolás

A szállítók nem kötelezhetők a későbbi felhasználók által azonosított valamennyi felhasználás 
engedélyezésére, illetve az általuk nem engedélyezett felhasználásra vonatkozó expozíciós 
leírás elkészítésére.
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Módosító: Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis és Miroslav Mikolášik

Módosítás: 1025
34. cikk, (2) bekezdés

(2) Minden későbbi felhasználó jogosult 
arra, hogy az anyagot szállító gyártóval, 
importőrrel vagy későbbi felhasználóval 
írásban ismertessen egy felhasználást annak 
érdekében, hogy az azonosított felhasználás 
legyen. Ennek során megfelelő 
információkat bocsát rendelkezésre ahhoz, 
hogy a szállítója a vegyi anyagbiztonsági 
értékelésében expozíciós leírást 
dolgozhasson ki az adott felhasználásra.

(2) Minden későbbi felhasználó jogosult 
arra, hogy az anyagot szállító gyártóval, 
importőrrel vagy későbbi felhasználóval 
írásban ismertessen egy felhasználást annak 
érdekében, hogy az azonosított felhasználás 
legyen. Ennek során megfelelő 
információkat bocsát rendelkezésre ahhoz, 
hogy a szállítója a vegyi anyagbiztonsági 
értékelésében expozíciós leírásról 
gondoskodhasson az adott felhasználásra.

Ez a bekezdés nem alkalmazandó a 
nemkívánatos felhasználásra.

Er. it

Indokolás

A szállító nem kötelezhető a nemkívánatos felhasználások expozíciós leírására vonatkozó 
rendelkezések meghozatalára.

Módosító: Holger Krahmer

Módosítás: 1026
34. cikk, (2) bekezdés

(2) Minden későbbi felhasználó jogosult 
arra, hogy az anyagot szállító gyártóval, 
importőrrel vagy későbbi felhasználóval 
írásban ismertessen egy felhasználást annak 
érdekében, hogy az azonosított felhasználás
legyen. Ennek során megfelelő 
információkat bocsát rendelkezésre ahhoz, 
hogy a szállítója a vegyi anyagbiztonsági 
értékelésében expozíciós leírást
dolgozhasson ki az adott felhasználásra.

(2) Minden későbbi felhasználó jogosult 
arra, hogy az anyagot szállító gyártóval, 
importőrrel vagy későbbi felhasználóval 
írásban ismertessen egy anyag expozíciós 
kategóriáit annak érdekében, hogy az 
azonosított expozíciós kategória legyen. 
Ennek során megfelelő információkat bocsát 
rendelkezésre ahhoz, hogy a szállítója a 
vegyi anyagbiztonsági értékelésében 
szükséges expozíciós kategóriákat
dolgozhasson ki az adott felhasználásra.

Er. de
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Indokolás

Lásd a 3. cikk (13a) (új) bekezdésének módosítását.

Módosító: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Módosítás: 1027
34. cikk, (2) bekezdés

(2) Minden későbbi felhasználó jogosult 
arra, hogy az anyagot szállító gyártóval, 
importőrrel vagy későbbi felhasználóval 
írásban ismertessen egy felhasználást annak 
érdekében, hogy az azonosított felhasználás 
legyen. Ennek során megfelelő 
információkat bocsát rendelkezésre ahhoz, 
hogy a szállítója a vegyi anyagbiztonsági 
értékelésében expozíciós leírást
dolgozhasson ki az adott felhasználásra.

(2) Minden későbbi felhasználó jogosult 
arra, hogy az anyagot szállító gyártóval, 
importőrrel vagy későbbi felhasználóval 
írásban ismertessen egy felhasználást, amely
nem felel meg a felmért vagy előzetesen 
bejegyzett felhasználásnak vagy expozíciós 
kategóriának annak érdekében, hogy az 
azonosított felhasználás legyen. Ennek során 
megfelelő információkat bocsát 
rendelkezésre ahhoz, hogy a szállítója a 
felhasználást az Iaa. mellékletben 
meghatározott felhasználási és expozíciós 
kategóriához rendelhesse hozzá a vegyi 
anyagbiztonsági értékelésében, vagy a 
biztonsági adatlap összeállítása során
expozíciós felmérést dolgozhasson ki az 
adott felhasználásra.

Er. de

Indokolás

Ez a módosítás a 34. cikk (1) bekezdésének a) pontjához kapcsolódik.

Módosító: Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, Mechtild Rothe

Módosítás: 1028
34. cikk, (2) bekezdés

(2) Minden későbbi felhasználó jogosult 
arra, hogy az anyagot szállító gyártóval, 
importőrrel vagy későbbi felhasználóval 
írásban ismertessen egy felhasználást annak 

(2) Minden későbbi felhasználó jogosult 
arra, hogy az anyagot szállító gyártóval,
importőrrel vagy későbbi felhasználóval 
írásban ismertessen egy felhasználást annak 
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érdekében, hogy az azonosított felhasználás 
legyen. Ennek során megfelelő 
információkat bocsát rendelkezésre ahhoz, 
hogy a szállítója a vegyi anyagbiztonsági 
értékelésében expozíciós leírást 
dolgozhasson ki az adott felhasználásra.

érdekében, hogy az a 3. cikk (25) és (30) 
bekezdése szerinti azonosított felhasználás 
legyen. Ennek során megfelelő 
információkat bocsát rendelkezésre ahhoz, 
hogy a szállítója a vegyi anyagbiztonsági 
értékelésében expozíciós leírást 
dolgozhasson ki az adott felhasználásra.

Er. de

Indokolás

A felhasználónak be kell tudnia jelenteni szállítójának az egy vagy több további felhasználási 
és expozíciós kategóriát. A felhasználási és expozíciós kategóriák alkotják az információ 
szállítói lánc mentén való áramlásának alapját. A felhasználási és expozíciós kategóriák a 
kockázatkezelési intézkedésekre, expozíciós célértékekre (pl. DNEL, PNEC) és a felhasználási 
feltételekre vonatkozó információ strukturált átadásának legfontosabb eszközét jelentik a 
szállítói láncban. Segítségére vannak a szállítói lánc szereplőinek, és hasznosak a biztonsági 
adatlapnak a szállítói lánc következő szereplője részére való összeállításakor.

Módosító: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Módosítás: 1029
34. cikk, (4) bekezdés

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

Amennyiben a későbbi felhasználó olyan 
expozíciós körülményeket teremt vagy 
ajánl, amelyek tartalmazzák legalább a neki 
benyújtott expozíciós leírásban szereplő 
feltételeket, akkor nem kell vegyi 
anyagbiztonsági jelentést készítenie.
A későbbi felhasználónak a következő 
esetekben nem kell vegyi anyagbiztonsági 

(4) Magának az anyagnak, illetve egy 
készítményben lévő anyagnak a későbbi 
felhasználója, azokra a felhasználásokra, 
amelyek eltérnek a kapott biztonsági 
adatlapon szereplő felhasználási vagy 
expozíciós kategóriáktól, az eltérő 
felhasználás figyelembevételével kidolgozza
saját biztonsági adatlapját az Ia. 
melléklettel összhangban. Eközben a saját 
eltérő felhasználását az Iaa. mellékletben 
meghatározott felhasználási és expozíciós 
kategóriához rendeli.
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jelentést készítenie:
a) a szóban forgó anyaggal kapcsolatban 
nem szükséges benyújtani biztonsági 
adatlapot;
b) a szállítójának nem szükséges 
elkészítenie a vegyi anyagbiztonsági 
jelentést.

Er. de

Indokolás

Túl sokat kér azzal, hogy a későbbi felhasználótól anyagbiztonsági jelentés elkészítését várja 
el; a biztonsági adatlap összeállítása elegendő.

Módosító: Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, Mechtild Rothe

Módosítás: 1030
34. cikk, (4) bekezdés

(4) Magának az anyagnak, illetve egy 
készítményben lévő anyagnak a későbbi 
felhasználója a XI. melléklettel összhangban 
vegyi anyagbiztonsági jelentést dolgoz ki 
azokra a felhasználásokra, amelyek eltérnek 
a kapott biztonsági adatlap expozíciós 
leírásában feltüntetett feltételektől.
Amennyiben a későbbi felhasználó olyan 
expozíciós körülményeket teremt vagy ajánl, 
amelyek tartalmazzák legalább a neki 
benyújtott expozíciós leírásban szereplő 
feltételeket, akkor nem kell vegyi 
anyagbiztonsági jelentést készítenie.

A későbbi felhasználónak a következő 
esetekben nem kell vegyi anyagbiztonsági 
jelentést készítenie:
a) a szóban forgó anyaggal kapcsolatban 
nem szükséges benyújtani biztonsági 
adatlapot;

4. Magának az anyagnak, illetve egy 
készítményben lévő anyagnak a későbbi 
felhasználója a XI. melléklettel összhangban 
vegyi anyagbiztonsági jelentést dolgoz ki 
azokra a felhasználásokra, amelyek eltérnek 
a kapott felhasználási és expozíciós 
kategóriáktól.
Amennyiben a későbbi felhasználó olyan 
expozíciós körülményeket teremt vagy ajánl, 
amelyek tartalmazzák legalább a neki 
benyújtott felhasználási és expozíciós 
kategóriákban szereplő feltételeket, akkor 
nem kell vegyi anyagbiztonsági jelentést 
készítenie.
A későbbi felhasználónak a következő 
esetekben nem kell vegyi anyagbiztonsági 
jelentést készítenie:

a) a szóban forgó anyaggal kapcsolatban 
nem szükséges benyújtani biztonsági 
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b) a szállítójának nem szükséges elkészítenie 
a vegyi anyagbiztonsági jelentést.

adatlapot;
b) a szállítójának nem szükséges elkészítenie 
a vegyi anyagbiztonsági jelentést.

Er. de

Indokolás

A felhasználónak be kell tudnia jelenteni szállítójának az egy vagy több további felhasználási 
és expozíciós kategóriát. A felhasználási és expozíciós kategóriák alkotják az információ 
szállítói lánc mentén való áramlásának alapját. A felhasználási és expozíciós kategóriák a 
kockázatkezelési intézkedésekre, expozíciós célértékekre (pl. DNEL, PNEC) és a felhasználási 
feltételekre vonatkozó információ strukturált átadásának legfontosabb eszközét jelentik a 
szállítói láncban. Segítségére vannak a szállítói lánc szereplőinek, és hasznosak a biztonsági 
adatlapnak a szállítói lánc következő szereplője részére való összeállításakor.

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás: 1031
34. cikk, (4) bekezdés, első albekezdés

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

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

Er. en

Indokolás

Ez a módosítás egyenlő elbánást biztosít a bejegyeztetésre kötelezettek és a későbbi 
felhasználók számára a vegyi anyagbiztonsági jelentésben feltüntetendő felhasználások 
tekintetében, amelyet –megvalósíthatósági szempontok miatt – kizárólag az évi 1 tonna vagy 
az azt meghaladó mennyiség felhasználása esetén kell megkövetelni.
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Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás: 1032
34. cikk, (4) bekezdés, harmadik albekezdés

A későbbi felhasználónak a következő 
esetekben nem kell vegyi anyagbiztonsági 
jelentést készítenie:

A későbbi felhasználónak a következő 
esetek egyikében sem nem kell vegyi 
anyagbiztonsági jelentést készítenie:

a) a szóban forgó anyaggal kapcsolatban 
nem szükséges benyújtani biztonsági 
adatlapot;

a) a szóban forgó anyaggal kapcsolatban 
nem szükséges benyújtani biztonsági 
adatlapot;

b) a szállítójának nem szükséges elkészítenie 
a vegyi anyagbiztonsági jelentést.

b) a szállítójának nem szükséges elkészítenie 
a vegyi anyagbiztonsági jelentést.

ba) termék- és folyamatorientált kutatás és 
fejlesztés céljára való felhasználás 5 éves 
időtartamára, amennyiben a 35. cikkben 
megállapított információt, valamint – ha 
vannak ilyenek – ügyfelei és felhasználói 
jegyzékét, valamint a PPORD céljára 
felhasznált becsült mennyiséget bejelenti az 
Ügynökségnek.

Er. en

Indokolás

Ez a módosítás bevezeti a termék- és folyamatorientált kutatás és fejlesztés folytatásának 
lehetőségét a későbbi felhasználók számára, hogy javukra szolgálhasson az arra a 
felhasználásra vonatkozó vegyi anyagbiztonsági értékelés elvégzésének kötelezettsége alóli 
mentesség által, amelyet az egyes olyan további, nem nehezen megszerezhető információknak 
az általuk az Ügynökség részére küldendő, a 35. cikkel összhangban az arra a felhasználásra 
vonatkozó jelentésbe való belefoglalása révén érnek el (a 3. cikk (22) bekezdésének, a 4a. 
cikknek és a 7. cikknek az ugyanezen módosító általi módosításához kapcsolódik).

Módosító: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Módosítás: 1033
34. cikk, (5) bekezdés

(5) Minden későbbi felhasználó megfelelő 
intézkedéseket állapít meg, alkalmaz és adott 
esetben ajánl a következő 
dokumentumokban meghatározott 
kockázatok csökkentése érdekében:

(5) Minden későbbi felhasználó megfelelő 
intézkedéseket állapít meg, alkalmaz és adott 
esetben ajánl a saját biztonsági adatlapján
meghatározott kockázatok csökkentése 
érdekében.
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a) a kapott biztonsági adatlapok;
b) a saját vegyi anyagbiztonsági értékelése. 

Er. de

Indokolás

Ez a módosítás a (fenti) 34. cikk (4) bekezdésének módosításához kapcsolódik.

Módosító: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Módosítás: 1034
34. cikk, (6) bekezdés

(6) A későbbi felhasználók közzéteszik és 
frissítik vegyi anyagbiztonsági jelentéseiket.

(6) A későbbi felhasználók közzéteszik és 
frissítik biztonsági adatlapjaikat.

Er. de

Indokolás

Ez a módosítás a (fenti) 34. cikk (4) bekezdésének módosításához kapcsolódik.

Módosító: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Módosítás: 1035
34. cikk, (7) bekezdés

(7) A 13. cikk (2) és (5) bekezdését 
értelemszerűen kell alkalmazni.

törölve

Er. de

Indokolás

Ez a módosítás a (fenti) 34. cikk (4) bekezdésének módosításához kapcsolódik.
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Módosító: Holger Krahmer

Módosítás: 1036
35. cikk

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

(2) A későbbi felhasználó az Ügynökség 
által a 108. cikkel összhangban 
meghatározott formátumban közli az 
információkat, amelyek a következőket 
foglalják magukban:

a) azonosítása és a kapcsolattartásra 
vonatkozó részletek;

b) amennyiben rendelkezésre áll, a 18. cikk 
(1) bekezdésében említett bejegyzési 
számok;

c) az anyagok azonítása a IV. melléklet 2. 
pontjában meghatározottak szerint;

d) amennyiben ismert, a gyártók és 
importőrök azonosítása; 

e) a felhasználás(ok) rövid általános leírása;

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

(3) Az (1) bekezdéssel összhangban közölt 
információkban bekövetkezett változás 

(1) Az expozíciós kategóriába tartozó anyag 
felhasználásának kezdete előtt, amelyet az 
5. vagy 16. cikkel összhangban a szállítói 
lánc egy korábbi szereplője jegyzett be, a 
későbbi felhasználó közli az Ügynökséggel 
az e cikk (2) bekezdésében meghatározott 
információkat, ha az adott expozíciós 
kategóriát tartalmazó biztonsági adatlapot 
kapott, és a későbbi felhasználó az anyagot 
attól eltérő módon használja.
(2) A későbbi felhasználó az Ügynökség 
által a 108. cikkel összhangban 
meghatározott formátumban közli az 
információkat, amelyek a következőket 
foglalják magukban:

a) azonosítása és a kapcsolattartásra 
vonatkozó részletek;

b) amennyiben rendelkezésre áll, a 18. cikk 
(1) bekezdésében említett bejegyzési 
számok;
c) az anyagok azonítása a IV. melléklet 2. 
pontjában meghatározottak szerint;
d) amennyiben ismert, a gyártók és 
importőrök azonosítása; 
e) az expozíciós kategória (kategóriák)
rövid általános leírása;
f) amennyiben a későbbi felhasználó a vegyi 
anyagbiztonsági jelentés elkészítése 
szempontjából szükségesnek tartja, a 
gerinces állatokon végzett kiegészítő 
vizsgálatokra vonatkozó javaslat.

(3) Az (1) bekezdéssel összhangban közölt 
információkban bekövetkezett változás 
esetén a későbbi felhasználó haladéktalanul 
frissíti ezeket az információkat.
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esetén a későbbi felhasználó haladéktalanul 
frissíti ezeket az információkat.

(4) A későbbi felhasználó az Ügynökség
által a 108. cikkel összhangban 
meghatározott formátumban jelentést tesz az 
Ügynökségnek, ha másként osztályozta az 
anyagot, mint a szállítója.

5. Nem kell az (1)–(4) bekezdés szerint 
jelentést tenni az önmagában, illetve 
készítményben előforduló anyaggal 
kapcsolatban, ha a későbbi felhasználó 
felhasználása nem éri el az évi 1 tonnát.

4. A későbbi felhasználó az Ügynökség által 
a 108. cikkel összhangban meghatározott 
formátumban jelentést tesz az 
Ügynökségnek, ha másként osztályozta az 
anyagot, mint a szállítója.

5. Nem kell az (1)–(4) bekezdés szerint 
jelentést tenni az önmagában, illetve 
készítményben előforduló anyaggal 
kapcsolatban, ha a későbbi felhasználó 
felhasználása nem éri el az évi 10 tonnát.

Er. de

Indokolás

Lásd a 3. cikk (13a) (új) bekezdésének X módosítását. 2. Lásd a 2. cikk (1) bekezdése X 
módosításának indokolását.

Módosító: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Módosítás: 1037
35. cikk, cím

A későbbi felhasználó adatszolgáltatási 
kötelezettsége

A későbbi felhasználó adatszolgáltatási 
kötelezettsége az Ügynökség felé

Er. de

Indokolás

A 34. cikk módosításához kapcsolódik.

Módosító: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Módosítás: 1038
35. cikk, (1) bekezdés
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(1) Azon anyag felhasználásának kezdete 
előtt, amelyet az 5. vagy 16. cikkel 
összhangban a szállítói lánc egy korábbi 
szereplője jegyzett be, a későbbi felhasználó 
közli az Ügynökséggel az e cikk (2) 
bekezdésében meghatározott információkat, 
ha az expozíciós leírást magában foglaló 
biztonsági adatlapot kapott és a későbbi 
felhasználó a feltüntetett expozíciós 
leírástól eltérő feltételek mellett használja 
az anyagot.

(1) Ha a 34. cikk (2) bekezdése olyan 
felhasználást ír elő, amely a gyártó vagy az 
importőr által értékelt felhasználási és 
expozíciós kategórián kívül esik, az 
Ügynökségnek az anyag felhasználásának 
kezdete előtt való értesítése szükséges.

Er. de

Indokolás

A 34. cikk módosításához kapcsolódik.

Módosító: Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, Mechtild Rothe

Módosítás: 1039
35. cikk, (1) bekezdés

(1) Azon anyag felhasználásának kezdete 
előtt, amelyet az 5. vagy 16. cikkel 
összhangban a szállítói lánc egy korábbi 
szereplője jegyzett be, a későbbi felhasználó 
közli az Ügynökséggel az e cikk (2) 
bekezdésében meghatározott információkat, 
ha az expozíciós leírást magában foglaló 
biztonsági adatlapot kapott, és a későbbi 
felhasználó az expozíciós leírásban 
feltüntetettektől eltérő feltételek mellett 
használja az anyagot.

(1) Azon anyag felhasználásának kezdete 
előtt, amelyet az 5. vagy 16. cikkel 
összhangban a szállítói lánc egy korábbi 
szereplője jegyzett be, a későbbi felhasználó 
közli az Ügynökséggel az e cikk (2) 
bekezdésében meghatározott információkat, 
ha a felhasználási és expozíciós 
kategóriákat magában foglaló biztonsági 
adatlapot kapott, és a későbbi felhasználó a 
felhasználási és expozíciós kategóriáktól 
eltérően használja az anyagot.

Er. de

Indokolás

A felhasználási és expozíciós kategóriák a kockázatkezelési intézkedésekre, expozíciós 
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célértékekre (pl. DNEL, PNEC) és a felhasználási feltételekre vonatkozó információ 
strukturált átadásának legfontosabb eszközét jelentik a szállítói láncban. Segítségére vannak 
a szállítói lánc szereplőinek, és hasznosak a biztonsági adatlapnak a szállítói lánc következő 
szereplője részére való összeállításakor. 

Módosító: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Módosítás: 1040
35. cikk, (2) bekezdés, b) pont

b) amennyiben rendelkezésre áll, a 18. cikk 
(1) bekezdésében említett bejegyzési 
számok;

b) amennyiben rendelkezésre áll, a 18. cikk 
(1) bekezdésében említett bejegyzési 
számok, vagy a 26a, cikk (1) bekezdésében 
említett előzetes bejegyzési szám;

Er. de

Indokolás

A 34. cikk módosításához kapcsolódik.

Módosító: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Módosítás: 1041
35. cikk, (2) bekezdés, e) pont

e) a felhasználás(ok) rövid általános leírása; e) a felhasználás(ok) rövid általános leírása, 
az Iaa. mellékletben említett vonatkozó 
felhasználási és expozíciós kategóriákkal 
együtt;

Er. de

Indokolás

A 34. cikk módosításához kapcsolódik.
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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

Módosítás: 1042
35. cikk, (2) bekezdés, f) pont

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

f) amennyiben a későbbi felhasználó a vegyi 
anyagbiztonsági jelentés elkészítése 
szempontjából szükségesnek tartja, a 
gerinces állatokon végzett kiegészítő 
vizsgálatokra vonatkozó javaslat.
Amennyiben ilyen adat nem áll 
rendelkezésre, a 25. cikk szerinti eljárás 
alkalmazandó.

Er. it

Indokolás

A módosítás szorosan kapcsolódik a 9. cikk a) bekezdése x. pontjának, a 24. cikk (5) 
bekezdésének, a 25. cikk (1) bekezdésének és a 26. cikk (1) bekezdésének módosításához, 
illetve ezekből következik. Célja a nem gerinces állatokra vonatkozó kísérleti adatok 
benyújtásának lehetséges nézőpontjainak felszámolása a rendelkezés megszüntetése révén. Az 
adatokhoz való kötelező hozzáférés létfontosságú a KKV-k számára.

Módosító: Johannes Blokland

Módosítás: 1043
35. cikk, (5) bekezdés

(5) Nem kell az (1)–(4) bekezdés szerint 
jelentést tenni az önmagában, illetve 
készítményben előforduló anyaggal 
kapcsolatban, ha a későbbi felhasználó 
felhasználása nem éri el az évi 1 tonnát.

(5) Nem kell az (1)–(4) bekezdés szerint 
jelentést tenni az önmagában, illetve 
készítményben előforduló anyaggal 
kapcsolatban, ha a későbbi felhasználó 
felhasználása nem éri el az évi 1 tonnát, 
kivéve a különösen kockázatos anyagokat.

Er. nl
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Indokolás

A különösen aggodalomra okot adó anyagok kockázatát abban az esetben is értékelni kell, ha 
mennyisége évi 1 tonnánál kevesebb. A különösen aggodalomra okot adó anyagok már kis 
mennyiségben is jelentősen károsíthatják a környezetet és az emberi egészséget (Blokland-
prioritáscsomag).

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

Módosítás: 1044
35a. cikk (új)

35a. cikk
A későbbi KKV-k információszolgáltatási 

kötelezettsége
(1) Azon anyag felhasználásának kezdete 
előtt, amelyet az 5. vagy 16. cikkel 
összhangban a szállítói lánc egy korábbi 
szereplője jegyzett be, a későbbi felhasználó 
közli az Ügynökséggel az e cikk (2)
bekezdésében meghatározott információkat, 
ha az expozíciós leírást magában foglaló 
biztonsági adatlapot kapott és a későbbi 
felhasználó a feltüntetett expozíciós 
leírástól eltérő feltételek mellett használja 
az anyagot.
(2) A későbbi felhasználó az Ügynökség 
által a 108. cikkel összhangban 
meghatározott formátumban közli az 
információkat, amelyek a következőket 
foglalják magukban:
a) azonosítása és a kapcsolattartásra 
vonatkozó részletek;
b) amennyiben rendelkezésre áll, a 18. cikk 
(1) bekezdésében említett bejegyzési 
számok;
c) az anyag(ok) azonítása a IV. melléklet 2. 
pontjában meghatározottak szerint;
d) amennyiben ismert, a gyártó(k) és 
importőr(ök) azonosítása;
e) a felhasználás(ok) rövid általános 
leírása.
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(3) Ha az Ügynökség úgy ítéli meg, hogy 
további részletes, gerinces állatokon és nem 
gerinces állatokon végzett kísérletek 
szükségesek, akkor előírja ezeknek a 
meglévő kísérletek alapján való 
összeállítását, vagy utasítja azt a 
tagállamot, amelyhez a vállalkozás tartozik 
a kísérletek elvégeztetésére. Minden olyan 
eredményt, amely az Ügynökség biztonsági 
értékeléseinél hasznos lehet, továbbítani 
kell az ügynökségnek. 
(4) Amennyiben az Ügynökség által 
összegyűjtött vagy megrendelt kísérletek 
eredményei kedvezőtlenek, az Ügynökség az 
anyag használatának megakadályozása 
céljából értesíti a kérelmezőt vagy azt az 
államot, amelyhez a kérelmező tartozik.
(5) Az (1) bekezdéssel összhangban közölt 
információkban bekövetkezett változás 
esetén a későbbi felhasználó 
haladéktalanul frissíti ezeket az 
információkat.
(6) A későbbi felhasználó az Ügynökség
által a 108. cikkel összhangban 
meghatározott formátumban jelentést tesz 
az Ügynökségnek, ha másként osztályozta 
az anyagot, mint a szállítója.
(7) Nem kell az (1)–(4) bekezdés szerint 
jelentést tenni az önmagában, illetve 
készítményben előforduló anyaggal 
kapcsolatban, ha a későbbi felhasználó 
felhasználása nem éri el az évi 1 tonnát.

Er. it

Indokolás

Eseti eljárás, amely lehetővé tesz egy KKV számára az azonosított saját felhasználás 
bejegyzését, ilyen módon védve az ipari titkosságot.

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



AM\565932HU.doc 121/128 PE 357.820v01-00

Külső fordítás

HU

Sergio Berlato

Módosítás: 1045
35a. cikk (új)

35a. cikk
A KKV-k kötelező 

információszolgáltatására vonatkozó 
eljárás

(1) Amennyiben a későbbi felhasználó az e 
rendelet 3. cikkének (30) bekezdése szerinti 
KKV, a (2) bekezdés f) pontja, valamint a 
(3), (4) és (5) bekezdés kivételével a 35. 
cikkben előírt értesítési eljárás 
alkalmazandó.
(2) Az Ügynökség vizsgálatának 
eredményeként szükségessé váló, 
gerinceseken és nem gerinceseken végzett 
további részletes kísérleteket az Ügynökség 
a már meglévő kísérletek közül választja ki.
(3) Ha az előző bekezdésben említett 
kísérletek még nem állnak rendelkezésre, az 
Ügynökség utasítja azt a tagállamot, 
amelyben a KKV székhelye van, hogy 
végezze el a kísérleteket. A biztonsági 
felmérés szempontjából hasznos 
eredményeket a kísérletek lezárását 
követően át kell adni a KKV-nak.
(4) Az Ügynökség a vizsgált anyag 
használatának megakadályozása céljából a 
lehető leghamarabb értesíti a kérelmezőt (a 
KKV-t) és a kérelmező székhelye szerinti 
tagállamot, ha a kísérletek eredménye 
kedvezőtlen. 
(5) Az (1) bekezdéssel összhangban közölt 
információkban bekövetkezett változás 
esetén a későbbi felhasználó 
haladéktalanul frissíti ezeket az 
információkat.
(6) A későbbi felhasználó az Ügynökség
által a 108. cikkel összhangban 
meghatározott formátumban jelentést tesz 
az Ügynökségnek, ha másként osztályozta 
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az anyagot, mint a szállítója.
(7) Nem kell az (1)–(4) bekezdés szerint 
jelentést tenni az önmagában, illetve 
készítményben előforduló anyaggal 
kapcsolatban, ha a későbbi felhasználó 
felhasználása nem éri el az évi 1 tonnát.

Er. it

Indokolás

Bele kell foglalni a KKV-kra vonatkozó eseti eljárást annak biztosítása érdekében, hogy az 
azonosított saját felhasználás bejegyzését az ipari titok sérelme nélkül lehessen elvégezni. Ez 
elkerüli a korábbi szereplő és a későbbi felhasználó közötti tisztességtelen verseny kockázatát.

Ez a módosítás a 3. cikk (29a) bekezdésének ugyanazon képviselő által való módosításához 
kapcsolódik.


