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Jelentéstervezet (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
a vegyi anyagok bejegyzéséről, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), a 
Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai Ügynökség létrehozásáról, valamint {le nem bomló 
szerves szennyezőanyagokról szóló} …/…/EK rendeletet módosításáról

Javaslati rendelet (COM(2003)0644 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD)  – módosító aktus

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Guido Sacconi és Chris Davies módosítása

594. módosítás
52. cikk

Ennek a címnek a célja a belső piac 
megfelelő működésének biztosítása, 
szavatolva a nagyon veszélyes anyagokból 
eredő kockázatok megfelelő ellenőrzését, 
illetve ezen anyagok megfelelő alternatív 
anyagokkal vagy technológiákkal történő 
felváltását.

Ennek a címnek a célja biztosítani azt, hogy 
a nagyon veszélyes anyagokat 
biztonságosabb alternatív anyagokkal vagy 
technológiákkal váltsák fel, feltéve, hogy 
ezek rendelkezésre állnak. Ha ilyen 
alternatívák nem állnak rendelkezésre, és 
ha a társadalomra nézve jelentkező előnyök 
számosabbak, mint az ilyen anyaggal 
kapcsolatos kockázatok, akkor ennek a 
címnek a célja biztosítani azt, hogy a 
nagyon veszélyes anyagok felhasználását 
megfelelően ellenőrizzék, illetve, hogy 



PE 357.823v01-00

külső fordítás

2 AM\565935HU.doc

HU

bátorítsák az alternatívákat.

Er. en

Indokolás

A jelentéstervezetben szereplő 50. módosítás átdolgozott megfogalmazása.

Jonas Sjöstedt módosítása

595. módosítás
52. cikk

Ennek a címnek a célja a belső piac 
megfelelő működésének biztosítása, 
szavatolva a nagyon veszélyes anyagokból 
eredő kockázatok megfelelő ellenőrzését, 
illetve ezen anyagok megfelelő alternatív 
anyagokkal vagy technológiákkal történő 
felváltását.

Ennek a címnek célja biztosítani, hogy a 
nagyon veszélyes anyagokból eredő 
kockázatokat megfelelően ellenőrzik. Ha 
lehetséges, akkor ezeket az anyagokat 
megfelelő alternatív anyagokkal vagy 
technológiákkal kell felváltani. Ez a cím 
azon az elven alapul, hogy a gyártók, az 
importőrök és a feldolgozási lánc következő 
szintjén lévő felhasználók feladata 
biztosítani azt, hogy az általuk gyártott, 
forgalomba hozott, importált vagy 
felhasznált anyagok nincsenek negatív 
hatással az emberi egészségre vagy a 
környezetre. Rendelkezéseit az 
elővigyázatosság elve támasztja alá.

Er. en

Indokolás

A belső piacra eső hangsúlyt törölni szükséges. A REACH már tartalmaz egy, a szabad 
mozgásra vonatkozó szakaszt (125. cikk), amely a Szerződés belső piaccal kapcsolatos 
jogalapján alapul. Ez a konkrét cím az ártalmasnak ismert vegyi anyagok felhasználásának 
lehetővé tételéről szól. A REACH általános rendelkezései említik az elővigyázatosság elvét, de 
különösen fontos ezt az elvet szerepeltetni az engedélyezéssel kapcsolatos rendelkezésekben.



AM\565935HU.doc 3 PE 357.823v01-00

külső fordítás

HU

Dan Jørgensen, Åsa Westlund és Riitta Myller módosítása

596. módosítás
52. cikk

Ennek a címnek a célja a belső piac 
megfelelő működésének biztosítása, 
szavatolva a nagyon veszélyes anyagokból 
eredő kockázatok megfelelő ellenőrzését, 
illetve ezen anyagok megfelelő alternatív 
anyagokkal vagy technológiákkal történő 
felváltását.

Ennek a címnek a célja biztosítani azt, hogy 
a nagyon veszélyes anyagokat megfelelő 
alternatív anyagokkal vagy technológiákkal 
váltsák fel, feltéve, hogy ezek rendelkezésre 
állnak, illetve, hogy kidolgozzák ezeket az 
alternatívákat. 

Er. en

Indokolás

Az engedélyezés célja inkább az egészség és a környezet, mint a belső piac működésének a 
védelme, ezt a célt ugyanis valamennyi EU jogszabály megerősíti, de ez nem kapcsolódik a 
REACH egyetlen konkrét rendelkezéséhez sem.
Az engedélyezés csak akkor biztosít magas szintű védelmet, ha célja a nagyon veszélyes 
anyagok megfelelő alternatívákkal történő felváltása. A „megfelelő ellenőrzés” fogalmának 
fenntartása támogatja a veszélyes anyagok folytatólagos használatát és forgalomba hozatalát 
tekintet nélkül azok társadalmi-gazdasági szükségességére és a biztonságosabb alternatívák 
rendelkezésre állására.

Carl Schlyter, Caroline Lucas és Hiltrud Breyer módosítása

597. módosítás
52. cikk

Ennek a címnek a célja a belső piac 
megfelelő működésének biztosítása, 
szavatolva a nagyon veszélyes anyagokból 
eredő kockázatok megfelelő ellenőrzését, 
illetve ezen anyagok megfelelő alternatív 
anyagokkal vagy technológiákkal történő 
felváltását.

Ennek a címnek a célja biztosítani 
elsődlegesen azt, hogy a nagyon veszélyes 
anyagokat biztonságosabb alternatív 
anyagokkal vagy technológiákkal váltsák 
fel, feltéve, hogy ezek rendelkezésre állnak. 
Másodszor, ha ilyen alternatívák nem 
állnak rendelkezésre, és ha a társadalomra 
nézve jelentkező előnyök jóval 
számosabbak, mint az ilyen anyaggal 
kapcsolatos kockázatok, akkor ennek a 
címnek a célja biztosítani azt, hogy a 
nagyon veszélyes anyagok felhasználását 
megfelelően ellenőrizzék, illetve, 
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harmadszor, hogy bátorítsák az 
alternatívák kidolgozását.

Er. en

Indokolás

A megelőzés jobb, mint az utólagos orvoslás. A munkavállalók biztonságával, a biocidekkel, 
valamint az elektromos és elektronikus berendezésekben található bizonyos veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos meglévő jogszabályokkal összhangban a helyettesítésnek előnyt kell 
élveznie a „megfelelő ellenőrzés”-sel szemben.  A „megfelelő ellenőrzés” előnyben 
részesítése azt jelentené, hogy a nagyon veszélyes anyagokat továbbra is lehetne használni és 
forgalomba hozni, még akkor is ha azok társadalmi-gazdasági előnyei csekélyek lennének, 
vagy pedig biztonságosabb alternatívák is léteznének. Az első tehát a helyettesítés kell, hogy 
legyen, ezt kövesse az ellenőrzés akkor, amikor a helyettesítés nem lehetséges és az anyag 
jelentős társadalmi-gazdasági előnyökkel rendelkezik.

Ria Oomen-Ruijten módosítása

598. módosítás
52a. cikk, (új)

52a. A helyettesítést fontolóra kell venni a 
folyamat végén, az Ügynökség által történt 
kiértékelést követően.

Er. en

Indokolás

Ez a módosítás azt tisztázza, hogy a helyettesítésre a folyamat végén kerül sor, a folyamatot 
nem ezzel kell kezdeni. Az új anyagoknak ugyanazoknak a követelményeknek kell 
megfelelniük, mint a helyettesítetteknek.

Jonas Sjöstedt módosítása

599. módosítás
53. cikk, (1) bekezdés, bevezető rész

(1) A gyártó, az importőr vagy a későbbi 
felhasználó a mások általi felhasználás 
céljából nem hozhatja forgalomba, illetve 

(1) A gyártó, az importőr vagy a későbbi 
felhasználó a mások általi felhasználás 
céljából nem hozhatja forgalomba, vagy 
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saját maga sem használhatja fel a XIII. 
mellékletben felsorolt anyagot, kivéve:

exportálhatja, illetve saját maga sem 
használhatja fel a XIII. mellékletben 
felsorolt anyagot, kivéve:

Er. en

Indokolás

Ezeknek a rendelkezésnek arra az esetre is érvényeseknek kell lenniük, amikor az egy cég az 
EU-ban gyárt, de nem hoz forgalomba az EU piacán ilyen anyagot, hanem e helyett 
közvetlenül exportálja azt.

Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer és Dorette Corbey módosítása

600. módosítás
53. cikk, (1) bekezdés b) pont

b) az adott anyag önmagában vagy 
készítményben történő felhasználását 
(felhasználásait), vagy az anyagnak egy 
olyan cikkben történő szerepeltetését, 
amelynek céljából az anyagot forgalomba 
hozták, vagy amely célra ő maga is 
használja az anyagot, magában a XIII. 
mellékletben mentesítették az engedélyezési 
követelmény alól az 55. cikk (2) 
bekezdésével összhangban; vagy

törölve

Er. en

Indokolás

Az engedélyezési eljárás alóli általános mentességet nem szabad megengedni, ugyanis ez azt 
jelenti, hogy az ilyen felhasználás előnyeinek vagy hátrányainak bármilyen eset-specifikus 
értékelése, vagy a lehetséges alternatívák rendelkezésre állásának értékelése nélkül tesszük 
lehetővé az engedélyezést. Ez három olyan lényeges elemet von ki a folyamatból, amelyet az 
engedélyezésnek kellene bevezetnie: helyettesítési alternatívák rendelkezésre állása esetén, a 
további felhasználás indoklása és a döntéshozatal átláthatósága (Carl Schlyter és mások).

Ez a módosítás biztosítja a következetességet (az 55. cikk (2) bekezdésének, a (4) bekezdés b 
pontjának és az (1) bekezdés e pontjának törlését), hogy el lehessen kerülni a konkrét 
alkalmazások mentességét, illetve biztosítani lehessen azt, hogy az engedélyezési eljárás 
jelentse a mindent átfogó keretet az összes olyan nagyon veszélyes vegyi anyagra 
vonatkozóan, amelyek megfelelnek az engedélyezéshez szükséges ismérveknek (Dorette 
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Corbey).

Jonas Sjöstedt + Carl Schlyter, Caroline Lucas és Hiltrud Breyer módosítása

601. módosítás
53. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) A XIII. mellékletben szereplő anyagot 
tartalmazó árucikk importját vagy 
forgalomba hozatalát az adott anyag 
felhasználásának kell tekinteni.

Er. en

Indokolás

Az engedélyezéssel kapcsolatos ezen követelményeknek az árucikkekre is vonatkozniuk kell, 
nem csupán magukra az anyagokra. Az árucikkek importőreivel szemben ugyanazokat a 
kötelezettségeket, nem pedig kisebb elvárásokat kell támasztani, hiszen az anyagok az árucikk 
részét képezik.  Ha elmulasztjuk ennek orvoslását, akkor ez súlyos fenyegetést jelentene az 
egészségre és a környezetvédelemre, valamint bizonyos ipari ágazatok versenyképességére 
(Jonas Sjöstedt).

A REACH javaslat nem határoz meg rendelkezéseket nagyon veszélyes anyagokat tartalmazó 
olyan importált árucikkekre vonatkozóan, amelyek engedélykötelesek lennének. Az emberi 
egészség és a környezet hatékony védelme érdekében az árucikkek importőreinek 
ugyanazokkal a kötelezettségekkel kell rendelkezniük, hogy az egyéb EU gyártóknak. Ha 
elmulasztjuk ennek orvoslását, akkor ez súlyos fenyegetést jelentene az egészségre és a 
környezetvédelemre, valamint bizonyos ipari ágazatok versenyképességére (Carl Schlyter és 
mások)

Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, Bogusław 
Sonik, Renate Sommer és Anne Laperrouze módosítása

602. módosítás
53. cikk, (4) bekezdés

(4) Évi 1 tonnát meg nem haladó 
mennyiségek esetén az (1) és (2) bekezdések 
nem vonatkoznak a tudományos kutatásban 
és fejlesztésben, vagy a termék- és folyamat-
orientált kutatásban és fejlesztésben 

(4) Az (1) és (2) bekezdések nem 
vonatkoznak a tudományos kutatásban és 
fejlesztésben, vagy a termék- és folyamat-
orientált kutatásban és fejlesztésben 
felhasznált anyagokra. 
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felhasznált anyagokra. 

Er. en

Indokolás

A tudományos kutatásban és fejlesztésben felhasznált anyagokat mentesíteni kell, ugyanis a 
REACH csak az olyan gyártott anyagokra kell, hogy vonatkozzék, amelyeket a közösségi 
piacon forgalomba hoznak. A termék- és folyamat-orientált kutatás-fejlesztésben szereplő 
anyagokat nem szabad 1 tonnában korlátozni. Ez gátolná az innovációt.

A tudományos kutatás-fejlesztést mentesíteni kell, ugyanis a REACH csak az olyan gyártott 
anyagokra kell, hogy vonatkozzék, amelyeket az EU piacán forgalomba hoznak. A termék- és 
folyamat-orientált kutatás-fejlesztésben szereplő anyagokat nem szabad 1 tonnában 
korlátozni, hogy ne kerüljünk összeütközésbe azokkal a mennyiségekkel, amelyek a 
kísérletekhez és a fejlesztéshez szükségesek. (Anne Laperrouze)

Anja Weisgerber módosítása

603. módosítás
53. cikk, (4) bekezdés

(4) Évi 1 tonnát meg nem haladó 
mennyiségek esetén az (1) és (2) bekezdések 
nem vonatkoznak a tudományos kutatásban 
és fejlesztésben, vagy a termék- és folyamat-
orientált kutatásban és fejlesztésben 
felhasznált anyagokra. 

(4) A termék- és folyamat-orientált kutatás-
fejlesztés céljaira szükséges mennyiségek 
esetén az (1) és (2) bekezdések nem 
vonatkoznak a tudományos kutatásban és 
fejlesztésben, vagy a termék- és folyamat-
orientált kutatásban és fejlesztésben 
felhasznált anyagokra. 

Er. de

Indokolás

Nem szabad, hogy egy tonnás korlátozás vonatkozzék a termék- és folyamat-orientált kutatás-
fejlesztésben felhasznált anyagokra. Ez gátolná az innovációt.
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Carl Schlyter, Caroline Lucas and Hiltrud Breyer módosítása

604. módosítás
53. cikk, (5) bekezdés, bevezető rész

Az (1) és (2) bekezdések nem vonatkoznak 
az anyagok alábbiak szerinti felhasználására:

Az (1) és (2) bekezdések nem vonatkoznak 
az anyagok alábbiak szerinti felhasználására, 
feltéve, hogy a felhasználás során megtett 
intézkedések olyan védettségi szintet 
biztosítanak, amely legalább olyan mértékű, 
mint amilyent a VII. cím határoz meg:

Er. en

Indokolás

Ez a módosítás az 53. cikk (5) bekezdésében felsorolt mentességekre vonatkozó különböző 
szabályozási szintekkel foglalkozik és az engedélyezési eljárást közös szabványként 
határozza meg.

Ria Oomen-Ruijten, Olajos Péter, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik, 
Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Anne Laperrouze + Dagmar Roth-Behrendt 

módosítása

605. módosítás
53. cikk, (5) bekezdés a) pont

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

törölve

Er. en

Indokolás

A Bizottság javaslata az a) - f) pontokra: ezeket az anyagokat teljesen ki kell zárni a REACH 
hatálya alól, lásd a 2. cikket.

Ez a módosítás a 2., a 4. és a 8. cikkhez fűzött módosításokkal kapcsolatos.
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Jonas Sjöstedt módosítása

606. módosítás
53. cikk, (5) bekezdés a) pont

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

a) a 91/414/EGK irányelv hatálya alá tartozó 
aktív növényvédő szerekként történő 
felhasználás;

Er. en

Indokolás

A szigorú engedélyezési eljárás a REACH alapvető fontosságú része. Csak ez ösztönzi a 
gazdasági egységeket az innovációra, illetve arra, hogy alternatívákat keressenek a nagyon 
veszélyes vegyi anyagok felhasználására. A mentességek e listája nem fogadható el. Ha 
lényeges érvek szólnak egy anyag felhasználásának megengedése mellett, akkor engedélyezést 
lehet kérni.

Ria Oomen-Ruijten, Olajos Péter, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik, 
Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Anne Laperrouze + Dagmar Roth-Behrendt 

módosítása

607. módosítás
53. cikk, (5) bekezdés b) pont

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

törölve

Er. en

Indokolás

A Bizottság javaslata az a) - f) pontokra: ezeket az anyagokat teljesen ki kell zárni a REACH 
hatálya alól, lásd a 2. cikket.

Ez a módosítás a 2., a 4. és a 8. cikkhez fűzött módosításokkal kapcsolatos.

Jonas Sjösted módosítása

608. módosítás
53. cikk, (5) bekezdés b) pont
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b) a 98/8/EK irányelv hatálya alá tartozó 
biocid termékekben történő felhasználás;

b) a 98/8/EK irányelv hatálya alá tartozó 
aktív biocid termékekként történő 
felhasználás;

Er. en

Indokolás

A szigorú engedélyezi eljárás a REACH alapvető fontosságú része. Csak ez ösztönzi a 
gazdasági egységeket az innovációra, illetve arra, hogy alternatívákat keressenek a nagyon 
veszélyes vegyi anyagok felhasználására. A mentességek e listája nem fogadható el. Ha 
lényeges érvek szólnak egy anyag felhasználásának megengedése mellett, akkor engedélyezést 
lehet kérni.

Ria Oomen-Ruijten, Olajos Péter, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik, 
Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Anne Laperrouze + Dagmar Roth-Behrendt 

módosítása

609. módosítás
53. cikk, (5) bekezdés c) pont

c) a 2309/93 EGK rendeletben és a 
2001/82/EK, valamint a 2001/83/EK 
irányelvben meghatározott emberi és 
állatorvosi felhasználásra szolgáló 
gyógyászati termékekben történő 
felhasználások;

törölve

Er. en

Indokolás

A Bizottság javaslata az a) - f) pontokra: ezeket az anyagokat teljesen ki kell zárni a REACH 
hatálya alól, lásd a 2. cikket.

Ez a módosítás a 2., a 4. és a 8. cikkhez fűzött módosításokkal kapcsolatos.
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Ria Oomen-Ruijten, Olajos Péter, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik, 
Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Jonas Sjöstedt + Anne Laperrouze + Dagmar 

Roth-Behrendt módosítása

610. módosítás
53. cikk, (5) bekezdés d) pont

d) a 89/107/EGK irányelv hatálya alá 
tartozó élelmiszer-adalékanyagként történő 
felhasználások;

törölve

Er. en

Indokolás

Lásd a fenti indokolást.

Ria Oomen-Ruijten, Olajos Péter, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik, 
Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Anne Laperrouze + Dagmar Roth-Behrendt 

módosítása

611. módosítás
53. cikk, (5) bekezdés e) pont

e) a 70/524/EGK irányelv hatálya alá 
tartozó állati takarmányban adalékként 
történő felhasználások;

törölve

Er. en

Indokolás

Lásd a fenti indokolást.

Ria Oomen-Ruijten, Olajos Péter, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik, 
Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Anne Laperrouze + Dagmar Roth-Behrendt 

módosítása

612. módosítás
53. cikk, (5) bekezdés f) pont

f) az 1999/217/EK határozatban törölve
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meghatározott élelmiszerekben ízesítőként 
történő felhasználások;

Er. en

Indokolás

Lásd a fenti indokolást.

Jonas Sjöstedt + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Frédérique Ries, Chris 
Davies módosítása

613. módosítás
53. cikk, (5) bekezdés g) pont

g) helyszíni elkülönült köztes termékként 
vagy szállított elkülönült köztes termékként 
történő felhasználások;

törölve

Er. en

Indokolás

A szigorú engedélyezi eljárás a REACH alapvető fontosságú része. Csak ez ösztönzi a 
gazdasági egységeket az innovációra, illetve arra, hogy alternatívákat keressenek a nagyon 
veszélyes vegyi anyagok felhasználására. A mentességek e listája nem fogadható el. Ha 
lényeges érvek szólnak egy anyag felhasználásának megengedése mellett, akkor engedélyezést 
lehet kérni (Jonas Sjöstedt).

A nagyon veszélyes anyagok ismérveinek megfelelő köztes termékek jelentős negatív hatásokat 
okozhatnak és ezeket ezért nem szabad kizárni az engedélyezésből (Carl Schlyter és mások).

Fontos, hogy az érintett vegyi anyagok felhasználásának széles körét vegyük figyelembe, 
különösen olyan jogszabályokkal kapcsolatban, amelyek nem vizsgálják az anyagok 
környezeti hatásait, de vonatkoznak a kibocsátás és a kockázat egyéb lehetséges forrásaira. 
Például ki kell venni azt a szakaszt, amely szerint az elkülönült köztes termékeket nem lehet 
engedélyezés alá vonni, ugyanis a helyszíni, vagy helyszínen kívüli kibocsátások a szállítás 
során igen jelentősek lehetnek (53. cikk, (5) bekezdés g) pont) (Frédérique Ries és mások).
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Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato, Marcello 
Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestŕ, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo 

Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik módosítása

614. módosítás
53. cikk, (5) bekezdés g) pont

g) helyszíni elkülönült köztes termékként 
vagy szállított elkülönült köztes termékként 
történő felhasználások;

g) helyszíni elkülönült köztes termékként 
vagy szállított elkülönült köztes termékként 
történő felhasználások, még az évi 1000 
tonnát meghaladó gyártott / importált 
mennyiségekben is;

Er. it

Indokolás

Azt határozza meg, hogy a szállított elkülönült köztes termékek esetében az évi 1000 tonnán 
felüli mennyiségekre szintén vonatkozik. Ez a módosítás a VII. cím (Engedélyezés) alatti 
cikkek egyéb módosításaival függ össze.

Jonas Sjöstedt módosítása

615. módosítás
53. cikk, (5) bekezdés h) pont

h) A 98/70/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben meghatározott motor 
üzemanyagként történő felhasználás;

törölve

Er. en

Indokolás

A szigorú engedélyezi eljárás a REACH alapvető fontosságú része. Csak ez ösztönzi a 
gazdasági egységeket az innovációra, illetve arra, hogy alternatívákat keressenek a nagyon 
veszélyes vegyi anyagok felhasználására. A mentességek e listája nem fogadható el. Ha 
lényeges érvek szólnak egy anyag felhasználásának megengedése mellett, akkor engedélyezést 
lehet kérni (Jonas Sjöstedt).
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Jonas Sjöstedt + Werner Langen módosítása

616. módosítás
53. cikk, (5) bekezdés i) pont

i) ásványolaj termékek mobil vagy fix 
tüzelőberendezéseiben tüzelőanyagként, és 
zárt rendszerekben tüzelőanyagokként 
történő felhasználások.

törölve 

Er. en

Indokolás

Lásd a fenti indokolást.

Ria Oomen-Ruijten, Olajos Péter, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik, 
Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, + Werner Langen + Anne Laperrouze módosítása

617. módosítás
53. cikk, (5) bekezdés ia) pont (új)

ia) Bejegyzésre nem kötelezett anyagok.

Er. en

Indokolás

Új pont (i a): az engedélyezési eljárásnak csak a bejegyzett anyagokra kell korlátozódnia. 
Ezért a bejegyzésre vonatkozó mentességeknek az engedélyezésre is vonatkozniuk kell.

Az engedélyezési eljárást csak a bejegyzett anyagokra kell korlátozódni. A bejegyzés alól 
mentesült anyagoknak ezért az engedélyezési követelmény alól is mentesülniük kell.

Robert Sturdy módosítása

618. módosítás
53. cikk, (5) bekezdés ia) pont (új)

ia) ásványi anyagok, ércek, dúsított ércek és 
ötvözetek felhasználása szállítás vagy 
feldolgozás során olyan létesítményekben, 
amelyekre a 96/61/EK irányelv vonatkozik, 
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illetve amelyek esetében a munkavállalók 
és a lakosság egészségének védelmében 
közösségi jogszabályokat is alkalmazni kell, 
kivéve az olyan anyagokat, amelyekre 
különös vegyi rendelet vonatkozik.

Er. en

Indokolás

Az olyan érceket, dúsított érceket és ötvözeteket, amelyek nem jelentenek veszélyt a 
közegészségügyre vagy a környezetre, mentesíteni kell a bejegyzési és engedélyezési 
követelmények alól. Természetes előfordulásuk miatt sem a bejegyzés, sem pedig az 
engedélyezés nem érintené az ásványi anyagokban lévő veszélyes anyagok jelenlétét vagy 
szintjét. A bejegyzési követelmények közül történő kivétel nem enyhítené az adminisztratív 
terhet, ugyanis e tervezet szerint a bejegyzés alóli mentesség nem jelent automatikusan 
engedélyezés alóli mentességet is.

John Bowis, Ria Oomen-Ruijten módosítása

619. módosítás
53. cikk, (5) bekezdés ia) pont (új)

ia) fémek tömör formában történő 
felhasználásai (beleértve az ötvözetként 
történő felhasználást is), amelyek 
összhangban vannak a címkézés alóli 
mentesítéssel a 67/548/EGK irányelv VI. 
mellékletének 8.3 és 9.3 pontjai értelmében.

Er. en

Indokolás

Jellege miatt a “tömör formában” lévő legtöbb fém és ötvözet (szemben például a porított 
formával) csak korlátozott mértékben jelent kockázatot. Ezért ezeknek egyszerűsített eljárás 
keretében kell vizsgálatra jogosultaknak lenniük, kivéve, ha vannak potenciális kockázatokra 
utaló olyan jelek, amelyek indokolják a részletesebb értékelést. Egy egyszerűsített rendszer 
nélkül a fémek, különösen (kb. 30 000-féle különböző) ötvözet formájában történő széles körű 
felhasználása ellehetetlenítené az engedélyezési folyamatot.
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Anja Weisgerber módosítása

620. módosítás
53. cikk, (5) bekezdés ia) pont (új)

a) a 91/157/EK irányelv hatálya alá tartozó 
akkumulátorokban történő felhasználás;

Er. de

Indokolás

Az akkumulátorokban történő anyagok felhasználását a VIII. cím és a 91/157/EK irányelv 
már szabályozza, ezért ezeket mentesíteni kell az engedélyezési eljárás alól.

Chris Davies + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller módosítása

621. módosítás
53. cikk, (5) bekezdés, új albekezdés

Amennyiben ezek az intézkedések legalább 
olyan szigorú ellenőrzést biztosítanak, mint 
a VII. cím keretében lefektetett 
intézkedések.

Er. en

Indokolás

Fontos, hogy az érintett vegyi anyagok felhasználásának széles körét vegyük figyelembe, 
különösen olyan jogszabályokkal kapcsolatban, amelyek nem vizsgálják az anyagok 
környezeti hatásait, de vonatkoznak a kibocsátás és a kockázat egyéb lehetséges forrásaira. 
Például ki kell venni azt a szakaszt, amely szerint az elkülönült köztes termékeket nem lehet 
engedélyezés alá vonni, ugyanis a helyszíni, vagy helyszínen kívüli kibocsátások a szállítás 
során igen jelentősek lehetnek (53. cikk (5) bekezdés g) pont).
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Johannes Blokland módosítása

622. módosítás
53. cikk, (5a) bekezdés (új)

(5a) A gyártó, az importőr, vagy az 
feldolgozási lánc következő szintjén lévő 
felhasználó kijelölhet egy olyan harmadik 
felet, aki a gyártó, az importőr, vagy az 
feldolgozási lánc következő szintjén lévő 
felhasználó javára köteles betartani a jelen 
címből eredő kötelezettségeket.

Er. nl

Indokolás

Ez a módosítás biztosítja, hogy igénybe lehessen venni egy harmadik felet.

Johannes Blokland módosítása

623. módosítás
53. cikk, (5b) bekezdés (új)

5b. Az (1) és (2) bekezdéseket nem kell 
alkalmazni olyan ásványi anyagok, ércek, 
dúsított ércek és ötvözetek esetében, 
amelyek szállítása vagy feldolgozása olyan 
létesítménybe / létesítményekben történik, 
amelyek a 96/61/EK irányelv hatálya alá 
esnek. 

Er. nl

Indokolás

Az ásványi anyagokat, érceket, dúsított érceket és ötvözeteket mentesíteni kell az 
engedélyezési követelmény alól.
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Dan Jørgensen, Åsa Westlund és Riitta Myller módosítása

624. módosítás
53. cikk, (6) bekezdés

(6) Az olyan anyagok esetében, amelyek 
csak azért esnek az engedélyeztetési 
kötelezettség alá, mert megfelelnek az 54. 
cikk a), b) és c) pontjaiban szereplő 
ismérveknek, vagy mert az 54. cikkel 
összhangban őket csak az emberi 
egészségre jelentett veszélyek miatt 
határozták meg, e cikk (1) és (2) bekezdései 
nem vonatkoznak az alábbi 
felhasználásokra:

törölve

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

a) a 89/109/EGK irányelv hatálya alá 
tartozó élelmiszerrel érintkező termékekben 
történő felhasználások;

Er. en

Indokolás

Az engedélyezési eljárás alóli általános mentességet nem szabad megengedni, ugyanis ez azt 
jelenti, hogy az ilyen felhasználás előnyeinek vagy hátrányainak bármilyen eset-specifikus 
értékelése, vagy a lehetséges alternatívák rendelkezésre állásának értékelése nélkül tesszük 
lehetővé az engedélyezést. Ez két olyan lényeges elemet von ki a folyamatból, amelyet az 
engedélyezésnek kellene bevezetnie: a további felhasználás indokolását és a döntéshozatal 
átláthatóságát.

Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, 
Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, 

Cristiana Muscardini, Sergio Berlato módosítása

625. módosítás
53. cikk, (6) bekezdés, bevezető rész

(6) Az olyan anyagok esetében, amelyek 
csak azért esnek az engedélyeztetési 

(6) Az olyan anyagok esetében, amelyek 
csak azért esnek az engedélyeztetési 
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kötelezettség alá, mert megfelelnek az 54. 
cikk a), b) és c) pontjaiban szereplő 
ismérveknek, vagy mert az 54. cikkel 
összhangban őket csak az emberi 
egészségre jelentett veszélyek miatt 
határozták meg, e cikk (1) és (2) bekezdései 
nem vonatkoznak az alábbi 
felhasználásokra:

kötelezettség alá, mert az emberi egészségre 
jelentett veszélyek miatt felelnek meg az 54. 
cikk a), b) és c) pontjaiban szereplő 
ismérveknek, (törlés), e cikk (1) és (2) 
bekezdései nem vonatkoznak az alábbi 
felhasználásokra:

Er. it

Indokolás

Nincsenek ismérvek az endokrin zavarokat okozó jellemzők meghatározására. Az 54. cikk d) 
és e) pontjaiban meghatározott okokat kiegészítő további okokat tudományos bizonyíték 
alapján kell meghatározni, hogy ne lehessen önkényes határozatokat hozni. Ezen túlmenően a 
b) pontban megjelölt anyagokat már kizárták a 2. cikkhez tartozó módosításban. Ezen felül a 
vonatkozó és kellőképpen integrált, vertikális rendeletek által már szabályozott anyagokat ki 
kell zárni a REACH irányelv hatálya alól. Ez a módosítás a VII. cím (Engedélyezés) alatti 
cikkek egyéb módosításaival függ össze.

Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, 
Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, 

Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Dagmar Roth-Behrendt módosítása

626. módosítás
53. cikk, (6) bekezdés b) pont

b) a 89/109/EGK irányelv hatálya alá 
tartozó élelmiszerrel érintkező termékekben 
történő felhasználások; 

törölve

Er. it

Indokolás

Nincsenek ismérvek az endokrin megszakítási tulajdonságok meghatározására. Az 54. cikk d) 
és e) pontjaiban meghatározott okokat kiegészítő további okokat tudományos bizonyíték 
alapján kell meghatározni, hogy ne lehessen önkényes határozatokat hozni. Ezen túlmenően a 
b) pontban megjelölt anyagokat már kizárták a 2. cikkhez tartozó módosításban. Ezen felül a 
vonatkozó és kellőképpen integrált, vertikális rendeletek által már szabályozott anyagokat ki 
kell zárni a REACH irányelv hatálya alól. Ez a módosítás a VII. cím (Engedélyezés) alatti 
cikkek egyéb módosításaival függ össze(Marcello Vernola és mások).
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A 2. cikkhez javasolt változtatások következménye (Dagmar Roth-Behrendt)

Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký módosítása

627. módosítás
53. cikk, (7) bekezdés, bevezető rész

Az (1) és a (2) bekezdés nem vonatkozik az 
anyagok felhasználására, ha azok 
készítményekben vannak jelen: 

Az (1) és a (2) bekezdés nem vonatkozik az 
anyagok felhasználására, ha azok 
készítményekben vagy árucikkekben 
vannak jelen:

Er. en

Indokolás

Az árucikkekben lévő anyagokkal kapcsolatban a koncentrációs limiteket is szerepeltetni kell. 
A javaslat árucikkekben lévő anyagokkal szembeni megkülönböztetését toxikológiai és öko-
toxikológiai ismérvek nem igazolják. Ezen túlmenően, a készítményekben lévő anyagoktól 
eltérően, az árucikkekben lévő anyagok expozíciójának egy kivonási közegre is szükség van, 
ily módon az expozíció tovább korlátozódik. 

Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, 
Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, 

Cristiana Muscardini, Sergio Berlato módosítása

628. módosítás
53. cikk, (7) bekezdés a) pont

a) az 54. cikk d), e) és f) pontjaiban 
hivatkozott anyagokra, 0,1 % koncentrációs 
határ alatt; 

a) az 54. cikk d) és e) pontjaiban hivatkozott 
anyagokra, 0,1 % koncentrációs határ alatt; 

Er. it

Indokolás

Az 54. cikk d) és e) pontjaiban meghatározott okokat kiegészítő további okokat tudományos 
bizonyíték alapján kell meghatározni, hogy ne lehessen önkényes határozatokat hozni. Ez a 
módosítás a VII. cím (Engedélyezés) alatti cikkek egyéb módosításaival függ össze.
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Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, 
Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, 
Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Werner Langen + Anne Laperrouze módosítása

629. módosítás
53. cikk, (7a) bekezdés (új)

(7a) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni 
akkor, amikor egy anyagot magában, olyan 
készítményben, vagy árucikkben 
használnak fel, amely megfelel a XVI. vagy 
a XVII. mellékletben felsorolt feltételeknek 
és korlátozásoknak.

Er. it

Indokolás

Ez a módosítás azt tisztázza, hogy az EU Miniszteri Tanácsa és az Európai Parlament 
76/69/EGK irányelv alapján már meghozott határozatai, vagy a Bizottság által a 130. cikkben 
(komitológia) leírt eljárás alapján a jövőben meghozandó határozatai már nem képezhetik 
további megbeszélések tárgyát. Nem szabad a Bizottság belátására hagyni a döntést arról, 
hogy kell-e és milyen mértékben mentesíteni a már szabályozott anyagokat és 
felhasználásokat. Ez a módosítás a VII. cím (Engedélyezés) alatti cikkek egyéb módosításaival 
függ össze (Marcello Vernola és mások + Alessandro Foglietta és mások).

A javasolt új 53. cikk (8) bekezdése azt tisztázza, hogy a Tanács és a Parlament a 76/69/EGK 
irányelv alapján már meghozott határozatait, vagy a Bizottság által a 130. cikkben 
(komitológia) leírt eljárás alapján a jövőben meghozandó határozatait nem lehet újra 
megvitatni. Nem szabad a Bizottság belátására hagyni a döntést arról, hogy kell-e és milyen 
mértékben mentesíteni e rendelkezések alól a jogszabályokban már szabályozott anyagokat és 
felhasználásokat. (Werner Langen)

Carl Schlyter, Caroline Lucas és Hiltrud Breyer módosítása

630. módosítás
53a. cikk, (új)

53a. cikk
A XIII(a) melléklet azon anyagok listája, 
amelyekről ismert, hogy az engedélyezési 
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eljárás folyamán megfelelnek az 54. cikk 
ismérveinek. Az engedélyezési eljárás 
megkezdését követően, az anyagokat az 55. 
cikk (1) bekezdésében leírt eljárásnak 
megfelelően a XIII(b). mellékletben 
sorolják fel. 

Er. en

Indokolás

Az átláthatóság fokozása, a feldolgozási lánc következő szintjén lévő felhasználók által vállalt 
önkéntes intézkedések, valamint a biztonságosabb alternatívák keresésére irányuló innováció 
ösztönzésére a nagyon nagyfokú veszélyesség ismérveinek megfelelő valamennyi anyagot 
azonnal fel kell venni az engedélyezésre kijelölt anyagok listájába (=XIII(a). melléklet). 

Ezután, az ügynökség rangsorolását követően, az anyagokat a XIII(b) listába kell áttenni, 
amely meghatározza a megszűnési időpontokat, illetve határidőket az alkalmazásokra és az 
engedélyezésre vonatkozóan.

Guido Sacconi módosítása

631. módosítás
53a. cikk, (új)

53a. cikk
Az engedélyköteles anyagok listája

A XIII. melléklet tartalmazza az 
engedélyköteles anyagok listáját; a XIIIa. 
melléklet pedig azokat az anyagokat sorolja 
fel, amelyeket benyújtottak engedélyezésre, 
és amelyek esetében az eljárás folyamatban 
van. Az engedélyezési eljárás 
befejeződésekor az anyagokat felveszik a 
XIIIb. mellékletbe az 55. cikk (1) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban. Ezek a listák hozzáférhetőek 
lesznek a lakosság számára az Ügynökség 
weboldalán.

Er. it
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Indokolás

A jelentéstervezet 51. módosítását egészíti ki. A listáknak a közvélemény számára történő 
hozzáférhetővé tétele még átláthatóbbá teszi az engedélyezési folyamatot, és ugyancsak 
lehetővé teszi a kereskedők számára a hatékonyabb készletgazdálkodást. Ez által szintén 
megelőzhető, hogy tiltott vegyipari termékek maradjanak a piacon.

Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer módosítása

632. módosítás
54. cikk, bevezető rész

A következő anyagokat lehet felvenni a 
XIII. mellékletbe összhangban az 55. 
cikkben megállapított eljárással:

A meglévő vagy jövőbeli korlátozások 
sérelme nélkül a következő anyagokat kell
felvenni a XIIIa. mellékletbe az 56. cikkben 
megállapított eljárással összhangban:

Er. en

Indokolás

Részben az új 53a. cikk módosításaival függ össze.

Tekintettel a jelöltlista bevezetésére, a listába történő felvétel eljárását módosítani kell.

Guido Sacconi módosítása

633. módosítás
54. cikk, bevezető rész

A következő anyagokat lehet felvenni a 
XIII. mellékletbe összhangban az 55. 
cikkben megállapított eljárással:

A következő anyagokat kell felvenni a 
XIIIa. mellékletbe összhangban az 56. 
cikkben megállapított eljárással:

Er. it

Indokolás

Az előadó 52. módosításának megfelelő részét váltja fel.

Holger Krahmer + Horst Schnellhardt + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 

Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Liam 
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Aylward + Anne Laperrouze módosítása

634. módosítás
54. cikk a) pont

a) anyagok, amelyek a 67/548/EGK 
irányelvvel összhangban eleget tesznek az 1. 
vagy 2. kategóriájú karcinogénként történő 
osztályozás ismérveinek;

a) anyagok, amelyeket a 67/548/EGK 
irányelvvel összhangban 1. vagy 2. 
kategóriájú karcinogénként osztályoznak;

Er. en

Indokolás

A tervezés biztonságának fokozása érdekében az olyan anyagokat kell engedélyezés alá vonni, 
amelyeket osztályoztak, vagy amelyeket legalább alapos tudomány vizsgálatnak vetettek alá 
(Holger Krahmer).

Egy anyag engedélyezése előtt jogilag kötelező erejű határozatot kell hozni osztályozásáról 
(egy olyan harmonizált osztályozási határozat alapján, amely a 1. vagy 2. CMR kategóriákba 
sorolja be az adott anyagot). Egyébként a tagállam az anyagok 1. vagy 2. CMR kategóriák 
szerinti osztályozásáért felelős bizottságának / bizottságainak határozatait érvénytelenítik. 
Jogbiztonságot kell teremteni, különösen a világkereskedelem vonatkozásában. Ez a 
módosítás a VII. cím (Engedélyezés) alatti cikkek egyéb módosításaival függ össze 
(Alessandro Foglietta és mások + Marcello Vernola és mások).

Egy anyag engedélyezése előtt jogilag kötelező erejű határozatot kell hozni osztályozásáról 
egy olyan szabványos osztályozási határozat alapján, amely a 1. vagy 2. CMR kategóriákba 
(EU, vagy a jövőben GHR) sorolja be az adott anyagot, egyébként a tagállam anyagok 1., 2. 
és 3. CMR kategóriák szerinti osztályozásáért felelős bizottságának / bizottságainak 
határozatait figyelmen kívül hagyják. Jogbiztonságot kell teremteni, beleértve a 
világkereskedelem vonatkozását is (Horst Schnellhardt).

A REACH működéséhez alapvető fontosságú, hogy az engedélyezés csak azokra a vegyi 
anyagokra összpontosítson, amelyekről tudományosan kimutatták, hogy káros hatással 
vannak az emberi egészségre és a környezetre. Az engedélyezést csak azokra a vegyi 
anyagokra kell alkalmazni, amelyek a bejegyzés során dokumentált várható felhasználásaik 
alapján tényleges kockázatot jelentenek. Annak az egyszerű ténynek, hogy egy vegyi anyag 
eredendően veszélyes, nem szabad kiváltani, illetve beindítani az engedélyezéssel kapcsolatos 
költségeket és bürokráciát, kivéve, ha a feldolgozási lánc következő szintjén történő javasolt 
vagy várható felhasználás tényleges veszélyt jelent. 

Ezért feltétlenül szükséges, hogy a magas szinten ellenőrzött vagy alacsony expozíciójú / 
alacsony kockázatú ipari folyamatokban felhasznált vegyi anyagokat engedélyezzék. Az 
említett anyagok felhasználása csekély kockázatot, vagy pedig semmilyen kockázatot nem 
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jelent a munkavállalókra, a lakosságra vagy a környezetre. A REACH működőképességének 
javítása érdekében az engedélyezett „megfelelően ellenőrzött” kockázatokat pontosan meg 
kell határozni, hogy szerepeltetni lehessen az alacsony expozíciót jelentő / alacsony kockázatú 
ipari folyamatokat (Liam Aylward). 
Egy anyag engedélyezése előtt jogilag kötelező erejű határozatot kell hozni osztályozásáról 
egy olyan szabványos osztályozási határozat alapján, amely a 1. vagy 2. CMR kategóriákba 
(EU, vagy a jövőben GHS) sorolja be az adott anyagot. Egyébként a tagállam az anyagok 1., 
2. és 3. CMR kategóriák szerinti osztályozásáért felelős bizottságának / bizottságainak 
határozatait figyelmen kívül hagyják. Jogbiztonságot kell teremteni, különösen a 
világkereskedelem vonatkozásában.

Az a) – e) bekezdésekben hivatkozott anyagokon túlmenő egyéb anyagok szerepeltetése se nem 
lehetséges, se nem szükséges. Ez önkényes ismérveken alapuló engedélyezési eljárást váltana 
ki, amely jogbizonytalanságot okozna. (Anne Laperrouze)

Holger Krahmer + Horst Schnellhardt + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 

Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Liam 
Aylward + Anne Laperrouze módosítása

635. módosítás
54. cikk b) pont

b) azon anyagok, amelyek a 67/548/EGK 
irányelvvel összhangban eleget tesznek az 1. 
vagy 2. kategóriájú mutagénként történő 
osztályozás ismérveinek;

b) azon anyagok, amelyeket a 67/548/EGK 
irányelvvel összhangban 1. vagy 2. 
kategóriájú mutagénként osztályoznak;

Er. en

Indokolás

Lásd a fenti indokolást.

Holger Krahmer + Horst Schnellhardt + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 

Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Liam 
Aylward + Anne Laperrouze módosítása

636. módosítás
54. cikk c) pont
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c) azon anyagok, amelyek a 67/548/EGK 
irányelvvel összhangban eleget tesznek az 1. 
vagy 2. kategóriájú reprodukciót károsító 
anyagként történő osztályozás ismérveinek;

c) azon anyagok, amelyeket a 67/548/EGK 
irányelvvel összhangban 1. vagy 2. 
kategóriájú reprodukciót károsító anyagként 
osztályoznak;

Er. en

Indokolás

Lásd a fenti indokolást.

Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer módosítása

637. módosítás
54. cikk ca) pont (új)

ca) azok az anyagok, amelyek a 
67/548/EGK irányelvvel összhangban 
eleget tesznek az érzékenyítő anyagként 
történő osztályozás ismérveinek;

Er. en

Indokolás

Az érzékenyítő és erősen krónikus toxicitású anyagokat az engedélyezés hatálya alá kell 
vonni.

Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer módosítása

638. módosítás
54. cikk cb) pont (új)

cb) azok az anyagok, amelyek a 
67/548/EGK irányelvvel összhangban 
eleget tesznek az ártalmas anyagként 
történő osztályozás ismérveinek és 
belégzéskor nagyon jelentős krónikus 
toxicitással rendelkeznek (T, R 48);

Er. en
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Indokolás

Az érzékenyítő és erősen krónikus toxicitású anyagokat az engedélyezés hatálya alá kell 
vonni.

Johannes Blokland módosítása

639. módosítás
54. cikk d) pont

d) azok az anyagok, amelyek tartósan 
megmaradók, biológiailag felhalmozódóak 
és mérgezőek a XII. mellékletben 
megállapított kritériumokkal összhangban ;

d) nagyon veszélyes anyagok;

Er. nl

Indokolás

A PBT és a vPvB anyagok nagyon veszélyes anyagok.

Johannes Blokland + Liam Aylward módosítása

640. módosítása
54. cikk e) pont

e) azok az anyagok, amelyek nagyon 
tartósan megmaradók, és biológiailag 
nagyon felhalmozódó képességűek a XII. 
mellékletben megállapított kritériumokkal 
összhangban;

törölve

Er. en

Indokolás

Az 54. cikk hat olyan vegyi anyag kategóriát sorol fel, amelyek engedélykötelesek. Az 
engedélyköteles vegyi anyagok utolsó két kategóriája világos és pontos ismérvek szerint nem 
felel meg annak a szabványnak, hogy negatív hatással bír az emberi egészségre és a 
környezetre, ezért őket törölni kell.
A nagyon tartósan megmaradó és biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) vegyi anyagok 
54. cikk e) pontban történő felsorolása csak ezen anyagok fiziko-kémiai jellemzőin alapul. A 
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vPvB kategória szerepeltetése korlátozná azokat az anyagokat, amelyek esetében nincsenek az 
emberi egészségre vagy a környezetre gyakorolt negatív hatásokról szóló megállapítások. 
(Bizonyos esetekben, mint például a csontokban és a fogakban lévő kalcium esetében a 
biológiai felhalmozódás és a tartósan megmaradás kívánatosak.) Az 54. cikk e) pontja sokkal 
messzebb megy el, mint amennyi szükséges és megfelelő a jogszabályok céljainak eléréséhez, 
ezért ezt, mint aránytalan és a közrenddel ellentétes rendelkezést, törölni kell (Liam Aylward).
De PBT- en vPvB stoffen vallen onder de stoffen van zeer ernstige zorg (Johannes Blokland).

Anne Laperrouze módosítása

641. módosítás
54. cikk e) pont

e) azok az anyagok, amelyek nagyon 
tartósan megmaradók, és biológiailag 
nagyon felhalmozódó képességűek a XII. 
mellékletben megállapított kritériumokkal 
összhangban;

e) azok az anyagok, amelyek nagyon 
tartósan megmaradók, biológiailag nagyon 
felhalmozódó képességűek és nagyon 
toxikusak a XII. mellékletben megállapított 
kritériumokkal összhangban;

Er. fr

Indokolás

Az engedélyezésre történő benyújtás előtt az anyagoknak az (EU vagy a jövőben a Globális 
Harmonizált Rendszer) osztályozással kapcsolatos kötelező erejű határozat tárgyává kell 
válniuk. Egyénként az osztályozásért közösségi szinten felelős szerveket elkerülnék.
Mindennemű jogbizonytalanságot el kell kerülni, különösen a világkereskedelem 
vonatkozásában.
Az a) – e) bekezdésekben hivatkozott anyagokon túlmenő egyéb anyagok szerepeltetése se nem 
lehetséges, se nem szükséges. Ez önkényes ismérveken alapuló engedélyezési eljárást váltana 
ki, amely jogbizonytalanságot okozna.

Liam Aylward + Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, 
Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik +Alessandro Foglietta, Adriana Poli 

Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Anne Laperrouze módosítása

642. módosítás
54. cikk f) pont
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f) anyagok, mint például azok, amelyeknek 
endokrin zavarokat okozó tulajdonságaik 
vannak, vagy azok, amelyek tartósan 
megmaradók, biológiailag felhalmozódóak 
és mérgezőek (PBT), vagy nagyon tartósan 
megmaradók és biológiailag nagyon 
felhalmozódóak (vPvB), amelyek nem 
felelnek meg a d) és e) pontok feltételeinek, 
és amelyeket úgy azonosítottak, mint 
amelyek komoly és visszafordíthatatlan 
károkat okoznak az emberi egészségben és 
a környezetben, és amelyek esetről esetre 
egyenértékűek az a) - e) pontokban felsorolt 
egyéb anyagokkal, összhangban az 56. 
cikkben megállapított eljárással.

törölve

Er. en

Indokolás

Az 54. cikk f) pontja az „egyenértékűen” veszélyes anyagokat eseti alapon korlátozza. 
Objektív ismérvektől megfosztva, ezt a pontot a tagállamok úgy vehetnék igénybe, hogy a 
politikai okokból célba vett vegyi anyagokat csekély tudományos alap mellett, vagy ezek 
nélkül vonnák a korlátozást jelentő engedélyeztetés alá.  Az 54. cikk f) pontja a hatáskör 
kifejezett és nem helyénvaló átruházása. Ezen túlmenően az objektív ismérvek hiánya és az 
eseti döntéshozatali folyamat nyomán a szabályozott közösség nem tudná eldönteni, hogy az 
adott anyag engedélyköteles vagy sem. Ily módon az 54. cikk f) pontja nem biztosítja a 
jogalkotás számára alapvető fontosságú jogbiztonságot és ezért törölni kell (Liam Aylward).

Nincsenek ismérvek az endokrin zavarokat okozó jellemzők meghatározására. Az 54. cikk d) 
és e) pontjaiban meghatározott okokat kiegészítő további okokat tudományos bizonyíték 
alapján kell meghatározni, hogy ne lehessen önkényes határozatokat hozni. Ez a módosítás a 
VII. cím (Engedélyezés) alatti cikkek egyéb módosításaival függ össze. (Marcello Vernola és 
mások + Alessandro Foglietta és mások)

Egy anyag engedélyezése előtt kötelező erejű határozatot kell hozni osztályozásáról egy olyan 
szabványos osztályozási határozat alapján, amely a 1. vagy 2. CMR kategóriákba (EU, vagy a 
jövőben GHR) sorolja be az adott anyagot, egyébként a tagállam anyagok 1., 2. és 3. CMR 
kategóriák szerinti osztályozásáért felelős bizottságának / bizottságainak határozatait 
figyelmen kívül hagyják. Jogbiztonságot kell teremteni, különösen a világkereskedelem 
vonatkozásában.

Az a) – e) bekezdésekben hivatkozott anyagokon túlmenő egyéb anyagok szerepeltetése se nem 
lehetséges, se nem szükséges. Ez önkényes ismérveken alapuló engedélyezési eljárást váltana 
ki, amely jogbizonytalanságot okozna. (Anne Laperrouze)
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Holger Krahmer módosítása

643. módosítás
54. cikk f) pont

f) anyagok, mint például azok, amelyeknek 
endokrin zavarokat okozó tulajdonságaik 
vannak, vagy azok, amelyek tartósan 
megmaradók, biológiailag felhalmozódóak 
és mérgezőek (PBT), vagy nagyon tartósan 
megmaradók és biológiailag nagyon 
felhalmozódóak (vPvB), amelyek nem 
felelnek meg a d) és e) pontok feltételeinek,
és amelyeket úgy azonosítottak, mint 
amelyek komoly és visszafordíthatatlan 
károkat okoznak az emberi egészségben és a 
környezetben, és amelyek esetről esetre 
egyenértékűek az a) - e) pontokban felsorolt 
egyéb anyagokkal, összhangban az 56. 
cikkben megállapított eljárással.

f) azokat az anyagokat, amelyeket úgy 
azonosítottak, mint amelyek komoly és 
visszafordíthatatlan károkat okoznak az 
emberi egészségben és a környezetben, és 
amelyek egyenértékűek az a) - e) pontokban 
felsorolt egyéb anyagokkal, eseti alapon és 
az 56. cikkben megállapított eljárással 
összhangban, valamint megfelelő 
tudományos értékelés alapján 
szerepeltethetők ezekben a pontokban.

Er. en

Indokolás

A tervezés biztonságának fokozása érdekében az olyan anyagokat kell engedélyezés alá vonni, 
amelyeket osztályoztak, vagy amelyeket legalább alapos tudomány vizsgálatnak vetettek alá.

Richard Seeber módosítása

644. módosítás
54. cikk f) pont

f) anyagok, mint például azok, amelyeknek 
endokrin zavarokat okozó tulajdonságaik 
vannak, vagy azok, amelyek tartósan 
megmaradók, biológiailag felhalmozódóak 
és mérgezőek (PBT), vagy nagyon tartósan 
megmaradók és biológiailag nagyon 
felhalmozódóak (vPvB), amelyek nem 
felelnek meg a d) és e) pontok feltételeinek,

f) azokat az anyagokat, amelyeket úgy 
azonosítottak, mint amelyek komoly 
kockázatokat és visszafordíthatatlan károkat 
okoznak az emberi egészségben és a 
környezetben, és amelyek egyenértékűek az 
a) - e) pontokban felsorolt egyéb 
anyagokkal, eseti alapon, az 56. cikkben 
megállapított eljárással összhangban és 
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és amelyeket úgy azonosítottak, mint 
amelyek komoly és visszafordíthatatlan 
károkat okoznak az emberi egészségben és 
a környezetben, és amelyek esetről esetre 
egyenértékűek az a) - e) pontokban felsorolt 
egyéb anyagokkal, összhangban az 56. 
cikkben megállapított eljárással.

megfelelő tudományos bizonyítékok alapján 
szerepeltethetők ezekben a pontokban.

Er. en

Indokolás

Az engedélyezés alá vonható anyagok tudományos és kockázati alapú értékelése nélkül ez a 
francia bekezdés önkényes ismérvek alapján az egész engedélyezési folyamatot nyitottá tenné, 
és ez által korlátozná a jogbiztonságot és aláásná a REACH egész filozófiáját. 

Jonas Sjöstedt módosítása

645. módosítás
54. cikk f) pont

f) anyagok, mint például azok, amelyeknek 
endokrin zavarokat okozó tulajdonságaik 
vannak, vagy azok, amelyek tartósan 
megmaradók, biológiailag felhalmozódóak 
és mérgezőek (PBT), vagy nagyon tartósan 
megmaradók és biológiailag nagyon 
felhalmozódóak (vPvB), amelyek nem 
felelnek meg a d) és e) pontok feltételeinek, 
és amelyeket úgy azonosítottak, mint 
amelyek komoly és visszafordíthatatlan 
károkat okoznak az emberi egészségben és 
a környezetben, és amelyek esetről esetre 
egyenértékűek az a) - e) pontokban felsorolt
egyéb anyagokkal, összhangban az 56. 
cikkben megállapított eljárással.

f) anyagok, mint például azok, amelyeknek 
endokrin zavarokat okozó tulajdonságaik 
vannak, vagy azok, amelyek tartósan 
megmaradók, biológiailag felhalmozódóak 
és mérgezőek (PBT), vagy nagyon tartósan 
megmaradók és biológiailag nagyon 
felhalmozódóak (vPvB), illetve amelyek 
nem felelnek meg a d) és e) pontok 
feltételeinek, és amelyeket úgy 
azonosítottak, mint amelyek esetről-esetre 
hasonló szintű veszélyt okoznak, mint az a) 
- e) pontokban felsorolt egyéb anyagok, 
összhangban az 56. cikkben megállapított 
eljárással.

Er. en

Indokolás

Ez a módosítás csökkenti azt a veszélyességi szintet, amellyel egy anyagnak kell rendelkeznie 
ahhoz, hogy lehetővé váljék a VIII. mellékletben történő szerepeltetése. Nem fogadható el az, 
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hogy az anyagnak visszafordíthatatlan hatásokkal kell rendelkeznie. Rugalmasabb 
megfogalmazást kell előnyben részesíteni.

Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer módosítása

646. módosítás
54. cikk f) pont

f) anyagok, mint például azok, amelyeknek 
endokrin zavarokat okozó tulajdonságaik 
vannak, vagy azok, amelyek tartósan 
megmaradók, biológiailag felhalmozódóak 
és mérgezőek (PBT), vagy nagyon tartósan 
megmaradók és biológiailag nagyon 
felhalmozódóak (vPvB), amelyek nem 
felelnek meg a d) és e) pontok feltételeinek, 
és amelyeket úgy azonosítottak, mint 
amelyek komoly és visszafordíthatatlan 
károkat okoznak az emberi egészségben és 
a környezetben, és amelyek esetről esetre 
egyenértékűek az a) - e) pontokban felsorolt 
egyéb anyagokkal, összhangban az 56. 
cikkben megállapított eljárással.

f) anyagok, mint például azok, amelyeknek 
endokrin zavarokat okozó tulajdonságaik 
vannak, vagy azok, amelyek tartósan 
megmaradók, biológiailag felhalmozódóak 
vagy mérgezőek (PBT), illetve amelyek nem 
felelnek meg a d) és e) pontok feltételeinek, 
de amelyeket úgy azonosítottak, mint 
amelyek esetről-esetre hasonló szintű 
veszélyt okoznak, mint az a) - e) pontokban 
felsorolt egyéb anyagok, összhangban az 56. 
cikkben megállapított eljárással.

Er. en

Indokolás

Részben az új 53a. cikk módosításaival függ össze.

Tekintettel a jelöltlista bevezetésére, a listába történő felvétel eljárását módosítani kell.

Az érzékenyítő és erősen krónikus toxicitású anyagokat az engedélyezés hatálya alá kell 
vonni.

Az f) bekezdés túlzottan korlátozó jellegű, ugyanis ahhoz, hogy ezek az anyagok 
engedélykötelessé váljanak, komoly és visszafordíthatatlan kárt ír elő. Ez ellentétes a 
megelőzés elvével. Az itt javasolt megfogalmazás összhangban van a vízről szóló 
keretirányelv elsőbbségi listájában szereplő veszélyes anyagok meghatározásával.
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Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, Françoise Grossetête, Eija-Riitta 
Korhola, Peter Liese, Anders Wijkman módosítása

647. módosítás
54. cikk fa) pont (új)

fa) anyagok, amelyeket a dohánytermékek 
gyártásával, kiszerelésével és értékesítésével 
kapcsolatban a tagállamok törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek 
közelítéséről szóló 2001/37 irányelv 2. cikk 
(1) bekezdésének és a 2. cikk (5) 
bekezdésének értelmében összetevőkként 
adnak hozzá dohánytermékekhez.

Er. en

Indokolás

Amint az expozíciós forgatókönyv, úgy a dohány adalékanyagaiból származó ártalmas 
hatások sem indokolják ezeknek az anyagoknak a bejegyzésre szóló kötelezettség alóli 
mentesítését.

Cristina Gutiérrez-Cortines módosítása

648. módosítás
54a. cikk, (új)

54a. cikk
A XIII. mellékletbe felveendő anyagok 
felülvizsgálata
Legkorábban hat évvel e rendelet hatályba 
lépését követően az Európai Bizottság 
felkéri az Egészségügyi és Környezeti 
Kockázatok Tudományos Bizottságát 
(EKKTB) mondjon véleményt arról, hogy 
szükséges-e további tudományos ismérveket 
hozzáadni e rendelet 54. cikkéhez és annak 
megfelelő mellékleteihez, és iránymutatást 
ad az ilyen ismérvekkel kapcsolatban. 
Az EKKTB véleménye alapján a Bizottság 
javaslatot készíthet az Európai Parlament 
és a Tanács számára az 54. cikkben 
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felsorolt kategóriák módosítására, hogy 
azok az azonos szintű veszélyt jelentő egyéb 
olyan anyagokra is vonatkozzanak, 
amelyek jellemzőit nemzetközileg igazolt 
tesztelési módszerek alkalmazásával világos 
tudományos ismérvek alapján lehet 
megállapítani. 

Er. en

Indokolás

Ennek a módosításnak a célja a jogbiztonság, valamint annak biztosítása, hogy az 
engedélyezési folyamat korlátozásai olyan anyagokra összpontosítanak, amelyek bizonyítottan 
káros hatással vannak az emberi egészségre és a környezetre, ha olyan világosan 
meghatározott tudományos ismérvek fényében vizsgáljuk őket, amelyeket nemzetközi szinten 
(pl. az OECD szintjén) is igazoltak. 

Richard Seeber módosítása

649. módosítás
55. cikk

Az anyagok felvétele a XIII. mellékletbe Az anyagok felsorolása a XIII. mellékletben

(1) Ha határozat születik arról, hogy egy, az 
54. cikkben említett anyag felvételre 
kerüljön a XIII. mellékletbe, akkor ennek a 
határozatnak összhangban kell lennie a 
130. cikk (3) bekezdésében említett 
eljárással. A határozatnak minden anyag 
tekintetében a következőket kell 
meghatároznia:

1. A XIII. melléklet sorolja fel azokat az 
engedélyezés iránti kérelmeken alapuló 
feltételeket, amelyek kijelölik az 
engedélyköteles anyagok forgalomba 
hozatalának és felhasználásának keretét. 

a) az anyag mibenléte;
b) az 54. cikkben említett anyag belső 
jellemzője (jellemzői);
c) átmeneti intézkedések:
i) az az időpont / azok az időpontok, 
amelytől / amelyektől számítva az anyag 
forgalomba hozatala és felhasználása tiltott 
lesz, hacsak nem történik meg ennek az 
anyagnak az engedélyezése (a 
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továbbiakban: „megszüntetési időpont”); 
ii) a megszűnési időpontot legalább 18 
hónappal megelőző olyan időpont, vagy 
időpontok, ameddig meg kell kapni a 
kérelmeket, ha a kérelmező folytatni 
szeretné az adott anyag felhasználását, 
illetve, ha a megszűnési időpontot követően 
is forgalomba szeretné azt hozni bizonyos 
felhasználások céljaira; ezt a folytatólagos 
felhasználást a megszűnési időpontot 
követően is mindaddig lehetővé teszik, amíg 
az engedélyezés iránti kérelemről határozat 
nem születik; 
d) amennyiben szükséges, felülvizsgálati 
időszakok bizonyos felhasználások 
esetében;
e) az engedélyezési követelmény alól 
mentesített felhasználások, vagy 
felhasználási kategóriák (ha vannak 
ilyenek), illetve az ilyen mentességek 
feltételei (ha vannak ilyenek);
2. Felhasználásokat vagy felhasználási 
kategóriákat mentesíteni lehet az 
engedélyezési követelmény alól. Az ilyen 
mentességek megállapítása során 
különösen az alábbi tényezőket kell 
figyelembe venni:

2. A XIII. mellékletben felsorolt feltételek 
alapján sem lehet felhasználni azokat az 
anyagokat, amelyek esetében a VIII. cím 
vagy más közösségi jogszabályok 
mindennemű felhasználást megtiltottak.

a) egyedi közösségi jogszabályok megléte, 
amelyek olyan minimális követelményeket 
határoznak meg az egészség vagy a 
környezet védelme tekintetében az adott 
anyag felhasználását illetően, mint például 
a foglalkozási expozíciós határértékek, 
kibocsátási határértékek, stb. 
b) meglévő jogi kötelezettségek megfelelő 
műszaki és vezetői intézkedések megtételére 
az adott anyag felhasználásával kapcsolatos 
vonatkozó egészségügyi, biztonsági és 
környezeti szabványok betartásának 
biztosítása érdekében. 
A mentességeket feltételekhez lehet kötni.
(3) Az anyagok XIII. mellékletbe történő 
felvételéről szóló határozat meghozatala 
előtt az Ügynökség javaslatot tesz az 
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elsőbbségi anyagok felvételére, és minden 
egyes anyagra vonatkozóan meghatározza 
az (1) bekezdésben megjelölt tételeket. 
Elsőbbséget rendszerint az alábbi 
jellemzőkkel rendelkező anyagoknak kell 
biztosítani: 
a) PBT vagy vPvB tulajdonságok;
b) széles körben elterjedt felhasználás; vagy
c) nagy volumenek.
A XIII. mellékletbe felvett anyagok száma 
és az (1) bekezdés alatt meghatározott 
időpontok ugyancsak figyelembe veszik az 
Ügynökségnek a kérelmek kezelésével 
kapcsolatos kapacitását a megadott 
időkeretek függvényében.
(4) Ajánlásának a Bizottsághoz történő 
megküldését megelőzően az Ügynökség az 
ajánlást saját webhelyén nyilvánosságra 
hozza, világosan megjelölve a közzététel 
napját. Az Ügynökség felhívja az összes 
érdekelt felet arra, hogy a közzétételtől 
számított három hónapon belül nyújtsanak 
be észrevételeket különösképpen az 
alábbiakkal kapcsolatban:
a) az 54. cikk d), e) és f) pontjaiban 
szereplő ismérvek teljesülése;
b) olyan felhasználások, amelyeket 
mentesíteni kell az engedélyeztetési 
kötelezettség alól.
A beérkezett észrevételek figyelembe vétele 
alapján az Ügynökség aktualizálja 
ajánlását.
5. Egy anyagnak a XIII. mellékletbe történt 
felvételét követően ezt az anyagot már nem 
vetik alá új korlátozásoknak a VIII. címben 
megjelölt eljárás keretében, amely cím az 
emberi egészségre vagy a környezetre nézve 
jelentkező azon kockázatokra vonatkozik, 
amelyek az anyag felhasználásából 
származnak a XIII. mellékletben 
meghatározott belső tulajdonságok 
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következtében. 
6. Nem veszik fel a XIII. mellékletbe, illetve 
törlik belőle azokat az anyagokat, amelyek 
esetében a VIII. cím vagy más közösségi 
jogszabályok mindennemű felhasználást 
megtiltottak.

Er. de

Indokolás

Az engedélyezési követelményt nem felsorolásra, hanem a meghatározott veszélyes 
tulajdonságokra kell alapozni: nem csupán az valószínűtlen, hogy egy felsorolás új 
megállapításokat tárjon fel, de az is biztos, hogy ez igen sok időt és erőforrást igényel.  Egy 
ilyen módszer teljesen hatástalannak tűnik.

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

650. módosítás
55. cikk, (1) bekezdés, bevezető rész

(1) Ha határozat születik arról, hogy egy az 
54. cikkben említett anyag felvételre 
kerüljön a XIII. mellékletbe, akkor ennek a 
határozatnak összhangban kell lennie a 130. 
cikk (3) bekezdésében említett eljárással. A 
határozatnak minden anyag tekintetében a 
következőket kell meghatároznia:

(1) Ha határozat születik arról, hogy egy az 
54. cikkben említett olyan anyag kerüljön 
felvételre a XIII. mellékletbe, amelynek 
bejegyzésére a II. cím alapján már 
korábban sor került, akkor ennek a 
határozatnak összhangban kell lennie a 130. 
cikk (3) bekezdésében említett eljárással. A 
határozatnak minden anyag tekintetében a 
következőket kell meghatároznia:

Er. it

Indokolás

Az engedélyeztetés csak a bejegyzett anyagokra kell, hogy vonatkozzék. Nem bejegyzett 
anyagokat semmilyen esetben sem lehet gyártani vagy importálni. Ezeknek az anyagoknak a 
felvétele megvalósíthatatlanná tenné a rendszert. Ez a módosítás a VII. cím (Engedélyezés) 
alatti cikkek egyéb módosításaival függ össze.
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Johannes Blokland módosítása

651. módosítás
55. cikk, (1) bekezdés a) pont

a) az anyag mibenléte; a) az anyag mibenléte, összhangban a IV. 
melléklet 2.1 és 2.2 pontjaival.

Er. nl

Indokolás

Az anyag határozatban szerepeltetendő mibenlétét világosan jelezni kell. A IV. melléklet 
világosan megjelöli egy-egy anyag mibenlétét. 

Dorette Corbey módosítása

652. módosítás
55. cikk, (1) bekezdés d) pont

d) amennyiben szükséges, felülvizsgálati 
időszakok bizonyos felhasználások esetében;

d) felülvizsgálati időszakok valamennyi
felhasználás esetében, amely időszak nem 
haladhatja meg a 3 évet;

Er. en

Indokolás

Ez a módosítás az előadó 55. módosításában szereplő megközelítésmódját van hivatva 
megerősíteni. A biztonságosabb alternatívák vagy technológiák kifejlesztésének függvényében 
minden engedély esetében egy maximum 3 éves időbeli korlátozást kell alkalmazni.  
Rendszeres felülvizsgálati időszakok nélkül eltűnik az ösztönzés, amely innovációra és a 
biztonságosabb módszerek kidolgozására sarkallna.

Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller módosítása

653. módosítás
55. cikk, (1) bekezdés d) pont

d) amennyiben szükséges, felülvizsgálati d) felülvizsgálati időszakok valamennyi
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időszakok bizonyos felhasználások esetében; felhasználás esetében, amely időszak nem 
haladja meg az 5 évet;

Er. en

Indokolás

Ésszerű dolog, hogy valamennyi kiadott engedély ideiglenes legyen, ugyanis az időszakos 
felülvizsgálat lehetővé teszi (és bátorítja) a műszaki fejlődéshez történő alkalmazkodást (pl. a 
veszélyekkel, expozícióval kapcsolatos új információk figyelembe vétele, a társadalmi-
gazdasági előnyök és az alternatívák rendelkezésre állása révén). Minden engedélynek időben 
korlátozott érvényűnek kell lennie, és a felülvizsgálatra legalább 5 évente sort kell keríteni a 
biztonságosabb alternatívák vagy technológiák fejlettségi állapotának függvényében. 
Rendszeres felülvizsgálati időszakok nélkül elvész az a lendület, amely a biztonságosabb 
alternatívákra irányuló innovációt ösztönzi.

Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Dorette Corbey módosítása

654. módosítás
55. cikk, (1) bekezdés e) pont

e) az engedélyezési követelmény alól 
mentesített felhasználások, vagy 
felhasználási kategóriák (ha vannak 
ilyenek), illetve az ilyen mentességek 
feltételei (ha vannak ilyenek);

törölve

Er. en

Indokolás

Az engedélyezési eljárás alóli általános mentességet nem szabad megengedni, ugyanis ez azt 
jelenti, hogy az ilyen felhasználás előnyeinek vagy hátrányainak bármilyen eset-specifikus 
értékelése, vagy a lehetséges alternatívák rendelkezésre állásának értékelése nélkül tesszük 
lehetővé az engedélyezést. Ez három olyan lényeges elemet von ki a folyamatból, amelyet az 
engedélyezésnek kellene bevezetnie: helyettesítés alternatívák rendelkezésre állása esetén, a 
további felhasználás indoklása és a döntéshozatal átláthatósága (Carl Schlyter és mások).

Ez a módosítás biztosítja az összhangot a 15. és 16. módosításokkal (az 55. cikk (2) és (4b) 
bekezdéseinek törlése), hogy el lehessen kerülni a konkrét alkalmazások mentességét, illetve 
biztosítani lehessen azt, hogy az engedélyezési eljárás jelentse a mindent átfogó keretet az 
összes olyan nagyon veszélyes vegyi anyagra vonatkozóan, amelyek megfelelnek az 
engedélyezéshez szükséges ismérveknek (Dorette Corbey).
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Dorette Corbey + Jonas Sjöstedt + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Carl 
Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer módosítása

655. módosítás
55. cikk, (2) bekezdés

(2) Felhasználásokat vagy felhasználási 
kategóriákat mentesíteni lehet az 
engedélyezési követelmény alól. Az ilyen 
mentességek megállapítása során 
különösen az alábbi tényezőket kell 
figyelembe venni:

törölve

a) egyedi közösségi jogszabályok megléte, 
amelyek olyan minimális követelményeket 
határoznak meg az egészség vagy a 
környezet védelme tekintetében az adott
anyag felhasználását illetően, mint például 
a foglalkozási expozíciós határértékek, 
kibocsátási határértékek, stb. 
b) meglévő jogi kötelezettségek megfelelő 
műszaki és vezetői intézkedések megtételére 
az adott anyag felhasználásával kapcsolatos 
vonatkozó egészségügyi, biztonsági és 
környezeti szabványok betartásának 
biztosítása érdekében. 
A mentességeket feltételekhez lehet kötni.

Er. en

Indokolás

Ez a cikk konkrét feltételek nélkül meg nem határozott általánosított mentességet tesz lehetővé 
az engedélyezési eljárás alól, és ez által nyitott a mentességeket kibúvóként igénybe vevő 
visszaélések előtt. Az engedélyezési eljárás kell, hogy legyen az a mindent átfogó keret, 
amelyet az ismérveknek megfelelő összes anyagra alkalmaznak, biztosítva az anyagok 
felhasználásával kapcsolatos előnyök és hátrányok, valamint a lehetséges alternatívák 
rendelkezésre állásának eset-specifikus értékelését (Dorette Corbey).

Alapvető fontosságú, hogy a nagyon veszélyes anyagok ellenőrzését javítsuk, és ahol 
lehetséges, biztonságosabb alternatívákkal helyettesítsük őket.  A REACH-en belül e cél 
elérésének eszköze az engedélyezés. A felhasználások, vagy a felhasználási kategóriák 
mentességét csak olyan területeken kell fontolóra venni, ahol az egészség vagy a környezet 
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összehasonlítható szintű védelmét más jogszabály is biztosítani tudja (Jonas Sjöstedt).

Az engedélyezési eljárás alóli általános mentességet nem szabad megengedni, ugyanis ez azt 
jelenti, hogy az ilyen felhasználás előnyeinek vagy hátrányainak bármilyen eset-specifikus 
értékelése, vagy a lehetséges alternatívák rendelkezésre állásának értékelése nélkül tesszük 
lehetővé az engedélyezést. Ez három olyan lényeges elemet von ki a folyamatból, amelyet az 
engedélyezésnek kellene bevezetnie: helyettesítés alternatívák rendelkezésre állása esetén, a 
további felhasználás indoklása és a döntéshozatal átláthatósága (Dan Jørgensen és mások + 
Carl Schlyter és mások).

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

656. módosítás
55. cikk, (2) bekezdés ba) pont (új)

ba) a bejegyzési okiratgyűjtőben megjelölt 
konkrét kockázatkezelési intézkedések az 
egészség és/vagy a környezet megvédése 
érdekében.

Er. it

Indokolás

Mentességet kell adni bizonyos olyan anyagok vagy felhasználások számára, amelyeket már 
megfelelően ellenőriznek (pl. expozíciós határértékekkel, szigorúan ellenőrzött ipari feltételek 
esetén történő felhasználások). Ez a módosítás a VII. cím (Engedélyezés) alatti cikkek egyéb 
módosításaival függ össze.

Robert Sturdy, Mojca Drčar Murko módosítása

657. módosítás
55. cikk, (2) bekezdés ba) pont (új)

ba) az emberi egészségre vagy a környezetre 
gyakorolt kockázat mértéke a felhasználás 
közbeni fizikai megjelenési formákkal való 
összehasonlításban, mint például a tömör 
formában lévő fémek esetében.

Er. en
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Indokolás

Az emberi egészségre és a környezetre nézve jelentkező valódi kockázatok fémek és ötvözetek 
esetében ezek megjelenési formáitól függnek. Az alumíniumpor például fel is robbanhat, egy 
alumínium kanna viszont nem.  A potenciális kockázattal aránytalan dolog ugyanazokat a 
szabályozási követelményeket alkalmazni mindkét formára (Robert Sturdy).

A polimerek bejegyzési kötelezettség alóli mentességével kapcsolatban a Bizottság 
megjegyezte, hogy tömör formában a legtöbb fém "természete miatt csak korlátozott 
kockázatot jelent". Hacsak nincsenek a potenciális kockázatokról olyan jelek, amelyek 
indokolják a konkrét expozíciós forgatókönyvek részletesebb értékelését, illetve az 
engedélyezési folyamat esetleges elárasztásának elkerülése érdekében, ezek vizsgálatához egy 
egyszerűsített eljárást kell alkalmazni (Mojca Drčar Murko).

Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, Françoise Grossetête, Eija-Riitta 
Korhola, Peter Liese, Anders Wijkman módosítása

658. módosítása
55. cikk, (2) bekezdés, új albekezdés

Ilyen mentességeket nem lehet adni olyan 
anyagok felhasználása vagy felhasználási 
kategóriája esetében, amelyekre az 54. 
cikkben történik hivatkozás, vagyis amikor 
ilyen anyagokat a dohánytermékek 
gyártásával, kiszerelésével és értékesítésével 
kapcsolatban a tagállamok törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek 
közelítéséről szóló 2001/37 számú irányelv 
2. cikk (1) bekezdésének és a 2. cikk (5) 
bekezdésének értelmében összetevőkként 
adnak hozzá dohánytermékekhez, eltérve az 
említett irányelv 12. cikkétől.

Er. en

Indokolás

Amint az expozíciós forgatókönyv, úgy a dohány adalékanyagaiból származó ártalmas 
hatások sem indokolják ezeknek az anyagoknak a bejegyzésre szóló kötelezettség alóli 
mentesítését.
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Johannes Blokland módosítása

659. módosítás
55. cikk, (3) bekezdés a) pont

a) PBT vagy vPvB tulajdonságok; a) igen nagy veszélyességű;

Er. nl

Indokolás

A PBT és a vPvB anyagok nagyon veszélyes anyagok.

Johannes Blokland módosítása

660. módosítás
55. cikk, (3) bekezdés b) pont

b) széles körben elterjedt felhasználás; vagy b) széles körben elterjedt felhasználással; 
vagy

Er. nl

Indokolás

A PBT és a vPvB anyagok nagyon veszélyes anyagok.

Johannes Blokland módosítása

661. módosítás
55. cikk, (3) bekezdés c) pont

c) nagy mennyiség. c) nagy mennyiségekkel.

Er. nl

Indokolás

A PBT és a vPvB anyagok nagyon veszélyes anyagok.

Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, Françoise Grossetête, Eija-Riitta 
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Korhola, Peter Liese, Anders Wijkman módosítása

662. módosítás
55. cikk, (3) bekezdés c) pont

c) nagy mennyiségek. c) nagy mennyiségek vagy;

Er. en

Indokolás

Az expozíciós forgatókönyv és a dohány adalékanyagaiból következő ártalmas hatások 
szükségessé teszik ezek elsőbbségi tesztelését. A dohánytermékek gyártóinak adatvédelemmel 
kapcsolatos aggodalmai nem igazolhatják ennek a szabálynak az elhagyását. Ezen túlmenően 
nem várható, hogy a cigarettánkénti 500 adalékanyag meghaladja az ügynökség kapacitását. 

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

Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik módosítása

663. módosítás
55. cikk, (3) bekezdés ca) pont (új)

ca) 1. és 2. kategóriás CMR (rákkeltő, 
mutagén és szaporodást veszélyeztető) 
anyagok

Er. it

Indokolás

Az 1. és 2. kategóriás CMR anyagokat fel kell venni a listába, ugyanis ezek olyan anyagok, 
amelyeket szerepeltetni kell a XIII. mellékletben (lásd az 54. cikk a), b) és c) pontjait. Ez a
módosítás a VII. cím (Engedélyezés) alatti cikkek egyéb módosításaival függ össze.

Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, Françoise Grossetête, Eija-Riitta 
Korhola, Peter Liese, Anders Wijkman módosítása

664. módosítás
55. cikk, (3) bekezdés ca) pont (új)

ca) anyagok, amelyeket a dohánytermékek 
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gyártásával, kiszerelésével és értékesítésével 
kapcsolatban a tagállamok törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek 
közelítéséről szóló 2001/37 irányelv 2. cikk 
(1) bekezdésének és a 2. cikk (5) 
bekezdésének értelmében összetevőkként 
adnak hozzá dohánytermékekhez.

Er. en

Indokolás

Az expozíciós forgatókönyv és a dohány adalékanyagaiból következő ártalmas hatások 
szükségessé teszik ezek elsőbbségi tesztelését. A dohánytermékek gyártóinak adatvédelemmel 
kapcsolatos aggodalmai nem igazolhatják ennek a szabálynak az elhagyását. Ezen túlmenően 
nem várható, hogy a cigarettánkénti 500 adalékanyag meghaladja az ügynökség kapacitását. 

Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer módosítása

665. módosítás
55. cikk, (3) bekezdés, utolsó albekezdés

A XIII. mellékletbe felvett anyagok száma 
és az (1) bekezdés alatt meghatározott 
időpontok ugyancsak figyelembe veszik az 
Ügynökségnek a kérelmek kezelésével 
kapcsolatos kapacitását a megadott 
időkeretek függvényében.

törölve

Er. en

Indokolás

Az ügynökség kapacitása nem lehet korlátozó tényező a nagyon veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos intézkedések esetében.

Werner Langen módosítása

666. módosítás
55. cikk, új albekezdés

Az 54. cikk szerinti ismérveknek megfelelő 
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bizonyos anyagok bejegyzésének befejezését 
követő hat hónapon belül az Ügynökség 
megvizsgálja, hogy a bejegyzést kérő fél 
által meghatározott felhasználásokon vagy 
felhasználáson, illetve expozíciós 
kategóriákon kívül és a VIII. cím szerinti 
meglévő korlátozásokon túlmenően van-e 
szükség új korlátozásokra vagy 
módosításokra. Ha az Ügynökség úgy dönt, 
hogy új korlátozásokra van szükség, akkor 
javaslatot tesz a 66 – 70. cikkek szerinti 
korlátozási eljárás lefolytatására. Ha az 
Ügynökségnek az a véleménye, hogy a 
bejegyzést kérő fél által megjelölt 
felhasználásokat megfelelő módon 
ellenőrizni kell, akkor javasolja az ezen 
korlátozások alóli mentesítést, figyelemmel 
az 55. cikk (2) bekezdésében lefektetett 
követelményekre. E mentesítésekre a 130. 
cikk (3) bekezdésében meghatározott 
eljárással összhangban meghozott 
határozatok függvényében kerülhet sor.
Az első, a második és a harmadik mondatot 
nem kell alkalmazni, ha az Ügynökség már 
javasolta az anyag elsőbbségi alapon 
történő listára vételét az 55. cikk (3) 
bekezdésével összhangban. 
Az első, a második és a harmadik mondatot 
nem kell alkalmazni, ha az Ügynökség azt 
állapítja meg, hogy az adott anyagra 
benyújtott bejegyzési okiratgyűjtő nem 
szolgáltat elegendő alapot a gyorsított 
döntéshozatali eljárásra. Erről a 
határozatról értesítik a bejegyzést kérő 
érintett feleket. A bejegyzést kérő feleket 
felkérik arra, hogy három hónapon belül 
nyújtsák be észrevételeiket. Ezen 
észrevételek figyelembe vétele alapján az 
Ügynökség aktualizálja határozatát.
A bejegyzést kérő fél által meghatározott 
azon felhasználásokat, amelyekkel 
kapcsolatban a hat hónapos időszak alatt az 
Ügynökség a második és a harmadik 
mondat alapján nem tett ajánlást, illetve az 
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ötödik mondat alapján nem hozott 
határozatot, az 55. cikk (2) bekezdésének 
megfelelő értelemben mentesítettnek kell 
tekinteni.

Er. de

Indokolás

A korlátozásoknak előnyt kell élvezniük az engedélyezési eljárásokkal szemben: Ezek ugyanis 
gyorsabban, átfogóbban és az egész EU területére kiterjedő egységes jelleggel nagyobb fokú 
környezeti és fogyasztói biztonságot tesznek lehetővé. A kétlépcsős engedélyezési eljárás 
hosszúra nyúló és bürokratikus jellegű. Az engedélyezési eljárás keretében meghozandó 
egyedi határozatok csak akkor lennének lehetségesek, ha a korlátozási eljárás nem tudna 
elégséges szintű biztonsággal szolgálni.

Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer módosítása

667. módosítás
55. cikk, új albekezdés

Az 54. cikk szerinti ismérveknek megfelelő 
bizonyos anyagok bejegyzésének befejezését 
követő hat hónapon belül az Ügynökség 
megvizsgálja, hogy a bejegyzést kérő fél 
által meghatározott felhasználásokon vagy 
felhasználáson, illetve expozíciós 
kategóriákon kívül és a VIII. cím szerinti 
meglévő korlátozásokon túlmenően van-e 
szükség új korlátozásokra vagy 
módosításokra.  Ha az ügynökség úgy dönt, 
hogy új korlátozásokra van szükség, akkor 
javaslatot tesz a 66 – 70. cikkek szerinti 
korlátozási eljárás lefolytatására.

Er. de

Indokolás

A korlátozásoknak előnyt kell élvezniük az engedélyezési eljárásokkal szemben: Ezek ugyanis 
gyorsabban, átfogóbban és az egész EU területére kiterjedő egységes jelleggel nagyobb fokú 
környezeti és fogyasztói biztonságot tesznek lehetővé. A kétlépcsős engedélyezési eljárás 
hosszúra nyúló és bürokratikus jellegű. Az engedélyezési eljárás keretében meghozandó 
egyedi határozatok csak akkor lennének lehetségesek, ha a korlátozási eljárás nem tudna 
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elégséges szintű biztonsággal szolgálni.

Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, 
Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik módosítása

668. módosítása
55. cikk, (4) bekezdés a) pont

a) az 54. cikk d), e) és f) pontjaiban 
szereplő ismérvek teljesülése;

a) az 54. cikk d) és e) pontjaiban 
szereplő ismérvek teljesülése;

Er. it

Indokolás

Nincsenek ismérvek az endokrin zavarokat okozó jellemzők meghatározására. Az 54. cikk d) 
és e) pontjaiban meghatározott okokat kiegészítő további okokat tudományos bizonyíték 
alapján kell meghatározni, hogy ne lehessen önkényes határozatokat hozni. Ez a módosítás a 
VII. cím (Engedélyezés) alatti cikkek egyéb módosításaival függ össze.

Dorette Corbey + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer módosítása

669. módosítás
55. cikk, (4) bekezdés b) pont

b) olyan felhasználások, amelyeket 
mentesíteni kell az engedélyeztetési 
kötelezettség alól.

törölve

Er. en

Indokolás

Ez a módosítás biztosítja az összhangot a 15.módosítással (az 55. cikk (2) bekezdésének 
törlése), hogy el lehessen kerülni a konkrét alkalmazások mentességét, illetve biztosítani 
lehessen azt, hogy az engedélyezési eljárás jelentse a mindent átfogó keretet az összes olyan 
nagyon veszélyes vegyi anyagra vonatkozóan, amelyek megfelelnek az engedélyezéshez 
szükséges ismérveknek (Dorette Corbey).

Az engedélyezési eljárás alóli általános mentességet nem szabad megengedni, ugyanis ez azt 
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jelenti, hogy az ilyen felhasználás előnyeinek vagy hátrányainak bármilyen eset-specifikus 
értékelése, vagy a lehetséges alternatívák rendelkezésre állásának értékelése nélkül tesszük 
lehetővé az engedélyezést. Ez három olyan lényeges elemet von ki a folyamatból, amelyet az 
engedélyezésnek kellene bevezetnie: helyettesítés alternatívák rendelkezésre állása esetén, a 
további felhasználás indoklása és a döntéshozatal átláthatósága (Carl Schlyter és mások).

Dan Jørgensen, Åsa Westlund Westlund, Riitta Myller + Jonas Sjöstedt +Dorette Corbey + 
Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer módosítása

670. módosítás
55. cikk, (5) bekezdés

(5) Egy anyagnak a XIII. mellékletbe 
történt felvételét követően ezt az anyagot 
már nem vetik alá új korlátozásoknak a 
VIII. címben megjelölt eljárás keretében, 
amely cím az emberi egészségre vagy a 
környezetre nézve jelentkező azon 
kockázatokra vonatkozik, amelyek az anyag 
felhasználásából származnak a XIII. 
mellékletben meghatározott belső 
tulajdonságok következtében. 

törölve

Er. en

Indokolás

Az engedélyezési eljárásnak szükség esetén nem szabad kizárnia a további korlátozásokat, 
különösen akkor, ha új tudományos információk merülnek fel a nagyon veszélyes vegyi 
anyagokkal kapcsolatban, és gyors cselekvésre van szükség. Egyébként sem az engedélyezést, 
sem pedig a korlátozásokat nem lehet alkalmazni a listán szereplő anyagok esetében azoknak 
a felhasználásoknak az ellenőrzésére, amelyeket mentesítettek az engedélyezés alól. Ez 
visszalépést jelentene a jelenlegi helyzethez képest, ugyanis a korlátozó rendelkezések nem 
funkcionálhatnának biztonsági hálóként. Mostanáig korlátozásokat (76/769 irányelv) olyan 
anyagok (pl. rövidláncú klórozott paraffinok – SCCP és nonilfenol-etoxilátok – NPE) 
esetében találtak szükségesnek, amelyeket jelentős mértékben IPPC létesítményeknél és a víz 
keretirányelv hatálya alá tartozó pontforrások esetében használnak. A környezetben tartósan 
megmaradó szerves szennyező anyagokat (POP) leszámítva is lehetnek olyan esetek, amikor 
inkább a korlátozó eljárást, mint az engedélyezést igénybe vevő gyors döntés válhat 
szükségessé (Dan Jørgensen és mások).

Akkor is lehetővé válnak a korlátozások, ha az anyag szerepel a XIII. mellékletben (Jonas 
Sjöstedt).
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Az engedélyezési eljárásnak szükség esetén nem szabad kizárnia az egész Közösségre 
kiterjedő további korlátozásokat, különösen akkor, ha új tudományos információk merülnek 
fel a nagyon veszélyes vegyi anyagokkal kapcsolatban, és gyors cselekvésre van szükség. Ezen 
túlmenően az ilyen rendelkezésekkel nem szabad eltávolítani az egyes tagállamokat a 95. cikk 
értelmében megillető jogokat sem (Dorette Corbey).

Anders Wijkman módosítása

671. módosítás
55. cikk, (5) bekezdés

Egy anyagnak a XIII. mellékletbe történt 
felvételét követően ezt az anyagot már nem 
vetik alá új korlátozásoknak a VIII. címben 
megjelölt eljárás keretében, amely cím az 
emberi egészségre vagy a környezetre nézve 
jelentkező azon kockázatokra vonatkozik, 
amelyek az anyag felhasználásából 
származnak a XIII. mellékletben 
meghatározott belső tulajdonságok 
következtében. 

Egy anyagnak a XIII. mellékletbe történt 
felvételét követően ezt az anyagot már nem 
vetik alá új korlátozásoknak a VIII. címben 
megjelölt eljárás keretében, amely cím az 
emberi egészségre vagy a környezetre nézve 
jelentkező azon kockázatokra vonatkozik, 
amelyek az anyag felhasználásából 
származnak a XIII. mellékletben 
meghatározott belső tulajdonságok 
következtében, kivéve, ha olyan 
tudományos információkat mutatnak be az 
Ügynökségnek, amely megmutatja, hogy az 
anyag további korlátozásához sürgős 
intézkedésekre van szükség. 

Er. en

Indokolás

Szükség van egy olyan mechanizmusra, amely a listán szereplő anyagoknak azokat a 
felhasználásait ellenőrzi, amelyek mentesültek az engedélyezés alól – a Bizottság szövege az 
„egyéb korlátozások”-kal minden ellenőrzési lehetőséget megszüntetne. Az 1. - 13. 
módosítások egy olyan módosításcsomag részét képezik, amelyek mind a helyettesítés, mind 
pedig a gondoskodási kötelezettség erősítése irányában kívánnak hatni.

Chris Davies módosítása

672. módosítás
55. cikk, (5) bekezdés

Egy anyagnak a XIII. mellékletbe történt Egy anyagnak a XIII. mellékletbe történt 
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felvételét követően ezt az anyagot már nem 
vetik alá új korlátozásoknak a VIII. címben 
megjelölt eljárás keretében, amely cím az 
emberi egészségre vagy a környezetre nézve 
jelentkező azon kockázatokra vonatkozik, 
amelyek az anyag felhasználásából 
származnak a XIII. mellékletben 
meghatározott belső tulajdonságok 
következtében. 

felvételét követően ezt az anyagot már nem 
vetik alá új korlátozásoknak a VIII. címben 
megjelölt eljárás keretében, amely cím az 
emberi egészségre vagy a környezetre nézve 
jelentkező azon kockázatokra vonatkozik, 
amelyek az anyag felhasználásából 
származnak a XIII. mellékletben 
meghatározott belső tulajdonságok 
következtében. 

Azokat a kivételes körülményeket 
leszámítva, amikor az Ügynökség meg van 
győződve arról, hogy az új tudományos 
információk minden ésszerű kétségen 
túlmenően bizonyítják azt, hogy gyors 
cselekvésre van szükség az emberi 
egészséget, vagy a környezetet érintő 
jelentős veszély megelőzésére. 

Er. en

Indokolás

Az engedélyezési eljárásnak szükség esetén nem szabad kizárnia a további korlátozásokat, 
különösen akkor, ha új tudományos információk merülnek fel a nagyon veszélyes vegyi 
anyagokkal kapcsolatban, és gyors cselekvésre van szükség.

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

673. módosítás
55. cikk, (6) bekezdés

(6) Nem veszik fel a XIII. mellékletbe, 
illetve törlik belőle azokat az anyagokat, 
amelyek esetében a VIII. cím vagy más 
közösségi jogszabályok mindennemű 
felhasználást megtiltottak.

(6) A 130. cikk (3) bekezdésében lefektetett 
eljárással összhangban nem veszik fel a 
XIII. mellékletbe, illetve törlik belőle azokat 
az anyagokat, amelyek esetében a VIII. cím 
vagy más közösségi jogszabályok 
mindennemű felhasználást megtiltottak, 
vagy más módon korlátoztak és / vagy 
amelyeket az 55. cikk (2) bekezdése, vagy az 
55. cikk (3) bekezdés a) pontja értelmében 
mentesítettek.
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A 130. cikk (3) bekezdésében lefektetett 
eljárással összhangban törölni kell a XIII. 
mellékletből azokat az anyagokat, amelyek 
osztályozása a 67/548/EGK irányelv miatt 
módosult, és amelyek ennek következtében 
a továbbiakban már nem felelnek meg az 
54. cikkben leírt ismérveknek. Ugyancsak 
ez vonatkozik azokra az esetekre, amikor új 
tudományos adatok miatt egy anyag a 
továbbiakban már nem felel meg a XII. 
mellékletben lefektetett ismérveknek. 

Er. it

Indokolás

A Bizottság javaslata 55. cikkének (6) bekezdésében előírt okok mellett az anyagok XIII. 
mellékletből történő törlése során egyéb okokat is figyelembe kell venni. Ezek közé tartoznak 
például az alábbiak:

- a csupán a felhasználásra vonatkozó tiltások mellett a felhasználásokra a VII. cím 
értelmében vonatkozó korlátozások figyelembe vétele;

- a felhasználásokra vagy a felhasználások kategóriára vonatkozó mentességek figyelembe 
vétele az 55. cikk (2) bekezdésével, vagy az 55. cikk (3a) bekezdésével összhangban; nincs 
értelme felsorolni az anyagokat a XIII. mellékletben, vagy benne hagyni őket ebben a 
listában, ha valamennyi felhasználásuk tiltás, korlátozás vagy mentesség alá esik.

- elképzelhető, hogy egy anyag osztályozását – pl. egy 1., 2. vagy 3. kategóriás CMR anyag 
esetében – módosítják, vagy hogy egy anyag új tudományos adatok fényében a továbbiakban 
már nem felel meg a XII. mellékletben előírt ismérveknek. Ilyen esetekben a szóban forgó 
anyagot törölni kell a XIII. mellékletből. 

Ez a módosítás a VII. cím (Engedélyezés) alatti cikkek egyéb módosításaival függ össze.

Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer módosítása

674. módosítás
55. cikk, (6) bekezdés

(6) Nem veszik fel a XIII. mellékletbe, 
illetve törlik belőle azokat az anyagokat, 
amelyek esetében a VIII. cím vagy más 
közösségi jogszabályok mindennemű 

(6) Nem veszik fel a XIII. mellékletbe, 
illetve törlik belőle azokat az anyagokat, 
amelyek esetében a VIII. cím vagy más 
közösségi jogszabályok mindennemű 
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felhasználást megtiltottak. felhasználást megtiltottak, vagy másképpen 
korlátozott.
Törlik a XIII. mellékletből azokat az 
anyagokat, amelyek osztályozását a 
67/548/EGK irányelvvel összhangban 
módosították, és amelyek ennek 
következtében a továbbiakban már nem 
felelnek meg az 54. cikkben leírt 
ismérveknek.

Er. de

Indokolás

Vannak más olyan okok is, amelyek alapján nem veszik fel, illetve amelyek alapján törlik az 
anyagokat a XIII. mellékletbe / mellékletből. Figyelembe kell venni nem csupán a tiltásokat, 
hanem a VIII. cím szerinti korlátozásokat is.

Richard Seeber módosítása

675. módosítás
56. cikk

(1) Az 54. cikk d), e) és f) pontjaiban 
hivatkozott anyagok azonosításához a jelen 
cikk (2) - (7) bekezdéseiben leírt eljárást 
kell alkalmazni az 55. cikk (3) 
bekezdésében szereplő bármilyen 
ajánlásokat megelőzően.

Engedélyköteles anyagok

2. A Bizottság kérheti az Ügynökséget, hogy 
a XIV. melléklettel összhangban készítsen
egy okiratgyűjtőt azokról az anyagokról, 
amelyek véleménye szerint megfelelnek az 
54. cikk d), e) és f) pontjaiban leírt 
ismérveknek. Az Ügynökség ezt az 
okiratgyűjtőt megküldi a tagállamoknak.

a) azon anyagok, amelyek a 67/548/EGK 
irányelvvel összhangban eleget tesznek az 
1. vagy 2. kategóriájú karcinogénként 
történő osztályozás ismérveinek;

(3) A XIV. melléklettel összhangban 
bármelyik tagállam készíthet okiratgyűjtőt 
azokról az anyagokról, amelyek véleménye 
szerint megfelelnek az 54. cikk d), e) és f) 
pontjaiban leírt ismérveknek, és 
továbbíthatja azt az Ügynökségnek. Az 

b) azon anyagok, amelyek a 67/548/EGK 
irányelvvel összhangban eleget tesznek az 
1. vagy 2. kategóriájú mutagénként történő 
osztályozás ismérveinek;
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Ügynökség ezt az okiratgyűjtőt megküldi a 
többi tagállamnak.
(4) A megküldést követő 30 napon belül a 
többi tagállam vagy az Ügynökség 
véleményt mondhat az okiratgyűjtőben az 
Ügynökségnek megküldött anyag 
azonosításáról. 

c) azon anyagok, amelyek a 67/548/EGK 
irányelvvel összhangban eleget tesznek az 
1. vagy 2. kategóriájú reprodukciót károsító 
anyagként történő osztályozás ismérveinek;

(5) Ha az Ügynökség nem kap semmilyen 
észrevételt, akkor felveheti az anyagot az 
55. cikk (3) bekezdése szerint ajánlásába.

d) azon anyagok, amelyek tartósan
megmaradók, biológiailag felhalmozódóak 
és mérgezőek a XII. mellékletben 
megállapított kritériumokkal összhangban;

(6) Egy másik tagállamtól vagy saját 
kezdeményezése alapján beérkezett 
észrevételek esetén a Bizottság a (4) 
bekezdésben hivatkozott 30 napos időszak 
végét követő 15 napon belül az 
okiratgyűjtőt a Tagállamok Bizottságához 
terjeszti be. 

e) azon anyagok, amelyek nagyon tartósan 
megmaradók, és biológiailag nagyon 
felhalmozódó képességűek a XII. 
mellékletben megállapított kritériumokkal 
összhangban;

7. Ha a beterjesztést követő 30 napon belül 
a Tagállamok Bizottsága egyhangú 
megállapodásra jut az azonosítást illetően, 
akkor az Ügynökség az adott anyagot 
felveheti az 55. cikk (3) bekezdése szerinti 
ajánlásaiba. Ha a Tagállamok Bizottsága 
nem tud egyhangú megállapodásra jutni, 
akkor a beterjesztést követő 30 napon belül 
egy véleményt fogad el. Az Ügynökség 
továbbítja ezt a véleményt a Bizottsághoz, 
beleértve a Tagállamok Bizottságán belüli 
esetleges kisebbségi véleményről szóló 
információkat is.

f) anyagok, mint például azok, amelyeknek 
endokrin zavarokat okozó tulajdonságaik 
vannak, vagy azok, amelyek tartósan 
megmaradók, biológiailag felhalmozódóak 
és mérgezőek (PBT), vagy nagyon tartósan 
megmaradók és biológiailag nagyon 
felhalmozódóak (vPvB), amelyek nem 
felelnek meg a d) és e) pontok feltételeinek, 
és amelyeket úgy azonosítottak, mint 
amelyek komoly és visszafordíthatatlan 
károkat okoznak az emberi egészségben és 
a környezetben, és amelyek esetről esetre 
egyenértékűek az a) - e) pontokban felsorolt 
egyéb anyagokkal, összhangban az 56. 
cikkben megállapított eljárással.
g) azon anyagok, amelyek a 67/548/EGK 
irányelvvel összhangban eleget tesznek a 
nagyon toxikusként vagy toxikusként 
történő osztályozás ismérveinek;
h) azon anyagok, amelyek a 67/548/EGK 
irányelvvel összhangban eleget tesznek az 
érzékenyítő anyagként történő osztályozás 
ismérveinek; 
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Er. de

Indokolás

Bizonyos különösen veszélyes anyagok (beleértve a nagyon toxikus, a toxikus és az 
érzékenyítő anyagokat) esetében léteznie kell az általános kötelező engedélyezésnek. A 
szennyező fizet elvvel összhangban a bejegyzést kérőnek valószínűsítenie kell, hogy az érintett 
anyagokat biztonságosan lehet felhasználni, és, hogy nincsenek alternatívák.

Guido Sacconi + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Chris Davies módosítása

676. módosítás
56. cikk címe

Az 54. cikk d), e) és f) pontjaiban 
hivatkozott anyagok azonosítása

Az 54. cikkben hivatkozott anyagok 
azonosítása és felvétele a XIII(a) 
mellékletbe

Er. en

Indokolás

A XIIIa. mellékletbe történő felvétel eljárásának megadásával kiegészíti az előadó 52. 
módosítását (Guido Sacconi).

Ugyanezen szerzők által az 54. cikkhez fűzött módosításához kapcsolódik. 
Az átláthatóság fokozása, a feldolgozási lánc következő szintjén lévő felhasználók által vállalt 
önkéntes intézkedések, valamint a biztonságosabb alternatívák keresésére irányuló innováció 
ösztönzésére a nagyon nagyfokú veszélyesség ismérveinek megfelelő valamennyi anyagot 
azonnal fel kell venni az engedélyezésre jelölt anyagok listájába (=XIII(a). melléklet). Azokat 
az anyagokat, amelyekről már ismert, hogy megfelelnek az ismérveknek, közvetlenül veszik fel 
a listába.  Azokra nézve, amelyeket még azonosítani kell, egy a felvételükkel kapcsolatos 
eljárást kell bevezetni (Carl Schlyter és mások).

Azokat az anyagokat, amelyeket (a vonatkozó tudományos ismérveknek történő megfelelés 
alapján) más egyezmények, vagy rendeletek, illetve a víz keretirányelv keretében már 
veszélyesként határoznak meg, fel kell venni az engedélyezési jelöltlistára. A javaslat jelenlegi 
formájában nem jelöl meg időkeretet az ismérveknek megfelelő vegyi anyagok azonosítására, 
illetve azoknak az engedélyezési eljárásba történő bevonására, ezért egy 3 hónapos időszakot 
javasolunk (Chris Davies).
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Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, 
Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik módosítása

677. módosítása
56. cikk címe

Az 54. cikk d), e) és f) pontjaiban 
hivatkozott anyagok azonosítása

Az 54. cikk d), és e) (törlés) pontjaiban 
hivatkozott anyagok azonosítása

Er. it

Indokolás

Nincsenek ismérvek az endokrin zavarokat okozó jellemzők meghatározására. Az 54. cikk d) 
és e) pontjaiban meghatározott okokat kiegészítő további okokat tudományos bizonyíték 
alapján kell meghatározni, hogy ne lehessen önkényes határozatokat hozni. Ez a módosítás a 
VII. cím (Engedélyezés) alatti cikkek egyéb módosításaival függ össze.

Guido Sacconi + Chris Davies módosítása

678. módosítás
56. cikk, (-1) bekezdés (új)

(-1) (új) Az 54. cikk a), b) és c) pontjaiban 
hivatkozott anyagokat fel kell venni a 
XIIIa. mellékletbe.

Er. en

Indokolás

Lásd a fenti indokolást.

Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer módosítása

679. módosítás
56. cikk, (-1) bekezdés (új)

(-1) Az 54. cikk a), b), c), ca) és cb) 
pontjaiban hivatkozott anyagokat fel kell 
venni a XIIIa. mellékletbe.
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Er. en

Indokolás

Az 57. cikk ugyanezen szerzők részéről kapcsolódó módosítás. 
Az átláthatóság fokozása, a feldolgozási lánc következő szintjén lévő felhasználók által vállalt 
önkéntes intézkedések, valamint a biztonságosabb alternatívák keresésére irányuló innováció 
ösztönzésére a nagyon nagyfokú veszélyesség ismérveinek megfelelő valamennyi anyagot 
azonnal fel kell venni az engedélyezésre jelölt anyagok listájába (=XIII(a). melléklet). Azokat 
az anyagokat, amelyekről már ismert, hogy megfelelnek az ismérveknek, közvetlenül veszik fel 
a listába.  Azokra nézve, amelyeket még azonosítani kell, egy a felvételükkel kapcsolatos 
eljárást kell bevezetni.

Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, 
Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik módosítása

680. módosítása
56. cikk, (1) bekezdés

(1) Az 54. cikk d), e) és f) pontjaiban 
hivatkozott anyagok azonosításához a jelen 
cikk (2) - (7) bekezdéseiben leírt eljárást kell 
alkalmazni az 55. cikk (3) bekezdésében 
szereplő bármilyen ajánlásokat megelőzően.

(1) Az 54. cikk d), és e) (törlés) pontjaiban 
hivatkozott anyagok azonosításához a jelen 
cikk (2) - (7) bekezdéseiben leírt eljárást kell 
alkalmazni az 55. cikk (3) bekezdésében 
szereplő bármilyen ajánlásokat megelőzően.

Er. it

Indokolás

Nincsenek ismérvek az endokrin zavarokat okozó jellemzők meghatározására. Az 54. cikk d) 
és e) pontjaiban meghatározott okokat kiegészítő további okokat tudományos bizonyíték 
alapján kell meghatározni, hogy ne lehessen önkényes határozatokat hozni. Ez a módosítás a 
VII. cím (Engedélyezés) alatti cikkek egyéb módosításaival függ össze.

Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, 
Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik módosítása

681. módosítás
56. cikk, (2) bekezdés

(2) A Bizottság kérheti az Ügynökséget, 
hogy a XIV. melléklettel összhangban 

(2) A Bizottság kérheti az Ügynökséget, 
hogy a XIV. melléklettel összhangban 
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készítsen egy okiratgyűjtőt azokról az 
anyagokról, amelyek véleménye szerint 
megfelelnek az 54. cikk d), e) és f)
pontjaiban leírt ismérveknek.  Az 
Ügynökség ezt az okiratgyűjtőt megküldi a 
tagállamoknak.

készítsen egy okiratgyűjtőt azokról az 
anyagokról, amelyek véleménye szerint 
megfelelnek az 54. cikk d), és e) (törlés)
pontjaiban leírt ismérveknek.  Az 
Ügynökség ezt az okiratgyűjtőt megküldi a 
tagállamoknak.

Er. it

Indokolás

Lásd a fenti módosításhoz fűzött indokolást.

Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, 
Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik módosítása

682. módosítás
56. cikk, (3) bekezdés

(3) A XIV. melléklettel összhangban 
bármelyik tagállam készíthet okiratgyűjtőt 
azokról az anyagokról, amelyek véleménye 
szerint megfelelnek az 54. cikk d), e) és f)
pontjaiban leírt ismérveknek, és 
továbbíthatja azt az Ügynökségnek. Az 
Ügynökség ezt az okiratgyűjtőt megküldi a 
többi tagállamnak.

(3) A XIV. melléklettel összhangban 
bármelyik tagállam készíthet okiratgyűjtőt 
azokról az anyagokról, amelyek véleménye 
szerint megfelelnek az 54. cikk d), és e) 
(törlés) pontjaiban leírt ismérveknek, és 
továbbíthatja azt az Ügynökségnek. Az 
Ügynökség ezt az okiratgyűjtőt megküldi a 
többi tagállamnak.

Er. it

Indokolás

Lásd a fenti indokolást.

Françoise Grossetête módosítása

683. módosítás
56. cikk, (3a) bekezdés (új)

(3a) Az 54. cikkben leírt ismérveknek 
megfelelő konkrét anyag bejegyzésének 
befejezését követően az Ügynökség 6 hónap 
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alatt dönt arról, hogy a bejegyzést kérő fél 
által meghatározott felhasználásokkal 
kapcsolatban szükség van-e új 
korlátozásokra vagy a VIII. melléklet 
szerinti meglévő korlátozások 
módosítására. Ha az Ügynökség úgy dönt, 
hogy szükség van ilyen korlátozásokra, 
akkor javasolja a 66. - 70. cikkek szerinti 
korlátozási folyamat beindítását. Ha az 
Ügynökség úgy dönt, hogy a bejegyzést 
kérő fél által meghatározott 
felhasználásokat megfelelően ellenőrzik, 
akkor javasolja a mentesítést, alkalmazva 
az 55. cikk (2) bekezdésében szereplő 
követelményeket. Ezek a mentességek 
képezik az alapját azoknak a 
határozatoknak, amelyeket a 130. cikk (3) 
bekezdésében hivatkozott eljárással 
összhangban kell meghozni.
Az 1-3. mondatot nem kell alkalmazni, ha 
az 55. cikk (3) bekezdésével összhangban az 
Ügynökség már javasolta az anyag 
elsőbbségi anyagként történő felvételét. Az 
1-3. mondatot nem kell alkalmazni, ha az 
Ügynökség úgy dönt, hogy az anyagra 
vonatkozóan benyújtott okiratgyűjtő nem 
szolgáltat elegendő információt ahhoz, 
hogy lehetővé váljék egy gyorsított 
határozat meghozatala. Erről a 
határozatról értesítik az érintett bejegyzést 
kérő felet, és felkérik, hogy három hónapon 
belül tegye meg észrevételeit. Az Ügynökség 
határozatát a beérkezett észrevételek kellő 
figyelembe vételét követően hozza 
nyilvánosságra.
A bejegyzést kérő fél által meghatározott 
azon felhasználásokat, amelyekre az 
Ügynökség a hat hónapos időszak alatt nem 
tett ajánlást a 2. és vagy a 3. mondatnak 
megfelelően, vagy adott ki határozatot az 5. 
mondatnak megfelelően, az 55. cikk (2) 
bekezdésének feltételei szerint 
mentesítettnek kell tekinteni.
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Er. fr

Indokolás

Annak érdekében, hogy orvosolni lehessen az 54. cikkben leírt ismérveknek megfelelő 
anyagok gyártói, importőrei és felhasználói közötti jogbiztonság hiányát, azt javasoljuk, hogy 
egy különös eljárást kellene bevezetni még azt megelőzően, hogy az Ügynökség javasolja a 
szóban forgó anyagnak elsőbbségi anyagként a XIII. mellékletbe (55. cikk (3) bekezdés)) 
történő felvételét. Ezt az eljárást a bejegyzésre kell alapozni, amelynek célja "a bejegyzést 
kérő által meghatározott felhasználások" azonosítása (9a. cikk (iii)).

Ez a „gyorsított eljárás” csak akkor működhet, ha a bejegyzési okiratgyűjtő elegendő olyan 
információt biztosít, amely lehetővé teszi az ilyen határozat meghozatalát. Ha a bejegyzési 
okiratgyűjtő megfelel a 9. cikkben előírt ismérveknek, akkor az Ügynökség meg tudja hozni a 
javasolt 55. cikk (3a) bekezdésében előírt határozatot. Amennyiben nem ez a helyzet – pl. a 
kiértékelési folyamat még nem fejeződött be – akkor a megfelelő eszköz a XIII. mellékletbe 
történő felvételi eljárás lehet.

Françoise Grossetête módosítása

684. módosítás
56. cikk, (6) bekezdés

(6) Nem veszik fel a XIII. mellékletbe, 
illetve törlik belőle azokat az anyagokat, 
amelyek esetében a VIII. cím vagy más 
közösségi jogszabályok mindennemű 
felhasználást megtiltottak.

(6) A 130. cikk (3) bekezdésében lefektetett 
eljárással összhangban nem veszik fel a 
XIII. mellékletbe, illetve törlik belőle azokat 
az anyagokat, amelyek esetében a VIII. cím 
vagy más közösségi jogszabályok 
mindennemű felhasználást megtiltottak, 
vagy más módon korlátoztak és / vagy 
amelyeket az 55. cikk (2) bekezdése, vagy az 
55. cikk (3) bekezdés a) pontja értelmében 
mentesítettek.
A 130. cikk (3) bekezdésében lefektetett 
eljárással összhangban törölni kell a XIII. 
mellékletből azokat az anyagokat, amelyek 
osztályozása a 67/548/EGK irányelv miatt 
módosult, és amelyek ennek következtében 
a továbbiakban már nem felelnek meg az 
54. cikkben leírt ismérveknek. Ugyancsak 
ez vonatkozik azokra az esetekre, amikor új 
tudományos adatok miatt egy anyag a 
továbbiakban már nem felel meg a XII. 
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mellékletben lefektetett ismérveknek. 

Er. fr

Indokolás

A következő lehetőségeket kell figyelembe venni:

- az egyszerűen csak a felhasználásra vonatkozó tiltások mellett ugyancsak fel kell venni a 
felhasználásra a VIII. cím szerint vonatkozó korlátozásokat is.

- az 55. cikk (2) bekezdése, vagy az 55. cikk (3) bekezdés a) pontja szerint a felhasználásra, 
vagy a felhasználások kategóriáira vonatkozó mentességeket is figyelembe kell venni: nincs 
értelme olyan anyagokat felvenni a XIII. mellékletbe, amelyek valamennyi felhasználása 
tiltott, korlátozott vagy mentesített.

- elképzelhető, hogy egy anyag osztályozását – pl. egy 1., 2. vagy 3. kategóriás CMR anyag 
esetében – módosítják, vagy hogy egy anyag új tudományos adatok fényében a továbbiakban 
már nem felel meg a XII. mellékletben előírt ismérveknek. Ilyen esetekben a szóban forgó 
anyagot törölni kell a XIII. mellékletből.

Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer módosítása

685. módosítás
56. cikk, (7) bekezdés

(7) Ha a beterjesztést követő 30 napon belül 
a Tagállamok Bizottsága egyhangú
megállapodásra jut az azonosítást illetően, 
akkor az Ügynökség az adott anyagot 
felveheti az 55. cikk (3) bekezdése szerinti 
ajánlásaiba. Ha a Tagállamok Bizottsága 
nem tud egyhangú megállapodásra jutni, 
akkor a beterjesztést követő 30 napon belül 
egy véleményt fogad el. Az Ügynökség 
továbbítja ezt a véleményt a Bizottsághoz, 
beleértve a Tagállamok Bizottságán belüli 
esetleges kisebbségi véleményről szóló 
információkat is.

(7) Ha a beterjesztést követő 30 napon belül
a Tagállamok Bizottsága minősített 
többséggel megállapodásra jut az azonosítást 
illetően, akkor az Ügynökség az adott 
anyagot felveheti az 55. cikk (3) bekezdése 
szerinti ajánlásaiba. Ha a Tagállamok 
Bizottsága nem tud minősített többséggel
megállapodásra jutni, akkor a beterjesztést 
követő 30 napon belül egy véleményt fogad 
el. Az Ügynökség 15 munkanapon belül 
továbbítja ezt a véleményt a Bizottsághoz, 
beleértve a Tagállamok Bizottságán belüli 
esetleges kisebbségi véleményről szóló 
információkat is.

Er. en
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Indokolás

A minősített többséggel meghozott határozat megfelelőbb.

Guido Sacconi módosítása

686. módosítás
56. cikk, (7) bekezdés

(7) Ha a beterjesztést követő 30 napon belül 
a Tagállamok Bizottsága egyhangú 
megállapodásra jut az azonosítást illetően, 
akkor az Ügynökség az adott anyagot 
felveheti az 55. cikk (3) bekezdése szerinti 
ajánlásaiba. Ha a Tagállamok Bizottsága 
nem tud egyhangú megállapodásra jutni, 
akkor a beterjesztést követő 30 napon belül 
egy véleményt fogad el. Az Ügynökség 
továbbítja ezt a véleményt a Bizottsághoz, 
beleértve a Tagállamok Bizottságán belüli 
esetleges kisebbségi véleményről szóló 
információkat is.

(7) Ha a beterjesztésről számított 30 napon 
belül a Tagállamok Bizottsága minősített 
többséggel megegyezésre jut abban, hogy az 
anyag eleget tesz az engedélyezés 
követelményeinek, és fel kell venni a XIIIb. 
mellékletbe, akkor az Ügynökség 15 
munkanapon belül ajánlja a Bizottságnak, 
hogy az anyagot vegyék fel a XIIIb. 
mellékletbe, összhangban az 55. cikk (3) 
bekezdésével. Ha a Tagállamok Bizottsága 
nem tud minősített többséggel
megállapodásra jutni, akkor a beterjesztést 
követő 30 napon belül egy véleményt fogad 
el. Az Ügynökség 15 munkanapon belül 
továbbítja ezt a véleményt a Bizottsághoz, 
beleértve a Tagállamok Bizottságán belüli 
esetleges kisebbségi véleményről szóló 
információkat is, hogy a Bizottság 
meghozza határozatát.

Er. it

Indokolás

Ez a módosítás az előadó 57. módosítását váltja fel, világossá téve azt, hogy abban az 
esetben, ha a Tagállamok Bizottsága nem tud megállapodásra jutni, akkor a végső 
határozatot a Bizottság hozza meg.

Guido Sacconi módosítása

687. módosítás
56. cikk, (7a) bekezdés (új)
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(7a) Három hónapon belül felveszik a 
XIIIa. mellékletbe az olyan anyagokat, 
amelyeket újonnan úgy osztályoznak, hogy 
azok megfelelnek az 54. cikk a), b) és c) 
bekezdéseiben szereplő ismérveknek, 
továbbá azokat az anyagokat, amelyeket 
úgy azonosítottak, hogy azok megfelelnek 
az 54. cikk d), e) és f) pontjaiban szereplő 
ismérveknek.

Er. en

Indokolás

A XIIIa. mellékletbe történő felvétel eljárásának megadásával kiegészíti az előadó 52. 
módosítását.

Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer módosítása

688. módosítás
56. cikk, (7a) bekezdés (új)

(7a) Egy hónapon belül felveszik a XIIIa. 
mellékletbe az olyan anyagokat, amelyeket 
újonnan úgy osztályoznak, hogy azok 
megfelelnek az 54. cikk a), b), c), ca) és cb) 
bekezdéseiben szereplő ismérveknek, 
továbbá azokat az anyagokat, amelyeket 
úgy azonosítottak, hogy azok megfelelnek 
az 54. cikk d), e) és f) pontjaiban szereplő 
ismérveknek.

Er. en

Indokolás

Ugyanezen szerzők által az 54. cikkhez fűzött módosítással kapcsolatos módosítás. 
Az átláthatóság fokozása, a feldolgozási lánc következő szintjén lévő felhasználók által vállalt 
önkéntes intézkedések, valamint a biztonságosabb alternatívák keresésére irányuló innováció 
ösztönzésére a nagyon nagyfokú veszélyesség ismérveinek megfelelő valamennyi anyagot 
azonnal fel kell venni az engedélyezésre jelölt anyagok listájába (=XIII(a). melléklet). Azokat 
az anyagokat, amelyekről már ismert, hogy megfelelnek az ismérveknek, közvetlenül veszik fel 
a listába.  Azokra nézve, amelyeket még azonosítani kell, egy a felvételükkel kapcsolatos 
eljárást kell bevezetni.
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Anders Wijkman módosítása

689. módosítás
57. cikk, (1) bekezdés

(1) A Bizottság az engedélyezés iránti 
kérelmekről e Címmel összhangban dönt.

(1) A Bizottság az engedélyezés iránti 
kérelmekről e Címmel összhangban dönt. Az 
ilyen határozatok meghozatalakor az 
elővigyázatosság elvét kell alkalmazni. 

Er. en

Indokolás

Lásd az 1. cikk (3) bekezdése módosításának indokolását.

Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer 
+ Jonas Sjöstedt + Anders Wijkman módosítása

690. módosítás
57. cikk, (2) bekezdés

(2) Az engedély megadható, ha az anyag 
felhasználásakor a XIII. mellékeltben 
meghatározott belső tulajdonságokból 
eredő, az emberi egészségre vagy a 
környezetre gyakorolt kockázat az I. 
melléklet 6. szakaszával összhangban, és a 
kérelmező vegyi biztonsági jelentésében 
dokumentált módon megfelelő ellenőrzés 
alatt van tartva. 

Törölve

A Bizottság nem veszi figyelembe a 
következőket:

a) egy létesítményből származó anyag 
emissziójából az emberi egészségre és a 
környezetre gyakorolt kockázatok, 
amelyekre a 96/61/EK tanácsi irányelvvel 
összhangban engedélyt adtak ki;

b) az anyagnak egy olyan 
pontforrásból származó kiömlése által a vízi 
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környezetre gyakorolt és a vízi környezeten 
keresztül okozott kockázatai, amelyeket a 
11. cikk (3) bekezdésében hivatkozott 
előzetes szabályozási követelmény, valamint 
a 2000/60/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 16. cikke alapján 
elfogadott jogszabály szabályoznak;

c) Az anyagnak egy orvostechnikai 
eszközben történő felhasználása által az 
emberi egészségre nézve okozott olyan 
kockázatok, amelyeket a 90/385/EGK 
tanácsi irányelv, a 93/42/EGK tanácsi 
irányelv vagy a 98/79/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelve 
szabályoznak;

Er. en

Indokolás

Az engedélyezési követelmény csak akkor tudja biztosítani a szükséges magas szintű 
védelmet, ha célja a nagyon veszélyes anyagok megfelelő alternatív anyagokkal vagy 
technológiákkal történő felváltása, ahol ez lehetséges.  A kockázatok „megfelelő 
ellenőrzése” alternatív céljának a megtartása azt jelenti, hogy jóváhagyjuk a környezetre 
nagyon veszélyes anyagok további felhasználását és forgalomba hozatalát, tekintet nélkül az 
ilyen felhasználásból eredő társadalmi-gazdasági vagy egyéb előnyökre, illetve arra, hogy 
rendelkezésre állnak-e biztonságosabb alternatívák.
Az IPPC létesítményben történő felhasználásokra vonatkozó mentesség (57. cikk (2) bekezdés 
a) pont és 59. cikk (6) bekezdés a) pont) olyan komoly problémát jelent, amely alááshatja az 
engedélyezési eljárást, ugyanis egy a REACH-el össze nem hasonlítható engedély-eljárás 
kedvéért kizárja egy anyag fontos felhasználási területeit. Az emissziós értékek alapján 
történő szabályozás nem alkalmas a nagyon veszélyes vegyi anyagok (különösen a PBT és 
vPvB anyagok) kezelésére, és nem biztosítja az emberi egészség, illetve a környezet magasabb 
szintű védelmét. Az ilyen anyagok orvostechnikai eszközökben történő felhasználásának 
lehetnek az emberi egészségre (és a környezetre) gyakorolt olyan közvetett hatásai, amelyeket 
a megjelölt irányelvekben nem vesznek figyelembe. (Jørgensen és mások)

Nyilvánvaló, hogy a megelőzés jobb, mint az utólagos orvoslás. Ezért a munkavállalók 
biztonságával, a biocidekkel, valamint az elektromos és elektronikus berendezésekben 
található bizonyos veszélyes anyagokkal kapcsolatos meglévő jogszabályokkal összhangban 
a helyettesítésnek előnyt kell élveznie a „megfelelő ellenőrzés”-sel szemben.  Eltekintve a 
„megfelelő ellenőrzés" megvalósíthatásával kapcsolatos általános kételyektől, ez a 
koncepció nyilvánvalóan nem alkalmazható olyan anyagokra, amelyek tartósan 
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megmaradók, biológiaiak felhalmozódó jellegűek, vagy küszöbérték nélkül a gének nézve 
toxikus hatásúak. 
Az itt felsorolt jogalkotási aktusok nem veszik figyelembe a helyettesítő anyagok rendelkezésre 
állását, és ezért nem tekinthetőek egyenlőnek a REACH-el. (Schlyter és mások)

Ennek a  szövegnek a törlésével jelentős javulást lehet elérni. Jelentős hiányosság 
megengedni anyagok engedélyezését, mindaddig, amíg azokat „megfelelően ellenőrzik”. Ez 
azzal fenyeget, hogy kompromittálódik a hatékonyság, és ez által sérül az engedélyezés, mint 
progresszív jogalkotási eszköz hitele.  Az ugyancsak elfogadhatatlan, hogy a Bizottságnak 
megtiltják, hogy figyelembe vegyen egy sor, a vízi környezetre és az emberi egészségre nézve 
jelentkező kockázatot. (Sjoestedt)

Amint világos, hogy az engedélyezés mindenkor figyelembe veszi a társadalmi-gazdasági 
indokokat, valamint a biztonságosabb alternatívák rendelkezésre állását, az ilyen engedélyek 
megadása kötelezővé válhat.  Az engedélyt csak olyan esetben kellene megadni, amikor 
nincsen biztonságosabb alternatíva, fennáll az anyag felhasználása iránti világos társadalmi 
igény, és ha léteznek a környezeti veszélyek és veszteségek minimalizálására szolgáló 
intézkedések (Anders Wijkman). 

Dorette Corbey módosítása

691. módosítás
57. cikk, (2) bekezdés

(2) Az engedély megadható, ha az anyag 
felhasználásakor a XIII. mellékeltben 
meghatározott belső tulajdonságokból eredő, 
az emberi egészségre vagy a környezetre 
gyakorolt kockázat az I. melléklet 6. 
szakaszával összhangban, és a kérelmező 
vegyi biztonsági jelentésében dokumentált 
módon megfelelő ellenőrzés alatt van tartva. 

(2) Az engedély megadható, ha az anyag 
felhasználásakor a XIII. mellékeltben 
meghatározott belső tulajdonságokból eredő, 
az emberi egészségre vagy a környezetre 
gyakorolt kockázat az I. melléklet 6. 
szakaszával összhangban, és a kérelmező 
vegyi biztonsági jelentésében dokumentált 
módon megfelelő ellenőrzés alatt van tartva 
és nincs biztonságosabb alternatíva.

A Bizottság nem veszi figyelembe a 
következőket:

a) egy létesítményből származó anyag 
emissziójából az emberi egészségre és a 
környezetre gyakorolt kockázatok, 
amelyekre a 96/61/EK tanácsi irányelvvel 
összhangban engedélyt adtak ki;

b) az anyagnak egy olyan 
pontforrásból származó kiömlése által a vízi 
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környezetre gyakorolt és a vízi környezeten 
keresztül okozott kockázatai, amelyeket a 
11. cikk (3) bekezdésében hivatkozott 
előzetes szabályozási követelmény, valamint 
a 2000/60/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 16. cikke alapján 
elfogadott jogszabály szabályoznak;

c) Az anyagnak egy orvostechnikai 
eszközben történő felhasználása által az 
emberi egészségre nézve okozott olyan 
kockázatok, amelyeket a 90/385/EGK 
tanácsi irányelv, a 93/42/EGK tanácsi 
irányelv vagy a 98/79/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
szabályoznak;

Er. en

Indokolás

Az engedélyezési követelmény csak akkor tudja biztosítani a szükséges magas szintű védelmet, 
ha célja a nagyon veszélyes anyagok megfelelő alternatív anyagokkal vagy technológiákkal 
történő felváltása, ahol ez lehetséges. A kockázatok „megfelelő ellenőrzése” alternatív 
céljának a megtartása azt jelenti, hogy jóváhagyjuk a környezetre nagyon veszélyes anyagok 
további felhasználását és forgalomba hozatalát, tekintet nélkül az ilyen felhasználásból eredő 
társadalmi-gazdasági vagy egyéb előnyökre, illetve arra, hogy rendelkezésre állnak-e 
biztonságosabb alternatívák.

Liam Aylward módosítása

692. módosítás
57. cikk, (2) bekezdés

(2) Az engedély megadható, ha az anyag 
felhasználásakor a XIII. mellékeltben 
meghatározott belső tulajdonságokból eredő, 
az emberi egészségre vagy a környezetre 
gyakorolt kockázat az I. melléklet 6. 
szakaszával összhangban, és a kérelmező 
vegyi biztonsági jelentésében dokumentált 
módon megfelelő ellenőrzés alatt van tartva. 

(2) Az engedély megadható, ha az anyag 
felhasználásakor a XIII. mellékeltben 
meghatározott belső tulajdonságokból eredő, 
az emberi egészségre vagy a környezetre 
gyakorolt kockázat az I. melléklet 6. 
szakaszával összhangban, és a kérelmező 
vegyi biztonsági jelentésében dokumentált 
módon megfelelő ellenőrzés alatt van tartva. 
E szakasz céljaira, az I. melléklet 6. 
szakaszával összhangban az Alacsony 
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Kockázatú / Alacsony Expozíciójú Ipari 
Felhasználást megfelelően ellenőrzöttként 
kell meghatározni, és nem kell egyéb 
módon dokumentálni. Az Alacsony 
Kockázatú / Alacsony Expozíciójú Ipari 
Felhasználás olyan ipari felhasználás, 
amelyről kimutatták (azon tagállam 
illetékes hatóságának megelégedésére, 
amelyben az ipari felhasználás előfordul), 
hogy ez a felhasználás a műszakilag 
lehetséges legalacsonyabb szintre csökkenti 
a munkavállalók anyagoknak való 
kitettségi szintjét, és az anyagoknak a 
környezetbe való kijutását, emisszióját és 
egyéb módon történő kijuttatását. 

Er. en

Indokolás

Ha az 54. cikk e) és f) kategóriái nincsenek törölve, akkor legalább úgy kell a rendeletet 
módosítani, hogy az világosan határozza meg a nagyon veszélyes anyagok engedélyezésre 
bocsátását, és világosan határozza meg a vPvB, az endokrin zavarokat okozó anyagok és az 
„egyéb hasonló veszélyességű anyagok” ismérveit és tesztjeiket.

Az 57. cikk részletesen meghatározza, hogy a Bizottság miként hagy jóvá vagy utasít el 
engedélyezéseket. Ezt a cikket úgy kell módosítani, hogy az lehetővé tegye az alacsony 
kockázatú / alacsony expozíciójú ipari felhasználások anyagainak engedélyezését, az I. 
melléklet 6. szakaszával összhangban.

Ezt a cikket úgy kell módosítani, hogy az lehetővé tegye az alacsony kockázatú / alacsony 
expozíciójú ipari felhasználások anyagainak engedélyezését, az I. melléklet 6. szakaszával 
összhangban.

Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann módosítása

693. módosítás
57. cikk, (2) bekezdés a) pont

a) egy létesítményből származó anyag 
emissziójából az emberi egészségre és a 
környezetre gyakorolt kockázatok, 
amelyekre a 96/61/EK tanácsi irányelvvel 

Törölve
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összhangban engedélyt adtak ki;

Er. fr

Indokolás

Az IPPC Irányelv (96/61/EK irányelv) rendelkezéseinek történő megfelelés nem szolgálhat 
bizonyítékul arra, hogy a REACH engedélyezési eljárás összefüggésében automatikusan 
kizárják az emberi egészégre és a környezetre gyakorolt kockázatokat.  Az IPPC irányelvnek 
történő megfelelés nem garancia a REACH-nek történő megfelelésre. Az engedélyezés iránti 
kérelmeket esetről-esetre egyedi alapon kell elbírálni.

Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann módosítása

694. módosítás
57. cikk, (2) bekezdés a) pont

b) az anyagnak egy olyan pontforrásból 
származó kiömlése által a vízi környezetre 
gyakorolt és a vízi környezeten keresztül 
okozott kockázatai, amelyeket a 11. cikk (3) 
bekezdésében hivatkozott előzetes 
szabályozási követelmény, valamint a 
2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 16. cikke alapján elfogadott 
jogszabály szabályoznak;

törölve

Er. fr

Indokolás

A víz keretirányelv rendelkezéseinek történő megfelelés nem szolgálhat bizonyítékul arra, 
hogy a REACH engedélyezési eljárás összefüggésében automatikusan kizárják az emberi 
egészégre és a környezetre gyakorolt kockázatokat.  Az víz keretirányelvnek történő 
megfelelés nem garancia a REACH-nek történő megfelelésre. Az engedélyezés iránti 
kérelmeket esetről-esetre egyedi alapon kell elbírálni.

Jonas Sjöstedt módosítása

695. módosítás
57. cikk, (3) bekezdés, bevezető rész
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(3) Ha a (2) bekezdés alapján nem adható 
meg az engedély, az engedély akkor adható 
meg, ha bemutatják, hogy a társadalmi-
gazdasági előnyök meghaladják az anyag 
felhasználása révén az emberi egészségre 
vagy a környezetre gyakorolt kockázatokat, 
és nincsenek megfelelő alternatív anyagok 
vagy technológiák. Ezt a határozatot a 
következő elemek mindegyikének 
mérlegelése után kell meghozni:

(3) Egy engedély akkor adható meg, ha 
nincsenek megfelelő alternatív anyagok 
vagy technológiák, és bemutatják, hogy a 
társadalmi-gazdasági előnyök meghaladják 
az anyag felhasználása révén az emberi 
egészségre vagy a környezetre gyakorolt 
kockázatokat, és az expozíció 
minimalizálására irányuló intézkedések 
vannak érvényben. Ezt a határozatot a 
következő elemek mindegyikének 
mérlegelése után kell meghozni:

Er. en

Indokolás

Az engedélyezési folyamat a nagyon veszélyes anyagoknak szól. Egy ilyen anyag 
felhasználása előtt a hatóságoknak konkrét engedélyt kell adniuk. A helyettesítés elvét 
szerepeltetni kell ezekben a rendelkezésekben. Egy anyag engedélyezéséhez először azt kell 
megállapítani, hogy más alternatívák nem állnak rendelkezésre.

Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer módosítása

696. módosítás
57. cikk, (3) bekezdés, bevezető rész

(3) Ha a (2) bekezdés alapján nem adható 
meg az engedély, az engedély akkor adható 
meg, ha bemutatják, hogy a társadalmi-
gazdasági előnyök meghaladják az anyag 
felhasználása révén az emberi egészségre 
vagy a környezetre gyakorolt kockázatokat, 
és nincsenek megfelelő alternatív anyagok 
vagy technológiák. Ezt a határozatot a 
következő elemek mindegyikének 
mérlegelése után kell meghozni:

(3) Egy engedélyt akkor kell megadni, ha 
bemutatják, hogy a társadalmi-gazdasági 
előnyök jelentősen meghaladják az anyag 
felhasználása révén az emberi egészségre 
(beleértve a munkavállalók és sérülékeny 
népesség egészségére) vagy a környezetre 
gyakorolt kockázatokat, nincsenek 
megfelelő alternatív anyagok vagy 
technológiák és ha intézkedéseket hoztak az 
expozíció, a kiömlés, az emissziók és a 
környezeti veszteségek minimalizálására.
Ezt a határozatot a következő elemek 
mindegyikének mérlegelése után kell 
meghozni:

Er. en
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Indokolás

Ugyanezek szerzőknek az 57. cikk (2) bekezdésének törlésével kapcsolatos módosítás. 
Amint világos lesz, hogy az engedélyezés mindenkor figyelembe veszi a társadalmi-gazdasági 
indokokat, valamint a biztonságosabb alternatívák rendelkezésre állását, az ilyen engedélyek 
megadása kötelezővé válhat.  Az engedélyt csak olyan esetben kellene megadni, amikor 
nincsen biztonságosabb alternatíva, fennáll az anyag felhasználása iránti világos társadalmi 
igény, és ha léteznek a környezeti veszélyek és veszteségek minimalizálására szolgáló 
intézkedések.

Frédérique Ries, Chris Davies módosítása

697. módosítás
57. cikk, (3) bekezdés, bevezető rész

(3) Ha a (2) bekezdés alapján nem adható 
meg az engedély, az engedély akkor adható 
meg, ha bemutatják, hogy a társadalmi-
gazdasági előnyök meghaladják az anyag 
felhasználása révén az emberi egészségre 
vagy a környezetre gyakorolt kockázatokat, 
és nincsenek megfelelő alternatív anyagok 
vagy technológiák. Ezt a határozatot a 
következő elemek mindegyikének 
mérlegelése után kell meghozni:

(3) Ha a (2) bekezdés alapján nem adható 
meg az engedély, az engedély akkor adható 
meg, ha bemutatják, hogy a társadalmi-
gazdasági előnyök meghaladják az anyag 
felhasználása révén az emberi egészségre, 
különösen a sérülékeny népesség 
egészségér) vagy a környezetre gyakorolt 
kockázatokat, nincsenek megfelelő alternatív 
anyagok vagy technológiák, és olyan 
intézkedéseket hoztak, amelyek csökkentik 
az expozíció és az emissziók környezetre 
gyakorolt kombinált hatását. Ezt a 
határozatot a következő elemek 
mindegyikének mérlegelése után kell 
meghozni:

Er. en

Indokolás

Az Európai Unió állampolgárai tisztában vannak azzal, hogy aminek a valóságban ki vannak 
téve, az a szennyező anyagok sok különféle keveréke. Mindig is nagy eltérés lesz a tényleges 
expozíció és a laboratóriumban mért eredmények között. Az engedélyt tehát csak akkor 
szabad megadni, ha nincs biztonságosabb alternatíva vagy technológia, van viszont erős 
akarat arra, hogy csökkentsék, vagy kiküszöböljék a szennyezőanyagok veszélyes 
kombinációit.
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Anders Wijkman módosítása

698. módosítás
57. cikk, (3) bekezdés, bevezető rész

(3) Ha a (2) bekezdés alapján nem adható 
meg az engedély, az engedély akkor adható
meg, ha bemutatják, hogy a társadalmi-
gazdasági előnyök meghaladják az anyag 
felhasználása révén az emberi egészségre 
vagy a környezetre gyakorolt kockázatokat, 
és nincsenek megfelelő alternatív anyagok 
vagy technológiák. Ezt a határozatot a 
következő elemek mindegyikének 
mérlegelése után kell meghozni:

(3) Egy engedélyt akkor kell megadni, ha 
bemutatják, hogy a társadalmi-gazdasági 
előnyök meghaladják az anyag felhasználása 
révén az emberi egészségre vagy a 
környezetre gyakorolt kockázatokat, 
nincsenek megfelelő alternatív anyagok 
vagy technológiák és ha intézkedéseket 
hoztak az expozíció, a kiömlés, az emissziók 
és a környezeti veszteségek 
minimalizálására. Ezt a határozatot a 
következő elemek mindegyikének 
mérlegelése után kell meghozni:

Er. en

Indokolás

Amint világos, hogy az engedélyezés mindenkor figyelembe veszi a társadalmi-gazdasági 
indokokat, valamint a biztonságosabb alternatívák rendelkezésre állását, az ilyen engedélyek 
megadása kötelezővé válhat.  Az engedélyt csak olyan esetben kellene megadni, amikor 
nincsen biztonságosabb alternatíva, fennáll az anyag felhasználása iránti világos társadalmi 
igény, és ha léteznek a környezeti veszélyek és veszteségek minimalizálására szolgáló 
intézkedések. 

John Bowis, Ria Oomen-Ruijten módosítása

699. módosítás
57. cikk, (3) bekezdés b) pont

b) a felhasználásából származó társadalmi-
gazdasági előnyök, és az engedélyezés 
elutasításából származó társadalmi-
gazdasági következmények, amint azt a 
kérelmező vagy érdekelt felek bemutatták;

b) a felhasználásából származó társadalmi-
gazdasági előnyök, és az engedélyezés 
elutasításából származó társadalmi-
gazdasági és a fenntarthatósággal 
kapcsolatos egyéb következmények, amint 
azt a kérelmező vagy érdekelt felek 
bemutatták;

Er. en
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Indokolás

A „társadalmi-gazdasági" megfogalmazás nem szükségszerűen takarja a következményeknek 
azt a teljes körét, amit vizsgálni szükséges.  A fenntarthatósággal kapcsolatos következmények 
tartalmazhatják a következő tényezők vizsgálatát: az erőforrások felhasználásának 
hatékonysága, energiahatékonyság, az üvegházhatást okozó gázok hatékonysága, a hulladék 
minimalizálása és az anyagában történő újrahasznosítás.

John Bowis, Ria Oomen-Ruijten módosítása

700. módosítás
57. cikk, (3) bekezdés d) pont

d) az esetleges alternatív anyagok vagy 
technológiák által az egészségre és / vagy a 
környezetre gyakorolt kockázatokról 
rendelkezésre álló információ.

d) az esetleges alternatív anyagok vagy 
technológiák felhasználásával összefüggő, 
az egészségre és / vagy a környezetre 
gyakorolt kockázatokról, valamint a 
társadalmi-gazdasági és egyéb 
fenntarthatósággal kapcsolatos 
következményekről rendelkezésre álló 
információ.

Er. en

Indokolás

A következetesség érdekében ugyancsak információkat kell kérni az alternatív anyagok vagy 
technológiák társadalmi-gazdasági vagy a fenntarthatósággal kapcsolatos következményeiről.

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

701. módosítás
57. cikk, (4) bekezdés

(4) Egy felhasználást nem lehet 
engedélyezni akkor, ha ez a XVI. 
mellékletben szereplő korlátozás enyhítését 
jelentené.

törölve
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Er. it

Indokolás

Ez a módosítás azt tisztázza, hogy az EU Miniszteri Tanácsa és az Európai Parlament 
76/69/EGK irányelv alapján már meghozott döntései, vagy a Bizottság által a 130. cikkben 
(komitológia) leírt eljárás alapján a jövőben meghozandó határozatai már nem képezhetik 
további megbeszélések tárgyát. Nem szabad a Bizottság belátására hagyni a döntést arról, 
hogy kell-e és milyen mértékben mentesíteni a már szabályozott anyagokat és 
felhasználásokat.  Ez a módosítás a VII. cím (Engedélyezés) alatti cikkek egyéb 
módosításaival függ össze. Kívánatos, hogy az ilyen anyagokra magasabb szintű védelmet 
tartsanak fenn. 

Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira módosítása

702. módosítás
57. cikk, (6) bekezdés

(6) Az engedélyek feltételek alá eshetnek, 
beleértve a felülvizsgálati időszakokat 
és/vagy az ellenőrzést. A (3) bekezdés 
alapján megadott engedélyek rendszerint 
időben korlátozott érvényűek.

(6) Az engedélyek esetében felülvizsgálati 
időszakokat és időbeli érvényességei 
korlátozásokat kell alkalmazni.

Er. fr

Indokolás

Rendszeres felülvizsgálati időszakok nélkül eltűnik az innovációra irányuló ösztönzés, amely a 
biztonságosabb módszerek keresésére sarkallna.

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

703. módosítás
57. cikk, (6) bekezdés

(6) Az engedélyek feltételek alá eshetnek, 
beleértve a felülvizsgálati időszakokat 
és/vagy az ellenőrzést. A (3) bekezdés 
alapján megadott engedélyek rendszerint 

(6) Az engedélyek feltételek alá eshetnek, 
beleértve a felülvizsgálati időszakokat 
és/vagy az ellenőrzést.  



AM\565935HU.doc 75 PE 357.823v01-00

külső fordítás

HU

időben korlátozott érvényűek.  

Er. it

Indokolás

Nincs szükség időbeli korlátozásra, ugyanis az engedélyek megadása már most is bármikor 
felülvizsgálható, és módosítható, sőt akár érvényteleníthető is. Az időbeli korlát egyszerűen 
csak további terheket róna a gazdasági egységekre és a hatóságokra. Ez a módosítás a VII. 
cím (Engedélyezés) alatti cikkek egyéb módosításaival függ össze.

Anders Wijkman módosítása

704. módosítás
57. cikk, (6) bekezdés

(6) Az engedélyek feltételek alá eshetnek, 
beleértve a felülvizsgálati időszakokat 
és/vagy az ellenőrzést. A (3) bekezdés 
alapján megadott engedélyek rendszerint
időben korlátozott érvényűek.

(6) Az engedélyek feltételek alá esnek, 
beleértve a felülvizsgálati időszakokat és 
helyettesítési tervek bemutatását, valamint 
egyéb feltételeket is, beleértve az ellenőrzést. 
Az engedélyek esetében időbeli 
érvényességi korlátozást kell alkalmazni, 
amely maximum 7 év lehet.

Er. en

Indokolás

A 61. módosítás módosítása.

Jonas Sjöstedt módosítása

705. módosítás
57. cikk, (6) bekezdés

(6) Az engedélyek feltételek alá eshetnek,
beleértve a felülvizsgálati időszakokat 
és/vagy az ellenőrzést. A (3) bekezdés 
alapján megadott engedélyek rendszerint 
időben korlátozott érvényűek.

(6) Az engedélyek feltételek alá esnek,
beleértve a felülvizsgálati időszakokat és 
helyettesítési tervek bemutatását, valamint 
egyéb feltételeket is, beleértve az 
ellenőrzést. Az engedélyek esetében időbeli 
érvényességi korlátozást kell alkalmazni, 
amely maximum 5 év lehet.
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Er. en

Indokolás

Azonos Sacconi 61. módosításával. Az engedélyek esetében szükséges időbeli korlátozás 
megállapítása. Hasonló rendelkezések találhatóak a biocidekkel és a géptechnológiával 
módosított szervezetekkel kapcsolatos jogszabályokban is. Ez ugyancsak ösztönzi az 
innovációt és a biztonságosabb alternatívák kifejlesztését.

Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller módosítása

706. módosítás
57. cikk, (6) bekezdés

(6) Az engedélyek feltételek alá eshetnek, 
beleértve a felülvizsgálati időszakokat 
és/vagy az ellenőrzést. A (3) bekezdés 
alapján megadott engedélyek rendszerint 
időben korlátozott érvényűek. Az 
engedélyek esetében felülvizsgálati 
időszakokat kell alkalmazni.

(6) Az engedélyek feltételek alá esnek, 
beleértve a felülvizsgálati időszakokat és 
helyettesítési tervekkel kapcsolatos 
követelményeket, valamint egyéb 
feltételeket is, beleértve az ellenőrzéssel 
kapcsolatos követelményeket. Az 
engedélyek esetében időbeli érvényességi 
korlátozást kell alkalmazni, amely 
maximum 5 év lehet.

Er. en

Indokolás

Ésszerű dolog, hogy valamennyi kiadott engedély ideiglenes legyen, ugyanis az időszakos 
felülvizsgálat lehetővé teszi (és bátorítja) a műszaki fejlődéshez történő alkalmazkodást (pl. a 
veszélyekkel, expozícióval kapcsolatos új információk figyelembe vétele, a társadalmi-
gazdasági előnyök és az alternatívák rendelkezésre állása révén). Minden engedélynek időben 
korlátozott érvényűnek kell lennie, és a felülvizsgálatra legalább 5 évente sort kell keríteni a 
biztonságosabb alternatívák vagy technológiák fejlettségi állapotának függvényében. 
Rendszeres felülvizsgálati időszakok nélkül elveszik az a lendület, amely a biztonságosabb 
alternatívákra irányuló innovációt ösztönzi.

Dorette Corbey módosítása

707. módosítás
57. cikk, (6) bekezdés
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(6) Az engedélyek feltételek alá eshetnek,
beleértve a felülvizsgálati időszakokat 
és/vagy az ellenőrzést. A (3) bekezdés 
alapján megadott engedélyek rendszerint 
időben korlátozott érvényűek. 

(6) Az engedélyek feltételek alá esnek,
beleértve a felülvizsgálati időszakokat és 
helyettesítési tervek bemutatását, valamint 
egyéb feltételeket is, beleértve az ellenőrzést. 
Az engedélyek esetében időbeli 
érvényességi korlátozást kell alkalmazni, 
amely maximum 3 év lehet.

Er. en

Indokolás

Megerősíti az előadó 61. módosításban kifejtett megközelítésmódját. Az engedélyek időben 
korlátozott érvényűek kell, hogy legyenek, hogy ösztönzést jelentsenek az innovációra.

Johannes Blokland módosítása

708. módosítás
57. cikk, (6) bekezdés

(6) Az engedélyek feltételek alá eshetnek, 
beleértve a felülvizsgálati időszakokat 
és/vagy az ellenőrzést. A (3) bekezdés 
alapján megadott engedélyek rendszerint
időben korlátozott érvényűek.

(6) Az engedélyek feltételek alá eshetnek, 
beleértve a felülvizsgálati időszakokat 
és/vagy az ellenőrzést. A (3) bekezdés 
alapján megadott engedélyek időben 
korlátozott érvényűek.

Er. nl

Indokolás

Az engedélyek esetében mindig van időbeli korlátozás.

Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer módosítása

709. módosítás
57. cikk, (7) bekezdés ca) pont (új)

ca) az időszakra, amelyre az engedélyt 
megadják;

Er. en
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Indokolás

Az engedélyek esetében mindig van időbeli korlátozás, ugyanis az időszakos felülvizsgálat 
lehetővé teszi (és bátorítja) a műszaki fejlődéshez történő alkalmazkodást (pl. a veszélyekkel, 
expozícióval kapcsolatos új információk figyelembe vétele, a társadalmi-gazdasági előnyök és 
az alternatívák rendelkezésre állása révén). Rendszeres felülvizsgálati időszakok nélkül 
elveszik az a lendület, amely a biztonságosabb alternatívákra irányuló innovációt ösztönzi. 
Egy helyettesítési terv minden engedélyezésnek része kell, hogy legyen.

Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer módosítása

710. módosítás
57. cikk, (7) bekezdés d) pont

d) bármilyen feltételre, amely alapján az 
engedélyt megadták;

d) a feltételekre, amelyek alapján az 
engedélyt megadták;

Er. en

Indokolás

Lásd a fenti indokolást.

Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira + 
Mary Honeyball + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller módosítása

711. módosítás
57. cikk, (7) bekezdés e) pont

e) bármely felülvizsgálati időszakra; e) a felülvizsgálati időszakra;

Er. en

Indokolás

Az engedélyek esetében mindig van időbeli korlátozás, ugyanis az időszakos felülvizsgálat 
lehetővé teszi (és bátorítja) a műszaki fejlődéshez történő alkalmazkodást (pl. a veszélyekkel, 
expozícióval kapcsolatos új információk figyelembe vétele, a társadalmi-gazdasági előnyök és 
az alternatívák rendelkezésre állása révén). Rendszeres felülvizsgálati időszakok nélkül 
elveszik az a lendület, amely a biztonságosabb alternatívákra irányuló innovációt ösztönzi. 
Egy helyettesítési terv minden engedélyezésnek része kell, hogy legyen (Schlyter és mások).
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E módosítás célja az 57. cikk (6) bekezdéséhez fűzött módosítással való összhang biztosítása 
(Ferreira).

Ésszerű dolog, hogy valamennyi kiadott engedély ideiglenes legyen, ugyanis az időszakos 
felülvizsgálat lehetővé teszi (és bátorítja) a műszaki fejlődéshez történő alkalmazkodást (pl. a 
veszélyekkel, expozícióval kapcsolatos új információk figyelembe vétele, a társadalmi-
gazdasági előnyök és az alternatívák rendelkezésre állása révén). Minden engedélynek időben 
korlátozott érvényűnek kell lennie, és a felülvizsgálatra legalább 5 évente sort kell keríteni a 
biztonságosabb alternatívák vagy technológiák fejlettségi állapotának függvényében. 
Rendszeres felülvizsgálati időszakok nélkül elveszik az a lendület, amely a biztonságosabb 
alternatívákra irányuló innovációt ösztönzi (Honeyball).

Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer módosítása

712. módosítás
57. cikk, (7) bekezdés f) pont

f) bármilyen ellenőrzési rendszerre; f) az ellenőrzési rendszerre;

Er. en

Indokolás

Az engedélyek esetében mindig van időbeli korlátozás, ugyanis az időszakos felülvizsgálat 
lehetővé teszi (és bátorítja) a műszaki fejlődéshez történő alkalmazkodást (pl. a veszélyekkel, 
expozícióval kapcsolatos új információk figyelembe vétele, a társadalmi-gazdasági előnyök és 
az alternatívák rendelkezésre állása révén). Rendszeres felülvizsgálati időszakok nélkül 
elveszik az a lendület, amely a biztonságosabb alternatívákra irányuló innovációt ösztönzi. 
Egy helyettesítési terv minden engedélyezésnek része kell, hogy legyen.

Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller 
+ Mary Honeyball módosítása

713. módosítás
57. cikk, (7) bekezdés fa) pont (új)

fa) a helyettesítési tervre.

Er. en
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Indokolás

Az engedélyek esetében mindig van időbeli korlátozás, ugyanis az időszakos felülvizsgálat 
lehetővé teszi (és bátorítja) a műszaki fejlődéshez történő alkalmazkodást (pl. a veszélyekkel, 
expozícióval kapcsolatos új információk figyelembe vétele, a társadalmi-gazdasági előnyök és 
az alternatívák rendelkezésre állása révén). Rendszeres felülvizsgálati időszakok nélkül 
elveszik az a lendület, amely a biztonságosabb alternatívákra irányuló innovációt ösztönzi. 
Egy helyettesítési terv minden engedélyezésnek része kell, hogy legyen (Schlyter és mások).

Ésszerű dolog, hogy valamennyi kiadott engedély ideiglenes legyen, ugyanis az időszakos 
felülvizsgálat lehetővé teszi (és bátorítja) a műszaki fejlődéshez történő alkalmazkodást (pl. a 
veszélyekkel, expozícióval kapcsolatos új információk figyelembe vétele, a társadalmi-
gazdasági előnyök és az alternatívák rendelkezésre állása révén). Minden engedélynek időben 
korlátozott érvényűnek kell lennie, és a felülvizsgálatra legalább 5 évente sort kell keríteni a 
biztonságosabb alternatívák vagy technológiák fejlettségi állapotának függvényében. 
Rendszeres felülvizsgálati időszakok nélkül elveszik az a lendület, amely a biztonságosabb 
alternatívákra irányuló innovációt ösztönzi (Jørgensen és mások + Mary Honeyball).

Anne Laperrouze módosítása

714. módosítás
57. cikk, (8) bekezdés

(8) Tekintet nélkül az engedélyezés 
feltételeire, az engedély birtokosa köteles 
biztosítani azt, hogy az expozíció szintjét a 
műszakilag lehetséges legalacsonyabb 
szintre csökkentsék.

törölve

Er. fr

Indokolás

A (8) bekezdés összeegyeztethetetlen a kockázatelemzéssel és ezért törölni kell. Az engedélyt 
akkor lehet megadni, ha a kockázatelemzés azt mutatja, hogy az emberi egészségre és/vagy a 
környezetre nézve jelentkező és az expozícióból származó kockázatot megfelelően ellenőrzik.
Ebből az következik, hogy az expozíció minimális szintre történő csökkentését előíró 
kötelezettség jogi és pénzügyi bizonytalanságot okoz. 

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

715. módosítás
57. cikk, (8) bekezdés

(8) Tekintet nélkül az engedélyezés 
feltételeire, az engedély birtokosa köteles 
biztosítani azt, hogy az expozíció szintjét a 
műszakilag lehetséges legalacsonyabb 
szintre csökkentsék. 

(8) Tekintet nélkül az engedélyezés 
feltételeire, az engedély birtokosa köteles 
biztosítani azt, hogy az expozíció szintjét a 
műszakilag lehetséges legalacsonyabb és 
gazdaságilag fenntartható szintre 
csökkentsék.

Er. it

Indokolás

Az expozíció szintjeinek csökkentéhez szükséges lépésnek a gazdasági lehetőségeket is 
figyelembe kell vennie. Ez a módosítás a VII. cím (Engedélyezés) alatti cikkek egyéb 
módosításaival függ össze.

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

716. módosítás
58. cikk, (1) bekezdés

(1) Azokat az 57. cikk (3) bekezdése 
értelmében megadott engedélyeket, 
amelyekre időhatár vonatkozik, mindaddig 
érvényesnek kell tekintetni, amíg a 
Bizottság új kérelemről nem határoz, 
feltéve, hogy az engedély birtokosa legalább 
18 hónappal az időhatár letelte előtt egy új 
kérelmet nyújt be. Ahelyett, hogy a 
kérelmező az új engedélyhez ismételten 
benyújtaná az eredeti kérelem összes 
elemét, elegendő, ha a második, harmadik 
és negyedik albekezdések hatálya alá 
tartozó jelenlegi engedély számát nyújtja 
be.
Ha nem tudja bizonyítani, hogy a 
kockázatot megfelelően ellenőrzik, be kell 

törölve
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nyújtania az eredeti kérelemben is szereplő 
társadalmi-gazdasági elemzés aktualizált 
változatát, az alternatívák elemzését és a 
helyettesítési tervet. 
Ha már bizonyítani tudja, hogy a kockázat 
megfelelő ellenőrzése megoldott, akkor az 
aktualizált vegyi biztonsági jelentést kell 
benyújtania.
Ha az eredeti kérelem bármely más eleme is 
megváltozott, akkor ezen elemek aktualizált 
változatait szintén be kell nyújtania.

Er. it

Indokolás

Az 57. cikk (6) bekezdéséhez fűzött módosítással összhangban a leírt időkorlát és eljárás 
szükségtelenek. Az engedélyről szóló határozatok már most is bármikor felülvizsgálhatóak, és 
módosíthatóak, sőt akár érvényteleníthetőek is. Az időbeli korlát egyszerűen csak további 
terheket róna a gazdasági egységekre és a hatóságokra. Ez a módosítás a VII. cím 
(Engedélyezés) alatti cikkek egyéb módosításaival függ össze.

Jonas Sjöstedt módosítása

717. módosítás
58. cikk, (1) bekezdés első albekezdés

(1) Azokat az 57. cikk (3) bekezdése 
értelmében megadott engedélyeket, 
amelyekre időhatár vonatkozik, mindaddig 
érvényesnek kell tekintetni, amíg a Bizottság 
új kérelemről nem határoz, feltéve, hogy az 
engedély birtokosa legalább 18 hónappal az 
időhatár letelte előtt egy új kérelmet nyújt 
be. Ahelyett, hogy a kérelmező az új 
engedélyhez ismételten benyújtaná az 
eredeti kérelem összes elemét, elegendő, ha 
a második, harmadik és negyedik 
albekezdések hatálya alá tartozó jelenlegi 
engedély számát nyújtja be. Ha nem tudja 
bizonyítani, hogy a kockázatot megfelelően 
ellenőrzik, be kell nyújtania az eredeti 
kérelemben is szereplő társadalmi-

(1) Az engedélyeket mindaddig érvényesnek 
kell tekintetni, amíg a Bizottság új 
kérelemről nem határoz, feltéve, hogy az 
engedély birtokosa legalább 18 hónappal az 
időhatár letelte előtt egy új kérelmet nyújt 
be. Ahelyett, hogy a kérelmező az új 
engedélyhez ismételten benyújtaná az 
eredeti kérelem összes elemét, elegendő, ha 
a második, harmadik és negyedik 
albekezdések hatálya alá tartozó jelenlegi 
engedély számát nyújtja be. 



AM\565935HU.doc 83 PE 357.823v01-00

külső fordítás

HU

gazdasági elemzés aktualizált változatát, az 
alternatívák elemzését és a helyettesítési 
tervet. Ha már bizonyítani tudja, hogy a 
kockázat megfelelő ellenőrzése megoldott, 
akkor az aktualizált vegyi biztonsági 
jelentést kell benyújtania. Ha az eredeti 
kérelem bármely más eleme is megváltozott, 
akkor ezen elemek aktualizált változatait 
szintén be kell nyújtania.

Er. en

Indokolás

Valamennyi engedélyt időben korlátozni szükséges. Ezért ezt a cikket is módosítani kell. A 
Bizottság javaslatában két út áll az engedélyezés rendelkezésére. A rendszer világosabb 
volna, ha csak egy út lenne.

Anders Wijkman módosítása

718. módosítás
58. cikk, (1) bekezdés

(1) Azokat az 57. cikk (3) bekezdése 
értelmében megadott engedélyeket, 
amelyekre időhatár vonatkozik, mindaddig 
érvényesnek kell tekintetni, amíg a Bizottság 
új kérelemről nem határoz, feltéve, hogy az 
engedély birtokosa legalább 18 hónappal az 
időhatár letelte előtt egy új kérelmet nyújt 
be. Ahelyett, hogy a kérelmező az új 
engedélyhez ismételten benyújtaná az 
eredeti kérelem összes elemét, elegendő, ha 
a második, harmadik és negyedik 
albekezdések hatálya alá tartozó jelenlegi 
engedély számát nyújtja be. 

(1) Az engedélyeket mindaddig érvényesnek 
kell tekintetni, amíg a Bizottság új 
kérelemről nem határoz, feltéve, hogy az 
engedély birtokosa legalább 18 hónappal az 
időhatár letelte előtt egy új kérelmet nyújt 
be. Ahelyett, hogy a kérelmező az új 
engedélyhez ismételten benyújtaná az 
eredeti kérelem összes elemét, elegendő, ha 
a második, harmadik és negyedik 
albekezdések hatálya alá tartozó jelenlegi 
engedély számát nyújtja be. 

Ha nem tudja bizonyítani, hogy a 
kockázatot megfelelően ellenőrzik, be kell 
nyújtania az eredeti kérelemben is szereplő 
társadalmi-gazdasági elemzés aktualizált 
változatát, az alternatívák elemzését és a 
helyettesítési tervet. 

Be kell nyújtania az eredeti kérelemben is 
szereplő társadalmi-gazdasági elemzés 
aktualizált változatát, az alternatívák 
elemzését és a helyettesítési tervet.  

Ha már bizonyítani tudja, hogy a kockázat 
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megfelelő ellenőrzése megoldott, akkor az 
aktualizált vegyi biztonsági jelentést kell 
benyújtania. 
Ha az eredeti kérelem bármely más eleme is 
megváltozott, akkor ezen elemek aktualizált 
változatait szintén be kell nyújtania.

Ha az eredeti kérelem bármely más eleme is 
megváltozott, akkor ezen elemek aktualizált 
változatait szintén be kell nyújtania.

Er. en

Indokolás

Ez itt egy olyan módosításcsomag, amely a helyettesítés és a gondoskodási kötelezettség 
erősítése irányában kíván hatni.

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

719. módosítás
58. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés

Az olyan esetekben, amikor az emberi 
egészségre vagy a környezetre nézve komoly 
és azonnali kockázat áll fenn, a Bizottság a 
felülvizsgálat függvényében és az 
arányosságot is figyelembe véve 
felfüggesztheti az engedélyt. 

Az olyan esetekben, amikor az emberi 
egészségre vagy a környezetre nézve (törlés) 
kockázat áll fenn, a Bizottság a 
felülvizsgálat függvényében és az 
arányosságot is figyelembe véve 
felfüggesztheti az engedélyt. 

Er. it

Indokolás

Nincsenek ismérvek a "komoly és azonnali" kockázat meghatározására. Ezért az ismérvek 
alapján a Bizottság dönti el, hogy a felülvizsgálat során felfüggeszti-e az engedélyt. Ez a 
módosítás a VII. cím (Engedélyezés) alatti cikkek egyéb módosításaival függ össze. 

Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer módosítása

720. módosítás
58. cikk, (4) bekezdés

(4) Ha egy a 96/61/EK irányelvben 
hivatkozott környezeti minőségi 
szabványnak nem tesznek eleget, az érintett 

törölve
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anyag felhasználására kiadott engedélyeket 
felül lehet vizsgálni

Er. en

Indokolás

Az 57. cikk (2) bekezdésének ugyanezen szerzők részéről történő törléséhez kapcsolódó 
módosítás. 
Ha a 96/61/EK irányelv szerinti környezetminőségi előírásokat vagy a 2000/60/EC irányelv 
környezeti célkitűzéseit, mint mentességi ismérveket törlik az engedélyezési követelmények 
közül, akkor nincs szükség e felülvizsgálati szakasz beillesztésére. 

Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer módosítása

721. módosítás
58. cikk, (5) bekezdés

(5) Ha a 2000/60/EK irányelv 4. cikkének 
(1) bekezdésében hivatkozott környezeti 
célkitűzéseknek nem tesznek eleget, akkor 
az érintett anyagnak a megfelelő folyó 
vízgyűjtő medencéjében történő 
felhasználására kiadott engedélyeket felül 
lehet vizsgálni.

törölve

Er. en

Indokolás

Lásd a fenti indokolást.

Dorette Corbey módosítása

722. módosítás
59. cikk, (4) bekezdés da) pont

da) az alternatívák elemzése tekintettel ezek 
kockázataira, valamint a helyettesítés 
műszaki és gazdasági 
megvalósíthatóságára; az elemzéshez 
mellékelni kell egy helyettesítési tervet, 
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beleértve a kutatás-fejlesztést és a 
kérelmező által megtenni javasolt lépésekre 
vonatkozó üzemezést; 

Er. en

Indokolás

Ésszerű dolog, hogy valamennyi engedélyezés iránti kérelem automatikusan tartalmazzon egy 
helyettesítési tervet, hogy a biztonságosabb alternatívákkal kapcsolatos innováció lendületét 
fenn lehessen tartani.

Jonas Sjöstedt módosítása

723. módosítás
58. cikk, (5) bekezdés

(5) A kérelem tartalmazhatja: 
a) a XV. melléklettel összhangban 
lefolytatott társadalmi-gazdasági elemzést;

da) a XV. melléklettel összhangban 
lefolytatott társadalmi-gazdasági elemzést;

b) az alternatívák elemzését tekintettel ezek 
kockázataira, valamint a helyettesítés 
műszaki és gazdasági megvalósíthatóságára; 
adott esetben az elemzéshez mellékelni kell 
egy helyettesítési tervet, beleértve a kutatás-
fejlesztést és a kérelmező által megtenni 
javasolt lépésekre vonatkozó üzemezést; 

db) az alternatívák elemzését tekintettel ezek 
kockázataira, valamint a helyettesítés 
műszaki és gazdasági megvalósíthatóságára; 
adott esetben az elemzéshez mellékelni kell 
egy helyettesítési tervet, beleértve a kutatás-
fejlesztést és a kérelmező által megtenni 
javasolt lépésekre vonatkozó üzemezést;

Er. en

Indokolás

Azonos Sacconi 66. módosításával. A Bizottság javaslatában két út áll az engedélyezés 
rendelkezésére. A rendszer világosabb volna, ha csak egy út lenne. Ez a módosítás egyesíti a 
két utat.
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Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, 
Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle 

módosítása

724. módosítás
59. cikk, (5) bekezdés b) pont

b) az alternatívák elemzését tekintettel 
ezek kockázataira, valamint a helyettesítés 
műszaki és gazdasági 
megvalósíthatóságára; adott esetben az 
elemzéshez mellékelni kell egy helyettesítési 
tervet, beleértve a kutatás-fejlesztést és a 
kérelmező által megtenni javasolt lépésekre 
vonatkozó üzemezést;

törölve

Er. en

Indokolás

A megvalósítás kivihetetlen. Nem lenne értelme azt kérni a gyártóktól, hogy szolgáltassak 
információkat és adatokat a versenytárs termékeiről, ugyanis bizonyos esetekben a lehetséges 
alternatívákról szóló információ nem is áll az ilyen gyártók rendelkezésére. Ez a módosítás a 
VII. cím (Engedélyezés) alatti cikkek egyéb módosításaival függ össze. (Vernola és mások)

A megvalósítás nem kivitelezhető. A gyártókat nem lehet arra kérni, hogy nyújtsanak be 
információkat és adatokat egy versenytárs termékeiről, ugyanis ők nem szükségszerűen 
rendelkeznek információval a lehetséges helyettesítő anyagokról, amelyeket bizonyos 
esetekben még csak nem is gyártanak az érintett gyártók (Ulmer és mások).

Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer 
módosítása

725. módosítás
59. cikk, (6) bekezdés

(6) A kérelem az alábbiak egyikét sem 
tartalmazhatja:

törölve

a) egy létesítményből származó anyag 
emissziójából az emberi egészségre és a 
környezetre gyakorolt kockázatok, 
amelyekre a 96/61/EK irányelvvel 
összhangban engedélyt adtak ki;
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b) az anyagnak egy olyan 
pontforrásból származó kiömlése által a vízi 
környezetre gyakorolt és a vízi környezeten 
keresztül okozott kockázatai, amelyeket a 
11. cikk (3) bekezdésében hivatkozott 
előzetes szabályozási követelmény, valamint 
a 2000/60/EK irányelv 16. cikke alapján 
elfogadott jogszabály szabályoznak;
c) az anyagnak egy orvostechnikai 
eszközben történő felhasználása által az 
emberi egészségre nézve okozott olyan 
kockázatok, amelyeket a 90/385/EGK 
irányelv, a 93/42/EGK irányelv vagy a 
98/79/EK irányelv szabályoznak;

Er. en

Indokolás

Fontos, hogy az engedélyezés iránti kérelmek teljes körűen figyelembe vegyék az emberi 
egészségre és a környezetre nézve fennálló kockázatokat. Az emissziós értékek alapján történő 
szabályozás nem alkalmas a nagyon veszélyes vegyi anyagok (különösen a PBT és vPvB 
anyagok) kezelésére, és nem biztosítja az emberi egészség, illetve a környezet magasabb 
szintű védelmét.  Az ilyen anyagok orvostechnikai eszközökben történő felhasználásának 
lehetnek az emberi egészségre (és a környezetre) gyakorolt olyan közvetett hatásai, amelyeket 
a megjelölt irányelvekben nem vesznek figyelembe (Jørgensen és mások).

Az itt felsorolt jogalkotási aktusok nem veszik figyelembe a helyettesítő anyagok rendelkezésre 
állását. Ezért nem kezelik megfelelőképpen az ezen irányelvek hatálya alá tartozó anyagok 
által támasztott kockázatok csökkentésére szolgáló intézkedéseket, és nincsenek összhangban 
az engedélyezés javasolt megerősítésével sem. Különösen problematikus az olyan 
létesítmények mentesítése, amelyekre a 96/61/EK irányelvvel összhangban engedélyt adtak ki, 
ez az irányelv ugyanis nem foglalkozik azoknak az anyagoknak a konkrét problémáival, 
amelyek tartósan fennmaradnak és biológiailag felhalmozódó jellegűek (Schlyter és mások).

Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann módosítása

726. módosítás
59. cikk, (6) bekezdés a) pont

a) egy létesítményből származó anyag 
emissziójából az emberi egészségre és a 
környezetre gyakorolt kockázatok, 

törölve
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amelyekre a 96/61/EK irányelvvel 
összhangban engedélyt adtak ki;

Er. fr

Indokolás

A módosítás célja az 57. cikk (2) bekezdése a) pontjához fűzött módosítással való összhang 
biztosítása.

Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann módosítása

727. módosítása
59. cikk, (6) bekezdés b) pont

b) az anyagnak egy olyan pontforrásból 
származó kiömlése által a vízi környezetre 
gyakorolt és a vízi környezeten keresztül 
okozott kockázatai, amelyeket a 11. cikk (3) 
bekezdésében hivatkozott előzetes 
szabályozási követelmény, valamint a 
2000/60/EK irányelv 16. cikke alapján 
elfogadott jogszabály szabályoznak;

törölve

Er. fr

Indokolás

A módosítás célja az 57. cikk (2) bekezdése b) pontjához fűzött módosítással való összhang 
biztosítása.

Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, 
Erna Hennicot-Schoepges módosítása

728. módosítás
61. cikk, (2) bekezdés

(2) Az Ügynökség a 116. cikkben előírt 
titoktartás figyelembe vételével, weboldalán 
átfogó információkat tesz közzé azokról a 
felhasználásokról, amelyekkel kapcsolatban 
kérelmeket adtak be, egyben közli azt a 

(2) Az Ügynökség a 116. cikkben előírt 
titoktartás figyelembe vételével, weboldalán 
átfogó információkat tesz közzé azokról a 
felhasználásokról, amelyekkel kapcsolatban 
kérelmeket adtak be.
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határidőt is, ameddig az érintett harmadik 
felek információkat nyújthatnak be az 
alternatív anyagokkal vagy technológiákkal 
kapcsolatban.

Er. en

Indokolás

Nem szabad felhívni harmadik feleket arra, hogy nyújtsanak be információkat alternatív 
anyagokról, vagy technológiákról, ugyanis a fejlesztést és a végrehajtást a piacra kell hagyni.

Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer módosítása

729. módosítása
61. cikk, (3) bekezdés

(3) Véleménye elkészítése során az (1) 
bekezdésben említett minden egyes bizottság 
először azt ellenőrzi, hogy a kérelem 
tartalmazza-e az összes olyan információt, 
amelyet az 59. cikk határoz meg, és amely 
megbízásához releváns. Amennyiben 
szükséges, a bizottság felhívja a kérelmezőt 
további információk benyújtására, hogy a 
kérelem összhangba kerüljön az 59. cikk 
követelményeivel. Minden egyes bizottság 
figyelembe veszi a harmadik felek által 
benyújtott információkat is.

(3) Véleménye elkészítése során az (1) 
bekezdésben említett minden egyes bizottság 
először azt ellenőrzi, hogy a kérelem 
tartalmazza-e az összes olyan információt, 
amelyet az 59. cikk határoz meg, és amely 
megbízásához releváns. Amennyiben 
szükséges, a bizottság felhívja a kérelmezőt 
további információk benyújtására, hogy a 
kérelem összhangba kerüljön az 59. cikk 
követelményeivel. Minden egyes bizottság 
figyelembe veszi a harmadik felek által 
benyújtott információkat is, és ha szükséges, 
további információkat kérhet ezektől a 
harmadik felektől.
Ha az egyik, vagy mindkét bizottság úgy 
dönt, hogy további információk 
szükségesek az alternatív anyagokról vagy 
technológiákról, akkor megbízást adhatnak 
egy a rendelkezésre álló alternatívákról 
szóló tanulmány elkészítésére. Ezt a 
tanulmányt az Ügynökség által 
meghatározott engedélyezési díjból 
finanszírozzák.

Er. en
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Indokolás

Az ügynökség bizottságainak nagyobb rugalmasságra van szükségük az információ 
összegyűjtésében, és lehetőségük kell, hogy legyen arra, hogy független jelentéseket 
rendeljenek meg a lehetséges helyettesítő anyagokról. Ezek a többletinformációk ezt követően 
a bizottságok rendelkezésére állnak, amikor az engedélyezési kérelmekről érdemben 
döntenek. A meglévő jogszabályok alapján a nemzeti szakértőknek már most is dönteniük kell 
a biztonságosabb alternatívák rendelkezésre állásáról. Miután az Ügynökség bizottságainak 
10 hónapjuk van határozatuk megfogalmazására, ezen időszak alatt lehetséges kell, hogy 
legyen az alternatívákról szóló tanulmány elkészítése.

Evangelia Tzampazi módosítása

730. módosítás
61. cikk, (3) bekezdés

(3) Véleménye elkészítése során az (1) 
bekezdésben említett minden egyes bizottság 
először azt ellenőrzi, hogy a kérelem 
tartalmazza-e az összes olyan információt, 
amelyet az 59. cikk határoz meg, és amely 
megbízásához releváns. Amennyiben 
szükséges, a bizottság felhívja a kérelmezőt 
további információk benyújtására, hogy a 
kérelem összhangba kerüljön az 59. cikk 
követelményeivel. Minden egyes bizottság 
figyelembe veszi a harmadik felek által 
benyújtott információkat is.

(3) Véleménye elkészítése során az (1) 
bekezdésben említett minden egyes bizottság 
először azt ellenőrzi, hogy a kérelem 
tartalmazza-e az összes olyan információt, 
amelyet az 59. cikk határoz meg, és amely 
megbízásához releváns. Amennyiben 
szükséges, a bizottság felhívja a kérelmezőt 
további információk benyújtására, hogy a
kérelem összhangba kerüljön az 59. cikk 
követelményeivel. Minden egyes bizottság 
figyelembe veszi a harmadik felek által 
benyújtott információkat is, és ha szükséges, 
szerezhet be információkat harmadik 
forrásból vagy független tanulmányokból 
is. Különösen helyettesítő anyagok és új 
technológiák esetében, az ilyen 
információkat rövid idő alatt meg lehet 
rendelni egy külső forrásból, vagy a 
tagállamok által tudományosan elismert 
hatóságtól. A ráfordításokat az Ügynökség 
és a megfelelő előirányzatok fedezhetik (59. 
cikk (7) bekezdés.)

Er. el

Indokolás

Ezt a módosítást hasznosnak tekintjük, ugyanis a lehetséges alternatív anyagok részletesebb 
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vizsgálata (az engedélyezési folyamat alatt) segíti a KKV-ket. A határozatokat az optimális 
információk alapján fogják meghozni, és ha a független tanulmányokat független tanácsadók 
készítik, akkor az információkat át lehet adni a kistermelőknek (ebben az esetben a vegyi 
KKV-knek).

Mary Honeyball + Anders Wijkman módosítása

731. módosítása
61. cikk, (3) bekezdés

(3) Véleménye elkészítése során az (1) 
bekezdésben említett minden egyes bizottság 
először azt ellenőrzi, hogy a kérelem 
tartalmazza-e az összes olyan információt, 
amelyet az 59. cikk határoz meg, és amely 
megbízásához releváns. Amennyiben 
szükséges, a bizottság felhívja a kérelmezőt 
további információk benyújtására, hogy a 
kérelem összhangba kerüljön az 59. cikk 
követelményeivel. Minden egyes bizottság 
figyelembe veszi a harmadik felek által 
benyújtott információkat is.

(3) Véleménye elkészítése során az (1) 
bekezdésben említett minden egyes bizottság 
először azt ellenőrzi, hogy a kérelem 
tartalmazza-e az összes olyan információt, 
amelyet az 59. cikk határoz meg, és amely 
megbízásához releváns. Amennyiben 
szükséges, a bizottság felhívja a kérelmezőt 
további információk benyújtására, hogy a 
kérelem összhangba kerüljön az 59. cikk 
követelményeivel. Minden egyes bizottság 
figyelembe veszi a harmadik felek által 
benyújtott információkat is, és ha szükséges, 
további információkat kérhet ezektől a 
harmadik felektől.
Ha az egyik, vagy mindkét bizottság úgy 
dönt, hogy további információk 
szükségesek az alternatív anyagokról vagy 
technológiákról, akkor megbízhatnak egy 
tanácsadót vagy egy tagállami hatóságot 
azzal, hogy végezzenek el egy időben 
korlátozott vizsgálatot a rendelkezésre álló 
alternatívákról. Ezt a vizsgálatot az 
Ügynökség által meghatározott 
engedélyezési díjból finanszírozzák (59. 
cikk (7) bekezdés).

Er. en

Indokolás

Az ügynökség bizottságainak nagyobb rugalmasságra van szükségük az információ 
összegyűjtésében, és lehetőségük kell legyen arra, hogy független tanácsadókat vagy nemzeti 
szakértőket bízzanak meg azzal, hogy jelentést tegyenek a lehetséges helyettesítő anyagokról. 
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Ez a többletinformáció ezt követően a bizottságok rendelkezésére állnak, amikor az 
engedélyezési kérelmekről érdemben döntenek. A meglévő jogszabályok alapján, a nemzeti 
szakértők már most is dönteniük kell a biztonságosabb alternatívák rendelkezésre állásáról. 
Az Ügynökség bizottságainak 10 hónapjuk van határozatuk megfogalmazására, tehát ezen 
időszak alatt lehetséges kell, hogy legyen az alternatívákról szóló tanulmány elkészítése.

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

732. módosítás
61. cikk, (5) bekezdés, 3. albekezdés

Ha a kérelmező észrevételeket szeretne 
tenni, akkor írásos érvelését a 
véleménytervezet kézhezvételétől számított 
2 hónapon belül kell megküldenie az 
Ügynökség számára.  A bizottságok 
megvizsgálják az észrevételeket és végleges 
véleményüket az írásos érvelés 
kézhezvételét követő 2 hónapon belül
fogadják el, amikor helyénvaló ezen érvelés 
figyelembe vételével. További 15 napon 
belül az Ügynökség az írásos érvelés 
becsatolásával megküldi véleményeit a 
Bizottságnak, a tagállamoknak és a 
kérelmezőnek.

Ha a kérelmező észrevételeket szeretne 
tenni, akkor írásos érvelését a 
véleménytervezet kézhezvételétől számított 
2 hónapon belül kell megküldenie az 
Ügynökség számára.  A bizottságok 
megvizsgálják az észrevételeket és végleges 
véleményüket az írásos érvelés 
kézhezvételét követő 2 hónapon belül 
fogadják el ezen érvelés figyelembe 
vételével. További 15 napon belül az 
Ügynökség az írásos érvelés becsatolásával 
megküldi véleményeit a Bizottságnak, a 
tagállamoknak és a kérelmezőnek.

Er. en

Indokolás

A kérelmező észrevételeit minden esetben figyelembe kell venni, nem csupán akkor, amikor 
helyénvaló.

A mellékletek bizalmas üzleti információkat tartalmazhatnak, ezért az üzleti információ 
megvédése érdekében nem szabad őket nyilvánosságra hozni.

Ez a módosítás a 69. cikkhez fűzött módosítással kapcsolatos.
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Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, 
Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Elisabeth Jeggle módosítása

733. módosítás
61. cikk, (6) bekezdés

(6) A 116. cikkel összhangban véleményei 
nem bizalmas részeit, és azok esetleges 
mellékleteit az Ügynökség weboldalán 
nyilvánosságra hozza.

(6) A 116. cikkel összhangban véleményei 
nem bizalmas részeit az Ügynökség 
weboldalán nyilvánosságra hozza.

Er. en

Indokolás

Lásd a fenti indokolást.

Guido Sacconi módosítása

734. módosítása
61. cikk, (6) bekezdés

(6) A 116. cikkel összhangban véleményei 
nem bizalmas részeit, és azok esetleges 
mellékleteit az Ügynökség weboldalán 
nyilvánosságra hozza.

(6) A 116. cikkel összhangban véleményei 
nem bizalmas részeit, és azok esetleges 
mellékleteit az Ügynökség weboldalán 
nyilvánosságra hozza e vélemények 
kérelmező felé történő kommunikálásával 
egy időben.

Er. it

Indokolás

A Bizottság által javasolt eljárás értelmében csak az engedély kérelmezője kap értesítést 
arról, hogy az engedélyt megadták-e. Fennáll ezért a gyártó esetében az a kockázat, hogy 
azon időszak alatt, amíg még csak ő egyedül tudja azt, hogy engedélykérelmét elutasították, 
azzal a szándékkal szállít a tiltott anyagból vagy az azt tartalmazó árucikkekből kereskedői 
számára, hogy saját felelősségét elkerülje még a tiltások érvénybe lépése előtt. 



AM\565935HU.doc 95 PE 357.823v01-00

külső fordítás

HU

Guido Sacconi módosítása

735. módosítás
62. cikk

Az engedélyek birtokosainak 
kötelezettségei

Tájékoztatási kötelezettség az 
engedélyköteles anyagokról

Mielőtt az anyagot az engedélyezett 
felhasználásra forgalomba hoznák, az 
engedélyek birtokosainak fel kell tüntetniük 
az engedélyezési számot a címkén.

Az 54. cikkben említett feltételnek eleget 
tevő összes anyagot és készítményt minden 
esetben fel kell címkézni, és mellékelni kell 
hozzájuk egy biztonsági adatlapot. A 
címkén szerepelnie kell:
a) az anyag nevének,
b) annak a ténynek, hogy az anyag szerepel 
a XIII. mellékletben, és
c) minden egyes olyan konkrét 
felhasználásnak, amelyre az anyagot 
engedélyezték.

Er. it

Indokolás

Az előadó 69. módosítását tisztázza abból a szempontból, hogy az engedélyezés csak az 
anyagokra vonatkozik.

Jonas Sjöstedt módosítása

736. módosítás
62. cikk

Az engedélyek birtokosainak kötelezettségei Tájékoztatási kötelezettség az 
engedélyköteles anyagokról

Mielőtt az anyagot az engedélyezett 
felhasználásra forgalomba hoznák, az 
engedélyek birtokosainak fel kell tüntetniük 
az engedélyezési számot a címkén.

1. Az összes olyan anyag esetében, amely az 
54. cikk értelmében engedélyköteles lehet, 
az anyagokkal és a készítményekkel 
kapcsolatban a (3) bekezdésben említett 
információkat címke segítségével tovább 
kell adni az ellátási láncban és egy 
biztonsági adatlapban kell szerepeltetni. 
2. Ha az ilyen anyagokat a feldolgozási 
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lánc következő szintjén lévő felhasználó egy 
árucikkben felhasználja, illetve ha az ilyen 
anyagokat importált árucikkben használják 
fel, akkor a (3) bekezdésben említett 
információkat tovább kell adni az adott 
árucikkel kapcsolatos ellátási láncban. Az 
információt címkén, vagy pedig olyan egyéb 
információkkal együtt lehet átadni, 
amelyeket a feldolgozási lánc következő 
szintjén lévő felhasználóknak, vagy (adott 
esetben) a fogyasztóknak rendszerint át 
szoktak adni. 
3. Az (1) és (2) bekezdésekben említett 
információknak tartalmazniuk kell a) az 
anyag nevét; b) azt, hogy az anyag 
megfelel-e az 54. cikkben a XIII. 
mellékletbe való felvételhez szükséges 
ismérveknek, vagy, hogy az anyagot a XIII. 
mellékletben felsorolták, illetve, hogy 
konkrét felhasználásra engedélyezték. A 
legutolsó esetben meg kell jelölni az 
engedélyezett felhasználást és az engedély 
számát.

Er. en

Indokolás

Az engedélyek birtokosainak javasolt kötelezettségei nem elégségesek. Alapvető fontosságú, 
hogy a vegyi anyagok felhasználóinak és azoknak, akik a hulladékot kezelik, lehetőségük 
legyen azoknak az intézkedéseknek a megtételére, amelyekkel el lehet kerülni az emberi 
egészséggel és a környezettel kapcsolatos kockázatokat.

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

737. módosítás
63. cikk

63. cikk Ez a cikk törölve.

Er. it



AM\565935HU.doc 97 PE 357.823v01-00

külső fordítás

HU

Indokolás

Annak érdekében, hogy el lehessen kerülni a KKV-kre nehezedő további és tarthatatlan 
terheket, el kellene tekinteni a feldolgozási lánc következő szintjén lévő felhasználókra 
vonatkozó, az engedélyezett anyagokkal kapcsolatos kommunikációs eljárástól. A bejegyzési 
eljárással kapcsolatos átfogó információs és kiszerelési követelmények (32. – 34. cikkek) 
mellett ez további és tarthatatlan terheket róna a KKV-kre. Ez a módosítás a VII. cím 
(Engedélyezés) alatti cikkek egyéb módosításaival függ össze.

Anne Laperrouze módosítása

738. módosítás
63. cikk, (1) bekezdés

(1) A feldolgozási lánc következő szintjén 
lévő és az adott anyagot felhasználó 
felhasználók az 53. cikk (2) bekezdésével 
összhangban az anyag első alkalmazását 
követő 3 hónapon belül értesítik az 
Ügynökséget. Ezek a  felhasználók 
kizárólag az Ügynökség által a 108. cikkel 
összhangban meghatározott formátumot 
használják.

törölve

Er. fr

Indokolás

A feldolgozási lánc következő szintjén lévő és az engedélyezett anyagokat felhasználó 
felhasználók számára egy értesítési eljárást határoztak meg. A bejegyzési eljárással (32. – 34. 
cikkek) kapcsolatos információs és jelentéstételi kötelezettségeken felül ez olyan további 
terhet jelent, amely már nem alkalmazható a KKV-kre.

Jonas Sjöstedt módosítása

739. módosítás
63. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) Az engedélyezési ismérveknek 
megfelelő anyagokat tartalmazó árucikkek 
gyártói és importőrei gondoskodnak arról, 
hogy ezeket az árucikkeket ilyen értelmű 
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világos tájékoztatást adó címkével lássák el, 
amely a szükséges esetekben az 
engedélyezési számot / számokat is 
tartalmazza.

Er. en

Indokolás

Prioritásként kell kezelni, hogy az árucikkek vásárlásakor a fogyasztók megalapozott 
döntéseket tudjanak hozni. Ezért tehát alapvető fontosságú, hogy az engedélyezési 
ismérveknek megfelelő anyagokat tartalmazó árucikkeket világosan felcímkézzék.


