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Guido Sacconi
A vegyi anyagok bejegyzéséről, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), 
az Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai Ügynökség létrehozásáról és az 1999/45/EK 
irányelv, valamint a (le nem bomló szerves szennyezőanyagokról szóló) …/…/EK rendelet 
módosításáról 

Rendeleti javaslat (COM(2003)0644 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD))

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

323. módosítás
X. CÍM, címsor

OSZTÁLYOZÁSI ÉS CÍMKÉZÉSI 
JEGYZÉK

OSZTÁLYOZÁSI JEGYZÉK

Er. it

Indokolás

Ennek a módosításnak az a célja, hogy biztosítsa a következetességet a szöveggel 
kapcsolatban előterjesztett módosításokkal, és elkerülje az ismétlést. A X. cím, Osztályozási és 
címkézési jegyzék, cikkeire vonatkozó többi előterjesztett módosítással összefüggésben kell 
tekinteni.
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Módosító: Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

324. módosítás
109. cikk

Ez a cím vonatkozik: törölve
(a) azokra az anyagokra, amelyek a gyártó 
vagy az importőr általi bejegyeztetés 
kötelezettsége alá esnek;
(b) a 67/548/EGK irányelv 1. cikkének 
hatálya alá tartozó anyagokra, amelyek 
teljesítik a veszélyesnek nyilvánítás 
kritériumait az illető irányelvnek 
megfelelően, és amelyeket önmagukban 
vagy az 1999/45/EK irányelvben 
meghatározott koncentrációs 
határértékeket meghaladó, és ez által 
veszélyesnek minősülő készítményben 
hoznak forgalomba. 

Er. de

Indokolás

Nem szükséges különálló osztályozási és címkézési jegyzéket kidolgozni, mivel az 
osztályozásra és címkézésre vonatkozó információ bejelentése a bejegyzési folyamat és a 
lényeges információ biztosításának részét képezi. Ez az információ az Ügynökség által a 73. 
cikk (2) bekezdés d) pontjának megfelelően létrehozott és fenntartott adatbázisban 
hozzáférhető. További bejelentési kötelezettségek egy ilyen típusú jegyzék létrehozása céljából 
fölösleges terhet jelentenének a gyártók és az importőrök számára anélkül, hogy kiegészítő 
információkat eredményeznének. 

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

325. módosítás
109. cikk, b) pont

(b) a 67/548/EGK irányelv 1. cikkének 
hatálya alá tartozó anyagokra, amelyek 
teljesítik a veszélyesnek nyilvánítás 
kritériumait az illető irányelvnek 
megfelelően, és amelyeket önállóan vagy az 
1999/45/EK irányelvben meghatározott 
koncentrációs határértékeket meghaladó, és 

(b) a 67/548/EGK irányelv 1. cikkének 
hatálya alá tartozó anyagokra, amelyek 
teljesítik a veszélyesnek nyilvánítás 
kritériumait az illető irányelvnek 
megfelelően, és amelyeket önállóan vagy az 
1999/45/EK irányelvben meghatározott 
koncentrációs határértékeket meghaladó, és 
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ez által veszélyesnek minősülő 
készítményben hoznak forgalomba. 

ez által veszélyesnek minősülő 
készítményben, gyártónként vagy 
importőrönként 100 kg-t meghaladó 
mennyiségben hoznak forgalomba.  

Ez a cím nem vonatkozik azokra az 
anyagokra, amelyek mentesek a bejegyzési 
kötelezettség alól. 

Er. it

Indokolás

A minimális mennyiség meghatározására azért van szükség, mert így elkerülhető a nagyon 
kicsi mennyiségek bejelentése. Az 1999/45/EK irányelv nem állapít meg koncentrációs 
határértékeket a fizikai-kémiai hatások esetében. Ezt a módosítást a X. cím, Osztályozási és 
címkézési jegyzék, cikkeire vonatkozó többi előterjesztett módosítással összefüggésben kell 
tekinteni.

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

326. módosítás
110. cikk, (1) bekezdés, bevezető rész

1. Minden olyan importőr vagy gyártó, 
illetve importőr vagy gyártó csoport, amely 
a 109. cikk hatálya alá tartozó anyagot hoz 
forgalomba, köteles bejelenteni az 
Ügynökségnél a következő információt, 
hogy ez bekerüljön a jegyzékbe a 111. 
cikknek megfelelően, kivéve, ha ezt az 
információt már benyújtotta a bejegyeztetés 
során:

1. Minden olyan importőr vagy gyártó, 
illetve importőr vagy gyártó csoport, amely 
a 109. cikk hatálya alá tartozó anyagot hoz 
forgalomba, köteles bejelenteni az 
Ügynökségnél a következő információt, 
hogy ez bekerüljön a jegyzékbe a 111. 
cikknek megfelelően, feltéve, ha ezt az 
információt nem szükséges közölni a 
bejegyeztetés során:

Er. it

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

327. módosítás
110. cikk, (1) bekezdés, b) pont

(b) az anyag(ok) azonosítása a IV. melléklet (b) az anyag(ok) azonosítása a IV. melléklet 
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2. részében meghatározottak szerint; 2. részében meghatározottak szerint. A 109. 
cikk (b) bekezdése által lefedett anyagok 
esetében elégséges a IV. melléklet 2.1. 
részében említett információt biztosítani;

Er. it

Indokolás

A párhuzamos munkavégzést el kell kerülni: a (b) bekezdés esetében, a IV. melléklet 2. 
részében meghatározott követelmények teljes listája túlzott, és aránytalan költségeket 
eredményezne kis mennyiségű anyagoknál. Ezt a módosítást a X. cím, Osztályozási és 
címkézési jegyzék, cikkeire vonatkozó többi előterjesztett módosítással összefüggésben kell 
tekinteni.

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

328. módosítás
110. cikk, (1) bekezdés, d) pont

(d) a 67/548/EGK 23., 24. és 25. cikkének 
végrehajtása eredményeként az 
anyag(ok)on megjelenő veszélyességi 
címke;

Törölve

Er. it

Indokolás

A párhuzamos munkavégzést el kell kerülni: a d) pont esetében, a jegyzéknek az osztályozást, 
nem pedig a címkézést kell biztosítania. Ezt a módosítást a X. cím, Osztályozási és címkézési 
jegyzék, cikkeire vonatkozó többi előterjesztett módosítással összefüggésben kell tekinteni.

Módosító: Johannes Blokland és Chris Davies

329. módosítás
110. cikk, (3) bekezdés

3. Ahol az (1) bekezdés szerinti 
kötelezettség következtében ugyanarra az 
anyagra több tétel vonatkozik a jegyzékben, 
a bejelentők és a bejegyeztetők arra 
törekednek, hogy megállapodjanak egy 

3. Ahol az (1) bekezdés szerinti 
kötelezettség következtében ugyanarra az 
anyagra több tétel fog vonatkozni a 
jegyzékben, a bejelentők kialakítanak egy 
egyezményes tételt, amelyet felvesznek a 
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tételben, amelyet felvesznek a jegyzékbe. jegyzékbe.

Amennyiben a különböző bejelentők és 
bejegyeztetők nem értenek egyet, az 
Ügynökség dönt az egységes tételt illetően, 
miután konzultált az érdekelt felekkel.

Er. nl

Indokolás

Ugyanazt az anyagot egyféleképpen kell osztályozni (Johannes Blokland). 

Fontos, hogy ugyanannak az anyagnak egységes legyen az osztályozása, függetlenül attól, 
hogy különböző szállítók állítják elő (Chris Davies).

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

330. módosítás
111. cikk, cím

Az osztályozási és címkézési jegyzék Az osztályozási jegyzék 

Er. it

Indokolás

A javasolt szöveg ismétlődést jelent, amennyiben a 109. és a 20. cikk már szabályozza a 
kérdést. Ennek a módosításnak az a célja, hogy biztosítsa a következetességet a szöveggel 
kapcsolatban előterjesztett módosításokkal, és elkerülje az ismétlést. Ezt a módosítást a X. 
cím, Osztályozási és címkézési jegyzék, cikkeire vonatkozó többi előterjesztett módosítással 
összefüggésben kell tekinteni.

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

331. módosítás
111. cikk, (1) bekezdés, 1. albekezdés

Az Ügynökség osztályozási és címkézési 
jegyzéket hoz létre és tart fent, adatbázis 
formájában, amely tartalmazza a 110. cikk 
(1) bekezdésében előírt információt, a 110. 

Az Ügynökség osztályozási jegyzéket  hoz 
létre és tart fent, adatbázis formájában, 
amely tartalmazza a 110. cikk (1) 
bekezdésében előírt információt, a 110. cikk 
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cikk (1) bekezdése alapján bejelentett és a 
bejegyzés részeként benyújtott információt 
egyaránt. A nem bizalmas információ, amely 
a 116. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
adatbázisban szerepel, nyilvánosan 
hozzáférhető. Az Ügynökség hozzáférést 
biztosít minden anyag jegyzékben szereplő 
egyéb adataihoz azoknak a bejelentőknek és 
bejegyeztetőknek, akik információt 
nyújtottak be az adott anyagra vonatkozóan. 

(1) bekezdése alapján bejelentett és a 
bejegyzés részeként benyújtott információt 
egyaránt. A nem bizalmas információ, amely 
a 116. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
adatbázisban szerepel, nyilvánosan 
hozzáférhető. Az Ügynökség hozzáférést 
biztosít minden anyag jegyzékben szereplő 
egyéb adataihoz azoknak a bejelentőknek és 
bejegyeztetőknek, akik információt 
nyújtottak be az adott anyagra vonatkozóan.  

Er. it

Indokolás

A javasolt szöveg ismétlődést jelent, amennyiben a 109. és a 20. cikk már szabályozza a 
kérdést. Ennek a módosításnak az a célja, hogy biztosítsa a következetességet a szöveggel 
kapcsolatban előterjesztett módosításokkal, és elkerülje az ismétlést. Ezt a módosítást a X. 
cím, Osztályozási és címkézési jegyzék, cikkeire vonatkozó többi előterjesztett módosítással 
összefüggésben kell tekinteni.

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

332. módosítás
111. cikk, (1) bekezdés, 2. albekezdés

Az Ügynökség frissíti a jegyzéket, amikor 
frissített információt kap a 110. cikk (4) 
bekezdésének megfelelően. 

Az Ügynökség frissíti a jegyzéket, amikor 
frissített információt kap a 20. cikk (1) 
bekezdés ga) pontjának vagy a 110. cikk (4) 
bekezdésének megfelelően. 

Er. it

Indokolás

A javasolt szöveg ismétlődést jelent, amennyiben a 109. és a 20. cikk már szabályozza a 
kérdést. Ennek a módosításnak az a célja, hogy biztosítsa a következetességet a szöveggel 
kapcsolatban előterjesztett módosításokkal, és elkerülje az ismétlést. Ezt a módosítást a X. 
cím, Osztályozási és címkézési jegyzék, cikkeire vonatkozó többi előterjesztett módosítással 
összefüggésben kell tekinteni.
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Módosító: Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis és Miroslav Mikolášik

333. módosítás
111. cikk, (2) bekezdés, a) pont

hogy a bejegyzés tekintetében létezik-e 
harmonizált osztályozás és címkézés
közösségi szinten azáltal, hogy felveszik a 
67/548/EGK irányelv 1. mellékletébe;

hogy a bejegyzés tekintetében létezik-e 
harmonizált osztályozás közösségi szinten 
azáltal, hogy felveszik a 67/548/EGK 
irányelv 1. mellékletébe;

Er. it

Indokolás

Ennek a módosításnak az a célja, hogy biztosítsa a következetességet a szöveggel 
kapcsolatban előterjesztett módosításokkal, és elkerülje az ismétlést. Ezt a módosítást a X. 
cím, Osztályozási és címkézési jegyzék, cikkeire vonatkozó többi előterjesztett módosítással 
összefüggésben kell tekinteni.

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

Cortines, María del Pilar Ayuso González

334. módosítás
112. cikk, cím

Az osztályozás és címkézés harmonizációja Az osztályozás harmonizációja

Er. it

Indokolás

Ennek a módosításnak az a célja, hogy biztosítsa a következetességet a szöveggel 
kapcsolatban előterjesztett módosításokkal, és elkerülje az ismétlést. Ezt a módosítást a X. 
cím, Osztályozási és címkézési jegyzék, cikkeire vonatkozó többi előterjesztett módosítással 
összefüggésben kell tekinteni.

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

Cortines, María del Pilar Ayuso González

335. módosítás
112. cikk, (1) bekezdés
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1. Ennek a rendeletnek a hatályba lépésétől 
kezdődően közösségi szinten harmonizált 
osztályozást és címkézést csak a karcinogén, 
mutagén vagy reprodukciót károsító 1-es, 2-
es és 3-as kategóriájú mérgező anyagok, 
illetve légúti túlérzékenységet kiváltó 
anyagok osztályozására kell a 67/548/EGK 
irányelv 1. mellékletébe belefoglalni. Ebből 
a célból a tagállamok illetékes hatóságai 
javaslatokat nyújthatnak be az 
Ügynökséghez a harmonizált osztályozásra 
és címkézésre vonatkozóan, a XIV. 
mellékletnek megfelelően. 

1. Ennek a rendeletnek a hatályba lépésétől 
kezdődően közösségi szinten harmonizált 
osztályozást csak a karcinogén, mutagén 
vagy reprodukciót károsító 1-es, 2-es és 3-as 
kategóriájú mérgező anyagok, illetve légúti 
túlérzékenységet kiváltó anyagok 
osztályozására kell a 67/548/EGK irányelv 
1. mellékletébe belefoglalni. Ebből a célból 
a tagállamok illetékes hatóságai javaslatokat 
nyújthatnak be az Ügynökséghez a 
harmonizált osztályozásra és címkézésre 
vonatkozóan, a XIV. mellékletnek 
megfelelően.

Er. it

Indokolás

Ennek a módosításnak az a célja, hogy biztosítsa a következetességet a szöveggel 
kapcsolatban előterjesztett módosításokkal, és elkerülje az ismétlést. Ezt a módosítást a X. 
cím, Osztályozási és címkézési jegyzék, cikkeire vonatkozó többi előterjesztett módosítással 
összefüggésben kell tekinteni.

Módosító: Carl Schlyter, Caroline Lucas és Hiltrud Breyer

336. módosítás
112. cikk, (1) bekezdés

1. Ennek a rendeletnek a hatályba lépésétől 
kezdődően közösségi szinten harmonizált 
osztályozást és címkézést csak a 
karcinogén, mutagén vagy reprodukciót 
károsító 1-es, 2-es és 3-as kategóriájú 
mérgező anyagok, illetve légúti 
túlérzékenységet kiváltó anyagok 
osztályozására kell a 67/548/EGK irányelv 
1. mellékletébe belefoglalni. Ebből a célból 
a tagállamok illetékes hatóságai javaslatokat 
nyújthatnak be az Ügynökséghez a 
harmonizált osztályozásra és címkézésre 
vonatkozóan, a XIV. mellékletnek 
megfelelően. 

1. Ennek a rendeletnek a hatályba lépésétől 
kezdődően a közösségi szinten harmonizált 
osztályozást és címkézést bele lehet foglalni
a 67/548/EGK irányelv 1. mellékletébe, 
valamint az 1999/45/EK irányelv 
mellékletébe is. Ebből a célból a tagállamok 
illetékes hatóságai javaslatokat nyújthatnak 
be az Ügynökséghez a harmonizált 
osztályozásra és címkézésre vonatkozóan, a 
XIV. mellékletnek megfelelően.

Er. en
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Indokolás

A harmonizált osztályozás leszűkítése mindössze néhány mellékhatásra nem elfogadható. 
Sokkal több nagyon lényeges hatás éri az emberi egészséget és a környezetet. Az osztályozás 
nagyon vitatottnak bizonyul, túl vitatottnak ahhoz, hogy kizárólag az iparra lehessen bízni. A 
harmonizált osztályozás lehetővé teszi a konfliktusok megoldását bírósághoz fordulás nélkül, 
és így erőforrásokat takarít meg. Ezen felül a készítmények osztályozása meghatározza, hogy 
kell-e kémiai biztonsági értékelés (29. cikk), tehát a bizonytalanság és a konfliktusok 
elkerülése érdekében fontos a harmonizált osztályozás.

Módosító: Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff és 
Jorgo Chatzimarkakis

337. módosítás
112. cikk, (1) bekezdés

1. Ennek a rendeletnek a hatályba lépésétől 
kezdődően közösségi szinten harmonizált 
osztályozást és címkézést csak a karcinogén, 
mutagén vagy reprodukciót károsító 1-es, 2-
es és 3-as kategóriájú mérgező anyagok, 
illetve légúti túlérzékenységet kiváltó 
anyagok osztályozására kell a 67/548/EGK 
irányelv 1. mellékletébe belefoglalni. Ebből 
a célból a tagállamok illetékes hatóságai 
javaslatokat nyújthatnak be az 
Ügynökséghez a harmonizált osztályozásra 
és címkézésre vonatkozóan, a XIV. 
mellékletnek megfelelően.

1. Ennek a rendeletnek a hatályba lépésétől 
kezdődően közösségi szinten harmonizált 
osztályozást és címkézést csak a karcinogén, 
mutagén vagy reprodukciót károsító 1-es, 2-
es és 3-as kategóriájú mérgező anyagok, 
illetve légúti túlérzékenységet kiváltó 
anyagok osztályozására kell a 67/548/EGK 
irányelv 1. mellékletébe belefoglalni. Ebből 
a célból:

a) a tagállamok illetékes hatóságai 
javaslatokat nyújthatnak be az 
Ügynökséghez a harmonizált osztályozásra 
és címkézésre vonatkozóan, a XIV. 
mellékletnek megfelelően,

b) az Ügynökség harmonizált osztályozási 
és címkézési javaslatokat készíthet a XIV. 
mellékletnek megfelelően.

Er. en

Indokolás

A VI. címre (értékelés) vonatkozó módosításokból következik. 
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Módosító: Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis és Miroslav Mikolášik

338. módosítás
113. cikk

A 110. cikkben megfogalmazott 
kötelezettségek a 21. cikk (1) bekezdésében 
megjelölt határidőtől érvényesek. 

A 110. cikkben megfogalmazott 
kötelezettségek a 21. cikkben megjelölt 
határidőtől érvényesek.

Er. it

Indokolás

Amennyiben a jegyzéket az előbejegyzési eljárás alapján kell összeállítani, a határidőknek 
meg kell egyezniük. Ezt a módosítást a X. cím, Osztályozási és címkézési jegyzék, cikkeire 
vonatkozó többi előterjesztett módosítással összefüggésben kell tekinteni.

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

339. módosítás
114. cikk

1. Minden tizedik évben a tagállamok 
jelentést nyújtanak be a Bizottságnak e 
rendelet működéséről a saját területükön, 
beleértve az értékelésről és a végrehajtásról 
szóló szakaszokat, a 108. cikkben 
meghatározott formában.

1. Minden második évben a tagállamoknak 
jelentést nyújtanak be a Bizottságnak e 
rendelet működéséről a saját területükön, 
beleértve az értékelésről és a végrehajtásról 
szóló szakaszokat, a 108. cikkben 
meghatározott formában.

Az első jelentést azonban öt évvel azt 
követően kell benyújtani, hogy ez a rendelet 
hatályba lép.

Az első jelentést azonban egy évvel azt 
követően kell benyújtani, hogy ez a rendelet 
hatályba lép.

2. Minden tizedik évben az Ügynökség 
jelentést nyújt be a Bizottságnak ennek a 
rendeletnek a működéséről. 

Az első jelentést azonban öt évvel azt 
követően kell benyújtani, hogy sor került a 
131. cikk (2) bekezdése alapján igényelt 
értesítésre.

2. Minden második évben az Ügynökség 
jelentést nyújt be a Bizottságnak ennek a 
rendeletnek a működéséről. 

Az első jelentést azonban két évvel azt 
követően kell benyújtani, hogy sor került a 
131. cikk (2) bekezdése alapján igényelt 
értesítésre.

3. Minden tizedik évben a Bizottság 
közzétesz egy általános jelentést ennek a 
rendeletnek a működésével kapcsolatban 

3. Minden második évben a Bizottság 
közzétesz egy általános jelentést ennek a 
rendeletnek a működésével kapcsolatban 
szerzett tapasztalatokról, beleértve az (1) és a 
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szerzett tapasztalatokról, beleértve az (1) és 
a (2) bekezdésekben említett információt. 
Az első jelentést azonban hat évvel azt 
követően kell közzétenni, hogy sor került a 
131. cikk (2) bekezdése alapján igényelt 
értesítésre.

(2) bekezdésekben említett információt.

Az első jelentést azonban két évvel azt 
követően kell közzétenni, hogy sor került a 
131. cikk (2) bekezdése alapján igényelt 
értesítésre.

Er. it

Indokolás

Tekintetbe véve a rendelet határozottan innovatív jellegét, a működéséről szóló jelentéseket a 
javasoltnál korábban kell benyújtani, többek között azért, hogy a rendelet végrehajtásának 
megfelelő és átfogó nyomon követését biztosítani lehessen. Ezt a módosítást a XI. cím, 
Tájékoztatás, cikkeire vonatkozó többi előterjesztett módosítással összefüggésben kell 
tekinteni.

Módosító: Werner Langen

340. módosítás
114. cikk

1. Minden tizedik évben a tagállamok 
jelentést nyújtanak be a Bizottságnak ennek 
a rendeletnek a működéséről a saját 
területükön, beleértve az értékelésről és a 
végrehajtásról szóló szakaszokat, a 108. 
cikkben meghatározott formában.

1. Minden második évben a tagállamok 
jelentést nyújtanak be a Bizottságnak ennek 
a rendeletnek a működéséről a saját 
területükön, beleértve az értékelésről és a 
végrehajtásról szóló szakaszokat, a 108. 
cikkben meghatározott formában. A 
jelentéseknek tartalmazniuk kell, többek 
között, információt a megvalósított nyomon 
követési és ellenőrző intézkedésekről, a 
megállapított szabálysértésekről és a kirótt 
szankciókról, illetve a rendelet 
végrehajtásához kapcsolódó problémákról.

Az első jelentést azonban öt évvel azt 
követően kell benyújtani, hogy ezen rendelet 
hatályba lép.

Az első jelentést azonban egy évvel azt 
követően kell benyújtani, hogy ezen rendelet 
hatályba lép.

2. Minden tizedik évben az Ügynökség 
jelentést nyújt be a Bizottságnak ennek a 
rendeletnek a működéséről. 

2. Minden második évben az Ügynökség 
jelentést nyújt be a Bizottságnak ennek a 
rendeletnek a működéséről.

Az első jelentést azonban öt évvel azt 
követően kell benyújtani, hogy sor került a 
131. cikk (2) bekezdése alapján igényelt 

Az első jelentést azonban két évvel azt 
követően kell benyújtani, hogy sor került a 
131. cikk (2) bekezdése alapján igényelt 
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értesítésre. értesítésre.

3. Minden tizedik évben a Bizottság 
közzétesz egy általános jelentést ennek a 
rendeletnek a működésével kapcsolatban 
szerzett tapasztalatokról, beleértve az (1) és 
a (2) bekezdésekben említett információt.

3. Minden második évben a Bizottság 
közzétesz egy általános jelentést ennek a 
rendeletnek a működésével kapcsolatban 
szerzett tapasztalatokról, beleértve az (1) és 
a (2) bekezdésekben említett információt.

Az első jelentést azonban hat évvel azt 
követően kell közzétenni, hogy sor került a 
131. cikk (2) bekezdése alapján igényelt 
értesítésre.

Az első jelentést azonban két évvel azt 
követően kell közzétenni, hogy sor került a 
131. cikk (2) bekezdése alapján igényelt 
értesítésre.

Er. de

Indokolás

A rendelet egységes végrehajtásának biztosítása érdekében jóval rövidebb jelentési 
időszakokat kell meghatározni a tagállamoknak. Csakis ily módon lehet majd a problémákat a 
korai szakaszban orvosolni.  A jelentések tartalmát illetően minimális követelményeket is meg 
kell határozni a jelentések minőségi szintjének biztosítása érdekében.

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

341. módosítás
114. cikk

1. Minden tizedik évben a tagállamok 
jelentést nyújtanak be a Bizottságnak ennek 
a rendeletnek a működéséről a saját 
területükön, beleértve az értékelésről és a 
végrehajtásról szóló szakaszokat, a 108. 
cikkben meghatározott formában.

1. Minden harmadik évben a tagállamok 
jelentést nyújtanak be a Bizottságnak ennek a 
rendeletnek a működéséről a saját 
területükön, beleértve az értékelésről és a 
végrehajtásról szóló szakaszokat, a 108. 
cikkben meghatározott formában.

Az első jelentést azonban öt évvel azt 
követően kell benyújtani, hogy ezen 
rendelet hatályba lép.

Az első jelentést azonban egy évvel azt 
követően kell benyújtani, hogy ezen rendelet 
hatályba lép.

2. Minden tizedik évben az Ügynökség 
jelentést nyújt be a Bizottságnak ennek a 
rendeletnek a működéséről. 
Az első jelentést azonban öt évvel azt 
követően kell benyújtani, hogy sor került a 
131. cikk (2) bekezdése alapján igényelt 
értesítésre.

2. Minden harmadik évben az Ügynökség 
jelentést nyújt be a Bizottságnak ennek a 
rendeletnek a működéséről.
Az első jelentést azonban két évvel azt 
követően kell benyújtani, hogy sor került a 
131. cikk (2) bekezdése alapján igényelt 
értesítésre.

3. Minden tizedik évben a Bizottság 3. Minden harmadik évben a Bizottság 



AM\565937HU.doc 13/50 PE 357.825v01-00

külső fordítás

HU

közzétesz egy általános jelentést ennek a 
rendeletnek a működésével kapcsolatban 
szerzett tapasztalatokról, beleértve az (1) és 
a (2) bekezdésekben említett információt. 
Az első jelentést azonban hat évvel azt 
követően kell közzétenni, hogy sor került a 
131. cikk (2) bekezdése alapján igényelt 
értesítésre.

közzétesz egy általános jelentést ennek a 
rendeletnek a működésével kapcsolatban 
szerzett tapasztalatokról, beleértve az (1) és a 
(2) bekezdésekben említett információt.
Az első jelentést azonban három évvel azt 
követően kell közzétenni, hogy sor került a 
131. cikk (2) bekezdése alapján igényelt 
értesítésre.

Er. it

Indokolás

Rövidebb jelentési időszakokra van szükség az időben történő nyomon követés biztosítása és a 
szükséges kiigazítások elősegítése érdekében.  

Módosító: Johannes Blokland

342. módosítás
114. cikk

1. Minden tizedik évben a tagállamok 
jelentést nyújtanak be a Bizottságnak ennek 
a rendeletnek a működéséről a saját 
területükön, beleértve az értékelésről és a 
végrehajtásról szóló szakaszokat, a 108. 
cikkben meghatározott formában.

1. Minden ötödik évben a tagállamok 
jelentést nyújtanak be a Bizottságnak ennek 
a rendeletnek a működéséről a saját
területükön, beleértve az értékelésről és a 
végrehajtásról szóló szakaszokat, a 108. 
cikkben meghatározott formában.

Az első jelentést azonban öt évvel azt 
követően kell benyújtani, hogy ezen 
rendelet hatályba lép.
2. Minden tizedik évben az Ügynökség 
jelentést nyújt be a Bizottságnak ennek a 
rendeletnek a működéséről.

2. Minden ötödik évben az Ügynökség 
jelentést nyújt be a Bizottságnak ennek a 
rendeletnek a működéséről.

Az első jelentést azonban öt évvel azt 
követően kell benyújtani, hogy sor került a 
131. cikk (2) bekezdése alapján igényelt 
értesítésre.
3. Minden tizedik évben a Bizottság 
közzétesz egy általános jelentést ennek a 
rendeletnek a működésével kapcsolatban 
szerzett tapasztalatokról, beleértve az (1) és 
a (2) bekezdésekben említett információt.

3. Minden ötödik évben a Bizottság 
közzétesz egy általános jelentést ennek a 
rendeletnek a működésével kapcsolatban 
szerzett tapasztalatokról, beleértve az (1) és 
a (2) bekezdésekben említett információt.

Az első jelentést azonban hat évvel azt 
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követően kell közzétenni, hogy sor került a 
131. cikk (2) bekezdése alapján igényelt 
értesítésre.

Er. nl

Indokolás

A tagállamoknak, az Ügynökségnek és a Bizottságnak ötévente kell jelentést közzétenniük. 
Tízévente egyszer nem elég.  

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

343. módosítás
114a. cikk (új)

114a. cikk
A nyilvánosság tájékoztatása
A fogyasztók számára a vegyi anyagok, 
készítmények és a belőlük származó 
termékek biztonságos és fenntartható 
használatának megkönnyítése céljából a 
gyártók megfelelő információt tesznek 
elérhetővé minden, a fogyasztók számára 
eladás céljából forgalomba hozott termék 
csomagolására ragasztott címkén keresztül.  
Adott esetben ezt a címkézést más 
kommunikációs csatornák, mint például a 
honlapok, használatával is ki kell 
egészíteni, amelyek az árucikk 
biztonságáról és használatáról részletesebb 
információt nyújtanak.

Er. en

Indokolás

A jelentéstervezet 103. módosításának kissé átdolgozott megfogalmazása.

Módosító: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

344. módosítás
114a. cikk (új)



AM\565937HU.doc 15/50 PE 357.825v01-00

külső fordítás

HU

114a. cikk
A nyilvánosság tájékoztatása

A fogyasztók körében a vegyi anyagokat 
tartalmazó árucikkek biztonságos és 
fenntartható használatának előmozdítása 
céljából a gyártók alaposan indokolt 
információt tesznek elérhetővé a 
kockázatokról minden, a fogyasztók 
számára eladás céljából forgalomba hozott 
termék csomagolásának megfelelő 
címkézésén keresztül. A forgalomba hozott 
termékben előforduló anyagot/anyagokat 
felsoroló, érthető és megkülönböztető 
címkézésnek jeleznie kell a termék 
megfelelő használatának feltételeit,
valamint a használatával, illetve a helytelen 
használatának előrelátható körülményeivel 
kapcsolatos környezeti és egészségi 
kockázatokat. A címkézésen felül, adott 
esetben, más kommunikációs csatornákat, 
mint például a honlapok, is kell használni, 
részletesebb információt nyújtva az árucikk 
biztonságáról és használatáról.
További információt kell közölni a 
forgalmazókkal annak biztosítása 
érdekében, hogy jobb tanácsokkal tudjanak 
szolgálni a nyilvánosságnak, illetve a 
fogyasztóknak, és az utóbbiak 
gyakorolhassák a tájékozottságon alapuló 
választási szabadság jogát.

Er. fr

Indokolás

Nagyobb fogyasztói bizalmat kell kialakítani egy olyan rendszer bevezetésével, amely – főként 
érthető címkézéssel, a lehető legpontosabb és megkülönböztető módon – információt közöl a 
vegyi anyagokat tartalmazó árucikkekről. 
Ez lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy a helyzet ismeretében válasszanak a termékek 
között, feltéve, ha – ezen felül – az anyagok gyártói vagy importőrei részletesebb 
információval látják el a forgalmazókat az eladott vegyi árucikkekről. 
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Módosító: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, Bogusław 
Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer és Erna Hennicot-Schoepges

345. módosítás
114 a. cikk (új)

114a. cikk
Különös rendelkezések a nagy nyilvánosság 

tájékoztatására:
1.  Annak érdekében, hogy a fogyasztókat 
segítsék az anyagok és készítmények 
biztonságos és fenntartható használatában, 
a gyártók kockázat-alapú információt 
tesznek elérhetővé minden egyes, a 
fogyasztók számára eladás céljából 
forgalomba hozott termék csomagolásán 
szereplő címkén keresztül, amely azonosítja 
az ajánlott használatból, illetve a helytelen 
használatból fakadó helyzetekkel 
kapcsolatos kockázatokat. A csomagoláson 
szereplő címkézést továbbá, adott esetben, 
más kommunikációs csatornák, mint 
például a honlapok, használatával kell 
kiegészíteni az anyagra, illetve 
készítményre vonatkozó részletesebb 
biztonsági és használati információ 
biztosítása érdekében.
2.  Az 1999/45/EK és az 1967/548/EGK 
irányelvet ennek megfelelően módosítani 
kell.

Er. en

Indokolás

A kockázaton alapuló megfelelő és következetes kommunikációs rendszer kifejlesztése 
biztosítja a fogyasztók számára a vegyi anyagokat tartalmazó anyagok és készítmények 
biztonságos és hatékony használatához szükséges információt és tanácsokat. 

Módosító: Dorette Corbey

346. módosítás
114a. cikk (új)
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114a. cikk
Különös rendelkezések a nagy nyilvánosság 

és a munkavállalók tájékoztatására: 
A nagy nyilvánosság által használt 
készítmények gyártói, illetve a forgalomba 
hozatalukért felelős személyek kockázat-
alapú információt tesznek elérhetővé, 
amely azonosítja a szokásos, illetve 
ésszerűen előrelátható használati 
körülményekkel kapcsolatos kockázatokat, 
elsősorban a csomagoláson szereplő 
címkézésen keresztül, ezt adott esetben 
kiegészítve más kommunikációs csatornák, 
mint például a honlapok, használatával. 
A munkavállalók által használt 
készítmények gyártói kockázat-alapú 
információt tesznek elérhetővé, amely 
azonosítja a szokásos, illetve ésszerűen 
előrelátható használati körülményekkel 
kapcsolatos kockázatokat, a biztonságos 
használat körülményeit, valamint a 
lehetséges foglalkozás-egészségügyi 
kockázatokat. 
Ezt az információt a csomagoláson szereplő 
címkézésen és képzésen keresztül kell 
elérhetővé tenni, kiegészítve más 
kommunikációs csatornák, mint például a 
honlapok, használatával. 

Er. en

Indokolás

Amennyiben a REACH növelni akarja a fogyasztók bizalmát a vegyi anyagokban és ezek 
használatában, fontos a hatékony kommunikációs rendszer kifejlesztése. Ennek a rendszernek 
a feladata, hogy biztosítsa a fogyasztók számára a szükséges információt ahhoz, hogy a vegyi 
anyagokat tartalmazó készítmények használatából eredő bármely kockázatot kezelni tudják, 
valamint biztonságosan használják ezeket. A munkavállalók számára sajátos információt kell 
elérhetővé tenni. 

Módosító: Frederika Brepoels, Anja Weisgerber

347. módosítás
115. cikk, (1a) bekezdés (új)
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1a. Ezt az információt az Unió minden 
hivatalos nyelvén elérhetővé kell tenni. 

Er. nl

Indokolás

A REACH céljai között szerepel az emberi egészség és a környezet védelme. Rendkívül fontos, 
hogy az érdekelt felek olyan nyelven kapjanak tájékoztatást a vegyi anyagokról, amelyet 
megértenek.

Módosító: Carl Schlyter, Caroline Lucas és Hiltrud Breyer

348. módosítás
115. cikk, (2) bekezdés

2. Bármikor, amikor az Ügynökséghez 
megkeresés érkezik dokumentumokhoz való 
hozzáférésre az 1049/2001/EK rendelet 
szerint, az Ügynökség elvégzi az 
1049/2001/EK rendelet 4. cikkének (4) 
bekezdésében előírt egyeztetést a harmadik 
féllel a második és a harmadik albekezdéssel 
összhangban.

2. Bármikor, amikor az Ügynökséghez 
megkeresés érkezik dokumentumokhoz való 
hozzáférésre, leszámítva azokat, amelyek a 
116. cikk (1) bekezdésében említett listán 
szerepelnek, az 1049/2001/EK rendelet 
szerint, és a megkeresés olyan 
dokumentumokra vonatkozik, amelyek 
esetében a kérelmező bizalmas kezelést kért, 
az Ügynökség elvégzi az 1049/2001/EK 
rendelet 4. cikkének (4) bekezdésében előírt 
egyeztetést a harmadik féllel a második és a 
harmadik albekezdéssel összhangban.

Az Ügynökség tájékoztatja a bejegyeztetőt, a 
potenciális bejegyeztetőt, a  későbbi 
felhasználót, a kérelmezőt, illetve más, e 
megkeresés által érintett felet. Az érintett fél 
30 napon belül nyilatkozatot nyújthat be, 
megjelölve azt a megkeresés által lefedett 
információt, amelyet kereskedelmileg 
érzékenynek tekint, illetve amelynek 
kiadása sértheti kereskedelmi érdekeit, és 
amelyet ezért bizalmasan kíván kezelni 
minden, az illetékes hatóságokon, az 
Ügynökségen és a Bizottságon kívül eső 
személy esetében. Az érintett félnek minden 
esetben indokolást kell adnia.

Az Ügynökség tájékoztatja a bejegyeztetőt, 
és – amikor lehetséges esetben – a 
potenciális bejegyeztetőt, a későbbi 
felhasználót, illetve más, e megkeresés által 
érintett felet. 

A nyilatkozatot az Ügynökség mérlegeli, és 
eldönti, hogy az indokolás alapján 
elfogadja-e azt, mielőtt határoz arról, hogy 

A kérelem bejegyzését követő 15 
munkanapon belül az Ügynökség 
tájékoztatja a kérelmezőt, valamint a 
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megadja-e a kérelmezett hozzáférést a 
dokumentumokhoz. Az Ügynökség 
tájékoztatja az érintett felet, aki –
összhangban a 87., 88. és 89. cikkel –
fellebbezést nyújthat be a fellebbezési 
tanácshoz a nyilatkozatát elutasító
ügynökségi határozat ellen, a határozatot 
követő 15 napon belül. Ennek a 
fellebbezésnek felfüggesztő hatálya van. A 
fellebbezési tanács 30 napon belül hoz 
döntést a fellebbezésről.

bejegyeztetőt, a potenciális bejegyeztetőt, a 
következő felhasználót, illetve más érintett 
felet a dokumentumokhoz való hozzáférés 
kérelmével kapcsolatos határozatáról. 
Bárki ezek közül – összhangban a 87., 88. és 
89. cikkel – fellebbezést nyújthat be a 
fellebbezési tanácshoz az adott határozat 
ellen, a határozatot követő 15 napon belül. 
Ennek a fellebbezésnek felfüggesztő hatálya 
van. A fellebbezési tanács 30 napon belül 
hoz döntést a fellebbezésről.

Er. en

Indokolás

Javított megfogalmazás az előadó által előterjesztett 105. módosításhoz képest. 

A jelenleg javasolt rendelkezések az információhoz való hozzáférésre vonatkozóan nem 
felelnek meg az Aarhusi Egyezménynek, így ezek módosítására van szükség.  Világossá kell 
tenni, hogy a 115. cikk (2) bekezdése csupán a „szürke zónába” tartozó dokumentumokra 
érvényes, azokra, amelyek sem nem kimondottan nem bizalmasak, sem nem bizalmasak, 
ahogy azt a 116. cikk megfogalmazza. 

Ütemterv is szükséges.

Módosító: Carl Schlyter, Caroline Lucas és Hiltrud Breyer

349. módosítás
115. cikk, (3) bekezdés

3. Az e rendelettel összhangban benyújtott 
nem bizalmas információhoz való 
hozzáférést meg kell adni a tagállamok 
illetékes hatóságai birtokában lévő 
dokumentumokhoz, összhangban a 
2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel. A tagállamok biztosítják egy 
olyan rendszer létrehozását, amelynek 
alapján bármely érintett fél fellebbezhet, 
felfüggesztő hatállyal, a dokumentumok 
hozzáférésével kapcsolatban hozott 
határozatok ellen. 

3. Az e rendelettel összhangban benyújtott, a 
116. cikkben nem említett információhoz 
való hozzáférést meg kell adni a tagállamok 
illetékes hatóságai birtokában lévő 
dokumentumokhoz, összhangban a 
2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel. A tagállamok biztosítják egy 
olyan rendszer létrehozását, amelynek 
alapján bármely érintett fél fellebbezhet, 
felfüggesztő hatállyal, a dokumentumok 
hozzáférésével kapcsolatban hozott 
határozatok ellen. A fellebbezésről szóló 
döntést 30 napon belül kell meghozni.
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Er. en

Indokolás

Tisztázni kell, hogy a 115. cikk csupán a „szürke zónába” tartozó információkra érvényes, 
azokra, amelyeket a 116. cikk nem sorol fel kimondottan (mint mindig nem bizalmas, illetve 
mindig bizalmas). A fellebbezésről hozott döntések esetében meg kell szabni a határidőt.  

Módosító: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

350. módosítás
115. cikk, (3) bekezdés

3. Az e rendelettel összhangban benyújtott 
nem bizalmas információhoz való 
hozzáférést meg kell adni a tagállamok 
illetékes hatóságai birtokában lévő 
dokumentumokhoz, összhangban a 
2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel. A tagállamok biztosítják egy 
olyan rendszer létrehozását, amelynek 
alapján bármely érintett fél fellebbezhet, 
felfüggesztő hatállyal, a dokumentumok 
hozzáférésével kapcsolatban hozott 
határozatok ellen. 

3. Az e rendelettel összhangban benyújtott 
nem bizalmas információhoz való 
hozzáférést meg kell adni a tagállamok 
illetékes hatóságai birtokában lévő 
dokumentumokhoz, összhangban a 
2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel.

Er. fr

Indokolás

A tagállamokhoz benyújtott információ kérelmeket a 2003/4 irányelv alapján kell kezelni. A 
felfüggesztő hatályú fellebbezési eljárás, amelyet ez a cikk bevezetne, nagyszámú időt pazarló 
eljárásnak nyitna utat, és korlátozná a 2003/4 irányelv alkalmazási körét. 

Módosító: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

351. módosítás
115. cikk, (4) bekezdés

4. Amíg a fellebbezésről nem születik 
döntés, illetve amíg még benyújtható 
fellebbezés, az Ügynökség és a tagállam 
bármely illetékes hatósága megőrzi a 
szóban forgó információ bizalmasságát.

Törölve
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Er. fr

Indokolás

A tagállamokhoz benyújtott információ kérelmeket a 2003/4 irányelv alapján kell kezelni. A 
felfüggesztő hatályú fellebbezési eljárás, amelyet ez a cikk bevezetne, nagyszámú időt pazarló 
eljárásnak nyitna utat, és korlátozná a 2003/4 irányelv alkalmazási körét.

Módosító: Chris Davies és Frédérique Ries

352. módosítás
115a. cikk (új)

115a. cikk
Kötelezettség az árucikkekben lévő 
anyagokra vonatkozó információ közlésére  
Azok a későbbi felhasználók, akik olyan 
anyagot, illetve készítményt építenek be egy 
árucikkbe, amely esetében kötelező a 
biztonsági adatlap, vagy amely teljesíti az 
54. cikk (a-f) bekezdésében említett 
kritériumokat, valamint azok, akik a 
későbbiekben dolgoznak az árucikkel, vagy 
további feldolgozásnak vetik azt alá, 
továbbítják a biztonsági adatlapot az adott 
árucikk, illetve származékai bármely 
fogadójának, az egyéni fogyasztókon kívül.
A gyártók vagy importőrök, kérésre és 15 
munkanapon belül, lehetővé teszik, hogy az 
általuk termelt vagy importált árucikkben 
lévő anyagokról bármely egyéni fogyasztó –
díjmentesen – teljes részletességű biztonsági 
és használati információhoz férjen hozzá.

Er. en

Módosító: Carl Schlyter, Caroline Lucas és Hiltrud Breyer

353. módosítás
116. cikk, cím

Bizalmasság Átláthatóság és bizalmasság
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Er. en

Indokolás

A címnek kiegyensúlyozott módon kell tükröznie a cikk tartalmát. 

Módosító: Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle + 

Françoise Grossetête + Holger Krahmer és Jorgo Chatzimarkakis

354. módosítás
116. cikk, (1) bekezdés, 1. albekezdés

A következő információ nem tekintendő 
bizalmasnak:

A következő információ nem tekintendő 
bizalmasnak, hacsak – esetenként – a 
gyártó vagy az importőr nem bizonyítja 
másként:

Er. en

Indokolás

Rendelkezni kell a nem bizalmas információra vonatkozó szabály alóli kivétel kérelmezésének 
lehetőségéről az egyéni esetek és a gyártó/importőr indokai elemzése alapján. Az elemzés 
módszerei bizalmas információt képeznek, és nem bírnak jelentőséggel a nagy nyilvánosság 
számára. Ez a módosítás kapcsolódik a XI. cím, Tájékoztatás, cikkeivel kapcsolatban 
előterjesztett többi módosításhoz (Marcello Vernola és mások).  

A nem bizalmas információra vonatkozó szabály alóli eseti kivételek lehetőségét meg kell 
hagyni. Ezekben az egyéni esetekben a gyártónak/importőrnek kell azokat az okokat 
szolgáltatnia, amelyek indokolják az információ bizalmas kezelését a 116. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően (Thomas Ulmer és mások). 

A nem bizalmas információra vonatkozó szabály alóli egyéni kivételek lehetőségét meg kell 
hagyni.  (Françoise Grossetête)

1. Egyéni esetekben a gyártóra/importőrre kell bízni az okok felsorakoztatását az 
információnak a 116. cikk (1) bekezdésében említett bizalmas kezelésének indokolására. 2. Az 
anyag kereskedelmi neve érzékeny információt jelenthet más piaci szereplőkkel szemben, 
mivel így megállapíthatók a gyártók és fogyasztók közötti piaci kapcsolatok. Az ilyen 
információ kifejezetten bizalmasnak tekintendő a (2) bekezdés értelmében. 3. A jelenlegi jog 
nem rendelkezik a származtatott hatásmentességi küszöbérték (Dnel) közzétételéről. Ezeknek 
az értékeknek a kiszámítása költséges, és ezt az információt nem kellene hozzáférhetővé tenni 
a versenytársak számára alapos megfontolás nélkül (115. cikk) 4. A biztonsági adatlapon 
szereplő információ gyakran tartalmaz csak a közvetlen fogyasztóknak szánt adatokat. Az 
ilyen, használatra vonatkozó adatokat a 116. cikk (2) bekezdése értelmében bizalmasnak kell 
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tekinteni. (Holger Krahmer és mások)

Módosító: Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

355. módosítás
116. cikk, (1) bekezdés, a) pont

(a) az anyag kereskedelmi neve(i); törölve

Er. de

Indokolás

Lásd a 116. cikk (1) bekezdésére vonatkozó módosítás indokolását.

Módosító: Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

356. módosítás
116. cikk, (1) bekezdés, b) pont

(b) az IUPAC nómenklatúrában szereplő név 
a 67/548/EGK értelmében veszélyes 
anyagok esetében;

(b) az IUPAC nómenklatúrában szereplő név 
a 67/548/EGK értelmében veszélyes 
anyagok esetében, kivéve, ha az ezen 
rendelet Ia. mellékletében, illetve az 
1999/45/EK irányelv 15. cikkében 
megfogalmazott eltérő rendelkezések 
alkalmazandók;

Er. de

Indokolás

Lásd a 116. cikk (1) bekezdésére vonatkozó módosítás indokolását.

Módosító: Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

357. módosítás
116. cikk, (1) bekezdés, c) pont

(c) ha alkalmazható, az anyagnak a létező 
kereskedelmi vegyi anyagok európai 
jegyzéke szerinti neve;

(c) ha alkalmazható, az anyagnak a létező 
kereskedelmi vegyi anyagok európai 
jegyzéke szerinti neve, amennyiben a 
67/548/EGK irányelv értelmében veszélyes 
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anyagról van szó, kivéve, ha az ezen 
rendelet Ia. mellékletében, illetve az 
1999/45/EK irányelv 15. cikkében 
megfogalmazott eltérő rendelkezések 
alkalmazandók;

Er. de

Indokolás

Lásd a 116. cikk (1) bekezdésére vonatkozó módosítás indokolását.

Módosító: Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

358. módosítás
116. cikk, (1) bekezdés, f) pont 

(f) az I. melléklettel összefüggésben 
megállapított származtatott hatásmentességi 
küszöbérték (Dnel) vagy becsült 
hatásmentes koncentráció (Pnec);

törölve

Er. de

Indokolás

Lásd a fenti módosítás indokolását. 

Módosító: Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

359. módosítás
116. cikk, (1) bekezdés, i) pont 

(i) a biztonsági adatlapon szereplő 
információ, kivéve a társaság/vállalkozás 
nevét, illetve a (2) bekezdés szerint 
bizalmasnak tekintendő információt;

törölve

Er. de

Indokolás

Lásd a fenti módosítás indokolását. 
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Módosító: Mary Honeyball + Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + 
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann 

360. módosítás
116. cikk, (1) bekezdés, i) pont 

(i) a biztonsági adatlapon szereplő 
információ, kivéve a társaság/vállalkozás 
nevét, illetve a (2) bekezdés szerint 
bizalmasnak tekintendő információt;

(i) a biztonsági adatlapon szereplő 
információ, kivéve a (2) bekezdés szerint 
bizalmasnak tekintendő információt;

Er. en

Indokolás

Ez kiterjeszti a nem bizalmas információk listáját annak érdekében, hogy átfogó nyilvános 
hozzáférést biztosítson olyan vegyi anyagokkal kapcsolatos információhoz, amelyekkel egy 
adott személy dolgozhat, amelyeket használhat, illetve amelyekkel bármely más módon 
érintkezhet. Megjegyezzük, hogy a 2003/4 irányelv nem engedi meg a tagállamoknak, hogy 
visszautasítsanak, kereskedelmi bizalmasságra hivatkozva, olyan információt, amely „a 
környezetbe történő kibocsátással kapcsolatos információt érint”. A vegyi anyagokra 
vonatkozó létező jogszabályok (a 793/93 és a 92/32 irányelv) értelmében a bejegyeztető neve 
nem lehet bizalmas (Mary Honeyball, Karin Scheele, Dan Jørgensen és mások).

Ez kiterjeszti a nem bizalmas információk listáját annak érdekében, hogy a nagy 
nyilvánosságnak hozzáférést nyújtson olyan anyagokkal kapcsolatos információhoz, 
amelyekkel az egyén dolgozhat, amelyeket használhat, illetve amelyekkel érintkezhet. A 
2003/4 irányelv alapján a tagállamok nem tarthatnak vissza, kereskedelmi bizalmasságra 
hivatkozva, olyan információt, amely „a környezetbe történő kibocsátással kapcsolatos 
információt” érint. A vegyi anyagokra vonatkozó jelenlegi szabályok értelmében a 
társaság/vállalkozás neve nem maradhat bizalmas információ. (Anne Ferreira és mások)

Módosító: Evangelia Tzampazi

361. módosítás
116. cikk, (1) bekezdés, i) pont 

(i) a biztonsági adatlapon szereplő 
információ, kivéve a társaság/vállalkozás 
nevét, illetve a (2) bekezdés szerint 
bizalmasnak tekintendő információt;

(i) a biztonsági adatlapon szereplő 
információ, kivéve a (2) bekezdés szerint 
bizalmasnak tekintendő információt; 

Er. el
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Indokolás

Egyfelől az anyag bejegyeztetőjét védik, másfelől pedig versenykörnyezetet teremtenek, hogy a 
felhasználók saját döntéseket tudjanak hozni. 

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

362. módosítás
116. cikk, (1) bekezdés, j) pont 

j) az elemzési módszerek – amennyiben 
kötelezőek a VII. és a VIII. melléklet 
értelmében –, amelyek lehetővé teszik a 
veszélyes anyag kimutatását a környezetbe 
történő kibocsátást követően, valamint a 
közvetlen emberi expozíció megállapítását;

Törölve

Er. it

Indokolás

Rendelkezni kell a nem bizalmas információra vonatkozó szabály alóli kivételek lehetőségéről 
az egyéni esetek és a gyártó/importőr által benyújtott indokok elemzése alapján. Az elemzés 
módszerei bizalmas információként kezelendők, és nem tartoznak a nagy nyilvánosságra. Ezt 
a módosítást a XI. cím, Tájékoztatás, cikkeivel kapcsolatban előterjesztett többi módosítással 
összhangban kell tekinteni.

Módosító: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

363. módosítás
116. cikk, (1) bekezdés, k) pont 

(k) a tény, hogy gerinces állatokon végeztek 
vizsgálatokat

(k) a vizsgálatok, amelyeket gerinces 
állatokon végeztek 

Er. en
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Módosító: Mary Honeyball + Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + 
Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer +Jonas Sjöstedt + Anne Ferreira és Marie-

Noëlle Lienemann

364. módosítás
116. cikk, (1) bekezdés, ka) pont (új)

(ka) a bejegyeztető neve;

Er. en

Indokolás

Ez kiterjeszti a nem bizalmas információk listáját annak érdekében, hogy átfogó nyilvános 
hozzáférést biztosítson olyan vegyi anyagokkal kapcsolatos információhoz, amelyekkel egy 
adott személy dolgozhat, amelyeket használhat, illetve amelyekkel bármely más módon 
érintkezhet. Megjegyezzük, hogy a 2003/4 irányelv nem engedi meg a tagállamoknak, hogy 
visszautasítsanak, kereskedelmi bizalmasságra hivatkozva, olyan információt, amely „a 
környezetbe történő kibocsátással kapcsolatos információt érint”. A vegyi anyagokra 
vonatkozó létező jogszabályok (a 793/93 és a 92/32 irányelv) értelmében a bejegyeztető neve 
nem lehet bizalmas (Mary Honeyball).

A soha nem bizalmas információk listája túl leszűkített. Nincs ok arra, hogy a bejegyeztetők 
neve, illetve a mennyiségre vagy használatra vonatkozó információ bizalmas maradjon. Ez az 
információ lényeges a környezet védelmének szempontjából, és közzé kell tenni az Aarhusi 
Egyezménnyel összhangban. A bejegyeztető neve szükséges ahhoz, hogy megszűnjenek az 
adatmegosztást és a végrehajtást korlátozó akadályok, és hogy a nyilvánosság láthassa, ki 
felel az adott vegyi anyag gyártásáért, illetve importálásáért. A bejegyeztető nevének 
visszatartása ellentmondana az átlátható, határozott és korrupciómentes rendszer fogalmának 
(Carl Schlyter és mások).

Ezt az alapvető információt a kockázatokról közvetlenül hozzáférhetővé kell tenni az üzleti 
vállalkozások és a nagy nyilvánosság számára. Nincsenek meggyőző érvek arra vonatkozóan, 
hogy a listára felvett újabb információ bizalmassága szükséges volna. A kérelmező nevének 
visszatartása például ellentmondana az átláthatóság elvének, valamint a határozott és 
korrupciómentes rendszer fogalmának. Az átlátható rendszer nélkülözhetetlen ahhoz, hogy 
kialakuljon a nyilvánosság bizalma a vegyi anyagok előnyeinek és lehetséges veszélyeinek 
értékelésében, illetve ezek használatának ellenőrzésében, ahol ez szükséges (Jonas Sjöstedt). 

Ez kiterjeszti a nem bizalmas információk listáját annak érdekében, hogy a nagy 
nyilvánosságnak hozzáférést nyújtson olyan anyagokkal kapcsolatos információhoz, 
amelyekkel az egyén dolgozhat, amelyeket használhat, illetve amelyekkel érintkezhet. A 
2003/4 irányelv alapján a tagállamok nem tarthatnak vissza, kereskedelmi bizalmasságra 
hivatkozva, olyan információt, amely „a környezetbe történő kibocsátással kapcsolatos 
információt” érint. A vegyi anyagokra vonatkozó jelenlegi szabályok értelmében a 
társaság/vállalkozás neve nem maradhat bizalmas információ. (Anne Ferreira és mások)
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Módosító: Mary Honeyball + Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + 
Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Jonas Sjöstedt + Anne Ferreira és Marie-

Noëlle Lienemann

365. módosítás
116. cikk, (1) bekezdés, kb) pont (új)

(kb) az anyag kémiai szerkezete(i);

Er. en

Indokolás

Lásd a fenti módosítás indokolását. 

Módosító: Mary Honeyball + Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + 
Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Jonas Sjöstedt + Anne Ferreira és Marie-

Noëlle Lienemann

366. módosítás
116. cikk, (1) bekezdés, kc) pont (új)

(kc) az anyag összmennyisége az EU 
piacon, mennyiségi kategóriák szerint;

Er. en

Indokolás

Lásd a fenti módosítás indokolását. 

Módosító: Mary Honeyball + Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + 
Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Jonas Sjöstedt + Anne Ferreira és Marie-

Noëlle Lienemann

367. módosítás
116. cikk, (1) bekezdés, kd) pont (új)

(kd) a használati kategóriák;

Er. en
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Indokolás

Lásd a fenti módosítás indokolását. 

Módosító: Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Carl Schlyter, 
Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Jonas Sjöstedt

368. módosítás
116. cikk, (1) bekezdés, ke) pont (új)

(ke) a készítmények összetevőinek listája;

Er. en

Indokolás

Lásd a fenti módosítás indokolását. 

Módosító: Mary Honeyball + Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + 
Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Anne Ferreira és Marie-Noëlle Lienemann

369. módosítás
116. cikk, (1) bekezdés, kf) pont (új)

(kf) a kémiai biztonsági jelentés;

Er. en

Indokolás

Lásd a fenti módosítás indokolását. 

Módosító: Mary Honeyball + Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + 
Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Anne Ferreira és Marie-Noëlle Lienemann

370. módosítás
116. cikk, (1) bekezdés, kg) pont (új)

(kg) az anyag tömegének mérőszáma.

Er. en
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Indokolás

Lásd a fenti módosítás indokolását. 

Módosító: Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa Westlund és Riitta Myller

371. módosítás
116. cikk, (2) bekezdés, 1. albekezdés

2. A következő információ bizalmasnak 
tekintendő, még abban az esetben is, ha 
nincs a 115. cikk (2) bekezdésével 
összhangban benyújtott nyilatkozat:

2. A következő információ bizalmasnak 
tekintendő:

Er. en

Indokolás

A „mindig bizalmas” információk listáját a lehető legnagyobb mértékben le kell szűkíteni. 
Bármely környezeti szempontból lényeges információ esetében a bizalmasság vélelme nem 
lenne összhangban az Aarhusi Egyezménnyel, habár elismerjük, hogy a gyártók/importőrök 
kérhetik a bizalmasságot „méltányolható gazdasági érdekekre figyelemmel” (Aarhusi 
Egyezmény, 4. cikk (4) bekezdés d) pont), tekintetbe véve azonban a hozzáférhetőséghez 
fűződő közérdeket, és azt, ha az adott információ a környezetbe történő kibocsátással 
kapcsolatos.  

Módosító: Carl Schlyter, Caroline Lucas és Hiltrud Breyer

372. módosítás
116. cikk, (2) bekezdés, a) pont 

(a) egy készítmény teljes összetételének 
részletes leírása;

(a) egy készítmény teljes összetételének 
mennyiségi adatai;

Er. en

Indokolás

A készítmények teljes összetételéről nyújtott nyilvános információ a kozmetikai termékek, 
valamint a mosó- és tisztítószerek esetében már status quo. Ezért a bizalmas minősítést a 
mennyiségi információra kell leszűkíteni, mert máskülönben fennáll a kapcsolódó jogalkotási 
aktusokban megfogalmazott rendelkezések aláaknázásának veszélye.
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Módosító: Karin Scheele + Evangelia Tzampazi + Dan Jørgensen, Åsa Westlund és Riitta 
Myller

373. módosítás
116. cikk, (2) bekezdés, b) pont 

(b) az anyag, illetve a készítmény pontos 
használata, funkciója vagy alkalmazása;

törölve

Er. en

Indokolás

A „mindig bizalmas” információk listáját a lehető legnagyobb mértékben le kell szűkíteni. 
Bármely környezeti szempontból lényeges információ esetében a bizalmasság vélelme nem 
lenne összhangban az Aarhusi Egyezménnyel, habár elismerjük, hogy a gyártók/importőrök 
kérhetik a bizalmasságot „méltányolható gazdasági érdekekre figyelemmel” (Aarhusi 
Egyezmény, 4. cikk (4) bekezdés d) pont), tekintetbe véve azonban a hozzáférhetőséghez 
fűződő közérdeket, és azt, ha az adott információ a környezetbe történő kibocsátással 
kapcsolatos.  

Az információterjesztés, valamint a nyilvánosság joga a tudáshoz kiemelkedően fontos. Ezen 
felül, az információterjesztés jótékony hatást eredményez a kis- és középvállalkozások 
számára, amelyek a görög ipar majdnem teljes egészét alkotják. Még ha a kis mennyiségek 
bejegyzése késik is (11 éves határidő), az adatok kellő közzététele hasznos lenne. 

Módosító: Karin Scheele + Evangelia Tzampazi + Dan Jørgensen, Åsa Westlund és Riitta 
Myller

374. módosítás
116. cikk, (2) bekezdés, c) pont 

(c) a gyártott vagy forgalmazott anyag, 
illetve készítmény pontos súlyadata;

törölve

Er. en

Indokolás

A „mindig bizalmas” információk listáját a lehető legnagyobb mértékben le kell szűkíteni. 
Bármely környezeti szempontból lényeges információ esetében a bizalmasság vélelme nem 
lenne összhangban az Aarhusi Egyezménnyel, habár elismerjük, hogy a gyártók/importőrök 
kérhetik a bizalmasságot „méltányolható gazdasági érdekekre figyelemmel” (Aarhusi 
Egyezmény, 4. cikk (4) bekezdés d) pontja), tekintetbe véve azonban a hozzáférhetőséghez 
fűződő közérdeket, és azt, ha az adott információ a környezetbe történő kibocsátással 
kapcsolatos.  
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Az információterjesztés, valamint a nyilvánosság joga a tudáshoz kiemelkedően fontos. Ezen 
felül, az információterjesztés jótékony hatást eredményez a kis- és középvállalkozások 
számára, amelyek a görög ipar majdnem teljes egészét alkotják. Még ha a kis mennyiségek 
bejegyzése késik is (11 éves határidő), az adatok kellő közzététele hasznos lenne. 

Módosító: Guido Sacconi

375. módosítás
116. cikk, (2) bekezdés, d) pont 

d) a gyártó, illetve az importőr és a későbbi 
felhasználók közötti kapcsolatok.

(d) a gyártó, illetve az importőr és a későbbi 
felhasználók közötti kapcsolatok, az ellátási 
lánc mindkét irányában és beleértve ennek 
összes résztvevőjét. 

Er. it

Indokolás

A REACH, jelenlegi formájában, nem írja elő az ellátási lánc különböző szereplői közötti 
kapcsolatok bizalmasságát. 

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

376. módosítás
116. cikk, (2) bekezdés, da) pont (új)

da) az elemzési módszerek – amennyiben 
kötelezőek a VII. és a VIII. melléklet 
értelmében –, amelyek lehetővé teszik a 
veszélyes anyag kimutatását a környezetbe 
történő kibocsátást követően, valamint a 
közvetlen emberi expozíció megállapítását;

Er. it

Indokolás

Az elemzés módszerei bizalmas információként kezelendők, és nem tartoznak a nagy 
nyilvánosságra. Ezt a módosítást a XI. cím, Tájékoztatás, cikkeivel kapcsolatban előterjesztett 
többi módosítással összhangban kell tekinteni.
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Módosító: Liam Aylward + Avril Doyle

377. módosítás
116. cikk, (2) bekezdés, da) pont (új)

(da) egy vegyi anyag előző bejegyeztetőinek 
pontos azonosítási adatai;

Er. en

Indokolás

Tisztázza, hogy a vegyi anyagok előző bejegyeztetőinek azonosítási adataira is vonatkozik a 
102. cikkben előírt bizalmassági kötelezettség, amelyet a 115. cikk (2) bekezdése és a 116. 
cikk határoz meg részletesebben. Az elektronikai ipar versenyjellegéből adódóan a 
gyártásban használt vegyi anyagok közül sok nagyon bizalmas. Ezek a kémiai “receptek” 
szellemi tulajdonnak minősülnek. Egy kritikus vegyi anyag használatának közzététele 
bizalmas üzleti információt fedhet fel a versenytársak számára arra vonatkozóan, hogy a 
gyártó milyen eljárásokkal dolgozik jelenleg, és még azt is lehetővé teheti a versenytársak 
számára, hogy visszafelé haladva rekonstruálják ezeket. Ezért az előző bejegyeztetők 
azonosítási adatait védeni kellene, hogy ne legyenek hozzáférhetők az új bejegyeztetők 
számára. Miközben a gerinces állatokon végzett vizsgálatok számának korlátozása óhajtott 
cél, ennek korlátozása nem történhet az előző bejegyeztetőkről szóló bizalmas üzleti 
információ közzétételének árán. Az előző bejegyeztetőre kellene bízni a döntést, hogy meg 
akarja-e osztani azonosítási adatait és előző vizsgálati dokumentumait az új bejegyeztetőkkel. 
Hasonlóképpen, ha a későbbi felhasználók vállalják egy elkülönülő későbbi felhasználás 
bejegyzésének költségét, ezt a használatot nem kellene közzétenni a köztesfelhasználók és a 
kémiai anyag gyártója számára, amennyiben ez meghiúsítaná a külön bejegyzés mögött rejlő 
célt (Liam Aylward).

A későbbi felhasználók esetében az anyagok felhasználása nagyon bizalmas információt 
jelenthet és szellemi tulajdonnak tekinthető. Egy kritikus vegyi anyag használatának 
közzététele bizalmas üzleti információt fedhet fel a versenytársak számára, és lehetővé teheti, 
hogy ez utóbbiak visszafelé haladva rekonstruálják az eljárásokat. Ezért az előző 
bejegyeztetőre kellene bízni a döntést, hogy meg akarja-e osztani azonosítási adatait és előző 
vizsgálati dokumentumait az új bejegyeztetőkkel (Avril Doyle). 

Módosító: Liam Aylward + Avril Doyle

378. módosítás
116. cikk, (2) bekezdés, db) pont (új)

(db) közvetlenül a későbbi felhasználó által 
bejegyzett felhasználások.

Er. en
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Indokolás

Lásd a fenti módosítás indokolását. 

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

Cortines, María del Pilar Ayuso González + Françoise Grossetête + Thomas Ulmer, Elisabeth 
Jeggle

379. módosítás
117. cikk, 1. albekezdés

A 115. és a 116. cikktől eltérve, az e rendelet 
alapján az Ügynökséghez beérkezett 
információ közzétehető bármely más ország 
kormánya vagy szerve számára, illetve a 
nemzetközi szervezetek számára a 
304/2003/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet1 vagy a Szerződés 181a. cikkének 
(3) bekezdése alapján a Közösség és az 
érintett harmadik fél közötti megállapodással 
összhangban, feltéve, hogy a következő 
feltételek teljesülnek:
___________________
1 HL L 63., 2003.3.6., 1. o.

A 115. és a 116. cikktől eltérve, az e rendelet 
alapján az Ügynökséghez beérkezett 
információ közzétehető bármely más ország 
kormánya vagy kormányzati intézménye
számára, illetve a nemzetközi kormányzati 
szervezetek számára az Európai Parlament 
és a Tanács 304/2003/EK rendelete1 vagy a 
Szerződés 181a. cikkének (3) bekezdése 
alapján a Közösség és az érintett harmadik 
fél közötti megállapodással összhangban, 
feltéve, hogy a következő feltételek 
teljesülnek:

_______________
1 HL L 63., 2003.3.6., 1. o.

Er. it

Indokolás

Az információ tisztességtelen felhasználásának megakadályozása érdekében világosan meg 
kell határozni, hogy a 117. cikk (együttműködés) csak az országos és nemzetközi kormányzati 
szervekre vonatkozik. Ezt a módosítást a XI. cím, Tájékoztatás, cikkeire vonatkozó többi 
előterjesztett módosítással összefüggésben kell tekinteni (Vernola és mások, Ulmer és mások).

Meg kell határozni, hogy az együttműködés csak az országos és/vagy nemzetközi kormányzati 
szervekre vonatkozik (Françoise Grossetête).
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Módosító: Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis és Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-

Cortines, María del Pilar Ayuso González + Françoise Grossetête + Thomas Ulmer, Elisabeth 
Jeggle

380. módosítás
117. cikk, a) pont 

a) a megállapodás célja együttműködés az e 
rendelet hatálya alá tartozó vegyi anyagokról 
szóló jogszabályok végrehajtásában, illetve 
irányításában;

a) a megállapodás célja kormányzati
együttműködés az e rendelet hatálya alá 
tartozó vegyi anyagokról szóló jogszabályok 
végrehajtásában, illetve irányításában;

Er. it

Indokolás

Lásd a fenti módosítás indokolását.

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

Elisabeth Jeggle + Werner Langen

381. módosítás
120. cikk

A tagállamok illetékes hatóságai 
tájékoztatják a nagy nyilvánosságot az 
anyagokból származó kockázatokról, ahol 
ezt szükségesnek tekintik az emberi 
egészség, illetve a környezet védelme 
szempontjából.

Az Ügynökség által megállapított 
iránymutatások alapján, a tagállamok 
illetékes hatóságai tájékoztatják a nagy 
nyilvánosságot az anyagokból származó 
kockázatokról, ahol ezt szükségesnek 
tekintik az emberi egészség, illetve a 
környezet védelme szempontjából.

Er. it

Indokolás

A nagy nyilvánosság tájékoztatását a nemzeti illetékes hatóságok által koordináltan kell 
végezni. Ezt szem előtt tartva, az Ügynökségnek iránymutatásokat kell megállapítania az 
illetékes hatóságok számára arról, hogyan tájékoztassanak, milyen esetekben tájékoztassanak, 
és hogyan mutassák be a védintézkedéseket, amelyeket meg kell tenni (Marcello Vernola és 
mások).

Először is, a nagy nyílvánosság tájékoztatását a nemzeti illetékes hatóságok által 
koordináltan kell végezni, nem megengedve azt, hogy minden egyes illetékes hatóság a maga 
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külön módján tájékoztasson. Másodszor, iránymutatásokat kell megállapítani az illetékes 
hatóságok számára arról, hogyan tájékoztassanak, milyen esetekben tájékoztassanak, és 
hogyan mutassák be a védintézkedéseket, amelyeket meg kell tenni (Thomas Ulmer és mások). 

Iránymutatásokat kell kidolgozni annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok nemzeti 
hatóságai ugyanúgy tájékoztassák a nyilvánosságot. (Werner Langen) 

Módosító: Françoise Grossetête

382. módosítás
120. cikk

A tagállamok illetékes hatóságai 
tájékoztatják a nagy nyilvánosságot az 
anyagokból származó kockázatokról, ahol 
ezt szükségesnek tekintik az emberi 
egészség, illetve a környezet védelme 
szempontjából.

Az Ügynökséggel együttműködve, a 
tagállamok illetékes hatóságai tájékoztatják 
a nagy nyilvánosságot az anyagokból 
származó kockázatokról, ahol ezt 
szükségesnek tekintik az emberi egészség, 
illetve a környezet védelme szempontjából.

Er. fr

Indokolás

Az összezavarás elkerülése végett szükség van a koordinálás javítására. 

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

383. módosítás
121. cikk

Az illetékes hatóságok tanácsot nyújtanak a 
gyártóknak, importőröknek, későbbi 
felhasználóknak és bármely más érdekelt 
félnek az e rendelet alapján rájuk háruló 
felelősségekről és kötelezettségekről, a 73. 
cikk (2) bekezdésének f) pontjában előírt, az 
Ügynökség által biztosított működési 
útmutató dokumentumok mellett.

Az illetékes hatóságok tanácsot nyújtanak a 
gyártóknak, importőröknek, későbbi 
felhasználóknak és bármely más érdekelt 
félnek az e rendelet alapján rájuk háruló 
felelősségekről és kötelezettségekről, a 73. 
cikk (2) bekezdésének f) pontjában előírt, az 
Ügynökség által biztosított működési 
útmutató dokumentumok mellett. Ez 
magában foglalja különösen, de nem 
kizárólag, a kis- és középvállalkozásoknak 
nyújtott tanácsokat arról, hogyan teljesítsék 
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az e rendeletben előírt kötelezettségeiket. 

Er. en

Indokolás

A kis- és középvállalkozások segítésére egyedi intézkedéseket kell bevezetni. Főként a kis- és 
középvállalkozásoknak lehet szüksége különleges segítségre ahhoz, hogy teljesíteni tudják 
kötelezettségeiket. 

Módosító: Werner Langen

384. módosítás
122. cikk

A tagállamok a hivatalos ellenőrzések és 
egyéb, eseti tevékenységek biztosítására egy 
rendszert tartanak fent. 

A tagállamok a hivatalos ellenőrzések és 
egyéb, eseti tevékenységek biztosítására egy 
rendszert tartanak fent. Az Ügynökség 
jogosult arra, hogy ellenőrzések és egyéb 
tevékenységek kivitelezését kérje a 
tagállamoktól. 

Er. de

Indokolás

A REACH rendszer irányítása a rendelkezéseknek a közös piac egészén történő egységes 
végrehajtására támaszkodik. Ezért az Ügynökséget fel kell jogosítani arra, hogy a 
tagállamokat bizonyos ellenőrzések, illetve tevékenységek kivitelezésére kérje fel.  

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

385. módosítás
122. cikk

A tagállamok a hivatalos ellenőrzések és 
egyéb, eseti tevékenységek biztosítására egy 
rendszert tartanak fent. 

A tagállamok a hivatalos ellenőrzések és 
egyéb, eseti tevékenységek biztosítására egy 
rendszert tartanak fent. 

A tagállamok feljogosítják az Ügynökséget, 
hogy ellenőrzéseket és egyéb 
tevékenységeket kezdeményezzen, valamint 
iránymutatásokat állapítson meg az 
ellenőrzési rendszer összehangolása és 
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hatékonysága érdekében. 

Er. it

Indokolás

A REACH rendszer irányítása megkívánja az előírások összehangolt végrehajtását a közös 
piac egészén, egy hatékony ellenőrzési rendszerre támaszkodva. Ezért az Ügynökséget fel kell 
jogosítani arra, hogy a tagállamokat ellenőrzések, illetve egyéb tevékenységek kivitelezésére 
kérje fel. Ezt a módosítást a XIII. cím, Végrehajtás, cikkeire vonatkozó többi előterjesztett 
módosítással összefüggésben kell tekinteni.

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

386. módosítás
123. cikk, (1) bekezdés

1.  A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
rendelkezéseket, és megtesznek minden 
szükséges intézkedést ezek végrehajtásának 
biztosítására. A szankcióknak hatásosnak, 
arányosnak és visszatartó erejűnek kell 
lenniük. Ezeket a rendelkezéseket a 
tagállamok e rendelet hatályba lépésétől 
számított tizennyolc hónapon belül, a 
rendelkezéseket érintő későbbi 
módosításokat pedig haladéktalanul közlik a 
Bizottsággal.

1. A tagállamok megállapítják, az 
Ügynökség által készítendő iránymutatások 
alapján, az e rendelet rendelkezéseinek 
megsértése esetén alkalmazandó szankciókra 
vonatkozó rendelkezéseket, és megtesznek 
minden szükséges intézkedést ezek 
végrehajtásának biztosítására. A 
szankcióknak hatásosnak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük. Ezeket a 
rendelkezéseket a tagállamok e rendelet 
hatályba lépésétől számított tizennyolc 
hónapon belül, a rendelkezéseket érintő 
későbbi módosításokat pedig haladéktalanul 
közlik a Bizottsággal és az Ügynökséggel.

Er. it

Indokolás

Ha a tagállamok csak a saját belátásuk szerint hozzák létre a szankciórendszert, ez eltérő 
szankciók létezéséhez vezetne az Unión belül. A REACH célkitűzéseinek megvalósítása 
összehangolt szankciórendszert és összehangolt végrehajtást feltételez. Ezt a módosítást a 
XIII. cím, Végrehajtás, cikkeire vonatkozó többi előterjesztett módosítással összefüggésben 
kell tekinteni.
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Módosító: Françoise Grossetête + Werner Langen

387. módosítás
123. cikk, (1) bekezdés

1. A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
rendelkezéseket, és megtesznek minden 
szükséges intézkedést ezek végrehajtásának 
biztosítására. A szankcióknak hatásosnak, 
arányosnak és visszatartó erejűnek kell 
lenniük. Ezeket a rendelkezéseket a 
tagállamok e rendelet hatályba lépésétől 
számított tizennyolc hónapon belül, a 
rendelkezéseket érintő későbbi 
módosításokat pedig haladéktalanul közlik a 
Bizottsággal.

1. A tagállamok megállapítják, az 
Ügynökség által készítendő iránymutatások 
alapján, az e rendelet rendelkezéseinek 
megsértése esetén alkalmazandó szankciókra 
vonatkozó rendelkezéseket, és megtesznek 
minden szükséges intézkedést ezek 
végrehajtásának biztosítására. A 
szankcióknak hatásosnak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük. Ezeket a 
rendelkezéseket a tagállamok e rendelet 
hatályba lépésétől számított tizennyolc 
hónapon belül, a rendelkezéseket érintő 
későbbi módosításokat pedig haladéktalanul 
közlik a Bizottsággal.

Er. fr

Indokolás

A REACH rendszer alkalmazása összehangolt végrehajtást igényel, és ebből következik, hogy 
a szankciókat is harmonizálni kell (Françoise Grossetête).

Ha a tagállamok csak a saját belátásuk szerint hozzák létre a szankciórendszert, ez több 
eltérő rendszerhez vezet az Unión belül. A REACH célkitűzései csakis az egységes 
szankciórendszerrel és a rendelkezések egységes végrehajtásával valósíthatók meg. (Werner 
Langen)

Módosító: Jonas Sjöstedt

388. módosítás
125. cikk

A tagállamok nem tilthatják, korlátozhatják, 
illetve akadályozhatják azoknak az e 
rendelet hatálya alá tartozó anyagoknak a 
gyártását, importálását, forgalmazását, 
illetve használatát – akár önmagukban, akár 
készítmény vagy árucikk összetevőjeként –, 
amelyek megfelelnek e rendeletnek és, adott 
esetben, az e rendelet végrehajtása során 

A tagállamok nem tilthatják, korlátozhatják, 
illetve akadályozhatják e rendelet alapján
azoknak az anyagoknak a gyártását, 
importálását, forgalmazását, illetve 
használatát – akár önmagukban, akár 
készítmény vagy árucikk összetevőjeként –, 
amelyek megfelelnek e rendeletnek és, adott 
esetben, az e rendelet végrehajtása során 
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elfogadott közösségi jogi aktusoknak. elfogadott közösségi jogi aktusoknak. 

Er. en

Indokolás

Mivel ennek a rendeletnek az alkalmazási köre nagyon tág (nemcsak a termékek gyártását, 
hanem azok eladását és importálását is lefedi), új megfogalmazás javasolt az egyéb, mint 
például a munkavállalók egészségéről szóló, jogszabályok kapcsán felmerülő problémák 
elkerülésére.  

Módosító: Karin Scheele

389. módosítás
125. cikk, (1a) bekezdés (új)

1a. Az (1) bekezdés nem érinti a tagállamok 
azon jogát, hogy szigorúbb 
védintézkedéseket tartsanak fenn vagy 
vezessenek be a munkavállalók védelméről 
szóló közösségi jogszabályokkal 
összhangban, ha az adott anyag 
használatára vonatkozóan kémiai 
biztonsági értékelés elvégzésére nem került 
sor e rendeletnek megfelelően. 

Er. de

Indokolás

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 137. cikkének megfelelően elfogadott 
rendelkezések nem akadályozhatják meg a tagállamokat abban, hogy szigorúbb 
védintézkedéseket tartsanak fenn vagy vezessenek be. Ide tartoznak a munkavállalók 
védelméről szóló rendelkezések is. Amennyiben sor került az adott anyag kémiai biztonsági 
értékelésére, feltételezhető, hogy a munkavállalók védelme kellőképpen biztosított. Ezért a 
javaslat, hogy egyéb esetekben viszont nem kellene korlátozni a tagállamok jogát a szigorúbb 
intézkedések elfogadásához. 

Módosító: Lena Ek

390. módosítás
128. cikk

A mellékletek a 130. cikk (3) bekezdésében A mellékletek a 130. cikk (3) bekezdésében 
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előírt eljárásnak megfelelően módosíthatók. előírt eljárásnak megfelelően módosíthatók.

E rendelet hatályba lépésétől számított 18 
hónapon belül a II. és a III. melléklet 
elejére olyan szakaszokat kell beilleszteni, 
amelyek objektív kritériumokat állapítanak 
meg a mentességet élvező anyagok és/vagy 
anyagcsoportok meghatározására. 

Er. en

Indokolás

A jelenlegi II. melléklet „korábbi irányadó eseteken” alapszik. Ilyen formában következetlen, 
és tisztázatlan kritériumokra épül, amely abszurditásokhoz vezet, ahol két hasonló anyag 
közül az egyik kivételt képez, míg a másik nem (a szacharóz és a fruktóz esetében). A 
Bizottságnak határidőt kellene adni, amelynek lejártáig egyértelmű objektív kritériumokat kell 
kidolgoznia a II. mellékletben foglalt mentesség megadásához annak érdekében, hogy logikus 
és átfogó lista készülhessen a mentességet élvező anyagokról. 

Módosító: Chris Davies + Thomas Ulmer sabeth Jeggle

391. módosítás
128. cikk

A mellékletek a 130. cikk (3) bekezdésében 
előírt eljárásnak megfelelően módosíthatók. 

A mellékletek a 130. cikk (3) bekezdésében 
előírt eljárásnak megfelelően módosíthatók.

Amint az Alternatív Módszerek 
Validálásával Foglalkozó Európai Központ 
(ECVAM) Tudományos Tanácsadói 
Bizottsága megállapítja, hogy egy adott 
alternatív vizsgálati módszer tudományos 
szempontból érvényes és készen áll a
törvényes elfogadásra, az ECVAM 
javaslatot fogalmaz meg a X. mellékletben 
felsorolt vizsgálati módszerek, valamint az 
V–VIII. mellékletben előírt 
információszolgáltatási kötelezettségek 
megfelelő módosítására, és ezt a jelentést 
előterjeszti a 130. cikk (1) bekezdésében 
említett bizottságnak. 

Er. en
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Indokolás

Az állatokon végzett kísérletek megakadályozása érdekében a jóváhagyott alternatív 
vizsgálati módszereket késedelem nélkül bele kell foglalni a rendeletbe. 

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

392. módosítás
131. cikk

Az Ügynökségre vonatkozó átmeneti 
intézkedések

Az Ügynökség létrehozásának előkészítése  

1. E rendelet hatályba lépését követően a 
Bizottság tölti be az Ügynökség feladatait 
mindaddig, amíg ezeket a feladatokat a (3) 
bekezdésnek megfelelően átruházzák az 
Ügynökségre.

1. A Bizottság megfelelő támogatást nyújt 
az Ügynökség létrehozásához. 

A Bizottság, többek között, kinevezheti a 
személyzetet, valamint szerződéseket köthet 
az Ügynökség nevében, használva az utóbbi 
számára biztosított költségvetést. Ez 
magában foglalja annak a személynek a 
kinevezését is, aki az ügyvezető igazgató 
feladatait ellátja, amíg az Ügynökség 
igazgatótanácsa kinevezi az ügyvezető 
igazgatót a 80. cikknek megfelelően.

Ezért, amíg az Ügynökség igazgatótanácsa 
kinevezi az ügyvezető igazgatót a 80. 
cikknek megfelelően, és ezt követően az 
ügyvezető igazgató ellátja feladatait, a 
Bizottság, az Ügynökség nevében, és 
használva az utóbbi számára biztosított 
költségvetést:

(a) kinevezheti a személyzetet, beleértve azt 
a személyt, aki az ügyvezető igazgató 
feladatait ideiglenesen ellátja; valamint
(b) egyéb szerződéseket köthet. 

E rendelet hatályba lépésétől számított 
18 hónapon belül az Ügynökség ügyvezető 
igazgatója értesíti a Bizottságot, hogy az 
Ügynökség készen áll az e rendelet szerinti 
szerepkörének ellátására. 

törölve

A (2) bekezdésben említett értesítés 
átvételétől számított 2 hónapon belül vagy e 
rendelet hatályba lépésétől számított 18 
hónapon belül, amelyikre korábban kerül 
sor, a Bizottság átruházza ezt a szerepkört 
az Ügynökségre.

törölve
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Er. en

Indokolás

Az Ügynökség megfelelő létrehozása és működtetése kritikus fontosságú a REACH sikere 
szempontjából. Az Ügynökségnek a Bizottságtól függetlenül kell működnie, és a Bizottság nem 
töltheti be az ebben a rendeletben előírt operatív feladatokat az Ügynökség nevében. Ha 
pedig a Bizottság nem tölti be átmenetileg az Ügynökség szerepét, nincs szükség arra, hogy az 
Ügynökség értesítse a Bizottságot, hogy készen áll átvenni tőle a feladatokat. A Bizottságnak 
azonban segítenie kell az Ügynökség létrehozását mindaddig, amíg ez utóbbinak az 
igazgatótanácsa kinevezi az ügyvezető igazgatót. Ez a segítség magában foglalja a 
munkatársak alkalmazását, valamint a szolgáltatásokra, termékekre és épületekre vonatkozó 
szükséges szerződések megkötését (kapcsolódik a 137. cikkhez).

Módosító: Karin Scheele

393. módosítás
133. cikk, (1) bekezdés

1. Tizenkét évvel e rendelet hatályba lépését 
követően a Bizottság felülvizsgálatot végez 
annak megállapítása céljából, hogy a kémiai 
biztonsági értékelés elvégzésének, valamint 
az értékelés kémiai biztonsági jelentésben 
történő dokumentálásának kötelezettsége 
alkalmazandó legyen-e azokra az anyagokra, 
amelyekre egyelőre nem vonatkozik, mivel 
nem bejegyzés-kötelesek, illetve bejegyzés-
kötelesek, de évi 10 tonnánál kisebb 
mennyiségben gyártják vagy importálják 
őket. E felülvizsgálat alapján a Bizottság a 
130. cikk (3) bekezdésében említett 
eljárással összhangban kiterjesztheti ezt a 
kötelezettséget.

1. Tizenkét évvel e rendelet hatályba lépését 
követően a Bizottság felülvizsgálatot végez 
annak megállapítása céljából, hogy a kémiai 
biztonsági értékelés elvégzésének, valamint 
az értékelés kémiai biztonsági jelentésben 
történő dokumentálásának kötelezettsége 
alkalmazandó legyen-e azokra az anyagokra, 
amelyekre egyelőre nem vonatkozik, mivel 
nem bejegyzés-kötelesek, illetve részlegesen 
bejegyzés-kötelesek a II. cím, 4. fejezetnek 
megfelelően. E felülvizsgálat alapján a 
Bizottság a 130. cikk (3) bekezdésében 
említett eljárással összhangban kiterjesztheti 
ezt a kötelezettséget.

Er. de

Indokolás

Ezt a módosítást a 13. cikk (1) bekezdés első albekezdésére vonatkozó módosítással 
összefüggésben kell tekinteni. Szintén az a javaslat, hogy felülvizsgálatot kell végezni arra 
vonatkozóan, hogy ki kell-e terjeszteni a kémiai biztonsági értékelés és a kémiai biztonsági 
jelentés kötelezettségét bizonyos típusú különálló féltermékekre. 
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Módosító: Johannes Blokland

394. módosítás
133. cikk, (1) bekezdés

1. Tizenkét évvel e rendelet hatályba lépését 
követően a Bizottság felülvizsgálatot végez 
annak megállapítása céljából, hogy a kémiai 
biztonsági értékelés elvégzésének, valamint 
az értékelés kémiai biztonsági jelentésben 
történő dokumentálásának kötelezettsége 
alkalmazandó legyen-e azokra az anyagokra, 
amelyekre egyelőre nem vonatkozik, mivel 
nem bejegyzés-kötelesek, illetve bejegyzés-
kötelesek, de évi 10 tonnánál kisebb 
mennyiségben gyártják vagy importálják 
őket. E felülvizsgálat alapján a Bizottság a 
130. cikk (3) bekezdésében említett 
eljárással összhangban kiterjesztheti ezt a 
kötelezettséget.

1. Tizenkét évvel e rendelet hatályba lépését 
követően a Bizottság felülvizsgálatot végez 
annak megállapítása céljából, hogy a kémiai 
biztonsági értékelés elvégzésének, valamint 
az értékelés kémiai biztonsági jelentésben 
történő dokumentálásának kötelezettsége 
alkalmazandó legyen-e azokra az anyagokra, 
amelyekre egyelőre nem vonatkozik, mivel 
nem bejegyzés-kötelesek, illetve alacsony 
kockázatúak, amelyek bejegyzés-kötelesek, 
de évi 10 tonnánál kisebb mennyiségben 
gyártják vagy importálják őket. E 
felülvizsgálat alapján a Bizottság a 130. cikk 
(3) bekezdésében említett eljárással 
összhangban kiterjesztheti ezt a 
kötelezettséget.

Er. nl

Indokolás

A mennyiséget a kockázat foka váltja fel. 

Módosító: Carl Schlyter, Caroline Lucas és Hiltrud Breyer

395. módosítás
133. cikk, (1) bekezdés

1. Tizenkét évvel e rendelet hatályba lépését 
követően a Bizottság felülvizsgálatot végez 
annak megállapítása céljából, hogy a kémiai 
biztonsági értékelés elvégzésének, valamint 
az értékelés kémiai biztonsági jelentésben 
történő dokumentálásának kötelezettsége 
alkalmazandó legyen-e azokra az anyagokra, 
amelyekre egyelőre nem vonatkozik, mivel 
nem bejegyzés-kötelesek, illetve bejegyzés-
kötelesek, de évi 10 tonnánál kisebb 
mennyiségben gyártják vagy importálják 
őket. E felülvizsgálat alapján a Bizottság a
130. cikk (3) bekezdésében említett 

1. Hat évvel e rendelet hatályba lépését 
követően a Bizottság felülvizsgálatot végez 
annak megállapítása céljából, hogy a kémiai 
biztonsági értékelés elvégzésének, valamint 
az értékelés kémiai biztonsági jelentésben 
történő dokumentálásának kötelezettsége 
alkalmazandó legyen-e azokra az anyagokra, 
amelyekre egyelőre nem vonatkozik, mivel 
nem bejegyzés-kötelesek. E felülvizsgálat 
alapján a Bizottság a 130. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban kiterjesztheti ezt a 
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eljárással összhangban kiterjesztheti ezt a 
kötelezettséget.

kötelezettséget.

Er. en

Indokolás

A rendeletet ugyanakkor kellene felülvizsgálni, amikor az első bizottsági jelentést benyújtják 
ennek működéséről. 

A törlés a 13. cikkre vonatkozó, ugyanazon szerzők által megfogalmazott módosításhoz 
kapcsolódik, amely minden bejegyzés-köteles anyag, és nem csupán a 10 tonnánál nagyobb 
mennyiség esetében kötelezővé teszi a kémiai biztonsági értékelést. Ha pedig a kémiai 
biztonsági értékelés minden bejegyzés-köteles anyagra kötelező, nincs már szükség arra, hogy 
ilyen anyagokat belefoglaljanak a felülvizsgálati záradékba. 

Módosító: Hegyi Gyula 

396. módosítás
133. cikk, (2) bekezdés, bevezető rész

2. A Bizottság kiigazíthatja a 14. és a 37. 
cikkeket, a 130. cikk (3) bekezdésében 
említett eljárással összhangban, amint 
kidolgoznak egy végrehajtható és 
költséghatékony módot a bejegyzendő 
polimerek kiválasztására megbízható 
szakmai és érvényes tudományos 
kritériumok alapján, valamint azt követően, 
hogy jelentést tesznek közzé a 
következőkről:

2. A Bizottság kiigazítja a 14. és a 37. 
cikkeket, a 130. cikk (3) bekezdésében 
említett eljárással összhangban, amint 
kidolgoznak egy végrehajtható – de 
legkésőbb e rendelet hatályba lépésétől 
számított 6 éven belül – és költséghatékony 
módot a bejegyzendő polimerek 
kiválasztására megbízható szakmai és 
érvényes tudományos kritériumok alapján, 
valamint azt követően, hogy jelentést 
tesznek közzé a következőkről:

Er. en

Indokolás

Életciklusuk során a polimerek sokféleképpen kerülnek be a környezetbe, miközben ezek és a 
lebomlásukból származó termékek károsak lehetnek az emberi egészségre, illetve a 
környezetre. A rendszer túlterhelésének elkerülése végett 6 éves időszak javasolt a hatékony 
stratégia kidolgozására és az elkezdésre. 
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Módosító: Chris Davies

396a. módosítás
133. cikk, (3) bekezdés

3. A 114. cikk (3) bekezdésében említett 
jelentés e rendelet működése során szerzett 
tapasztalatokról magába foglalja a  
kötelezettségek felülvizsgálatát azoknak az 
anyagoknak a bejegyzésével kapcsolatban, 
amelyeket gyártónként, illetve 
importőrönként 1 tonnánál kezdődő, de 10 
tonnánál kisebb mennyiségben gyártanak, 
illetve importálnak évente. 

3. A 114. cikk (3) bekezdésében említett 
jelentés e rendelet működése során szerzett 
tapasztalatokról magába foglalja a  
tájékoztatási kötelezettségek felülvizsgálatát 
az anyagok bejegyzésével kapcsolatban. 

E felülvizsgálat alapján a Bizottság a 130. 
cikk (3) bekezdésében említett eljárással 
összhangban módosíthatja az V.
mellékletben meghatározott tájékoztatási 
kötelezettségeket azoknak az anyagoknak 
az esetében, amelyeket gyártónként, illetve 
importőrönként 1 tonnánál kezdődő, de 10 
tonnánál kisebb mennyiségben gyártanak, 
illetve importálnak évente, figyelembe véve 
a legújabb fejleményeket, például az 
alternatív vizsgálatok és a molekulaszerkezet 
és biológiai hatás közötti (mennyiségi) 
összefüggések terén ((Q)SAR).  

E felülvizsgálat alapján a Bizottság a 130. 
cikk (3) bekezdésében említett eljárással 
összhangban módosíthatja az V–VIII.
mellékletben meghatározott tájékoztatási 
kötelezettségeket azon célból, hogy
figyelembe vegye a legújabb fejleményeket, 
különösképpen az alternatív vizsgálatok és a 
molekulaszerkezet és biológiai hatás közötti 
(mennyiségi) összefüggések terén ((Q)SAR).

Er. en

Indokolás

A VI–VIII. mellékletben jelenleg felsorolt állatokon végzett vizsgálatok számával ellentétben, 
az V. melléklet mindössze egyetlen gerinces állaton végzett vizsgálatot tartalmaz. 
Következésképpen az összes idevágó mellékletben szereplő tájékoztatási kötelezettség 
felülvizsgálata az alternatív vizsgálatok és a molekulaszerkezet és biológiai hatás közötti 
(mennyiségi) összefüggések terén történő legújabb fejlemények figyelembe vétele céljából 
jóval nagyobb jelentőséggel bír, és így nem hagyható ki.

Módosító: Johannes Blokland

397. módosítás
133. cikk, (3) bekezdés

3. A 114. cikk (3) bekezdésében említett 
jelentés e rendelet működése során szerzett 

3. A 114. cikk (3) bekezdésében említett 
jelentés e rendelet működése során szerzett 
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tapasztalatokról magába foglalja a  
kötelezettségek felülvizsgálatát azoknak az 
anyagoknak a bejegyzésével kapcsolatban, 
amelyeket gyártónként, illetve 
importőrönként 1 tonnánál kezdődő, de 10 
tonnánál kisebb mennyiségben gyártanak, 
illetve importálnak évente.

tapasztalatokról magába foglalja a  
kötelezettségek felülvizsgálatát azoknak az 
alacsony kockázatú anyagoknak a 
bejegyzésével kapcsolatban, amelyeket 
gyártónként, illetve importőrönként 1 
tonnánál kezdődő, de 10 tonnánál kisebb 
mennyiségben gyártanak, illetve importálnak 
évente.

E felülvizsgálat alapján a Bizottság a 130. 
cikk (3) bekezdésében említett eljárással 
összhangban módosíthatja az V. 
mellékletben meghatározott tájékoztatási 
kötelezettségeket azoknak az anyagoknak az 
esetében, amelyeket gyártónként, illetve 
importőrönként 1 tonnánál kezdődő, de 10 
tonnánál kisebb mennyiségben gyártanak, 
illetve importálnak évente, figyelembe véve 
a legújabb fejleményeket, például az 
alternatív vizsgálatok és a molekulaszerkezet 
és biológiai hatás közötti (mennyiségi) 
összefüggések terén ((Q)SAR).  

E felülvizsgálat alapján a Bizottság a 130. 
cikk (3) bekezdésében említett eljárással 
összhangban módosíthatja az V. 
mellékletben meghatározott tájékoztatási 
kötelezettségeket azoknak az alacsony 
kockázatú anyagoknak az esetében, 
amelyeket gyártónként, illetve 
importőrönként 1 tonnánál kezdődő, de 10 
tonnánál kisebb mennyiségben gyártanak, 
illetve importálnak évente, figyelembe véve 
a legújabb fejleményeket, például az 
alternatív vizsgálatok és a molekulaszerkezet 
és biológiai hatás közötti (mennyiségi) 
összefüggések terén ((Q)SAR).  

Er. nl

Indokolás

A mennyiséget a kockázat foka váltja fel. 

Módosító: Mary Honeyball + Chris Davies és Frédérique Ries

398. módosítás
133. cikk, (3a) bekezdés (új)

3a. Hét évvel ezen rendelet hatálybalépését 
követően, a Bizottság felülvizsgálatot végez 
a 6. cikk működéséről, figyelembe véve az 
útmutatás és a bejelentés alkalmazási körét 
és szerepét, a 67/548 irányelv értelmében 
veszélyesnek minősített anyagok felvétele 
céljából. 

Er. en
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Indokolás

A hét év után elvégzett felülvizsgálat megteremti az alapot a REACH rendszerben szereplő 
bejegyzett és bejelentett információ értékelésére. A tudásalapra építve, lehetővé válik a 
megvalósítható megközelítés annak felmérésében, hogy szükséges-e a 6. cikk hatályának 
kiterjesztése, valamint olyan termék kategóriák azonosítása, amelyek esetében az 
engedélyezett vegyi anyagok használata törölhető (például az egyes veszélyes anyagoknak az 
elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 
irányelv).

Módosító: John Bowis, Ria Oomen-Ruijten + Anders Wijkman

399. módosítás
135. cikk

Az 1999/45/EK irányelv 14. cikke törlésre 
kerül.

Az 1999/45/EK irányelv 14. cikke törlésre 
kerül. Az 1999/45/EK irányelvet módosítani 
kell annak biztosítása érdekében, hogy a 
fogyasztókat ellássák azzal az 
információval, amely szükséges az anyagok 
és készítmények biztonságos használatát 
szolgáló megfelelő intézkedések 
megtételéhez. 

Er. en

Indokolás

A kockázaton alapuló megfelelő és következetes kommunikációs rendszer kifejlesztése 
biztosítja a szükséges információt és tanácsokat a fogyasztók számára, amely lehetővé teszi, 
hogy a vegyi anyagokat tartalmazó anyagokat és készítményeket biztonságosan és hatékonyan 
tudják használni. 

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

400. módosítás
137. cikk, (2) bekezdés

2. A II. és XII. címet ezen rendelet hatályba 
lépésétől számított hatvanadik naptól 
kezdődően kell alkalmazni.

2. A II., V., VI., VII. és  X. címet ezen 
rendelet hatályba lépésétől számított 18 
hónap leteltének napjától kell alkalmazni. A 
III. címet ezen rendelet hatályba lépésétől 
számított 12 hónap leteltének napjától 
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kezdődően kell alkalmazni.

Er. en

Indokolás

Ez a módosítás szükséges ahhoz, hogy a REACH megvalósuljon. Annak érdekében, hogy az 
Ügynökség megfelelő módon létrejöjjön, és kész legyen az operatív feladatai elvégzésére, a 
rendelet alkalmazásának általánosságban véve két szakaszban kell történnie: először az 
Ügynökség létrehozásáról szóló cikkeket és az Ügynökségre nem vonatkozó rendelkezéseket 
kell alkalmazni. A már működő Ügynökségre vonatkozó kötelezettségeket csak azután lehet 
alkalmazni, miután az Ügynökség készen áll. Az Ügynökség létrehozása előreláthatóan 18 
hónapot vesz igénybe.  A rendelet néhány címének megváltoztatott alkalmazási dátuma 
megfelelő változtatásokat követel a javaslat egyéb olyan cikkében, ahol a rendelet hatályba 
lépésére hivatkoznak. (Kapcsolódik a 131. cikkhez)

Módosító:  Dagmar Roth-Behrendt

401. módosítás
137. cikk, (5) bekezdés

5. A 44., 45. és 46. cikket ezen rendelet 
hatályba lépésétől számított 2 év leteltének 
napjától kezdődően kell alkalmazni.

5. A 44., 45. és 46. cikket ezen rendelet 
hatályba lépésétől számított 3 év leteltének 
napjától kezdődően kell alkalmazni.

Er. en

Indokolás

Lásd a fenti módosítás indokolását. 

Módosító: John Bowis és Ria Oomen-Ruijten

402. módosítás
137. cikk, (5a) bekezdés (új)

5a. A REACH mindaddig nem  vonatkozik 
az ötvözetekben lévő fémekre, amíg az 
alábbiakat nem fogadják el: 
a) az ötvözetek sajátos osztályozási 
módszere az 1999/45/EK irányelv alapján; 
és
b) az ötvözetek osztályozása az ENSZ által 
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a vegyi anyagok osztályozására és 
címkézésére kidolgozott globális 
harmonizációs rendszer alapján.

Er. en

Indokolás

A veszélyes készítményekről szóló irányelv (1999/45/EK) (10) preambulumbekezdése 
kimondja, hogy a Bizottság további útmutatót fog kidolgozni az ötvözetekre vonatkozóan, 
eddig azonban nem történt kezdeményezés vagy előrelépés.  A jövőbeli következetesség 
biztosítása érdekében ésszerűnek tűnne kivételt tenni az ötvözetekben használt fémek esetében 
mindaddig, amíg nem kerül sor a megfelelő útmutató kidolgozására a veszélyes 
készítményekről szóló irányelv jelenlegi felülvizsgálata, valamint a globális harmonizációs 
rendszernek az uniós jogban történő végrehajtása alapján.


