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Jelentéstervezet (PE 353.529v02)
Guido Sacconi
a vegyi anyagok bejegyzéséről, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), a 
Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai Ügynökség létrehozásáról valamint az 1999/45/EK 
irányelvet és a {le nem bomló szerves szennyezőanyagokról szóló} …/…/EK rendeletet 
módosító európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó javaslatról

Rendeletre vonatkozó javaslat (COM(2003) 0644 – C6-0530/2003 – 2003/0245(COD))

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

1046. módosítás 
I. MELLÉKLET, 0. rész, 0.2 bekezdés

0.2. A vegyi anyagbiztonsági értékelésnek 
meg kell határoznia minden azonosított 
alkalmazást. Figyelembe kell vennie az 
anyag önmagában (beleértve minden főbb 
szennyezést vagy adalékot), készítményben 
vagy készítménycsoportban történő 
használatát. Az értékelésnek figyelembe kell 
vennie az anyag élettartamának valamennyi 
fázisát, az azonosított alkalmazások 
meghatározása szerint. A vegyi 
anyagbiztonsági értékelésnek az anyag 
lehetséges kedvezőtlen hatásainak az adott 

0.2 A vegyi anyagbiztonsági értékelésnek 
meg kell határoznia minden azonosított, évi
1 tonna vagy annál nagyobb mennyiségű
alkalmazást. Figyelembe kell vennie az 
anyag önmagában (beleértve minden főbb 
szennyezést vagy adalékot), készítményben 
vagy készítménycsoportban történő 
használatát. Az értékelésnek figyelembe kell 
vennie az anyag élettartamának valamennyi 
fázisát, az azonosított alkalmazások 
meghatározása szerint (beleértve a hulladék 
fázist is, e rendelet 2. cikk (1) bekezdés (d) 
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anyagnak történő emberi és/vagy környezeti 
expozíció ismert vagy ésszerűen előre 
látható összehasonlításán kell alapulnia.

pontjától eltérve). A vegyi anyagbiztonsági 
értékelésnek az anyag lehetséges 
kedvezőtlen hatásainak az adott anyagnak 
történő emberi és/vagy környezeti expozíció 
ismert vagy ésszerűen előre látható 
összehasonlításán kell alapulnia.

Er. en

Indokolás

Lásd a 2. cikk (1) bekezdése (e) pontja és a 13. cikk módosítását.

Módosító: Chris Davies

1047. módosítás
I. MELLÉKLET, 0. rész, 0.4 bekezdés, 4. albekezdés

Amennyiben a gyártó vagy az importőr úgy 
véli, hogy további információ szükséges a 
vegyi anyagbiztonsági értékelés 
elkészítéséhez, és ezt az információt csak a 
VII. vagy VIII. melléklet alapján elvégzett, 
gerinces állatokat felhasználó kísérletekkel 
lehet megszerezni, a kísérleti módszerre 
vonatkozóan javaslatot nyújt be, 
magyarázatot adva arra, hogy miért tartja 
szükségesnek a kiegészítő információt, és 
ezt rögzíti a vegyi anyagbiztonsági 
értékelésben a megfelelő címsor alatt. A 
további tesztelési eredményekre történő 
várakozás közben jegyzőkönyvezi a vegyi 
anyagbiztonsági értékelésben érvénybe 
helyezett kockázatkezelési intézkedéseket.

Amennyiben a gyártó vagy az importőr úgy 
véli, hogy további információ szükséges a 
vegyi anyagbiztonsági értékelés 
elkészítéséhez, és ezt az információt csak a 
VI., VII. vagy VIII. melléklet alapján 
elvégzett, gerinces állatokat felhasználó 
kísérletekkel lehet megszerezni, a kísérleti 
módszerre vonatkozóan javaslatot nyújt be, 
magyarázatot adva arra, hogy miért tartja 
szükségesnek a kiegészítő információt, és 
ezt rögzíti a vegyi anyagbiztonsági 
értékelésben a megfelelő címsor alatt. A 
további tesztelési eredményekre történő 
várakozás közben jegyzőkönyvezi a vegyi 
anyagbiztonsági értékelésben érvénybe 
helyezett kockázatkezelési intézkedéseket.

Er. en

Indokolás

A (47) preambulumbekezdés és a 11. cikk (1) bekezdése módosításához kapcsolódik. Az 
állatokon végzett kísérletek elkerülése és az ipar költségeinek csökkentése érdekében, és mivel 
állatokon végzett kísérletekből származó adatokat csak akkor kell megadni, ha az anyag 
biztonsági értékeléséhez szükségesek, a VI. mellékletben meghatározott információk 
nyújtására vonatkozóan a gerinces állatokat érintő vizsgálatokat tartalmazó vizsgálati 
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javaslatokat szintén be kell nyújtani.

Módosító: Jonas Sjöstedt

1048. módosítás
I. MELLÉKLET, 0. rész, 0.5. bekezdés, 2. albekezdés

Amennyiben az 1–4. lépések 
eredményeképpen a gyártó vagy az importőr 
arra a következtetésre jut, hogy az anyag 
vagy a készítmény megfelel a 67/548/EGK 
irányelv vagy az 1999/45/EK irányelv 
szerinti veszélyes anyagként való 
osztályozás követelményeinek, illetve PBT-
ként vagy vPvB-ként értékelt, akkor a vegyi 
anyagbiztonsági értékelésben figyelembe 
kell venni az alábbi lépéseket:

Amennyiben az 1–4. lépések 
eredményeképpen a gyártó vagy az importőr 
arra a következtetésre jut, hogy az anyag 
vagy a készítmény megfelel a 67/548/EGK 
irányelv vagy az 1999/45/EK irányelv 
szerinti veszélyes anyagként való 
osztályozás követelményeinek, illetve PBT-
ként vagy vPvB-ként értékelt, vagy 
aggodalomra okot adó egyéb reális indokok 
vannak, akkor a vegyi anyagbiztonsági 
értékelésben figyelembe kell venni az alábbi 
lépéseket:

Er. en

Indokolás

Nem ésszerű automatikusan kizárni, ahogy azt a javaslat tartalmazza, az olyan anyagok 
expozíciós felmérését vagy kockázati jellemzését, amelyeket nem fognak PBT/vPvB anyagok 
közé sorolni vagy nem azok. Ez nincsen összhangban a kockázatértékelés elveivel, amelyek a 
REACH javaslat alapjai. Például a helyi szinten nagyobb mennyiségben használt anyagok 
magas volumenével szembeni expozíció hatással lehet a helyi környezetre, bár az anyag nem 
felel meg a környezeti osztályozás követelményeinek. A toxikológia egyik alapelve szerint az 
expozíció az, ami meghatározza, hogy van-e hatás. Nem ésszerű ezt figyelmen kívül hagyni.

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

1049. módosítás
I. MELLÉKLET, 1. rész, 1.0.2. bekezdés

1.0.2. Az emberi egészségi értékelésnek 
figyelembe kell vennie az alábbi, lehetséges 
hatással járó csoportokat: (1) toxiko-
kinetika, metabolizmus és eloszlás, (2) akut 
hatások (akut toxicitás, irritációs és 
korrozivitás), (3) szenzibilizáció, (4) ismételt 

1.0.2. Az emberi egészségi értékelésnek 
figyelembe kell vennie az alábbi, lehetséges 
hatással járó csoportokat: (1) toxiko-
kinetika, metabolizmus és eloszlás, (2) akut 
hatások (akut toxicitás, irritációs és 
korrozivitás), (3) szenzibilizáció, (4) ismételt 
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dózisú toxicitás és (5) CMR hatások 
(karcinogenitás, mutagenicitás és 
reprodukciós toxicitás). Az összes 
rendelkezésre álló információ alapján, 
szükség esetén egyéb hatásokat is 
figyelembe kell venni. 

dózisú toxicitás és (5) CMR hatások 
(karcinogenitás, mutagenicitás és 
reprodukciós toxicitás), felhasználva erre a 
célra az Ügynökség által jóváhagyott 
vizsgálatokat és Q(SAR) modellt. Az összes 
rendelkezésre álló információ alapján, 
szükség esetén egyéb hatásokat is 
figyelembe kell venni. 

Er. es

Indokolás

A jóváhagyott vizsgálatok és modellek alkalmazása a kis- és középvállalkozások által 
nagyobb jogbiztonsághoz járul hozzá és egy előzetes szelekciós eljárást jelent, amely kizárja a 
lehetséges szabálytalanságokat.

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

1050. módosítás
I. MELLÉKLET, 1. rész, 1.4.1. bekezdés

1.4.1. Az 1–3. lépések eredményei alapján 
az anyagra meg kell határozni a 
származtatott hatásmentes szinte(ke)t, amely 
tükrözi az expozíció valószínű 
módját/módjait, időtartamát és gyakoriságát. 
Amennyiben azt az expozíciós leírás(ok) 
igazolja/igazolják, egyetlen DNEL elegendő 
lehet. Figyelembe véve azonban a 
rendelkezésre álló adatokat és a Vegyi 
Anyagbiztonsági Jelentés 5. szakaszában 
szereplő expozíciós leírás(oka)t, lehet, hogy 
minden érintett emberi populációra (pl. 
alkalmazottak, fogyasztók és a környezeten 
keresztül a veszélynek közvetetetten kitett 
emberek), illetve bizonyos al-populációkra 
(pl. gyerekek, terhes nők), valamint az 
expozíció különböző módjaira külön DNEL-t 
kell meghatározni. Teljes igazolást kell adni, 
amely többek között meghatározza a 
felhasznált adatok kiválasztását, az 
expozíció módját (szájon, bőrön keresztüli, 
belélegzett), valamint az anyagnak való 
expozíció azon tartamát és gyakoriságát, 

1.4.1. Az 1–3. lépések eredményei alapján 
az anyagra meg kell határozni a 
származtatott hatásmentes szinte(ke)t, amely 
tükrözi az expozíció valószínű 
módját/módjait, időtartamát és gyakoriságát. 
Amennyiben azt az expozíciós leírás(ok) 
igazolja/igazolják, egyetlen DNEL elegendő 
lehet. Figyelembe véve azonban a 
rendelkezésre álló adatokat és a Vegyi 
Anyagbiztonsági Jelentés 5. szakaszában 
szereplő expozíciós leírás(oka)t, lehet, hogy 
minden érintett emberi populációra (pl. 
alkalmazottak, fogyasztók és a környezeten 
keresztül a veszélynek közvetetetten kitett 
emberek), illetve sebezhető populációkra, 
valamint az expozíció különböző módjaira 
külön DNEL-t kell meghatározni. Teljes 
igazolást kell adni, amely többek között
meghatározza a felhasznált adatok 
kiválasztását, az expozíció módját (szájon, 
bőrön keresztüli, belélegzett), valamint az 
anyagnak való expozíció azon tartamát és 
gyakoriságát, amelyre a DNEL érvényes. Ha 
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amelyre a DNEL érvényes. Ha egynél több 
módja valószínű az expozíciónak, akkor 
minden egyes expozíciós módra meg kell
határozni a DNEL-t, és az összes expozíciós 
módot kombinálni kell. Ha a DNEL
meghatározásra került, többek között az 
alábbi tényezőket kell figyelembe venni: 

egynél több módja valószínű az 
expozíciónak, akkor minden egyes 
expozíciós módra meg kell határozni a 
DNEL-t, és az összes expozíciós módot 
kombinálni kell. Ha a DNEL meghatározásra 
került, többek között az alábbi tényezőket 
kell figyelembe venni: 

(i) többek között a kísérleti adatok 
különbözőségéből és a fajokon belüli, illetve 
fajok közötti eltérésekből adódó 
bizonytalanság;

(i) többek között a kísérleti adatok 
különbözőségéből és a fajokon belüli, illetve 
fajok közötti eltérésekből adódó 
bizonytalanság;

(ii) a hatás természete és súlyossága; (ii) a hatás természete és súlyossága;

(iii) az a népességcsoport, amelyre az 
expozícióra vonatkozó mennyiségi és/vagy 
minőségi információ vonatkozik.

(iii) az a népességcsoport, amelyre az 
expozícióra vonatkozó mennyiségi és/vagy 
minőségi információ vonatkozik.

(iii a) a sebezhető populációk különös 
érzékenysége;
(iiii b) a nem standard hatások bármiféle 
jelzése, különösen ahol a cselekvési mód
ismeretlen vagy elégtelenül jellemezett 
marad;
(iii c) lehetséges egyidejű expozíció más 
vegyi anyagokkal szemben;

Er. hu

Indokolás

Az Európai Parlament figyelembe vette, hogy “a gyermekek egészségének a környezettel 
kapcsolatos betegségekkel szembeni védelme alapvető befektetés a megfelelő emberi és 
gazdasági fejlődés biztosítására való tekintettel” (Paulsen jelentés az európai környezeti és 
egészségügyi stratégiáról) és külön korlátozásokat kért a vegyi anyagokra vonatkozóan a
populáció magas kockázatú részeinek tekintetében (Ries jelentés az európai környezeti és 
egészségügyi cselekvési tervről). A REACH mindig vegye figyelembe a sérülékeny 
populációkat (Schlyter és mások).

2005. február 23-án az Európai Parlament elfogadott egy határozatot az Európai Környezeti 
és Egészségügyi Cselekvési Tervről (A6-0008/2005), amelyben felszólította a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy az elvégzett összes kockázatértékelés specifikusan foglalkozzon a 
magzatokat, csecsemőket és gyermekeket érintő kockázatokkal, ha fennáll e különösen 
sérülékeny populációk potenciális expozíciója. (Frédérique Ries és mások)
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Módosító: Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

1051. módosítás
I. MELLÉKLET, 1. rész, 1.4.1. bekezdés, (iii) a, b, c, d (új) pontok

(iii a) sérülékeny populációk különös 
érzékenysége;
(iii b) nem standard hatások bármiféle 
jelzése, különösen ahol a cselekvés módja 
ismeretlen vagy elégtelenül jellemzett 
marad;
(iii c) egyéb vegyi anyagokkal szembeni 
lehetséges egyidejű expozíció;
(iii d) az adatok minőségével kapcsolatos 
bizonytalanság és az adatbázisba vetett 
bizalom egésze;

Er. en

Indokolás

Az Európai Parlament rámutatott, hogy a jelenlegi kockázatértékelési módszerek a REACH 
javaslat szerint nem foglalkoznak kifejezetten a magzatokkal, csecsemőkkel és gyermekekkel, 
illetve az ebben a populációban előforduló expozíciós formák széles körével (Jelentés az 
európai környezeti és egészségügyi stratégiáról A5-0193/2004 Marit Paulsen).

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

1052. módosítás
I. MELLÉKLET, 4. rész, 4.2. bekezdés (2. lépés)

Ha az anyag megfelel a kritériumoknak, 
akkor kibocsátás-jellemzést kell végezni, 
amely tartalmazza az 5. szakaszban leírt 
expozíciós értékelés vonatkozó részeit. 
Tartalmaznia kell különösen egy becslést a 
gyártó vagy az importőr és minden 
azonosított alkalmazás által végzett 
tevékenységek során a különböző környezeti 
elemekbe kibocsátott anyagmennyiségekre
vonatkozóan, valamint azon valószínű 
módok azonosítását, melyek által az 
emberek vagy a környezet az anyagnak ki 

Ha az anyag megfelel a kritériumoknak, 
akkor kibocsátás-jellemzést kell végezni, 
amely tartalmazza az 5. szakaszban leírt 
expozíciós értékelés vonatkozó részeit. 
Tartalmaznia kell különösen egy becslést a 
gyártó vagy az importőr és minden 
azonosított, évi egy tonna vagy annál 
nagyobb mennyiségű alkalmazás által 
végzett tevékenységek során a különböző 
környezeti elemekbe kibocsátott 
anyagmennyiségekre vonatkozóan, valamint 
azon valószínű módok azonosítását, melyek 
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vannak téve. által az emberek vagy a környezet az 
anyagnak ki vannak téve.

Er. en

Indokolás

Lásd a 13. cikkre vonatkozó módosítást.

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

1053. módosítás
I. MELLÉKLET, 5. rész, 5.1.1.bekezdés, 1. albekezdés

5.1.1. Az expozíciós leírásokat ki kell 
dolgozni a Közösség területén történő 
gyártásra, a gyártó és az importőr saját 
használatára, valamint minden azonosított 
használatra.

5.1.1. Az expozíciós leírásokat ki kell 
dolgozni a Közösség területén történő 
gyártásra, a gyártó és az importőr saját 
használatára, valamint minden azonosított, 
évi egy tonna vagy annál nagyobb 
mennyiségű használatra. 

Er. en

Indokolás

Lásd a 13. cikkre vonatkozó módosítást.

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

1054. módosítás
I. MELLÉKLET, 5. rész, 5.1.1. bekezdés

5.1.1 Az expozíciós leírásokat ki kell 
dolgozni a Közösség területén történő 
gyártásra, a gyártó és az importőr saját 
használatára, valamint minden azonosított 
használatra. Az expozíciós leírások azoknak 
a feltételeknek a gyűjteményei, melyek 
leírják, hogy egy anyagot miként gyártanak 
vagy használnak az élettartama során, és a 
gyártó vagy az importőr hogyan ellenőrzi az 
emberek és a környezet expozícióját, vagy 
javasolja a későbbi felhasználónak az 

5.1.1 Az expozíciós leírásokat ki kell 
dolgozni a Közösség területén történő 
gyártásra, a gyártó és az importőr saját 
használatára, valamint minden azonosított 
használatra a 3. cikk 25. bekezdésében 
említett módon. Az expozíciós leírások 
azoknak a feltételeknek a gyűjteményei, 
melyek leírják, hogy egy anyagot miként
gyártanak vagy használnak az élettartama 
során, és a gyártó vagy az importőr hogyan 
ellenőrzi az emberek és a környezet 
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ellenőrzést. Ezek az expozíciós leírások 
olyan széles skálájúak vagy olyan 
specifikusak, amennyire az szükséges. Az 
expozíciós leírásokat a vegyi 
anyagbiztonsági jelentés megfelelő címsora 
alatt kell ismertetni, és a biztonsági adatlap 
mellékletében összegezni kell azt, egy 
megfelelő rövid címet használva, amely a 
használatról rövid általános leírást ad. Az 
expozíciós leírások indokolt esetben 
különösen magukban foglalják az alábbiak 
leírását:

expozícióját, vagy javasolja a későbbi 
felhasználónak az ellenőrzést. Ezeket az 
expozíciós leírásokat a 3. cikk 30. bekezdése 
szerint lehet besorolni és olyan széles 
skálájúak vagy olyan specifikusak, 
amennyire az szükséges. Az expozíciós 
leírásokat a vegyi anyagbiztonsági jelentés 
megfelelő címsora alatt kell ismertetni, és a 
biztonsági adatlap mellékletében összegezni 
kell azt, egy megfelelő rövid címet 
használva, amely a használatról rövid 
általános leírást ad. Az expozíciós leírások 
indokolt esetben különösen magukban 
foglalják az alábbiak leírását:

Er. de

Indokolás

A felhasználási és expozíciós kategóriák oly módon vannak összeállítva, hogy lehetővé tegyék 
az azonosított felhasználási módok valamennyi típusának leírását a vonatkozó elemek 
kombinációján keresztül. Specifikus expozíciós helyzeteket kombinálnak és leírják az összes 
feltételt, amelyek meghatározzák az expozíciót.

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

1055. módosítás
I. MELLÉKLET, 5. rész, 5.2.6. bekezdés (új) 

Az expozíciós szintek érvényes becsléseit 
egyszerűsíteni lehet speciális IT eszközök 
alkalmazásával, beleértve az 
ágazatspecifikus IT eszközöket, ha 
rendelkezésre állnak.

Er. de

Indokolás

A KKV-k kötelezettségeinek teljesítése érdekében történő támogatására léteznek vagy 
kifejleszthetők az expozíció felmérésére szolgáló specifikus vagy specializált IT eszközök.
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Módosító: Jonas Sjöstedt

1056. módosítás
I. MELLÉKLET, 6. rész, 6.5. bekezdés, 2. albekezdés

A PBT és vPvB kritériumoknak megfelelő 
anyagok esetében a gyártónak vagy az 
importőrnek az 5. szakasz 2. lépése szerint 
nyert információkat kell felhasználnia, 
amikor telephelyén bevezeti és a későbbi 
felhasználóknak javasolja az emberek és a 
környezet expozícióját minimálisra 
csökkentő kockázatkezelési intézkedéseket. 

A küszöbszintet el nem érő CMR anyagok, 
valamint a PBT és vPvB kritériumoknak 
megfelelő anyagok esetében a gyártónak 
vagy az importőrnek az 5. szakasz 2. lépése 
szerint nyert információkat kell 
felhasználnia, amikor telephelyén bevezeti 
és a későbbi felhasználóknak javasolja az 
emberek és a környezet expozícióját 
minimálisra csökkentő kockázatkezelési 
intézkedéseket. 

Er. en

Indokolás

Az I. melléklet, 6.4 pontjában meg lett határozva az expozíciós leírásra vonatkozó ”megfelelő 
ellenőrzés”.  A küszöbérték vagy származtatott hatásmentes szint nélküli anyagok esetében 
minőségi felmérést kell végezni egy hatás valószínűségéről az adott expozíciós leírásban. A 
PBT és a vPvB anyagok esetében a kockázatcsökkenő intézkedésekre vonatkozó 
információkat, amelyeket az expozíciós felmérés során nyertek, fel kell használni az emberi 
egészségre és a környezetre vonatkozó expozíció minimalizálása érdekében.

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

1057. módosítás
I. MELLÉKLET, 7. rész, táblázat, A. RÉSZ, -1 (új) 

(-1)( új) Az érintett felhasználási és 
expozíciós kategóriák ismertetése. 

Er. de

Indokolás

A felhasználási és expozíciós kategóriák a kockázatkezelési intézkedésekre, az expozíciós 
célértékekre (pl. DNEL, PNEC) és a gazdasági folyamat különféle szakaszaiban történő 
alkalmazására vonatkozó információk rendszerezett átadásának legfőbb eszközei. Segítik a 
gazdaság szereplőit, valamint a szállítói lánc további felhasználó közül az elsőre vonatkozó 
biztonsági adatlap összeállítását.
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Módosító: Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

1058. módosítás
I a MELLÉKLET, 1. rész, 1.2. bekezdés, 1. albekezdés

Az anyag vagy készítmény használatát a 
legjobb ismeretek szerint kell azonosítani. 
Ha sok lehetséges használat van, csak a 
legfontosabb vagy leggyakoribb 
használatokat kell felsorolni. Ennek 
tartalmaznia kell egy rövid leírást arról, 
hogy valójában mire való, pl. égésgátló 
anyag, antioxidáns stb.

Az anyag vagy készítmény használatát a 
legjobb ismeretek szerint kell azonosítani. 
(törlés) Ennek tartalmaznia kell egy rövid 
leírást arról, hogy valójában mire való, pl. 
égésgátló anyag, antioxidáns stb. 

Er. it

Indokolás

E módosítás célja elkerülni a nem általános alkalmazások kihagyását és ezáltal a további 
indokolatlan bejegyeztetéseket.

Módosító: Guido Sacconi, Jonas Sjöstedt

1059. módosítás
Ia. MELLÉKLET, 3. rész, 3.3a bekezdés (új)

3.3a. A 3.2. és 3.3. előírásait nem teljesítő 
készítmények esetében, és amelyeknél a 
felhasznált anyagok PNEC értéke 500 
µg/liternél alacsonyabb, a mennyiséget, 
biológiai lebomlást (megsemmisíthetőséget 
és a logPOW-t ) közölni kell a szállítói lánc 
további felhasználóival a 34. és 35. cikknek 
megfelelően. 

Er. en

Indokolás

Az anyag kritikus lehet a felhasználás során, ha a szállítói lánc további felhasználójának 
“gyenge” a kiömlésgátlója és az anyag PNEC értéke alacsonyabb, mint 500 µg/l. Ezek az 
anyagok lényeges tulajdonságai, amelyeket közölni kell a szállítói lánc további 
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felhasználóival, ha expozíciós felmérést kell végezniük és egy vegyi anyagbiztonsági jelentést 
kell készíteniük a 34. és 35. cikk szerint.

Módosító: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

1060. módosítás
Iaa. MELLÉKLET (új)

Iaa. melléklet (új)
Felhasználási és expozíciós kategóriák (UEC)

Egy anyag 9. cikk szerinti bejegyeztetésekor vagy a 26. cikk szerinti elő-bejegyeztetésekor az 
anyag gyártóinak vagy importőreinek az anyag tervezett célja szerinti felhasználásra 
vonatkozó adatokon túlmenően, a következő információkat kell beadni: 

1. Felhasználási módra vonatkozó adatok:

1.1 Ipari, az alábbi feltételek mellett:
magas színvonalú hozzáértés
magas színvonalú felügyelet
magas színvonalú műszaki intézkedések 

1.2 Professzionális, az alábbi feltételek mellett:
különféle színvonalú hozzáértés
alacsony színvonalú felügyelet
alacsony színvonalú műszaki intézkedések

1.3 Fogyasztói felhasználás/privát felhasználás, az alábbi feltételek mellett:
alacsony színvonalú hozzáértés
nincs felügyelet
nincsenek műszaki vagy személyi védelmi intézkedések
sérülékenyebb csoportok, pl. gyermekek és idősebb emberek 

2. Expozíciós kategóriákra vonatkozó adatok:
az expozíció kategorizálása az alábbiak szerint 

2.1 az emberek vonatkozó expozíciós módjai:
2.1.1. szájon át,
2.1.2 belélegzéssel,
2.1.3 bőrön át

2.2 a környezetbe történő kibocsátás módja:
2.2.1 levegő,
2.2.2 víz,
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2.2.3 talaj,
2.2.4 flóra és fauna

2.3 az expozíció tartama és gyakorisága:
2.3.1 egyszeri,
2.3.2 rövid,
2.3.3 ismétlődő,
2.3.4 tartós.

3. A bejegyeztetés vagy elő-bejegyeztetés céljára a felhasználási és expozíciós kategóriákat a 
2. pontban említett adatok kombinált alkalmazásán keresztül nyerik. Az Ügynökség 
meghatározhat egy formátumot a 108. cikk szerint. 

Er. de

Indokolás

A 108. cikk szerint előírt formátumot alkalmazó felhasználási és expozíciós kategóriák 
mátrixa kombinált információval látja el a szállítói lánc további szereplőit az expozíciós 
kategóriákról, határértékekről és példaértékű védelmi intézkedésekről, annak érdekében, hogy 
az érintett határérték teljesülhessen. Ezáltal a saját egyedi felhasználásának az UEC-el 
történő összehasonlításával, az anyag felhasználója megbizonyosodhat, hogy:

- felhasználása megfelel-e egy vagy több UEC-nek,
- szükséges-e módosítania az expozíciós értékelést,
- kell-e intézkedéseket hoznia, és milyet.

Módosító: Jonas Sjöstedt

1061. módosítás
Ib. MELLÉKLET

Ib. MELLÉKLET
KÉSZÍTMÉNYEK VEGYI 

ANYAGBIZTONSÁGI JELENTÉSE 

Ez a MELLÉKLET törölve 

Er. en

Indokolás

A készítményekre vonatkozó vegyi anyagbiztonsági jelentésekről szóló 1b. mellékletet törölni 
kell. Ennek oka, hogy a tudományos alap még mindig gyenge és a javasolt rendelkezések 
gyakorlati alkalmazása rendkívül nehéznek bizonyul majd.  Egy egyetlen anyagra vonatkozó 
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vegyi anyagbiztonsági jelentés sokkal egyértelműbben elvégezhető feladat. A készítmények 
anyagok keverékei és az itt javasolt módszer nem elég megbízható. A törlés hatása az lesz, 
hogy a hagyományos módszereket alkalmazzák majd.

Módosító: Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

1062. módosítás
Ib. MELLÉKLET

Készítmény esetében a vegyi 
anyagbiztonsági jelentést az I. melléklet 
szerint, az alábbi módosításokkal kell 
elkészíteni: 

Készítmény esetében, kivéve ha az 
anyagokat a 13. cikk (2) bekezdése alapján 
kizárják, a vegyi anyagbiztonsági jelentést 
az I. melléklet szerint, az alábbi 
módosításokkal kell elkészíteni: 

Er. de

Indokolás

A készítmények biztonsági értékelése tekintetében az egyetlen vonatkozó adat az egyes 
minimum koncentrációkat meghaladó anyagokra vonatkozik. A 13. cikk (2) bekezdése szerint 
nem kell elvégezni olyan anyag tekintetében, amely egy készítményben van jelen, ha az anyag 
koncentrációja a készítményben kevesebb, mint az (a)-(e) albekezdésekben feltüntetett értékek. 
A jobb egyértelműség érdekében ehhez kapcsolódó rendelkezéseket kell beilleszteni az 1b. 
mellékletbe, ‘Készítményekre vonatkozó vegyi anyagbiztonsági értékelés’, mivel az 1b. 
mellékletben levő megfogalmazások félrevezetők, pl. ‘minden anyag a készítményben’ vagy 
‘valamennyi anyag a készítményben’.

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

1063. módosítás
Iba. (új)

Iba. MELLÉKLET (új)
Útmutató a biztonságos felhasználásról:

Ha nincs előírva biztonsági adatlap, a következő információkat kell kérni:

1. Elsősegély intézkedések (4. címsor a biztonsági adatlapon)

2. Tűzvédelmi intézkedések (5. címsor a biztonsági adatlapon)

3. Véletlen kibocsátásra vonatkozó intézkedések (6. címsor a biztonsági adatlapon)

4. Kezelés és tárolás (7. címsor a biztonsági adatlapon)
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5. Szállítási információk (14. címsor a biztonsági adatlapon)

6. Expozíciós ellenőrzés/személyi védelem (8. címsor a biztonsági adatlapon)

7. Stabilitás és reaktivitás (10. címsor a biztonsági adatlapon)

8. Hulladékkal kapcsolatos ügyek

8.1 Hulladékkal kapcsolatos ügyek (13. címsor a biztonsági adatlapon)

8.2 Információk az újrafeldolgozásról és a hulladék eltávolítási módszerekről az ipar 
tekintetében 

8.3 Információk az újrafeldolgozásról és a hulladék eltávolítási módszerekről a lakosság 
tekintetében 

Er. en

Indokolás

Ez az információ, összehasonlítva a Bizottság javaslatával, nem új. Tartalmazza a Bizottság 
javaslata IV. mellékletének régi 5. pontját, amely ebbe az új 1ba. mellékletbe (új) került át, 
mivel olyan anyagok kockázatkezelésére vonatkozó információkat tartalmaz, amelyek nem 
minősülnek veszélyesnek, követve az 1a. melléklet biztonsági adatlap szerkezetét. (a módosítás 
az I. melléklethez kapcsolódik).

Módosító: Mojca Drčar Murko

1064. módosítás
Iba. melléklet (új)

Iba. melléklet (új)
10 tonna alatti mennyiségben bejegyeztetett olyan anyagokra vonatkozó kritériumok, 

amelyekre további információk kérhetők 

Az alábbi kritériumok közül kettő vagy több 

(a) anyagok, amelyek esetében nem adtak be egészségügyi vagy környezeti végpontokra 
vonatkozó információt;

(b) anyagok, amelyek esetében QSAR-ok vagy egyéb bizonyítékok jelzik, várhatóan 
megfelelnek a karcinogén, mutagén vagy reprodukcióra toxikus minősítés kritériumait az 1. 
vagy 2. kategóriában, vagy teljesítik a XII. mellékletben szereplő kritériumokat, és 
amelyekre nem áll rendelkezésre vonatkozó információ;

(c) diszperziós vagy diffúziós felhasználású anyagok, amelyeknél az expozíciót nem lehet 
megbízhatóan megbecsülni, különösen ha az ilyen anyagok fogyasztói termékekbe kerülnek 
bedolgozásra;

(d) anyagok, amelyeket legalább 20 bejegyeztetetésre kötelezett jegyeztetett be; feltéve, hogy 
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ezek a bejegyeztetetésre kötelezettek nem mutattak rá, hogy nincsen számottevő expozíció, 
vagy QSAR-ok, illetve egyéb bizonyítékok nem jeleztek egy lehetséges veszélyt;

(e) anyagok, melyeket más, engedélyeztetésre köteles vagy korlátozás alá tartozó anyagok 
lehetséges helyettesítőjeként azonosítottak, kivéve ha QSAR-ok vagy egyéb bizonyítékok 
nem jeleztek egy lehetséges veszélyt;

(f) anyagok, amelyekre vonatkozóan a tagállamokban végzett végrehajtási vagy monitoring 
tevékenységek eredményei az emberi egészségre vagy a környezetre vonatkozó kockázat 
gyanúját mutatták ki. 

Er. en

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

1065. módosítás
Iba. melléklet (új)
Iba. melléklet (új)

(a) A 93/68/EGK irányelvvel módosított 89/106/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó 
építési termékek;

(b) A 2309/93/EGK tanácsi rendelet, a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
és a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó emberi vagy 
állatgyógyászati készítmények;

(c) A 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó élelmiszerek, 
beleértve a 89/107/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó élelmiszer-adalékanyagokat, 
valamint a 88/388/EK tanácsi irányelv és az 1999/217/EK bizottsági határozat hatálya alá
tartozó ízesítőket/aromaanyagokat;

(d) A 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó takarmányok, 
beleértve a (70/524/EGK tanácsi irányelvet felváltó) 1831/2003 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet hatálya alá tartozó takarmány-adalékanyagokat;

(e) A 82/471/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó állati takarmányok;

(f) Orvostechnikai eszközök;

(g) A 89/109/EGK tanácsi irányelvet felváltó, az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő 
anyagokról és tárgyakról szóló 1935/2004 rendelet hatálya alá tartozó, élelmiszerekkel 
érintkező anyagok;

(h) A 91/414/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó növényvédő szerek;

(i) A 98/8/EK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó biocid termékek;

(j) Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való 
alkalmazásának korlátozásáról szóló 2002/95/EK irányelv hatálya alá tartozó elektromos és 
elektronikus berendezések;



PE 357.826v01-00

Külső fordítás 16/104 AM\565939HU.doc

HU

(k) Az egyes veszélyes anyagokat tartalmazó szárazelemekről és akkumulátorokról szóló 
91/157/EK irányelv hatálya alá tartozó szárazelemek és akkumulátorok.

Er. en

Indokolás

Az (új) 1b. melléklet csoportosítja az összes olyan közösségi jogszabályra vonatkozó 
hivatkozást, amelyek a REACH-ben nem megismétlendő területeket érintenek.

Ez a módosítás kapcsolódik a 2. cikk, 1. bekezdés, (új) ea) pontjának módosításához.

Módosító: Christofer Fjellner

1066. módosítás
II. MELLÉKLET, -1. és –2. bekezdés (új)

II. MELLÉKLET, -1. és –2. bekezdés (új)

- 1. Meghatározás

Ez a melléklet bejegyzési kötelezettség alól mentes anyagokat tartalmaz. A melléklet 
természetesen előforduló anyagokra és a főként azokból álló vegyületekre terjed ki, amelyek 
tekintetében hosszú idejű tapasztalat áll rendelkezésre, mely egyértelműen jelzi a betegséget 
vagy negatív környezeti hatásokat okozó kockázat hiányát vagy a nagyon alacsony 
kockázatot. 

- 2. Helyesbítés

(i) elő-bejegyeztetés során az Ügynökségnek hozzá kell adni azokat az anyagokat, amelyek 
a meghatározás alá tartoznak. 

(ii) az értékelés után az Ügynökségnek hozzá kell adni azokat az anyagokat, amelyekről úgy 
ítéli, hogy nem jelentenek betegséget vagy negatív környezeti hatásokat okozó kockázatot, 
vagy nagyon alacsony kockázatot jelentenek.

Er. sv

Indokolás

Jelenleg nincsen meghatározás a II. mellékletben felsorolt anyagokra, pl. víz és aszkorbinsav. 
Egy meghatározás hozzáadása tisztázza a szöveget és lehetővé teszi a helyesbítést is.

Habár a jogalkotási folyamat során hozzáadunk anyagokat a II. melléklethez, meg vagyunk 
győződve arról, hogy ez nem lesz teljes körű. Emiatt szeretnénk helyesbíteni egy korai 
szakaszban, de folyamatosan gördülő alapon is a folyamat során, ahogy több ismeretre 
teszünk szert. Módosításunk nélkül számos anyagot számottevően hosszú időn át be kellene 
jegyezni a jövőben, annak ellenére, hogy az Ügynökség tudja, hogy ezek az anyagok nem 
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jelentenek kockázatot.

Módosító: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, 
Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Philippe Busquin 

+ Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Norbert Glante

1067. módosítás
II. MELLÉKLET, új bejegyzések

EINECS-szám    Név/Csoport    CAS-szám EINECS-szám    Név/Csoport    CAS-szám
231-096-4           Vas                  7439-89-6

Er. xm

Indokolás

Az acélt, mely messze a vas legjelentősebb felhasználási formája, 150 éve állítják elő annak 
bizonyítéka nélkül, hogy a vas veszélyt jelentene az emberi egészségre vagy a környezetre.
Mivel a vas nagy tonna mennyiségű anyag, ezért potenciálisan jelentős vizsgálat tárgya lesz a 
REACH keretében. A vas ezen vizsgálata laboratóriumi állatok nagy mennyiségének 
igénybevételét jelentené. (Oomen-Ruijten és mások)

A vasat évezredeken át használták – az utóbbi 150 évben főként az acél elsődleges 
összetevőjeként - annak jelzése nélkül, hogy a vas veszélyt jelentene az emberi egészségre 
vagy a környezetre.
Mivel a vasat nagy tonna mennyiségben állítják elő, a jelenlegi volumen küszöb koncepció 
jelentős vizsgálat tárgyává tenné a REACH keretében, mely kiterjedt állatokon végzett 
nagyszámú vizsgálatot eredményezne. A vas vizsgálatának és bejegyzésének költsége messze 
elmaradna a lehetséges haszontól. (Chatzimarkakis és mások)

A vasat fel kellene venni a bejegyeztetési kötelezettség alól a 4. cikk (2) bekezdés (a) pontja 
értelmében mentes anyagok listájára. A vas olyan anyag, melyet évszázadok óta ismernek és 
használnak. Az a tény, hogy a mai napig nem került fel a kivételek listájára, politikai 
körülmények eredménye és nem egy logikus következmény.

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

1068. módosítás
II. MELLÉKLET, új bejegyzések

EINECS-szám Név/Csoport    CAS-szám EINECS-szám    Név/Csoport    CAS-szám

231-959-9          Oxigén O2 7782-44-7
231-098-5          Kripton Kr      7439-90-9
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231-110-9          Neon Ne         7440-01-9
231-168-5          Hélium He      7440-59-7
231-172-7          Xenon Xe       7440-63-3
200-812-7         Metán CH4        78-82-8

Er. it

Indokolás

A nitrogén, az argon és a széndioxid, amelyek mind a levegő alkotórészei, kivételek a II. 
mellékletben szereplő bejegyeztetési kötelezettség alól. A 2001/83/EK irányelv keretében már 
vonatkozik a bejegyeztetés alóli mentesség az oxigénre, amennyiben azt gyógyászati célra 
használják.
A nemes gázok nem tartozhatnak a II. melléklet 8. bekezdése alá, mivel a 67/548/EGK 
irányelv értelmében nem tekintik őket veszélyesnek, és mert már szabályozva vannak a 
szállításra vonatkozó jelenlegi rendeletekben (ADR rendeletek).
A metánt azért kellene felvenni a II. mellékletbe, mert a földgáz legfőbb összetevője, amely 
már a rendelet III. mellékletébe tartozik.

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

1069. módosítás
II. MELLÉKLET, új bejegyzések

Az Oxigénnek, a Kriptonnak, a Neonnak, a 
Héliumnak és a Xenonnak a II. mellékletbe 
kellene tartoznia. 

Er. it

Indokolás

Ezeket a gázokat természetes eredetük, illetve gyógyászati kezelésekre és környezetvédelemre 
történő felhasználásuk miatt kell bevenni. (Foglietta és mások)

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

1070. módosítás
II. MELLÉKLET, új bejegyzések

EINECS-szám    Név/Csoport    CAS-szám EINECS-szám    Név/Csoport    CAS-szám
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232-350-7 Terpentin olaj/fa terpentin  
8006-64-2

232-304-6  Nyers tall-olaj           8002-26-4
232-50-64 Ca-lignoszulfonát    8061-52-7
232-50-59 Na – lignoszulfonát   8061-51-6
232-50-85 NH4- lignoszulfonát  8061-53-8
232-51-06  Lignoszulfon sav  8062-15-5

Er. en

Indokolás

A II. melléklet már számos természetesen előforduló anyagot tartalmaz. Továbbá a III. 
melléklet szintén kivételt biztosít a nyers ásványi olajokra, szénre és a földgázra a 
bejegyeztetés alól. Ez indokolja a fa terpentin, nyers tall-olaj, lignoszulfonátok és egyéb fa 
összetevők kivételét a bejegyeztetési kötelezettségek alól a II. mellékletben szereplő listára 
való felvételükön keresztül.

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

1071. módosítás
II. MELLÉKLET, új bejegyzések

EINECS-szám    Név/Csoport    CAS-szám EINECS-szám    Név/Csoport    CAS-szám

265-995-8      Cellulóz pép 65996-61-4

Er. en

Indokolás

A II. melléklet már számos természetesen előforduló anyagot tartalmaz, közöttük 
többkomponensűeket is.
A cellulóz és a keményítő ugyanabból a monomer szacharidból, glükózból áll. A glükóz és a 
keményítő már szerepel a II. mellékletben. Ezért a cellulóz pépet is fel kellene venni a II. 
mellékletben szereplő listára. A természetes poliszacharid cellulóz a fő összetevője a 
magasabb növényi sejtek falának és a leggyakoribb szerves anyag a földön. A teljes 
biomassza anyagának mintegy 50%-a cellulóz. A cellulóz nincs az emberi egészségre vagy a 
környezetre veszélyes anyagként osztályozva.
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Módosító: Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten

1072. módosítás
II. MELLÉKLET, új bejegyzések

EINECS-szám Név/Csoport CAS-szám

232-296-4 Földimogyoró olaj
Extraktumok és fizikailag módosított származékaik 

8002-03-7

232-370-6 Szezámmagolaj
Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

8008-74-0

232-316-1 Pálmaolaj
Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

8002-75-3

232-282-8 Kókuszolaj
Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

8002-31-8

232-425-4 Pálmamagolaj
Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

8023-79-8

266-9-484 Illipevaj
Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

294-851-7 Illipezsír
Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

Salolaj
Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

Mandulaolaj
Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

8007-69-0

Mogyoróolaj
Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

Dióolaj
Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

8024-09-7

Kasudióolaj
Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

8007-24-7

Brazildióolaj
Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

Pisztáciadióolaj
Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.
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Makadámiadióolaj
Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

Hidrogenizált, interészterezett és frakcionált szójaolaj
Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

Hidrogenizált, interészterezett és frakcionált repceolaj
Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

Hidrogenizált, interészterezett és frakcionált 
napraforgóolaj
Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

Hidrogenizált, interészterezett és frakcionált pálmaolaj
Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

Hidrogenizált, interészterezett és frakcionált 
kókuszolaj
Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

Hidrogenizált, interészterezett és frakcionált 
pálmamagolaj
Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

Szójabab, héjak és lisztek
Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

Repcemag, héjak és lisztek
Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

Napraforgómag, héjak és lisztek
Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

Er. en

Indokolás

Ezt a mellékletet a létező anyagok értékeléséről szóló 793/93/EK irányelv II. mellékletéből 
vették át. Az ebben a mellékletben szereplő bejegyzéseket sosem frissítették, sok ellentmondást 
mutatnak, melyeket sosem javítottak ki. Ezeket az ellentmondásokat kell felszámolni e
bejegyzések harmonizálásával és kiegészítésével.
Az olaj és zsír ágazatot érintő legtöbb termék természetes eredetű (növényi olajok vagy 
növényi olajból készülnek).
Az olajok és zsírok felhasználása élelmiszer vagy takarmány alapanyagokként azt jelzi, hogy 
tulajdonságaik és kockázataik megfelelőképpen közismertek és hogy ezek az „anyagok” 
biztonságosak az emberi egészségre és a környezetre nézve. Szigorúan szabályozva vannak a 
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178/2002 rendeletben.
Ezen olajok és zsírok valamennyi származéka természetesen előfordul az olajban és ezeket az 
összetevőket csupán módosítás nélkül kivonják.
Számos olaj (napraforgó, szója, pórsáfrány, lenmag, kukorica, ricinus, repce) és származék 
(lecitinek, zsírsavak) már szerepelnek a II. mellékletben és kivételek a bejegyeztetési 
kötelezettség alól.
A kivételt képező olajok és zsírok listáját ki lehet és ki kell egészíteni, mert a növényi olajok 
(mag, trópusi és dió) hasonló fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkeznek. Nincs jogszerű 
indok arra, hogy közülük szelektív módon többet kizárjunk, mivel egymással helyettesíthetők a 
különféle alkalmazásokban (élelmiszer, takarmány, nem élelmiszer és nem takarmány).
A hidrogenizált, interészterezett és frakcionált olajokat és zsírokat széles körben használják 
fel az élelmiszerek területén, mint pl. a margarinban. Következésképpen biztonságosak az 
emberi egészségre és a környezetre nézve.
A növényi magvakat, liszteket és melléktermékeket széles körben használják fel a takarmányok 
területén. Ezért biztonságosak az állati egészségre és jólétre, az emberi egészségre és a 
környezetre nézve.

Módosító: Norbert Glante

1073. módosítás
III. MELLÉKLET, 6. bekezdés

6. Melléktermékek, kivéve, ha önmagukban 
kerülnek behozatalra vagy forgalomba 
hozatalra;

6. Melléktermékek, kivéve, ha önmagukban 
kerülnek behozatalra vagy forgalomba 
hozatalra egy zárt rendszeren kívül; 

Er. de

Indokolás

Az olvasztás melléktermékeit energia és hő előállítására használják. Az érceket olvasztó 
vállalkozások egy zárt rendszeren belül átadják az áramot és hőt termelőknek („piacra 
helyezik [őket]”), a külvilággal való bármiféle kapcsolat nélkül. Így ezek nem jelentenek 
semmilyen veszélyt a környezetre vagy az emberi egészségre. Továbbá a felhasználásuk 
csökkenti a természetes energiahordozók, mint a földgáz, olaj és szén kihasználását. A 
bejegyeztetési kötelezettség indokolatlanul gátolná e melléktermékek felhasználását.

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges + Werner Langen

1074. módosítás
III. MELLÉKLET, 8. bekezdés
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8. Természetben előforduló ásványok, ércek 
vagy anyagok, ha a gyártás során nem 
módosulnak kémiailag, kivéve, ha a 67/548 
irányelv értelmében megfelelnek a 
veszélyesként való osztályozás 
kritériumának;

8. Természetben előforduló ásványok, ércek 
vagy anyagok;

Er. xm

Indokolás

A szerves és szervetlen anyagokat egyenlő módon kell kezelni a bejegyeztetési eljárásban. Az 
ásványi anyagokból, ércekből vagy más természetes anyagokból eredő potenciális kockázat 
kezelhető más közösségi jogszabályokkal vagy a REACH egyéb szakaszaiban. (Roth-
Behrendt)

A szerves vegyipari ágazat alapvető nyersanyagai (földgáz, nyersolaj, szén) kivételek a 
bejegyeztetési kötelezettség alól, minősítés nélkül. Ez igazságtalan versenyelőnyt jelent a 
szerves ágazat számára a fém és szervetlen ágazattal szemben.
Sok ásvány és érc igen komplex anyag, melyek összetétele nagymértékben változhat az 
eredetüktől függően, ezáltal potenciálisan többszöri bejegyeztetéshez vezethetnek pl. a 
“vasérc” esetében. Az ennek eredményeként adódó nagyon nagy számú ásvány és érc 
túlterhelné a rendszert a bejegyeztetés első szakaszában (évi 1000 tonnánál nagyobb 
mennyiségű anyagok). (Oomen-Ruijten és mások)

Eltávolítása fenntartás nélkül biztosítva. (Langen)

Módosító: Richard Seeber

1075. módosítás
III. MELLÉKLET, 8. bekezdés

8. Természetben előforduló ásványok, ércek 
vagy anyagok, ha a gyártás során nem 
módosulnak kémiailag, kivéve, ha a 67/548 
irányelv értelmében megfelelnek a 
veszélyesként való osztályozás 
kritériumának;

8. Természetben előforduló ásványok, ércek 
vagy anyagok, ha a gyártás során nem 
módosulnak kémiailag;

Er. en

Indokolás

Valamennyi természetesen előforduló anyagnak (még a 67/548 irányelv keretében 
besoroltaknak is) kivételnek kellene lenni, mert a bevonásuk drasztikusan megemelné a 
bejegyeztetési kötelezettség alá tartozó anyagok számát. Kivételt képeztek az EINECS 
jelentési kritérium alól is. Ez különösen igaz, mivel a természetesen előforduló anyagok közé 
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több ezer anyag tartozik, többségük komplex jellegű. Emellett megváltoztathatják 
összetételüket szezonális és földrajzi feltételek miatt is.

Módosító: Liam Aylward + Avril Doyle

1076. módosítás
III. MELLÉKLET, 8. bekezdés

8. Természetben előforduló ásványok, ércek 
vagy anyagok, ha a gyártás során nem 
módosulnak kémiailag, kivéve, ha a 67/548 
irányelv értelmében megfelelnek a 
veszélyesként való osztályozás 
kritériumának;

8. Természetben előforduló ásványok, ércek, 
ásványtani vagy fizikai átalakítási 
eljárással belőlük származó anyagok; vagy 
a természetben előforduló anyagok, ha a 
feldolgozásuk során nem módosulnak 
kémiailag.

Er. en

Indokolás

Az ásványtani átalakítási folyamatok kémiai és/vagy fizikai eljárások, amelyek révén az 
ásványalapú anyagokat más ásványalapú anyagokká alakítják. Általában energiát 
fogyasztanak az ilyen eljárások során. Tipikus példák az ásványalapú nyersanyagok, mint a 
mészkő, agyag, homok és gipszkőzet átalakítása hozzáadott értékű ásványalapú anyagokká, 
mint a mész, cement, kerámiák, üveg és gipsz. A szerves nyersanyagok, mint a földgáz, 
nyersolaj, és szén feltétel nélküli kivételek a bejegyeztetési kötelezettségek alól. Ennek a 
kivételnek a többi nyersanyagra is vonatkoznia kell. A REACH rendelettervezet indoklás 
nélkül diszkriminál a különböző nyersanyagok között (pl. egyrészt a természetben előforduló 
ásványok, ércek és anyagok, másrészt a földgáz, nyersolaj és szén) kizárólag a forrásuk 
alapján. A természetben előforduló ásványok, ércek és anyagok a természetből eredő 
nyersanyagok és nem „vegyi anyagok” addig, amíg át nem mennek kémiai átalakítási 
folyamaton.
Továbbá, a természetben előforduló ásványokat, érceket, anyagokat és a javasolt 
módosításban leírtak szerinti, belőlük származó anyagokat egyre növekvő számú alkalmazás 
számára jellemzik az európai szabványokban és jól meghatározottak a kapcsolódó vizsgálati 
módszerekben. Ezért vegyi anyagbiztonsági értékelések (CSA-k), vegyi anyagbiztonsági 
jelentések (CSR-ek) és a bejegyeztetéshez adott információk valószínűleg nem javítják a 
javasolt módosításban leírt anyagok kezelését és nincs szükség a bejegyeztetési 
kötelezettséggel terhelni őket. (Aylward)

Az ásványtani átalakítási folyamatok kémiai és/vagy fizikai eljárások, amelyek pl. energia 
felhasználásával ásványalapú anyagokat más ásványalapú anyagokká alakítanak, mint 
például mészkő, agyag, homok és gipszkőzet átalakítása mésszé, cementté, kerámiává, üveggé 
és gipsszé. Ez az eljárás megváltoztatja a fizikai tulajdonságokat, de nem az anyag kémiai 
kockázati jellegét. A duplikáció és a rendszer túlterhelésének elkerülése érdekében 
mentesülniük kellene a többi alapvető szerves és szervetlen nyersanyaggal együtt. (Doyle)
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Módosító: Mojca Drčar Murko

1077. módosítás
III. MELLÉKLET, 8. bekezdés

8. Természetben előforduló ásványok, ércek 
vagy anyagok, ha a gyártás során nem 
módosulnak kémiailag, kivéve, ha a 67/548 
irányelv értelmében megfelelnek a 
veszélyesként való osztályozás 
kritériumának;

8. Természetben előforduló ásványok, ércek, 
koncentrátumok vagy anyagok, ha a gyártás 
során nem módosulnak kémiailag, kivéve, 
ha a 67/548 irányelv értelmében 
megfelelnek a veszélyesként való 
osztályozás kritériumának; 

Er. en

Indokolás

A szerves vegyipari ágazat alapvető nyersanyagai (földgáz, nyersolaj, szén) kivételek a 
bejegyeztetési kötelezettség alól. Ez igazságtalan és jelentős versenyelőnyt jelent a szerves 
ágazat számára a fém és szervetlen ágazattal szemben, mivel utóbbiak alapvető nyersanyagai 
az ásványok és ércek. Amikor ömlesztett formában szállítják közvetlenül olyan létesítménybe, 
amely már eleget tesz a létező EU munkahelyi védelemre vonatkozó rendeletnek és a 
96/61/EK IPPC irányelvnek, a koncentrátumok korlátozott kockázatot jelentenek az emberi 
egészségre és a környezetre.

Módosító: Thomas Ulmer and Elisabeth Jeggle

1078. módosítás
III. MELLÉKLET, 8. bekezdés

8. Természetben előforduló ásványok, ércek 
vagy anyagok, ha a gyártás során nem 
módosulnak kémiailag, kivéve, ha a 67/548 
irányelv értelmében megfelelnek a 
veszélyesként való osztályozás 
kritériumának;

8. Természetben előforduló ásványok, ércek 
vagy anyagok, ha a gyártás során nem 
módosulnak kémiailag, kivéve, ha a 67/548 
irányelv értelmében megfelelnek a 
veszélyesként való osztályozás 
kritériumának; ugyanez vonatkozik a 
fémekre és ötvözetekre masszív formában;

Er. de

Indokolás

Ezek az anyagok, ha a gyártás során nem módosulnak kémiailag, szintén nem veszélyesek.



PE 357.826v01-00

Külső fordítás 26/104 AM\565939HU.doc

HU

Módosító: Françoise Grossetête

1079. módosítás
III. MELLÉKLET, 8. bekezdés

8. Természetben előforduló ásványok, ércek 
vagy anyagok, ha a gyártás során nem 
módosulnak kémiailag, kivéve, ha a 67/548 
irányelv értelmében megfelelnek a 
veszélyesként való osztályozás 
kritériumának;

8. Természetben előforduló ásványok, ércek 
vagy anyagok, ha nem módosulnak 
kémiailag, beleértve a növényi eredetű 
anyagokat a 3. cikkben meghatározottak 
szerint, amely azt mondja, hogy a növény 
egészét vagy részét fizikai eljárás, mint 
extrakció, lepárlás, préselés, frakcionálás, 
derítés, koncentráció vagy erjesztés alá 
vetve nyert komplex anyagok, melyek 
összetétele függ a növény típusától és 
fajától, a növekedési és betakarítási 
feltételektől és az alkalmazott feldolgozási 
módszertől.

Er. fr

Indokolás

Fontosnak tűnik, hogy egy pontos meghatározás kerüljön be a növényi eredetű termékekről 
azért, hogy körvonalazni lehessen a kivételek körét, és jogbiztonságot biztosítsunk.

A növényi eredetű termékek nem a bizottsági javaslatban meghatározott kémiai értelemben 
vett termékek, ezért különbséget kell tenni közöttük és a REACH keretébe tartozó anyagok 
között. A legtöbb természetes anyag kielégíti a 67/548 irányelv egy vagy több osztályozási 
kritériumát.

A növényi eredetű termékek „hagyományos” anyagok, melyeket általában a gazdálkodók 
vagy a kis mezőgazdasági vállalkozások állítanak elő mind az Európai Unióban, mind azon 
kívül, nem utolsó sorban számos fejlődő országban és a legtávolabbi régiókban.

Bejegyeztetésük a REACH keretében lehetetlen lesz, tekintettel komplexitásukra, 
változatosságukra és diverzitásukra. Nem lesz lehetséges e természetes anyagok valamennyi 
tulajdonságát bejegyeztetés alá vonni, mivel nincs rendelkezés egy specifikus tulajdonság 
külön bejegyeztetésére.

Továbbá e termékek bejegyeztetése a REACH keretében nem fog számottevő hozzájárulást 
jelenteni a javaslat alapvető célkitűzéseinek eléréséhez.

Módosító: Norbert Glante + Johannes Blokland + Richard Seeber
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1080. módosítás
III. MELLÉKLET, 9. bekezdés

9. Földgáz, nyersolaj és szén. 9. Földgáz, nyersolaj, szén és koksz. 

Er. xm

Indokolás

A kokszot ki kellene venni a bejegyeztetési kötelezettség alól, mert a termék szén, amelyből 
bizonyos gázokat eltávolítottak, és törvényszerűen, a szénnel egyező módon kellene kezelni. 
(Glante)

A koksz kivételt nyerhet a III. mellékletbe való bekerülésén keresztül. Ha a szennyező 
anyagokat eltávolítják a szénből, koksz keletkezik. A szén már kivételt kapott a III. melléklet 
szerint. A koksz tisztább, mint a szén ezért kaphat kivételt. (Blokland)

A koksz egy olyan termék, amely a szén gázmentesítésének eredménye. A folyamat során 
benzol, toluol, xilol, kátrány és egyéb anyagok kerülnek kivonásra a szénből, és így a 
koksznak kevesebb lényeges veszélyes tulajdonsága van, és ezért kellene kivételt nyernie a 
bejegyeztetés alól. (Seeber)

Módosító: Eija-Riitta Korhola

1081. módosítás
III. MELLÉKLET, 9. bekezdés

9. Földgáz, nyersolaj és szén. 9. Földgáz, nyersolaj és szén, koksz, 
vasötvözés folyamán keletkező gáz, 
kokszolókemence gáz, nagyolvasztó 
torokgáz, alap oxigén kohógáz.

Er. en

Indokolás

A folyamatok során keletkező gázok zárt rendszeren belül keletkeznek és kerülnek 
felhasználásra. A szállítás egésze csővezetékben folyik és a lakosság sosem találkozik a 
gázokkal.
A koksz egy olyan termék, amely a szén gázmentesítésének eredménye. A folyamat során 
benzol, toluol, xilol, kátrány és egyéb anyagok kerülnek kivonásra a szénből és így a koksznak 
kevesebb lényeges veszélyes tulajdonsága van, és ezért kellene kivételt nyernie a bejegyeztetés 
alól.
A megjelölt gázok melléktermékként keletkeznek a koksz kemencékben és integrált 
acélművekben. A földgázhoz, olajhoz és szénhez hasonlóan energia és hő előállítására 
használják. Ezért a természetes energiaforrásokkal egyenlő módon kellene kezelni azokat, és 
ennek következtében kellene kivételt nyerniük a bejegyeztetési kötelezettség alól.
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Módosító: Jorgo Chatzimarkakis and Holger Krahmer

1082. módosítás
III. MELLÉKLET, 9. bekezdés

9. Földgáz, nyersolaj és szén. 9. Földgáz, kokszolókemence gáz, 
nagyolvasztó torokgáz, oxigén acélgyártási 
konverter gáz, nyersolaj, szén és koksz. 

Er. de

Indokolás

A folyamatok során keletkező gázok zárt rendszeren belül keletkeznek és kerülnek 
felhasználásra. A szállítás egésze csővezetékben folyik és a lakosság sosem találkozik a 
gázokkal.
A koksz egy olyan termék, amely a szén gázmentesítésének eredménye. A folyamat során 
benzol, toluol, xilol, kátrány és egyéb anyagok kerülnek kivonásra a szénből és így a 
koksznak kevesebb lényeges veszélyes tulajdonsága van, és ezért kellene, a szénhez 
hasonlóan, kivételt nyernie a bejegyeztetés alól.
A megjelölt gázok melléktermékként keletkeznek a koksz kemencékben és integrált 
acélművekben. A földgázhoz, olajhoz és szénhez hasonlóan energia és hő előállítására 
használják. Ezért a természetes energiaforrásokkal egyenlő módon kellene kezelni azokat, 
és ennek következtében kellene kivételt nyerniük a bejegyeztetési kötelezettség alól.

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

1083. módosítás
III. MELLÉKLET, 9. bekezdés

9. Földgáz, nyersolaj és szén. 9. Földgáz, nyersolaj, szén, koksz,
kokszolókemence gáz, nagyolvasztó 
torokgáz, alap oxigén kohógáz. 

Er. en

Indokolás

A folyamatok során keletkező gázok zárt rendszeren belül keletkeznek és kerülnek 
felhasználásra. A szállítás egésze csővezetékben folyik és a lakosság sosem találkozik a 
gázokkal.
A koksz egy olyan termék, amely a szén gázmentesítésének eredménye. A folyamat során 
benzol, toluol, xilol, kátrány és egyéb anyagok kerülnek kivonásra a szénből és így a koksznak 
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kevesebb lényeges veszélyes tulajdonsága van, és ezért kellene kivételt nyernie a bejegyeztetés 
alól.
A megjelölt gázok melléktermékként keletkeznek a koksz kemencékben és integrált 
acélművekben. A földgázhoz, olajhoz és szénhez hasonlóan energia és hő előállítására 
használják. Ezért a természetes energiaforrásokkal egyenlő módon kellene kezelni azokat, és 
ennek következtében kellene kivételt nyerniük a bejegyeztetési kötelezettség alól.

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

1084. módosítás
III. MELLÉKLET, 9. bekezdés

9. Földgáz, nyersolaj és szén. 9. Földgáz, cseppfolyós petróleum gáz 
(LPG), nyersolaj és szén. 

Er. it

Indokolás

Az LPG-t természetes eredetére, a III. mellékletben felsorolt egyéb természetes anyagokkal 
való hasonlóságaira és a biztonság, egészség, illetve a környezetet érintő ismert hatásaira 
való tekintettel kellene bevenni a REACH rendelet III. mellékletébe.

Módosító: Werner Langen

1085. módosítás
III. MELLÉKLET, 9. bekezdés

9. Földgáz, nyersolaj és szén. 9. Földgáz, nyersolaj, szén és a 
nagyolvasztóban vagy acélgyártásban 
használt kapcsolódó termékek.

Er. de

Indokolás

A termékeket nagyolvasztói vagy acélgyártási folyamatokban állítják elő és ezért a 
természetes energiaforrásokkal egyenértékűnek kell tekinteni őket. Ezeknek a 
melléktermékeknek ezért kellene kivételt nyerniük a bejegyeztetési kötelezettség alól.
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Módosító: Werner Langen

1086
III. MELLÉKLET, 9a. bekezdés (új)

9a. Fémek és ötvözetek, amelyekre 
vonatkozóan már van kockázatértékelés.

Er. de

Indokolás

Aránytalanul nagy erőfeszítést igényel a bejegyeztetés: évtizedes tapasztalat nem jelez 
kockázatot az emberekre vagy a környezetre.

Módosító: Werner Langen

1087. módosítás
III. MELLÉKLET, 9b. bekezdés (új)

9b. Pép a papírgyártáshoz.

Er. de

Indokolás

Az emberekre vagy a környezetre vonatkozó kockázat kizárható.

Módosító: Jonas Sjöstedt

1088. módosítás
IV. melléklet, 1. LÉPÉS

1. LÉPÉS – A MEGLEVŐ 
INFORMÁCIÓK ÖSSZEGYŰJTÉSE ÉS 
MEGOSZTÁSA

1. LÉPÉS – A MEGLEVŐ 
INFORMÁCIÓ IGÉNYEK
ÖSSZEGYŰJTÉSE ÉS MEGOSZTÁSA

A bejegyzésre kötelezettnek össze kell 
gyűjtenie minden, a bejegyzendő anyagra 
vonatkozó információt. Ha megoldható, a 
bejegyeztetést konzorciumok nyújtsák be, a 
10. vagy 17. cikknek megfelelően. Ez 
lehetővé teszi a tesztadatok megosztását, 
ezzel elkerülhető a szükségtelen tesztelés, és 

A bejegyzésre kötelezett(ek)nek össze kell 
gyűjtenie minden, a bejegyzendő anyagra 
vonatkozó információt. A potenciális
bejegyzésre kötelezett(ek)nek meg kell 
osztani a tesztadatokat, ezzel elkerülhető a 
szükségtelen tesztelés, és csökkenthetők a 
költségek. A bejegyeztetésre 
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csökkenthetők a költségek. A 
bejegyeztetésre kötelezettnek össze kell 
gyűjtenie az anyagról szóló minden egyéb 
információt is. Ennek tartalmaznia kell az 
alternatív adatokat (pl. molekulaszerkezet és 
biológiai hatás közötti (mennyiségi) 
összefüggésekből, más anyagok 
kereszthivatkozási adataiból, in-vitro 
tesztelésből, járványügyi adatokból), 
amelyek segíthetik az anyag veszélyes 
tulajdonságai jelenlétének vagy hiányának 
azonosítását, és amelyek bizonyos esetekben 
helyettesíthetik az állatokkal végzett 
kísérletek eredményeit. Továbbá, a 9. cikk 
és az V. melléklet szerint össze kell gyűjteni 
az expozícióról, a használatról és a 
kockázatkezelési intézkedésekről szóló 
információkat. Mindezeket az információkat 
együttesen figyelembe véve, a 
bejegyeztetésre kötelezettnek meg kell 
tudnia határozni, hogy szükség van-e 
további információk létrehozására. 

kötelezett(ek)nek össze kell gyűjtenie az 
anyagról szóló minden egyéb információt is. 
Ennek tartalmaznia kell az alternatív 
adatokat (pl. molekulaszerkezet és biológiai 
hatás közötti (mennyiségi) 
összefüggésekből, más anyagok 
kereszthivatkozási adataiból, in-vitro 
tesztelésből, járványügyi adatokból), 
amelyek segíthetik az anyag veszélyes 
tulajdonságai jelenlétének vagy hiányának 
azonosítását, és amelyek bizonyos esetekben 
helyettesíthetik az állatokkal végzett 
kísérletek eredményeit. Továbbá, a 9. cikk 
és az V. melléklet szerint össze kell gyűjteni 
az expozícióról, a használatról és a 
kockázatkezelési intézkedésekről szóló 
információkat. Mindezeket az információkat 
együttesen figyelembe véve, a 
bejegyeztetésre kötelezett(ek)nek meg kell 
tudnia határozni, hogy szükség van-e 
további információk létrehozására.

Er. en

Indokolás

Az OSOR csomag részeként következő módosítás.

Módosító: Richard Seeber

1089. módosítás
IV. MELLÉKLET, 3. rész, 3.4. bekezdés

3.4 Az a forma (anyag, készítmény vagy 
termékcsoport) és/vagy fizikai állapot, 
melyben az anyag a későbbi felhasználók 
rendelkezésére áll. A későbbi felhasználó 
számára rendelkezésre álló 
anyagkoncentráció vagy anyagkoncentrációs 
terjedelem a készítményben, és a későbbi 
felhasználók számára rendelkezésre álló 
anyagmennyiség a termékcsoportokban. 

3.4 Az a forma (anyag, készítmény vagy 
termékcsoport) és/vagy fizikai állapot, 
melyben az anyag a későbbi felhasználók 
rendelkezésére áll. A későbbi felhasználó 
számára rendelkezésre álló 
anyagkoncentráció vagy anyagkoncentrációs 
terjedelem a készítményben, és a későbbi 
felhasználók számára rendelkezésre álló 
anyagmennyiség a termékcsoportokban. 

3.4 Az a forma (anyag, készítmény vagy 3.4 Az a forma (anyag, készítmény vagy 
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termékcsoport) és/vagy fizikai állapot,
melyben az anyag a későbbi felhasználók 
rendelkezésére áll.

termékcsoport) és/vagy fizikai állapot,
melyben az anyag a későbbi felhasználók 
és/vagy a fogyasztók rendelkezésére áll.

Er. de

Indokolás

Mivel a „későbbi felhasználók” fogalma nem tartalmazza a fogyasztókat, biztosítani kell, 
hogy információ álljon rendelkezésre arról a formáról és fizikai állapotról is, amelyben az 
anyag a fogyasztóhoz jut.

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

1090. módosítás
IV. MELLÉKLET, 3. rész, 3. bekezdés, a 3.7 utáni utolsó bekezdés

Ha indokolt, a bejegyeztetésre kötelezett 
által nem javasolt használatok jelzése és 
ennek indoklása (azaz a szállító nem 
kötelező javaslatai). Ennek nem kell
kimerítő listának lennie.

Ha indokolt, a bejegyeztetésre kötelezett 
által nem javasolt használatok jelzése és 
ennek indoklása (azaz a szállító nem 
kötelező javaslatai). Ennek kötelező kimerítő 
listának lennie. 

Er. it

Indokolás

A listának kimerítőnek kell lenni annak érdekében, hogy elkerüljék az anyag felhasználó általi 
helytelen alkalmazását és azt, hogy a felhasználó olyan kísérletekbe kezdjen az anyaggal 
kapcsolatban, amelyek bizonyosan kudarcot vallanak.

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

1091. módosítás
IV. MELLÉKLET, 5. rész

5. Útmutató a biztonságos 
használathoz az alábbiakra vonatkozóan:

5. rész törölve. 

Er. en



AM\565939HU.doc 33/104 PE 357.826v01-00

Külső fordítás

HU

Indokolás

Az expozícióra vonatkozó további alapinformációk segítik a vállalatokat saját biztonsági 
adatlapjuk vagy a biztonságos használatra vonatkozó útmutatójuk kidolgozásában, és 
lehetővé teszi az Ügynökség számára a beadott dokumentáció áttekintését a prioritást jelentő 
anyagok azonosítása érdekében az 1 és 10 tonna közötti tartományban, amelyre az V. 
mellékletben meghatározott információkat létre kellene hozni.
A bizottsági javaslat IV. mellékletének 5. pontja egy (új) Iba. mellékletbe lett áthelyezve, mivel 
nem veszélyesnek minősített anyagokra vonatkozó kockázatkezelésről szóló információkat 
tartalmaz, követve az (új) Iba. melléklet biztonsági adatlapjának szerkezetét.
(a módosítás az 5. cikk (4) bekezdéséhez kapcsolódik).

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

1092. módosítás
IV. MELLÉKLET, 5a. rész (új)

IV. MELLÉKLET, 5a. rész (új)

5a. Információ az 1-10 tonna mennyiségű anyagokra vonatkozó expozícióról 

5a.1 Főbb felhasználási kategória:
5a.1.1 a) ipari felhasználás

b) professzionális felhasználás
c) fogyasztói felhasználás

5a.1.2 Az ipari és professzionális felhasználásra vonatkozó specifikáció:
a) zárt rendszerű használat
b) mátrixra vagy mátrixba kerülést eredményező használat
c) nem diszperziós használat
d) diszperziós használat

5a.2 A legjelentősebb expozíciós mód(ok) 

5a.2.1 Emberi expozíció:
a) szájon át
b) bőrön keresztül
c) belélegzéssel

5a.2.2 Környezeti expozíció:
a) víz
b) levegő
c) hulladék
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5a.3 Az expozíció tartama
a) véletlenszerű
b) alkalmi
c) folyamatos/ gyakori

Er. en

Indokolás

Az expozícióra vonatkozó további alapinformációk segítik a vállalatokat saját biztonsági 
adatlapjuk vagy a biztonságos használatra vonatkozó útmutatójuk kidolgozásában, és 
lehetővé teszi az Ügynökség számára a beadott dokumentáció áttekintését a prioritást jelentő 
anyagok azonosítása érdekében az 1 és 10 tonna közötti tartományban, amelyre az V. 
mellékletben meghatározott információkat létre kellene hozni.
A bizottsági javaslat IV. mellékletének 5. pontja egy (új) Iba. mellékletbe lett áthelyezve, mivel 
nem veszélyesnek minősített anyagokra vonatkozó kockázatkezelésről szóló információkat 
tartalmaz, követve az (új) Iba. melléklet biztonsági adatlapjának szerkezetét.
(a módosítás az 5. cikk (4) bekezdéséhez kapcsolódik).

Módosító: Mojca Drčar Murko

1093. módosítás
IV. MELLÉKLET, 5a. rész (új)

IV. MELLÉKLET, 5a. rész (új)

5a. További információk

5a.1 Főbb felhasználási kategória:

5a.1.1 a) ipari felhasználás
b) professzionális felhasználás
c) fogyasztói felhasználás

5a.1.2 Az ipari és professzionális felhasználásra vonatkozó specifikáció:

a) zárt rendszerű használat
b) mátrixra vagy mátrixba kerülést eredményező használat
c) nem diszperziós használat
d) diszperziós használat

5a.2 Jelentősebb expozíciós mód(ok):

5a.2.1 Emberi expozíció:
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a) szájon át
b) bőrön keresztül
c) belégzéssel

5a.2.2 Környezeti expozíció:

a) víz
b) levegő
c) szilárd hulladék

5a.3 Az expozíciójellege:

a) véletlenszerű /ritka
b) alkalmi
c) folyamatos/ gyakori

Er. en

Indokolás

A 10 tonna alatti mennyiségű anyagok bejegyzésre kötelezettjei mentesülnek a teljes körű 
vegyi anyagbiztonsági értékelés követelménye alól, mivel ez aránytalan lenne. Egy lehetséges 
kockázat alapszintű megfontolása érdekében, valamint a prioritások lehetséges kockázatok 
alapján történő felállításának lehetővé tétele érdekében szükséges egy alapszintű expozíciós 
értékelés. Ez leghatékonyabban az alapvető expozíciós kategóriákon alapuló rendszer 
alkalmazásával érhető el.

Módosító: Ria Oomen-Ruijten

1094. módosítás
IVa. MELLÉKLET (új) 
IVa. MELLÉKLET (új)

az 1 és 100 tonna közötti anyagok bejegyeztetésére vonatkozó rangsorolásról 

Az anyagok rangsorolásának az anyag potenciális kockázatán kell alapulnia, beleértve a 
mennyiségét, belső tulajdonságait és az expozíciót. Lényeges beazonosítani a potenciálisan 
magas kockázatú anyagokat, és megfelelő erőforrásokat biztosítani arra, hogy elsőként 
ezekkel foglalkozzanak. A kockázatalapú rangsorolás biztosítja valamennyi anyagra 
vonatkozó adatok/információk előállítását 5 éven belül, valamint e potenciálisan magas 
kockázatú anyagok korai bejegyeztetését. 

Az információ csomag tartalmazni fogja a kockázatot meghatározó tulajdonságokat és 
expozíciót:

- Fizikai-kémiai tulajdonságok: fizikai forma (részecske méret), olvadáspont, forráspont, 
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relatív sűrűség, gőznyomás, oktanol/víz partíciós együttható, vízben oldhatóság, 
lobbanáspont;
- Biológiai lebonthatóság;
- Akut toxicitás (daphnia);
- Akut toxicitás – lenyelés, bőrön keresztül, belélegzés (egyik mód);
- Bőrirritáció;
- Szemirritáció;
- Bőr szenzibilizáció (aggodalommentességre utaló jelzés hiányában);
- Genetikai toxicitás baktériumos tesztje (Ames);
- Osztályozási és címkézési információ;
- Általános expozíciós és használati információk.

Ezek a tulajdonságok és expozíciós adatok határozzák meg a különféle expozíciós 
kategóriákba történő osztályozást, ahol az expozíciós kategóriák célja egy felhasználási 
kategóriát alkotni. 

A REACH keretében történő bejegyeztetésnek tartalmaznia kell egy egyszerű rangsorolási 
módszert, amely kombinálja a mennyiséget a potenciális magas kockázattal. A Bizottság 
REACH Végrehajtási Programjának (RIP) egy csoportja jelenleg nem egy, az összes 
alacsony volumenű anyag most használt teljes kockázati értékeléseként határozza meg a 
rangsorolási eljárást, hanem segítségként azoknak az anyagoknak a beazonosításához, 
amelyek esetében hasznot hozna korai bevonásuk a REACH-be.  

A javaslat alapkoncepciója az anyag potenciálisan magas belső veszélyességének az 
expozíciót okozó képességével, a végfelhasználásával együtt történő értékelési rendszerének 
alkalmazása az alábbi meghatározás szerint:  

Magas prioritású veszélyességi kritérium

Osztályozás                                E, F+, T+, T, N, R42, R43

Expozíció (emberi)

Expozíciós potenciál         Magas Közepes Alacsony
Gőznyomás  (hPa)      >100 10-100 5-10
Por potenciál Rendkívül Poros Kevéssé

poros poros
Analógia Liszt Kristály- Pellet

cukor
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Magas prioritású expozíciós (környezeti) potenciál

Biológiailag nem könnyen lebomló és biológiai felhalmozódásra hajlamos (log Kow >3)

Magas prioritású felhasználás/volumen kritérium

Mennyiség 1-10 tonna és fogyasztói végfelhasználás
Mennyiség 10 -100 tonna, fogyasztói vagy professzionális 
végfelhasználás 

Prioritások meghatározása a fenti információk alapján: 

Magas prioritás: az anyag megfelel az alábbi feltételeknek:
Magas prioritású veszélyességi kritérium ÉS
Magas emberi expozíció potenciál vagy magas környezeti expozíció potenciál ÉS
Magas prioritású felhasználás/volumen kritérium

Ezek az anyagok a 21. cikk 2. bekezdése b) pontja szerinti bejegyeztetési kötelezettség alá 
tartoznak 

Pozitív veszélyesség és (emberi vagy környezeti expozíció potenciál) és 
felhasználás/volumen jelzés = Korai bejegyeztetés 

Er. en

Indokolás

A 20a. cikk (új) módosításához kapcsolódik.

Módosító: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer and Anja Weisgerber

1095. módosítás
IVa. MELLÉKLET (új)

IVa. melléklet (új)
A prioritási szint osztályozás kritériumai 

Ez a melléklet állapítja meg az 1-3 prioritási szintekbe tartozó anyagok kockázat alapú 
osztályozására vonatkozó kritériumait. A „toxicitás”, „tonna mennyiség” és „felhasználás” 
osztályozási kritériumokat szintén meghatározza. A 9c. cikk szerint bejegyeztetési eljárás és 
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a 26b. cikk (1) bekezdése szerinti elő-bejegyeztetési eljárás keretében az osztályozást a 
gyártó vagy az importőr maga, illetőleg az Ügynökség végzi. 

Osztályozási minták a prioritási szintekhez
Toxicitás Tonna felhasználás
Prioritási szint 1
Magas toxicitás/Tonna szint 1 nyílt felhasználás
Magas toxicitás/Tonna szint 1 zárt felhasználás
Magas toxicitás/Tonna szint 2 nyílt felhasználás
Magas toxicitás/Tonna szint 3 zárt felhasználás
Valamennyi CMR, PBT és POP anyag

Prioritási szint 2
Magas toxicitás/Tonna szint 2 zárt felhasználás
Magas toxicitás/Tonna szint 3 zárt felhasználás
Közepes toxicitás    Tonna szint 1 nyílt felhasználás
Közepes toxicitás    Tonna szint 2 nyílt felhasználás
Közepes toxicitás    Tonna szint 3 nyílt felhasználás
Közepes toxicitás   Tonna szint 1 zárt felhasználás

Prioritási szint 3
Közepes toxicitás    Tonna szint 2 zárt felhasználás
Közepes toxicitás    Tonna szint 3 zárt felhasználás
Alacsony toxicitás minden kombinációban

2. Az osztályozási kritérium meghatározása
2.1 Toxicitási szintek

2.1.1 Magas toxicitás
„Magas toxicitás” vonatkozik az alábbiakban osztályozott anyagokra a 67/548/EGK 
irányelv szerinti toxikus tulajdonságok alapján:
nagyon toxikus,
toxikus,
érzékenységet okozó,
karcinogén,
mutagén,
reprodukcióra toxikus,
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veszélyes a környezetre, R50, R53
Egyéb anyagokat, amelyekről a gyártó vagy az importőr tudja vagy feltételezi, hogy hasonló 
toxikus tulajdonságai vannak, illetve szerkezeti és fizikai vagy kémiai tulajdonságai alapján 
gyanítja, hogy hasonló toxikus tulajdonságai vannak vagy a CMR, PBT vagy POP anyag 
kategóriákba tartoznak, szintén „magas toxicitásúként” kell osztályozni.

2.1.2 Közepes toxicitás
„Közepes toxicitás” vonatkozik az alábbiakban osztályozott anyagokra a 67/548/EGK 
irányelv szerinti toxikus tulajdonságok alapján:
ártalmas,
veszélyes a környezetre, ha nem tartozik a „magas toxicitás” kategóriába.
Egyéb anyagokat, melyekről a gyártó vagy az importőr tudja vagy feltételezi, hogy a 
„közepes toxicitás” osztályozásnak megfelelő toxikus tulajdonságai vannak, szintén ide kell 
sorolni. 

2.1.3 Alacsony toxicitás
„Alacsony toxicitás” vonatkozik valamennyi anyagra, amely nem tartozik a „közepes 
toxicitás”  vagy a „magas toxicitás” kategóriákba.

2.2 Tonna szintek
A 26. cikk szerinti elő-bejegyeztetéssel kapcsolatban, ha több gyártó és/vagy importőr 
érintett, a tonna szinteket a gyártott és importált aggregált tonna mennyiségre hivatkozva 
határozzák meg. 

2.2.1 Tonna szint 1
„Tonna szint 1” vonatkozik, ha az aggregált tonna mennyiség több, mint évi 1000 tonna. 

2.2.2 Tonna szint 2
„Tonna szint 2” vonatkozik, ha az aggregált tonna mennyiség több, mint évi 100 tonna és 
nem több, mint 1000 tonna. 

2.2.3 Tonna szint 3
„Tonna szint 3” vonatkozik, ha az aggregált tonna mennyiség több, mint évi 1 tonna és nem 
több, mint 100 tonna.

2.3 Felhasználás
A felhasználást az expozíció alapján az alábbiak szerint osztályozzák: 

2.3.1 Nyílt felhasználás
„Nyílt felhasználás” az ipari és professzionális alkalmazásokban történő és a fogyasztók 
általi nyílt felhasználást jelenti. 

2.3.2 Zárt felhasználás
„Zárt felhasználás” az ipari és professzionális alkalmazásokban történő zárt felhasználást 
jelenti.
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Er. de

Indokolás

A IVa. melléklet egy egyértelmű, használható, világos kritériumokkal rendelkező eszközt hoz 
létre, lehetővé téve az anyagok kockázaton alapuló osztályozását, amelyet a gyártók vagy 
importőrök és az ügynökség végeznek a bejegyeztetési és az elő-bejegyeztetési eljárás során, 
kialakítva a kockázattól függő információs követelmények alapját.  Az osztályozás alapot 
biztosít az anyagok rangsorolására vonatkozó döntésekhez is.

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

1096. módosítás
IVa. MELLÉKLET (új)

IVa. melléklet (új)
További kritériumok az 1-10 tonna közötti 
anyagok vizsgálatához 

Er. en

Indokolás

A 43aa. 5. cikk (új) módosítását követi. Ezt a mellékletet az ügynökségnek kell kiegészíteni egy 
későbbi időpontban (a módosítás az 5. cikk (4) bekezdéséhez kapcsolódik).
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Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

1097. módosítás
V. melléklet, bevezető rész, 1. albekezdés

E melléklet 1. oszlopa meghatározza a 
legalább 1 tonna mennyiségben gyártott 
vagy behozott összes anyagra vonatkozó 
standard tájékoztatási követelményeket a 11. 
cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében. 
A melléklet 2. oszlopa felsorolja azokat a 
különleges szabályokat, melyek szerint a 
megkívánt tájékoztatást ki lehet hagyni, más 
információval lehet helyettesíteni, másutt 
lehet megadni vagy más módon lehet 
alkalmazni. Ha teljesülnek azok a 
körülmények, melyek alapján a melléklet 2. 
oszlopa eltérő alkalmazásokat enged meg, a 
bejegyeztetésre kötelezettnek ezt a tényt és 
az indoklást egyértelműen jeleznie kell 
minden eltérő alkalmazásra vonatkozóan, a 
bejegyeztetési dokumentáció megfelelő 
címsorai alatt.

E melléklet 1. oszlopa meghatározza az évi 
legalább 1 tonna vagy annál nagyobb 
mennyiségben gyártott vagy behozott 
anyagokra vonatkozó standard tájékoztatást. 
Az 1. oszlopban meghatározott tájékoztatás 
kötelező valamennyi, legalább 10 tonna 
vagy annál nagyobb mennyiségben gyártott 
vagy behozott anyagok esetében a 11. cikk 
(1) bekezdésének b)-d) pontjai értelmében.
Az 1 és 10 tonna közötti mennyiségű 
anyagok esetében az anyag tulajdonságaira 
vonatkozó valamennyi információt be kell 
nyújtani a bejegyeztetési dokumentációban, 
amelynek a legalább a fizikai-kémiai 
tulajdonságokra vonatkozó információkat 
kell tartalmaznia a 11. cikk (1) 
bekezdésének a) pontja értelmében. A 
melléklet 2. oszlopa felsorolja azokat a 
különleges szabályokat, melyek szerint a 
megkívánt tájékoztatást ki lehet hagyni, más 
információval lehet helyettesíteni, másutt 
lehet megadni vagy más módon lehet 
alkalmazni. Ha teljesülnek azok a 
körülmények, melyek alapján a melléklet 2. 
oszlopa eltérő alkalmazásokat enged meg, a 
bejegyeztetésre kötelezettnek ezt a tényt és 
az indoklást egyértelműen jeleznie kell 
minden eltérő alkalmazásra vonatkozóan, a 
bejegyeztetési dokumentáció megfelelő 
címsorai alatt.

Er. en

Indokolás

A 11. cikk (1) bekezdésének a) pontja módosítását követi. (A módosítás kapcsolódik az 5. cikk 
(4) bekezdéséhez)
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Módosító: Chris Davies

1098. módosítás
V. melléklet, bevezető rész, 1a. albekezdés (új)

E melléklet szintjén a bejegyeztetésre 
kötelezettnek be kell nyújtani egy javaslatot 
és egy időütemezést e melléklet tájékoztatási 
követelményeinek teljesítésére vonatkozóan 
a 11. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
értelmében, ha ez gerinces állatokon végzett 
kísérleteket érint.

Er. en

Indokolás

A (47) preambulumbekezdés és a 11. cikk (1) bekezdésének módosításához kapcsolódik. Az 
állatokon végzett kísérletek megelőzése és az ipar számára költségmegtakarítás érdekében, és 
mivel állatokon végzett kísérletekből származó adatokat csak akkor kell beadni, ha az az 
anyagbiztonsági értékeléséhez szükséges, az V. mellékletben meghatározott információk 
megadásához a gerinces állatokon végzett kísérleteket érintő kísérleti javaslatokat is be kell 
nyújtani.

Módosító: Mojca Drčar Murko

1099. módosítás
V. MELLÉKLET, 5a. és b. rész (új)

Az 5a. pont tartalmazza:
- Az anyag állapota 20 °C-on és 101.3 

kPa-on
- Gőznyomás
- Vízben való oldhatóság
- Partíciós együttható n-oktanol/víz
- Lobbanáspont
- Gyúlékonyság
- Robbanásveszély jellemzők
- Granulometria (adott esetben )

Az 5b. pont tartalmazza:
- Olvadás/fagyáspont
- Forráspont
- Relatív sűrűség
- Felületi feszültség
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- Öngyulladási hőmérséklet
- Oxidáló tulajdonságok

Er. en

Indokolás

Az 5. pontot két részre kell osztani:
Az 5a. rész tartalmazza a kötelező fizikai-kémiai információkat;
Az 5b. rész tartalmazza a kiegészítésként kérhető fizikai-kémiai információkat

Módosító: Caroline Lucas

1100. módosítás
V. MELLÉKLET, 6. rész, 1. oszlop, 6.3. bekezdés

6. 3. Bőr-szenzibilizáció 6. 3. Bőr-szenzibilizáció
E végpont értékelése az alábbi, egymást 
követő lépéseket tartalmazza:

E végpont értékelése az alábbi, egymást 
követő lépéseket tartalmazza:

(1) a rendelkezésre álló emberi és állati 
adatok értékelése,

(1) a rendelkezésre álló emberi és állati 
adatok értékelése,

(2) Lokális nyirokcsomó vizsgálat 
patkányokon (LLNA).

(2) Bizonyíték súlyozásos értékelés, amely 
az alábbiakból áll:
(i) Számítógépesített szakértői rendszer/ 
(Q)SAR modellezés (pl. DEREK) 
(ii) In vitro bőrön áthatolási vizsgálat 
(OECD 428)
(iii) In vitro fehérjemegkötési vizsgálat (pl. 
emberi szérum albumin)
Ha egy vegyi anyagnak nincs szerkezeti 
riasztása, nem hatol át a bőrön és nem 
kötődik fehérjékhez, akkor nem képes a 
szenzibilizációra és viszont. Az 
elővigyázatossági elven alapuló szakértői 
vélemény lenne szükséges vegyes és negatív 
eredmények esetén. 

Er. en

Indokolás

A 86/609 irányelv nem állatokon végzett kísérleteket ír elő, ha az ésszerűen és gyakorlati 
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módon rendelkezésre áll. Az állatokon végzett kísérlet a REACH-ben nincsen jóváhagyva
modern szabványokra, és ezért fel kell váltani, mivel a nem jóváhagyott, állatokon végzett 
kísérletek alkalmazása etikailag és tudományos szempontból elfogadhatatlan. A kísérlet 
tudományos gyengeségeit bemutató és a javasolt alternatív stratégiát magyarázó 
tanulmányokat idéz a “A nem állatokon végzett kísérletek stratégiái a REACH számára” (lásd 
www.reachnonanimaltests.org).  Az alternatíva tudományosan megalapozott. Amennyiben 
bizonytalanság marad az anyag tulajdonságait illetően, akkor ellenőrző intézkedések alá kell 
vetni.

Módosító: Caroline Lucas

1101. módosítás
V. MELLÉKLET, 6. rész, 2. oszlop, 6.3. bekezdés, 2. lépés

6.3. A 2. lépést nem kell elvégezni, ha: 6.3. A 2. lépést nem kell elvégezni, ha:

– az anyag korrozív, nagyon mérgező vagy 
irritáló bőrrel érintkezve; vagy
– az anyag erős sav (pH < 2,0) vagy lúg 
(pH > 11,5); vagy
– az anyag szobahőmérsékleten gyúlékony.

Ha az első lépés eredményeiből lehet 
osztályozni a bőr-szenzibilizációt, akkor a 
következő lépést el lehet hagyni, és a 
bejegyzésre kötelezett az anyagot bőr-
szenzibilizálóként osztályozza. 

Ha az első lépés eredményeiből lehet 
osztályozni a bőr-szenzibilizációt, akkor a 
következő lépést el lehet hagyni, és a 
bejegyzésre kötelezett az anyagot bőr-
szenzibilizálóként osztályozza.

Ha az LLNA nem megfelelő a kérdéses 
anyaghoz, akkor tengerimalacokon végzett 
maximalizációs tesztet (GPMT) lehet 
alkalmazni.

Er. en

Indokolás

A 86/609 irányelv nem állatokon végzett kísérleteket ír elő, ha az ésszerűen és gyakorlati 
módon rendelkezésre áll. Az állatokon végzett kísérlet a REACH-ben nincsen jóváhagyva, és 
ezért fel kell váltani, mivel a nem jóváhagyott, állatokon végzett kísérletek alkalmazása 
etikailag és tudományos szempontból elfogadhatatlan. A kísérlet tudományos gyengeségeit 
bemutató és a javasolt alternatív stratégiát magyarázó tanulmányokat idéz a “A nem 
állatokon végzett kísérletek stratégiái a REACH számára” (lásd 
www.reachnonanimaltests.org).  Az alternatíva tudományosan megalapozott.
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Módosító: Caroline Lucas

1102. módosítás
V. MELLÉKLET, 6. rész, 2. oszlop, 6.4. bekezdés

6.4  Abban az esetben, ha az eredmény 
pozitív, további mutagenicitási vizsgálatokat 
fontolóra venni. 

6.4  Abban az esetben, ha az eredmény 
pozitív, további in vitro mutagenicitási 
vizsgálatokat kell megfontolni. 

Er. en

Indokolás

A további mutagenicitási vizsgálatoknak in vitro mutagenicitási vizsgálatokra kell 
korlátozódni.

Módosító: Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, Anders Wijkman + Caroline 
Lucas, Hiltrud Breyer + Mary Honeyball+ Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

1103. módosítás
V. MELLÉKLET, 6. rész, 1. és 2. oszlop, 6.4.1. bekezdés (a) pont (új)

1. oszlop 2. oszlop
6.4.1.a. In vitro emlős sejtekben történő 
citogenicitási vizsgálat

6.4.1.a. A vizsgálatot nem kell elvégezni 

- ha egy in vivo citogenicitási vizsgálatból 
megfelelő adat áll rendelkezésre vagy
- az anyag 1. vagy 2. kategóriájú 
karcinogénként ismert. 

Er. en

Indokolás

Az évi 1-10 tonna közötti anyagok esetében egy vizsgálat újbóli bevezetése összhangban azzal, 
amit a Bizottság a javaslattervezetében előrevetített. E vizsgálat újbóli bevezetése jobb jelzést 
ad arról, hogy egy anyag mutagén-e (egy igen nagy jelentőségű tulajdonság). A 
megfogalmazás közvetlenül a VI. mellékletből lett átvéve. Ha ezt a módosítást elfogadják, a 
VI. melléklet megfelelő részét törölni kell. (Schlyter és mások)

Ez a módosítás a VI. melléklet módosításának következménye a fenti magyarázat szerint. A 
100 tonna feletti mennyiségek esetében ugyanazt a követelményt kell fenntartani, mint ami a 
Bizottság javaslatában szerepel. Mutagenicitás tekintetében biztosított, hogy ha pozitív 
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eredménye van egy in vitro vizsgálatnak, akkor azt tovább vizsgálják. (Roth-Behrendt és 
mások)

Módosító: Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Chris Davies

1104. módosítás
V. MELLÉKLET, 6. rész, 1. oszlop, 6.4.a. bekezdés (új)

6.4.a.1. Emlős sejteken végzett in vitro 
citogenicitási vizsgálat (nem állatokon 
végzett kísérlet, mely segít igazolni a 
karcinogén/mutagén tulajdonságokat);  
6.4.a.2. Algákon végzett növekedésgátló 
vizsgálat (krónikus toxicitás kezdeti jelzése 
vízi környezetben);
6.4.a.3. Degradációs kísérletek (információ 
arról, hogy a vegyi anyagok lebomlanak-e a 
környezetben) annak biztosítására, hogy 
minden rendelkezésre álló létező adat 
előkerül az összes REACH vegyi anyag 
tekintetében, melyek magukba foglalják 
valamennyi toxicitási adatot azokon a 
végpontokon túl, melyeknek a 
bejegyeztetési követelmény alá kell tartozni.

Er. en

Indokolás

Az 1-10 tonna között előállított vegyi anyagok esetében előírt információ jelenleg nem 
elegendő. Nem fogja azonosítani a nagy kockázatú vagy az emberi egészségre kockázatot 
jelentő kritériumoknak megfelelő vegyi anyagokat. (Davies) E 3 biztonsági vizsgálat újbóli 
bevétele az V. mellékletbe (standard tájékoztatási követelmények az 1 tonna vagy annál 
nagyobb mennyiségben előállított vagy behozott anyagok esetében) biztosítani fogja a kis 
mennyiségű vegyi anyagok vonatkozásában a nagyon nagy kockázatú anyagok azonosítását, 
ami a megfelelő kockázatkezelés előfeltétele a REACH keretében. (Jørgensen és mások + 
Davies)

Módosította Richard Seeber

1105. módosítás
V. MELLÉKLET, 6. rész, 1. oszlop, 6.4.1a. és 6.4.1b bekezdés (új)

6.4.1a. Emlős sejteken végzett in vitro 



AM\565939HU.doc 47/104 PE 357.826v01-00

Külső fordítás

HU

citogenicitási vizsgálat vagy 
6.4.1b. Emlős sejteken végzett in vitro 
génmutációs vizsgálat […]

Er. de

Indokolás

A meglevő Technikai Útmutató Dokumentum (TGD) körültekintően kialakított vizsgálati 
stratégiát tartalmaz a mutagenicitásra vonatkozóan, rendelkezve egy második vizsgálatról (in 
vitro, emlős sejteken végzett) ebben a tonna tartományban. Ezt a stratégiát fenn kell tartani a 
REACH alatt is: kiegyensúlyozott formában figyelembe vannak véve a különféle lehetséges 
módok, amelyeken keresztül a vegyi anyagok támadhatják a genetikai anyagot.

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

1106. módosítás
V. MELLÉKLET, 6. rész, 6.4.3 bekezdés (új)

6.4.3. Emlős sejteken végzett in vitro 
génmutációs vizsgálat, ha az V. melléklet, 
6.4.1-ben és a VI. melléklet 6.4.2-ben az 
eredmény negatív.

6.4.3. Nem kell elvégezni a vizsgálatot, 
elegendő adat áll rendelkezésre egy 
megbízható in vivo emlős génmutációs 
tesztből.
6.4. Megfelelő in vivo mutagenicitási 
vizsgálatokat kell fontolóra venni az V. 
vagy VI. melléklet szerinti bármely 
mutagenicitási vizsgálat pozitív eredménye 
esetén.
Ha az V. melléklet szerinti bármely 
mutagenicitási vizsgálat vagy a fenti tesztek
eredménye pozitív és nem állnak 
rendelkezésre eredmények egy in vivo
vizsgálatból, a bejegyeztetésre kötelezettnek 
egy megfelelő in vivo mutagenicitási 
vizsgálatot kell javasolnia.
Ha bármely rendelkezésre álló in vivo
vizsgálatnak pozitív eredménye van, további 
megfelelő in vivo vizsgálatokat kell 
javasolni.

Er. en

Indokolás

Ez a módosítás a VI. melléklet módosításának következménye a fentebb leírtak szerint. 
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Ugyanazokat a követelményeket kell fenntartani a 100 tonna feletti mennyiségek tekintetében, 
mint a bizottsági javaslat szerint. A mutagenicitás tekintetében biztosított, hogy ha pozitív 
eredményt mutat egy in vitro vizsgálat, akkor azt tovább vizsgálják.

Módosító: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

1107. módosítás
V. MELLÉKLET, 6. rész, 1. és 2. oszlop, 6.4a. bekezdés (új)

1. oszlop 2. oszlop
6.4a Akut toxicitás 6.4a A vizsgálat(ok)at nem kell elvégezni 

ha:
6.4.1a Bizonyíték súlyozásos értékelés, mely 
az alábbiakból áll:

- az anyag pontos dózisát nem lehet in vitro 
vizsgálni az anyag kémiai vagy fizikai 
tulajdonságai miatt; vagy

(i)   Számítógépes szakértői rendszer / 
(Q)SAR modellezés (pl. TOPKAT)

- az anyag korrozív; vagy

(ii)  In vitro alap citotoxicitási próba (pl. 
normál emberi bőrsejt (NHK) vonal 
felhasználásával)

- az anyag szobahőmérsékleten gyúlékony a 
levegőben.

6.4.2a In vitro metabolizmus vizsgálatok  
(pl. emberi mikroszomás enzimek)
6.4.3a  Számítógépes biokinetikai 
modellezés a különböző expozíciós 
módokon keresztüli abszorpció, disztribúció 
és exkréció becslésére 

Er. en

Indokolás

Az anyagokat nem csak vízi toxicitás tekintetében kell vizsgálni, hanem akut toxicitás 
tekintetében is. Erre a vizsgálatra vonatkozó további információkért lásd 
www.reachnonanimaltests.org.

Módosító: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber and Richard Seeber

1108. módosítás
V. MELLÉKLET, 6. rész, 1. és 2. oszlop, 6.4a. bekezdés (új)
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1. oszlop 2. oszlop
6.4a Akut toxicitás
Gázok és illékony folyadékok esetében 
(gőznyomás 10-2 Pa feletti 20°°C-on) az 
információkat a belégzési módra kell 
megadni (6.5.2).

6.4a A vizsgálat(ok)at nem kell elvégezni 
ha:
az anyag pontos dózisát nem lehet leírni az 
anyag kémiai vagy fizikai tulajdonságai 
miatt; vagy
az anyag korrozív; vagy
az anyag szobahőmérsékleten gyúlékony a 
levegőben.

A gázoktól eltérő anyagok esetében a 6.5.1.-
6.5.3. pontokban említett információkat 
legalább két módra meg kell adni, melyek 
közül egyik a szájon keresztüli. A második 
mód kiválasztása az anyag jellegétől és az 
emberi expozíció valószínű módjától függ. 
Ha csak egy expozíciós mód van, csak arra 
a módra kell tájékoztatást adni.

A megfelelő második módot az alábbiak 
alapján kell kiválasztani:

6.4a.1. Szájon keresztüli mód
6.4a.2. Belélegzéssel 6.4a.2. A belélegzési mód tesztelése 

megfelelő ha:
(1) valószínű az emberi expozíció 
belélegzésen keresztüli; és
(2) az alábbi feltételek egyike teljesül:

az anyag gőznyomása 10-2 Pa feletti 20 °C-
on; vagy
az anyag por, amely w/w alapján 1%-nál 
több részecskét tartalmaz, a részecskeméret 
tömegmediáns aerodinamikai átmérője 
(MMAD) kisebb, mint 100 μm; vagy
az anyagot olyan módon fogják használni, 
amely aeroszolokat, részecskéket vagy 
cseppeket hoz létre belélegezhető 
mérettartományban (> 1% részecske w/w 
alapján, MMAD < 100 μm).

6.4a.3. Bőrön keresztüli mód 6.4a.3. A bőrön keresztüli mód vizsgálata 
megfelelő, ha:
(1) a gyártás és/vagy használat során 
valószínű a bőrrel való érintkezés; és
(2) a fiziko-kémiai tulajdonságok sejtetik, 
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hogy a bőrön keresztüli felszívódás jelentős 
mértékű; és
(3) az alábbi feltételek egyike teljesül:
toxicitást figyelnek meg a szájon keresztüli 
toxicitási tesztekben alacsony dózisoknál; 
vagy
szisztemikus hatásokat vagy a felszívódás 
más bizonyítékát figyelik meg bőr- és/vagy 
szem irritációs vizsgálatokban; vagy
in vitro tesztek jelentős bőrön keresztüli 
felszívódást jeleznek; vagy
jelentős akut bőrön keresztüli toxicitást 
vagy bőrbe történő behatolást figyeltek meg 
szerkezetileg kapcsolódó anyagoknál.
A bőrön keresztüli mód vizsgálata nem 
megfelelő, ha a molekulasúly arra utal, 
hogy a bőrön keresztüli felszívódás nem 
valószínű (MW > 800 vagy molekula-
átmérő > 15 Å) és alacsony a zsírban 
oldódás (log Kow -1 alatt vagy 4 felett).

Er. de

(A VI. melléklet 6.5. ‘Akut toxicitás’-ból áthelyezve)

Indokolás

A VIa. melléklet szerinti kockázat-alapú tájékoztatási követelmények meghatározásához 
szükséges az akut toxicitás ismerete. (Elisabeth Jeggle és mások)

Különösen az 1 és 10 tonna közötti tartomány esetében a REACH-ről szóló rendeletre 
vonatkozó javaslat nem rendelkezik elegendő információ nyújtásáról. Környezeti és 
egészségvédelmi alapon különösen kritikus szemmel kell ezt nézni, mivel feltételezni kell, hogy 
az a tonna tartomány teszi ki a REACH szerinti bejegyeztetési kötelezettség alá tartozó 
előállított vagy behozott anyagok összességének kétharmadát.

Ebben a tonna tartományban ráadásul az anyagbiztonsági értékelés kockázatkezelési 
intézkedésekkel még nem kötelező, ami azt jelenti, hogy az osztályozás és a címkézés az 
érintett anyag veszélyeire és biztonságos felhasználására vonatkozó információk közlésének 
legfontosabb módja. A veszélyes tulajdonságok meghatározásához elengedhetetlen alap egy 
megbízható adatsor.

A vegyi anyagok akut emberi toxicitására vonatkozó információt alapvetőnek tekintik a 
munkahelyi védelemhez és a fogyasztóvédelemhez. Az erről szóló vita mutatja, hogy maga az 
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ipar érdekelt a vonatkozó adatok gyűjtésében, annak érdekében, hogy meg tudják hozni a 
megfelelő intézkedéseket. Továbbá, úgy ítélik, hogy a piacon jelenleg létező anyagok egy nagy 
százalékára vonatkozóan vannak már vizsgálati eredmények. (Richard Seeber)

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt + Anders Wijkman

1109. módosítás
V. MELLÉKLET, 6. rész, 1. és 2. oszlop, 6.4.a. bekezdés (új)

1. oszlop 2. oszlop
6.4a. Akut toxicitás 6.4a. A vizsgálat(ok)at nem kell elvégezni 

ha:
A vizsgálatot egy módra vonatkozóan kell 
elvégezni, lehetőleg a szájon keresztülire, 
hacsak a bejegyeztetésre kötelezett nem ítél 
megfelelőbbnek egy másik módot. 

- az anyag pontos dózisát nem lehet leírni 
az anyag kémiai; vagy
- az anyag fizikai tulajdonságai miatt; vagy
- az anyag korrozív; vagy
- az anyag szobahőmérsékleten gyúlékony a 
levegőben

Gázok és illékony folyadékok esetében 
(gőznyomás 10-2 Pa feletti 20°°C-on) az 
információkat a belégzési módra kell 
megadni (6.5.2).
A gázoktól eltérő, gyártónként vagy 
importőrönként évi 100 tonna vagy annál 
nagyobb mennyiségű anyagok esetében a 
6.5.1.-6.5.3. pontokban említett 
információkat legalább két módra meg kell 
adni, melyek közül egyik a szájon 
keresztüli. A második mód kiválasztása az 
anyag jellegétől és az emberi expozíció 
valószínű módjától függ. Ha csak egy 
expozíciós mód van, csak arra a módra kell 
tájékoztatást adni.

A megfelelő második módot az alábbiak 
alapján kell kiválasztani:

6.4a.1. Szájon keresztüli mód
6.4a.2. Belélegzéssel 6.4a.2. A belélegzési mód tesztelése 

megfelelő ha:
(1) valószínű az emberi expozíció 
belélegzésen keresztüli; és
(2) az alábbi feltételek egyike teljesül:
- az anyag gőznyomása 10-2 Pa feletti 
20 °C-on; vagy
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- az anyag por, amely w/w alapján 1%-nál 
több részecskét tartalmaz, a részecskeméret 
tömegmediáns aerodinamikai átmérője 
(MMAD) kisebb, mint 100 μm; vagy
- az anyagot olyan módon fogják használni, 
amely aeroszolokat, részecskéket vagy 
cseppeket hoz létre belélegezhető 
mérettartományban (> 1% részecske w/w 
alapján, MMAD < 100 μm).

6.4a.3. Bőrön keresztüli mód 6.4a.3. A bőrön keresztüli mód vizsgálata 
megfelelő, ha:
(1) a gyártás és/vagy használat során 
valószínű a bőrrel való érintkezés; és
(2) a fiziko-kémiai tulajdonságok sejtetik, 
hogy a bőrön keresztüli felszívódás jelentős 
mértékű; és 
3) az alábbi feltételek egyike teljesül:
- toxicitást figyelnek meg a szájon 
keresztüli toxicitási tesztekben alacsony 
dózisoknál; vagy
- szisztemikus hatásokat vagy a felszívódás 
más bizonyítékát figyelik meg bőr- és/vagy 
szem irritációs vizsgálatokban; vagy
- in vitro tesztek jelentős bőrön keresztüli
felszívódást jeleznek; vagy
- jelentős akut bőrön keresztüli toxicitást 
vagy bőrbe történő behatolást figyeltek meg 
szerkezetileg kapcsolódó anyagoknál.
A bőrön keresztüli mód vizsgálata nem 
megfelelő, ha a molekulasúly által jelzetten 
a bőrön keresztüli felszívódás nem 
valószínű (MW > 800 vagy molekula-
átmérő > 15 Å) és alacsony a zsírban 
oldódás (log Kow -1 alatt vagy 4 felett).

Er. en
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(A VI. melléklet 6.5. „Akut toxicitás”-ból áthelyezve az 1. oszlopba egy új bekezdés 
hozzáadásával)

Indokolás

A bizottsági javaslat csak a 10 tonna vagy annál nagyobb mennyiségű anyagokra 
vonatkozóan igényel információt az akut toxicitásról. Egy expozíciós módra vonatkozó akut 
toxicitásról szóló információt kellene azonban igényelni az 1 és 10 tonna közötti tartományba 
tartozó válogatott, prioritást jelentő anyagok estében is, amelyeket az átvilágítás során 
azonosítanak majd, melyet az ügynökség fog végezni a 43aa. cikkekben meghatározott módon. 
A nem prioritást jelentő anyagokra vonatkozóan csak a már rendelkezésre álló információkat 
kell megadni. Ezáltal ez a rugalmasabb rendszer összességében jobb egyensúlyt ér el az 
információ igények és a költséghatékonyság között, mint a bizottsági javaslat. (a módosítás az 
5. cikk (4) bekezdésének módosításához kapcsolódik) (Roth-Behrendt)

Az akut toxicitás adatai alkotják AZ alapvető toxikológiai információkat és ezért kellene 
bevonni még a kis volumenű anyagok esetében is. Központi szerepet játszik a munkaerő 
biztonsági értékelésében és ráadásul viszonylag olcsó. Habár el kell kerülni az állatokon 
végzett kísérleteket és keményen kell dolgozni az alternatív vizsgálati módszerek felkutatásán, 
az emberek egészségét és a környezet védelmét első helyre kell tenni. (Wijkman)

Módosító: Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, Anders Wijkman + Mary 
Honeyball + Dagmar Roth-Behrendt + Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

1110. módosítás
V. MELLÉKLET, 7. rész, 1. és 2. oszlop, 7.1a. bekezdés (új)

1. oszlop 2. oszlop

7.1.a Lebonthatóság
7.1a.1. Biotikus 7.1a. A szimulációs vizsgálatokra (VII. 

melléklet, 7.2.1.2–7.2.1.4.) a bejegyeztetésre 
kötelezett javaslatot tehet, vagy azt kérheti 
az értékelő tagállam illetékes hatósága a 
39., 40. vagy 44. cikkek értelmében, ha az I. 
melléklet szerint elvégzett vegyi 
anyagbiztonsági értékelés azt jelzi, hogy 
további vizsgálat szükséges az anyag 
lebonthatóságára vonatkozóan. A megfelelő 
teszt(ek) kiválasztása az anyagbiztonsági 
értékelés eredményeitől függ.

7.1a.1.1. Könnyű biológiai lebonthatóság 7.1a.1.1. A vizsgálatot nem kell elvégezni, 
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ha az anyag szervetlen.

Er. en

Indokolás

Az évi 1 és 10 tonna közötti mennyiségű anyagokra vonatkozó biológiai lebonthatósági 
vizsgálat újbóli bevezetése összhangban azzal, amit a Bizottság a javaslattervezetében 
előrevetített. Ha ezt a vizsgálatot nem vezetik be újra, akkor a REACH keretében egy nagyon 
nagy kockázatú fő tulajdonságot nem értékelnének az anyagok kétharmada esetében. A 
megfogalmazás közvetlenül a VI. mellékletből kerül át. Ha ezt a módosítást elfogadják, a VI. 
melléklet megfelelő részét törölni kell. (Schlyter és mások + Honeyball)

A Bizottság javaslata csak az évi 10 tonna vagy annál nagyobb mennyiségű anyagok 
tekintetében ír elő biológiai lebonthatóságra vonatkozó tájékoztatást. Ilyen tájékoztatást az 1 
és 10 tonna közötti tartományba tartozó válogatott, prioritást jelentő anyagokra vonatkozóan 
is elő kellene írni, amelyeket az ügynökség által a 43aa. cikknek megfelelően elvégzendő 
átvilágítás során fognak ki kiválasztani. A nem prioritást jelentő anyagokra vonatkozóan csak 
a már rendelkezésre álló információkat kell megadni. (a módosítás az 5. cikk (4) 
bekezdésének módosításához kapcsolódik) (Roth-Behrendt)

Módosító: Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, Anders Wijkman + Mary 
Honeyball  + Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

1111. módosítás
V. MELLÉKLET, 7. rész, 1. és 2. oszlop, 7.1.1a. bekezdés (új)

1. oszlop 2. oszlop

7.1.1a. Növekedésgátlási vizsgálat algákon 7.1.1a. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:
- az anyag nagyon oldhatatlan (vízben 
oldhatóság < 10 μg/l); vagy
- az anyag valószínűleg nem hatol át 
biológiai szöveteken (MW > 800 vagy 
molekula-átmérő > 15 Å).

Er. en

Indokolás

Az évi 1 és 10 tonna közötti mennyiségű anyagokra vonatkozó vizsgálat újbóli bevezetése 
összhangban azzal, amit a Bizottság javaslattervezetében előrevetített. Az újbóli bevezetés 
jobb jelzést ad az anyag akut toxicitásáról. A megfogalmazás közvetlenül a VI. mellékletből 
kerül át.
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Ha ezt a módosítást elfogadják, a VI. melléklet megfelelő részét törölni kell. (Schlyter és 
mások)

Az évi 1 és 10 tonna közötti mennyiségű anyagokra vonatkozó vizsgálat újbóli bevezetése 
összhangban azzal, amit a Bizottság a javaslattervezetében előrevetített. A Bizottság javaslata 
kötelezővé teszi a daphnián végzett toxicitási vizsgálatokat. A vizsgálat azonban egyedül nem 
tesz lehetővé még egy durva környezeti értékelést sem, mivel csak az anyag állati 
szervezetekre gyakorolt hatásának tanulmányozását biztosítja. A növényi szervezetekre is 
gyakorolt hatás értékeléséhez létfontosságú az algákon végzett növekedésgátló vizsgálat 
bevonása. Ez a vizsgálat egy kezdeti jelzést ad a krónikus toxicitásról vízi környezetben. Ez 
egy nem állatokon végzett vizsgálat. (Honeyball)

Ha ezt a módosítást elfogadják, a VI. melléklet megfelelő részét törölni kell.

Módosító: Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer and Anja Weisgerber

1112. módosítás
V. MELLÉKLET, 7. rész, 1. és 2. oszlop, 7.1.1a. és 7.1a. bekezdés (új) 

1. oszlop 2. oszlop
7.1.1a. Növekedésgátlási vizsgálat algákon 7.1.1a. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:

az anyag nagyon oldhatatlan (vízben 
oldhatóság < 10 μg/l); vagy
az anyag könnyen lebontható biológiailag, 
és az alkalmazott tesztelési koncentrációk 
azon a koncentrációtartományon belül 
vannak, amely a szennyvízkezelő 
rendszerbe befolyó anyagban várható.
A vizsgálatot helyettesíteni lehet 
nitrifikációgátló hatás vizsgálattal, ha a 
rendelkezésre álló adatok azt mutatják, 
hogy az anyag gátolhatja a mikrobás 
növekedést vagy funkciót. 

7.1a. Lebonthatóság
7.1.a1. Biotikus
7.1a.1.1. Könnyű biológiai 
lebonthatóság

7.1a. A szimulációs vizsgálatokra a 
bejegyeztetésre kötelezettnek kell javaslatot 
tennie, vagy azt kérheti az értékelő tagállam 
illetékes hatósága a 39., 40. vagy 44. cikkek 
értelmében, ha az I. melléklet szerint 
elvégzett vegyi anyagbiztonsági értékelés azt 
jelzi, hogy további vizsgálat szükséges az 
anyag lebonthatóságára vonatkozóan. A 
megfelelő teszt(ek) kiválasztása az 
anyagbiztonsági értékelés eredményeitől 
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függ.
7.1a.1.1 A vizsgálatot nem kell elvégezni, 
ha az anyag szervetlen.

Er. de

(Szöveg a VI. MELLÉKLET, 7.1.4-ből áthelyezve)

Indokolás

A VIa. melléklet szerinti kockázat alapú tájékoztatási követelmények meghatározásához 
szükséges az algák növekedésgátlására és a biotikus lebomlásra vonatkozó ismeret.

Módosította Richard Seeber

1113. módosítás
V. MELLÉKLET, 7. rész, 1. oszlop, 7.1a. bekezdés (új) 

7.1a. Lebonthatóság
7.1a.1. Biotikus
7.1a.1.1. Könnyű biológiai 
lebonthatóság
7.1a.2. Abiotikus
7.1a.2.1. Hidrolízis, mint pH funkció

Er. de

Indokolás

Az anyaglebomlásra vonatkozó információ a vízi környezetben gyakorolt hosszú távú hatások 
becslésének fontos alapját képezi. Ennek az információnak az előállítása viszonylag olcsó; és 
a QSAR modellek fontos szerepet játszhatnak különösen ezen a területen.

Módosító: Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

1114. módosítás
Va. melléklet (új)

Parlamenti módosítás

Va. melléklet
Rangsorolás a 10 és 100 tonna közötti anyagok bejegyeztetéséhez

• Az anyagok rangsorolásának az anyag potenciális kockázatától kell függenie, 
beleértve a mennyiségét, belső tulajdonságait és expozíciót. Lényeges beazonosítani 
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a potenciálisan magas kockázatú anyagokat és megfelelő erőforrásokat allokálni az 
elsőként velük való foglalkozáshoz. A kockázatalapú rangsorolás alkalmazása 5 
éven belül biztosítja az összes anyagra vonatkozó adatok/információk előállítását és 
e potenciálisan magasabb kockázatú anyagok korai bejegyeztetését.

• Az információ készlet tartalmazni fogja a kockázatot meghatározó tulajdonságokat 
és expozíciós adatokat:
- Fiziko-kémiai tulajdonságok: fizikai forma (részecske méret), olvadáspont, 
forráspont, relatív sűrűség, gőznyomás, oktanol/víz partíciós együttható, vízben 
oldhatóság, lobbanáspont;
- Biológiai lebomlás;
- Akut toxicitás (daphnia);
- Akut toxicitás – lenyelés, bőrön keresztül, belélegzés (egyik mód);
- Bőrirritáció;
- Szemirritáció;
- Bőr-szenzibilizáció (aggodalommentességre utaló jelzés hiányában);
- Genetikai toxicitás baktériumos tesztje (Ames);
- Osztályozási és címkézési információ;
- Általános expozíciós és használati információk

• Ezek a tulajdonságok és expozíciós adatok határozzák meg a különféle expozíciós 
kategóriákba történő osztályozást, ahol az expozíciós kategóriák célja egy 
felhasználási kategóriát alkotni.

• A REACH keretében történő bejegyeztetésnek tartalmazni kell egy egyszerű 
rangsorolási módszert, amely kombinálja a mennyiséget a potenciális magas 
kockázattal. A Bizottság REACH Végrehajtási Programjának (RIP) egy csoportja 
jelenleg nem egy, az összes alacsony volumenű anyag most használt teljes kockázati 
értékeléseként határozza meg a rangsorolási eljárást, hanem segítségként azoknak 
az anyagoknak a beazonosításához, amelyek esetében hasznot jelentene korai 
bevonásuk a REACH-be.

A javaslat alapkoncepciója az anyag potenciálisan magas belső veszélyességének az 
expozíciót okozó képességével, a végfelhasználásával együtt történő értékelési rendszerének 
alkalmazása az alábbi meghatározás szerint:

Veszélyességi kritérium
Osztályozás                                E, F+, T+, T, N, R42, R43

Expozíció (emberi)
Expozíciós potenciál         Magas Közepes Alacsony
Gőznyomás (hPa  )   >100 10-100 5-10
Por potenciál Rendkívül poros Poros Kevéssé poros
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Analógia Liszt Granulált pellet Cukor
Expozíció (környezeti)

Biológiailag nem könnyen lebomló és bioakkumulációra hajlamos (log Kow >3)
Felhasználás/Volumen

10 -100 tonna mennyiség és fogyasztói vagy professzionális végfelhasználás
Következtetés

Pozitív veszélyesség és (emberi vagy környezeti expozíciós potenciál) és 
felhasználás/volumen jelzés = korai bejegyeztetés

Er. en

Módosító: Chris Davies

1115. módosítás
VI. melléklet, bevezető rész, 2a. albekezdés (új)

E melléklet szintjén a bejegyeztetésre 
kötelezettnek be kell nyújtania egy 
javaslatot és egy időütemezést e melléklet 
tájékoztatási követelményeinek teljesítésére 
vonatkozóan a 11. cikk (1) bekezdésének b) 
pontja értelmében, ha ez gerinces állatokon 
végzett kísérleteket érint.  

Er. en

Indokolás

A (47) preambulumbekezdés 11. cikke (1) bekezdéséhez és az I. melléklet módosításához 
kapcsolódik. Az állatokon végzett kísérletek megelőzése és az ipar számára 
költségmegtakarítás érdekében, és mivel állatokon végzett kísérletekből származó adatokat 
csak akkor kell szolgáltatni, ha az az anyag biztonsági értékeléséhez szükséges, a VI. 
mellékletben meghatározott információk megadásához a gerinces állatokon végzett 
kísérleteket érintő kísérleti javaslatokat is be kell nyújtani.

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

1116. módosítás
VI. melléklet, 6. rész, 6.1-6.4. bekezdések
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6.1. Bőrirritáció törölni
6.2. Szemirritáció törölni
6.4. Mutagenicitás törölni

Er. en

Indokolás

Ez az első módosítás egy, a 10-100 tonnára vonatkozó tájékoztatási követelményeket 
meghatározó módosítások sorából, mely előírja a vállalkozások számára annak az 
információnak az előállítását, ami az anyagaik felhasználásából eredő, az emberi egészséget 
és a környezetet érintő kockázatok megfelelő ellenőrzéséhez és egy olyan helyzetben 
szükséges, amikor a bizottsági javaslatban szereplő követelmények aránytalansága állhat 
fenn.

Ezek a módosítások egyúttal csökkentik a 10-100 tonna közötti mennyiségekre vonatkozó 
követelményeket, ha anyagok visszavonásának kockázata valószínűleg magas, a szállítói lánc
többi tagja, különösen a KKV-k számára hátrányos következményekkel. Ezért ezek a 
módosítások megőriznek egy lényeges innovációs csatornát a magas újrakészítési költségű 
anyagok visszavonása kockázatának csökkentésével.

Javasolt, hogy a VI. melléklet, amely az V. melléklet szerint előírt információkon túli 
információkat tartalmaz, az akut toxicitásra és a biológiai lebomlásra vonatkozó 
információkra lesz korlátozva. A Bizottság javaslatának VI. mellékletében tervezett egyéb 
tájékoztatási követelmények a VII. mellékletbe kerültek át, nevezetesen a nagyobb mennyiségű 
(100 tonna vagy több) anyagokra vonatkozó követelmények.
Ezeket a módosításokat a nagyon alacsony 1-10 t volumen tartományra, ahol specifikus 
megoldások javasoltak, valamint a 100 t feletti magasabb tartományra vonatkozóan, ahol 
nem javasolt az adatkövetelmények csökkentése, javasolt megközelítés folyamatában kell 
nézni, a fenntartható fejlődés végső célkitűzésén belül.

Az első módosítás erre az információra összpontosít, ami a legfontosabb a megfelelő 
kockázatkezelési intézkedések kialakításához, foglalkozva közben a 10 és 100 tonna közötti 
tartományba tartozó anyagok visszavonásának a bizottsági javaslat által okozott jelentős 
kockázatával. A javasolt módosítás ezért a 6.1-6.4. pontokban szereplő tájékoztatási 
követelményeket a VII. mellékletbe helyezi át.
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Módosító: Caroline Lucas

1117. módosítás
VI. melléklet, 6. rész, 6.1. bekezdés 

6.1. Bőrirritáció 6.1. Bőrirritáció

6.1.1. In vivo bőrirritáció 6.1.1. In vivo bőrirritáció (klinikai 
bőrtapasz teszt emberi önkénteseken)

6.1.1. A vizsgálatot nem szükséges
elvégezni, ha: 

6.1.1. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:

– az anyag korrozív; vagy – az anyag korrozív; vagy
– az anyag erős sav (pH < 2,0) vagy 
lúg (pH > 11,5); vagy

– az anyag erős sav (pH < 2,0) vagy 
lúg (pH > 11,5); vagy

– az anyag szobahőmérsékleten 
gyúlékony; vagy

– az anyag szobahőmérsékleten 
gyúlékony; vagy

– az anyag nagyon mérgező bőrrel 
érintkezve; vagy

– az anyag nagyon mérgező bőrrel 
érintkezve; vagy

– a bőrrel való érintkezési módra 
vonatkozó akut toxicitási vizsgálat nem 
jelez bőrirritációt a dózis határértékig 
(2000 mg/testsúly kg bivalynál); 

– az anyag pozitív az in vitro 
mutagenicitási/genotoxicitási 
vizsgálatokban; vagy 

– az V. melléklet 6.1. szakaszában 
előírt tesztelési stratégiából származó adat 
megfelelő az anyag bőrre korrozívként vagy 
bőrre irritálóként való osztályozásához. 

– az V. melléklet 6.1. szakaszában 
előírt tesztelési stratégiából származó adat 
megfelelő az anyag nem irritálóként való 
osztályozásához. 

Er. en

Indokolás

A 86/609 irányelv nem állatokon végzett kísérleteket ír elő, ha az ésszerűen és gyakorlati 
módon rendelkezésre áll. Az állatokon végzett kísérlet a REACH-ben nincsen jóváhagyva a 
modern szabványokra, és ezért fel kell váltani, mivel a nem jóváhagyott, állatokon végzett 
kísérletek alkalmazása etikailag és tudományos szempontból elfogadhatatlan. A kísérlet 
tudományos gyengeségeit bemutató és a javasolt alternatív stratégiát magyarázó 
tanulmányokat idéz a „A nem állatokon végzett kísérletek stratégiái a REACH számára” (lásd 
www.reachnonanimaltests.org).  Az alternatíva tudományosan megalapozott. Amennyiben 
bizonytalanság marad az anyag tulajdonságait illetően, akkor ellenőrző intézkedések alá kell 
vetni.
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Módosító: Caroline Lucas

1118. módosítás
VI. melléklet, 6. rész, 6.2. bekezdés 

6.2. Szemirritáció törölve

Er. en

Indokolás

Ez a vizsgálat nincsen jóváhagyva a modern szabványokra. A vizsgálat tudományos 
gyengeségeit bemutató és a javasolt alternatív stratégiát magyarázó tanulmányokat idéz a ”A 
nem állatokon végzett kísérletek stratégiái a REACH számára” (lásd 
www.reachnonanimaltests.org). Mivel a nem jóváhagyott, állatokon végzett kísérletek 
alkalmazása etikailag és tudományos szempontból elfogadhatatlan, állatokon végzett ismételt 
dózisú toxicitási kísérleteket nem lehet alkalmazni. A végpontot kielégítő módon lefedi az V. 
melléklet 6.2. pontjában szereplő szemirritációra vonatkozó vizsgálati stratégia.

Módosító: Caroline Lucas

1119. módosítás
VI. melléklet, 6. rész, 6.4.3. bekezdés 

6.4.3 In vitro emlőssejtekben bekövetkező 
génmutáció vizsgálat, ha az V. melléklet 
6.4.1. és a VI. melléklet 6.4.2. eredménye 
negatív. 

6.4.3. In vitro emlőssejtekben bekövetkező 
génmutáció vizsgálat, ha az V. melléklet 
6.4.1. és a 6.4.1.a. eredménye negatív. 

6.4.3. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha 
rendelkezésre állnak megbízható in vivo
emlőssejt génmutációs teszt megfelelő 
adatai.

6.4.3. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha 
rendelkezésre állnak megbízható in vivo
emlőssejt génmutációs teszt megfelelő 
adatai.

Er. en

Indokolás

Az emlőssejteken végzett in vitro citogenicitási vizsgálat V. melléklethez történő ugyanezen 
szerzők általi hozzáadásáról szóló módosításhoz kapcsolódik.
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Módosító: Caroline Lucas

1120. módosítás
VI. melléklet, 6. rész, 6.4.4. bekezdés 

6.4. Megfelelő in vivo mutagenicitási 
vizsgálat elvégzését kell megfontolni, ha az 
V. vagy VI. mellékletben szereplő bármelyik 
mutagenicitási vizsgálat eredménye pozitív.

6.4. Az V. vagy VI. mellékletben szereplő 
bármelyik in vitro mutagenicitási vizsgálat
pozitív eredményét meg lehet erősíteni egy 
másik in vitro vizsgálat elvégzésével a 
valószínű mechanizmus megerősítésére 
és/vagy a vizsgálat megismétlésével egy 
megfelelő exogén metabolizmus rendszer 
alkalmazásával együtt (pl. emberi 
mikroszóma enzimek). 

Er. en

Indokolás

A további mutagenicitási vizsgálatokat in vitro mutagenicitási vizsgálatokra kell korlátozni.

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

1121. módosítás
VI. melléklet, 6. rész, 6.5. bekezdés 

6.5 Akut toxicitás törölve

Er. en

Indokolás

Mivel ez a tájékoztatási követelmény már az V. mellékletben szerepel, innen törölhető. (az 5. 
cikk 4. bekezdésének módosításához kapcsolódó módosítás)

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

1122. módosítás
VI. melléklet, 6. rész, 1. oszlop, 6.5. bekezdés

6.5 Akut toxicitás 6.5 Akut toxicitás
A vizsgálatot egy, lehetőleg a szájon át 
történő módra kell végezni, kivéve ha a 
bejegyeztetésre kötelezett nem ítél egy 
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másik módot megfelelőbbnek. 
Gázok és illékony folyadékok esetében 
(gőznyomás 10-2 Pa feletti 20 °C-on) az 
információt a belélegzési módra kell 
megadni (6.5.2).

Gázok és illékony folyadékok esetében 
(gőznyomás 10-2 Pa feletti 20 °C-on) az 
információt a belélegzési módra kell 
megadni (6.5.2).

A gázoktól eltérő anyagok esetében a 6.5.1–
6.5.3. pontok alatt említett információkat 
legalább két módra meg kell adni, melyek 
közül az egyik a szájon keresztüli. A 
második mód kiválasztás az anyag jellegétől 
és az emberi expozíció valószínű módjától 
függ. Ha csak egy expozíciós mód van, csak 
arra a módra kell tájékoztatást adni.

A gázoktól eltérő, gyártónként vagy 
importőrönként évi 100 tonna vagy annál 
nagyobb mennyiségű anyagok esetében a 
6.5.1–6.5.3. pontok alatt említett 
információkat legalább két módra meg kell 
adni, melyek közül az egyik a szájon 
keresztüli. A második mód kiválasztás az 
anyag jellegétől és az emberi expozíció 
valószínű módjától függ. Ha csak egy 
expozíciós mód van, csak arra a módra kell 
tájékoztatást adni.

Er. en

Indokolás

A 10 és 100 tonna közötti mennyiségi tartományba tartozó anyagok visszavonásának a 
bizottsági javaslat által okozott kockázata a tájékoztatási követelmények csökkentését igényli. 
Ez a módosítás ezért erre a tájékoztatásra összpontosít, ami legfontosabb a megfelelő 
kockázatkezelési intézkedések kidolgozásához, és ezáltal óvja az egészséget és a környezetet.

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

1123. módosítás
VI. melléklet, 6. rész, 6-6.8. bekezdések

6.6 Ismételt dózis toxicitása Törölni
6.7 Reprodukciós toxicitás Törölni
6.8 Toxikokinetika Törölni

Er. en

Indokolás

Ez a módosítás erre az információra összpontosít, amely a legfontosabb a megfelelő 
kockázatkezelési intézkedések kidolgozásához, miközben kezeli a 10 és 100 tonna közötti 
mennyiségi tartományba tartozó anyagok visszavonásának a bizottsági javaslat által okozott 
jelentős kockázatát. A javasolt módosítás ezért áthelyezi a 6.6.-6.8. pontokban szereplő 
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tájékoztatási követelményeket a VII. mellékletbe.

Módosító: Caroline Lucas

1124. módosítás
VI. melléklet, 6. rész, 1. és 2. oszlop, 6.6. bekezdések

1. oszlop 1. oszlop

6.6. Ismételt dózis toxicitása 6.6. Szervspecifikus toxicitás

6.6.1. Rövid távú ismételt dózis toxicitási 
vizsgálat (28 nap), egy faj, hím és nőstény, 
a lejegyzés legmegfelelőbb módja, 
tekintettel az emberi expozíció valószínű 
módjára.

6.6.1. Számítógépes fiziológiai alapú 
biokinetikai (PBBK) modellezés a valószínű 
szerv- és szöveteloszlás in vivo becslésére. 

6.6.2.   Célzott in vivo próbák megfelelő 
emberi sejtvonalak felhasználásával (pl, 
máj, vese, agy, stb.)
6.6.3   In vitro metabolizmus vizsgálatok 
emberi mikroszóma enzimek vagy 
sejtvonalak felhasználásával. 

2. oszlop 2. oszlop

6.6.1. A rövid távú toxicitási vizsgálatot 
(28 nap) nem kell elvégezni, ha:

6.6.1. Szervspecifikus toxicitási 
vizsgálatokat nem kell elvégezni, ha:

- megbízható szubkrónikus (90 nap) vagy 
krónikus toxicitási vizsgálat áll 
rendelkezésre, feltéve, hogy megfelelő fajt 
és lejegyzési módot alkalmaztak; vagy 

- megbízható szubakut (28 nap) vagy
szubkrónikus (90 nap) vagy krónikus 
toxicitási adat áll már rendelkezésre; vagy 

- ha az anyag azonnali lebomláson megy 
keresztül, és elegendő adat van a hasadási 
anyagokról; vagy

ha az anyag azonnali lebomláson megy 
keresztül, és elegendő adat van a hasadási 
anyagokról; vagy

- a vonatkozó emberi expozíció kizárható. - a vonatkozó emberi expozíció kizárható.

A megfelelő módot az alábbiak alapján kell 
kiválasztani:
A bőrön keresztüli mód vizsgálata 
megfelelő, ha:
(1) a gyártás és/vagy használat során 
valószínű a bőrrel való érintkezés; és
((2) a fiziko-kémiai tulajdonságok sejtetik, 
hogy a bőrön keresztüli felszívódás jelentős 
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mértékű; és
(3) az alábbi feltételek egyike teljesül:
– toxicitást figyelnek meg az akut 
bőrtoxicitási tesztekben, alacsonyabb 
dózisnál, mint a szájon keresztüli toxicitási 
tesztben; vagy
– rendszerbeli hatásokat vagy a 
felszívódás más bizonyítékát figyelik meg 
bőr- és/vagy szem irritációs vizsgálatokban; 
vagy
– in vitro tesztek jelentős bőrön 
keresztüli felszívódást jeleznek; vagy
– jelentős bőrtoxicitást vagy bőrbe 
történő behatolást figyelek meg 
szerkezetileg kapcsolódó anyagoknál.
A bőrön keresztüli mód vizsgálata nem 
megfelelő, ha a molekulasúly által jelzetten 
a bőrön keresztüli felszívódás nem 
valószínű (MW > 800 vagy molekula-
átmérő > 15 Å) és alacsony a zsírban 
oldódás (log Kow < -1 vagy > 4).
A belélegzéses mód vizsgálata megfelelő, 
ha:
(1) az emberek expozíciója belélegzésen 
keresztül valószínű; és
(2) az alábbi feltételek egyike teljesül:
– az anyag gőznyomása 10-2 Pa feletti 
20 °C-on; vagy
– az anyag por, amely w/w alapján 
1%-nál több részecskét tartalmaz, a 
részecskeméret tömegmediáns 
aerodinamikai átmérője (MMAD) kisebb, 
mint 100 μm; vagy
– az anyagot olyan módon fogják 
használni, amely aeroszolokat, részecskéket 
vagy cseppeket hoz létre belélegezhető 
mérettartományban (> 1% részecske w/w 
alapján, MMAD < 100 μm). 
Kontraindikációk hiányában a szájon 
keresztüli módot kell előnyben részesíteni.
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A szubkrónikus toxicitás vizsgálatot 
(90 nap) (VII. melléklet, 6.6.2) kell 
javasolnia a bejegyeztetésre kötelezettnek, 
ha:
– az emberi expozíció gyakorisága és 
időtartama azt jelzi, hogy indokolt a 
hosszabb távú vizsgálat; valamint az alábbi 
feltételek egyike teljesül:
– egyéb rendelkezésre álló adatok azt 
jelzik, hogy az anyagnak lehetnek olyan 
veszélyes tulajdonságai, melyeket rövid távú 
toxicitási vizsgálattal nem lehet kimutatni; 
vagy
– megfelelően tervezett toxikokinetikai 
vizsgálatok kimutatják, hogy az anyag vagy 
annak anyagcseretermékei felhalmozódnak 
bizonyos szövetekben vagy szervekben, amit 
egy rövid távú toxicitási vizsgálat 
valószínűleg nem mutatna ki, de ami 
hosszabb expozíció esetén kedvezőtlen 
hatásokat eredményezhet.
A bejegyeztetésre kötelezettnek további 
vizsgálatokat kell javasolnia, vagy az 
értékelő tagállam illetékes hatósága kérheti 
ezeket, a 39., 40. vagy 44. cikk értelmében, 
az alábbi esetekben:
– a nem észlelhető kedvezőtlen hatás 
szintje (NOAEL) meghatározásának 
sikertelensége a 28 napos vizsgálat során, 
kivéve, ha a NOAEL érték 
meghatározásának sikertelenségét a 
kedvezőtlen toxikus hatás hiánya okozza; 
vagy
– különösen veszélyes toxicitás esetén 
(pl. súlyos/komoly hatások); vagy
– olyan hatás jelzése esetén, melyre 
vonatkozóan a rendelkezésre álló bizonyíték 
nem megfelelő a toxikológiai és/vagy 
kockázatjellemzéshez; Ilyen esetekben is 
megfelelőbb az ilyen hatások kivizsgálására 
tervezett speciális toxikológiai vizsgálatok 
elvégzése (pl. immuntoxicitás, 
neurotoxicitás); vagy
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– az eredeti ismételt dózis vizsgálatban 
alkalmazott expozíciós mód nem volt 
megfelelő a várt emberi expozíció 
tekintetében, és az egyik módról a másikra 
való extrapolációt nem lehetett levezetni; 
vagy
– az expozíció különösen veszélyes (pl. 
fogyasztási cikkekben való használat, ami 
olyan expozíciós szintekhez vezet, melyek 
közel vannak az emberekre gyakorolt 
toxicitás várható dózisszintjeihez); vagy
– a vizsgált anyaggal egyértelmű 
molekulaszerkezeti kapcsolatban álló 
anyagokban kimutatott hatások nem voltak 
kimutathatók a 28 napos vizsgálat során.

Er. en

Indokolás

A 86/609 irányelv nem állatokon végzett vizsgálatokat ír elő, ha azok ésszerűen és gyakorlati 
módon rendelkezésre állnak. Az állatokon végzett felváltott kísérlet nincsen jóváhagyva a 
modern szabványokra. A nem jóváhagyott, állatokon végzett kísérletek alkalmazása etikailag 
és tudományos szempontból elfogadhatatlan. A kísérlet tudományos gyengeségeit bemutató és 
a javasolt alternatív stratégiát magyarázó tanulmányokat idéz a „A nem állatokon végzett 
kísérletek stratégiái a REACH számára” (lásd: www.reachnonanimaltests.org).  A javasolt 
alternatív stratégia tudományosan megalapozott. Amennyiben bizonytalanság marad az 
anyag tulajdonságait illetően, akkor ellenőrző intézkedések alá kell vetni.

Módosító: Caroline Lucas

1125. módosítás
VI. melléklet, 6. rész, 1. és 2. oszlop, 6.7. bekezdések 

1. oszlop 1. oszlop

6.7. Reprodukciós toxicitás 6.7. Reprodukciós toxicitás
6.7.1. Fejlődési toxicitás vizsgálata, egy faj 
(OECD 421), ha nincs bizonyíték a 
rendelkezésre álló, szerkezetileg kapcsolódó 
anyagokról szóló információból, a (Q)SAR 
becslésekből, in vitro módszerekből, arra 
nézve, hogy az anyag fejlődésre mérgező.

6.7.1   Reprodukciós és fejlődési toxicitás
vizsgálata számítógépes szakértői 
rendszerek/ (Q)SAR modellezés 
alkalmazásával. 
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6.7.1a   Embriótoxicitás vizsgálata ECVAM  
jóváhagyott embriotikus őssejt vizsgálat 
(EST) alkalmazásával 

6.7.2. Fejlődési toxicitás vizsgálat, a 
legalkalmasabb lejegyzési módszer, 
tekintettel az emberi expozíció valószínű 
módjára (X. melléklet, B. 31 vagy 
OECD 414).

6.7.2  In vitro metabolizmus vizsgálatok 
emberi mikroszóma enzimek vagy 
sejtvonalak felhasználásával

2. oszlop 2. oszlop
6.7. A vizsgálatokat nem kell elvégezni, ha: 6.7. A vizsgálatokat nem kell elvégezni, ha:

– az anyag tudvalevően genotoxikus 
karcinogén, és megfelelő kockázatkezelési 
intézkedéseket foganatosítanak; vagy 

– az anyag tudvalevően genotoxikus 
karcinogén, és megfelelő kockázatkezelési 
intézkedéseket foganatosítanak; vagy

– az anyag tudvalevően csírasejt 
mutagén, és megfelelő kockázatkezelési 
intézkedéseket foganatosítanak; vagy 

– az anyag tudvalevően csírasejt 
mutagén, és megfelelő kockázatkezelési 
intézkedéseket foganatosítanak; vagy

- bizonyítéka van annak, hogy az 
anyag felhalmozódik az emberi vagy állati 
szövetekben (pl. mell szövet vagy testzsír) és 
megfelelő kockázatkezelési intézkedéseket 
foganatosítanak; vagy 

– lényeges emberi expozíció kizárható. – lényeges emberi expozíció kizárható.

6.7.1. A vizsgálat pozitív eredményét ezen a 
szinten igazolni kell fejlődési toxicitási 
vizsgálattal, egy fajra, a legalkalmasabb 
lejegyzési módszerrel, tekintettel az emberi 
expozíció valószínű módjára (VI. melléklet, 
6.7.2). 

6.7.1. Figyelembe véve az in vitro 
metabolizmus vizsgálatok eredményeit, egy 
pozitív eredményt az EST-ben elegendő 
bizonyítéknak kell tekinteni az 
embriótoxicitásra ahhoz, hogy egy vegyi 
anyagot potenciális reprodukciós 
toxicitásúként minősítsenek. 

6.7.2. A vizsgálatot először egy fajra kell 
elvégezni. Az első teszt eredménye alapján 
kell dönteni arról, hogy szükséges-e egy 
második fajra elvégezni a vizsgálatot. .

6.7.2. Figyelembe véve az in vitro 
metabolizmus vizsgálatok eredményeit, az 
EST és szakértői rendszer / (Q)SAR 
modellezés mindegyikének negatív 
eredményei azt sugallják, hogy egy vegyi 
anyag valószínűleg nem reprodukciós 
toxicitású. Ezt megerősíthetik további in 
vitro mechanisztikus vizsgálatokkal. 

A kétgenerációs reprodukciós toxicitási 
vizsgálatra (VII. melléklet, 6.7.3.) a 
bejegyeztetésre kötelezett akkor tehet 
javaslatot, ha az ismételt dózis toxicitási 
vizsgálat (90 nap) lehetséges reprodukciós 
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toxicitást jelez (pl. szövetkórtani hatások a 
nemi mirigyekre), vagy az anyagnak szoros 
a szerkezeti kapcsolódása ismert 
reprodukciós méreggel.

Er. en

Indokolás

A 86/609 irányelv nem állatokon végzett kísérleteket ír elő, ha az ésszerűen és gyakorlati 
módon rendelkezésre áll. Az állatokon végzett kísérlet a REACH-ben nincsen jóváhagyva a 
modern szabványokra és ezért fel kell váltani, mivel a nem jóváhagyott, állatokon végzett 
kísérletek alkalmazása etikailag és tudományos szempontból elfogadhatatlan. A kísérlet 
tudományos gyengeségeit bemutató és a javasolt alternatív stratégiát magyarázó 
tanulmányokat idéz a „A nem állatokon végzett kísérletek stratégiái a REACH számára” (lásd 
www.reachnonanimaltests.org).  Az alternatíva tudományosan megalapozott. Amennyiben 
bizonytalanság marad az anyag tulajdonságait illetően, akkor ellenőrző intézkedések alá kell 
vetni.

Módosító: Richard Seeber

1126. módosítás
VI. melléklet, 6. rész, 1. és 2. oszlop, 6.7.2 bekezdések 

6.7.2. Fejlődési toxicitás vizsgálat, a 
legalkalmasabb lejegyzési módszer, 
tekintettel az emberi expozíció valószínű 
módjára (X. melléklet, B. 31 vagy 
OECD 414).

6.7.2. Fejlődési toxicitás vizsgálat, a 
legalkalmasabb lejegyzési módszer, 
tekintettel az emberi expozíció valószínű 
módjára (X. melléklet, B. 31 vagy 
OECD 414).

és/vagy (az átvilágítási vizsgálatok 
eredményeitől függően)
6.7.3. Kétgenerációs reprodukciós toxicitási 
vizsgálat, egy fajra, hímre és nőstényre, a 
legalkalmasabb lejegyzési módszerrel, 
tekintettel az emberi expozíció valószínű 
módjára, ha a 28 napos vagy a 90 napos 
vizsgálat a reproduktív szervekre vagy 
szövetekre káros hatást jelez. 

Er. de

Indokolás

Jelenleg egy átvilágítási vizsgálat van előírva (OECD 421, nem a 67/548/EGK irányelv V. 
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mellékletében) a reproduktív toxicitás igazolásának első lépéseként. Javasolt, hogy legalább a 
további vizsgálati stratégia részeként, az átvilágítási vizsgálat pozitív eredményeinek típusától 
függően, egy fertilitáscsökkenési vizsgálatot végezzenek a fejlődési toxicitási vizsgálaton 
túlmenően. Nézetünk szerint még jobb lenne fenntartani a meglevő TGD vizsgálati stratégiát, 
mely bizonyította értékét.

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

1127. módosítás
VI. melléklet, 7. rész, 7.1., 7.2.2., 7.3. bekezdések

7.1. Vízi élőlények toxicitása Törölni
7.2.2. Abiotikus Törölni
7.3. Környezeti sors és viselkedés Törölni

Er. en

Indokolás

A 10 és 100 tonna közötti mennyiségi tartományba tartozó anyagok visszavonásának a 
bizottsági javaslat által okozott kockázata a csökkentését igényli. Ez a módosítás ezért 
áthelyezi a 7.1., 7.2.2. és 7.3. pontok alatti tájékoztatási követelményeket a VII. mellékletbe.

Módosító: Caroline Lucas

1128. módosítás
VI. melléklet, 7. rész, 7.1.3. bekezdés

1. oszlop 1. oszlop
7.1.3. Rövid távú toxicitási vizsgálat
halakon: A bejegyeztetésre kötelezett 
fontolóra veheti a hosszú távú toxicitási 
vizsgálatot a rövid távú helyett.

7.1.3. Vizsgálat a halakra gyakorolt rövid 
távú toxicitásra vonatkozóan a TETRATOX 
és/vagy a DarT halikra teszt 
alkalmazásával. 

2. oszlop 2. oszlop
7.1.3. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha: 7.1.3. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:

– az anyag nagyon oldhatatlan (vízben 
oldhatóság < 10 μg/l); vagy

– az anyag nagyon oldhatatlan (vízben 
oldhatóság < 10 μg/l); vagy

– az anyag valószínűleg nem hatol át 
biológiai szöveteken (MW > 800 vagy 
molekula-átmérő > 15 Å); vagy

– az anyag valószínűleg nem hatol át 
biológiai szöveteken (MW > 800 vagy 
molekula-átmérő > 15 Å); vagy
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– rendelkezésre áll egy hosszú távú 
toxicitási vizsgálat.

– a mért vagy becsült partíciós 
együttható (log Kow) < 4; vagy
– már rendelkezésre állnak a halakra 
gyakorolt rövid távú vagy hosszú távú 
toxicitási adatok. 

A halakon végzett hosszú távú vízi toxicitási 
tanulmányra (VII. melléklet, 7.1.6.) a 
bejegyeztetésre kötelezett javaslatot tehet, 
vagy azt kérheti az értékelő tagállam 
illetékes hatósága a 39., 40. vagy 44. cikkek 
értelmében, ha az (előre jelzett) környezeti 
expozíció rövid távú vízi toxicitási 
eredményeivel való összehasonlítása azt 
jelzi, hogy további vizsgálatot kell végezni 
vízi organizmusokon.
A halakon végzett hosszú távú vízi toxicitási 
vizsgálatot (VII. melléklet, 7.1.6.) meg kell 
fontolni, ha az anyag vízben alig oldódik 
(vízben oldhatóság < 1 mg/l).

Er. en

Indokolás

A 86/609 irányelv nem állatokon végzett kísérleteket ír elő, ha az ésszerűen és gyakorlati 
módon rendelkezésre áll. Az állatokon végzett kísérlet a REACH-ben nincsen jóváhagyva a 
modern szabványokra és ezért fel kell váltani, mivel a nem jóváhagyott, állatokon végzett 
kísérletek alkalmazása etikailag és tudományos szempontból elfogadhatatlan. A kísérlet 
tudományos gyengeségeit bemutató és a javasolt alternatív stratégiát magyarázó 
tanulmányokat idéz a „A nem állatokon végzett kísérletek stratégiái a REACH számára” (lásd 
www.reachnonanimaltests.org).  Az alternatíva tudományosan megalapozott. Amennyiben 
bizonytalanság marad az anyag tulajdonságait illetően, akkor ellenőrző intézkedések alá kell 
vetni.

Módosító: Richard Seeber

1129. módosítás
VI. melléklet, 7. rész, 7.1.4. bekezdés

7.1.4. Eleveniszap légzésgátló hatásának 
vizsgálata, kivéve, ha a szennyvízkezelő 
rendszerbe történő kibocsátás valószínűsége 
kicsi

7.1.4. Eleveniszap légzésgátló hatásának 
vizsgálata, kivéve, ha a szennyvízkezelő 
rendszerbe történő kibocsátás valószínűsége 
kicsi
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A vizsgálatot helyettesíteni lehet 
nitrifikációgátló hatás vizsgálattal, ha a 
rendelkezésre álló adatok azt mutatják, 
hogy az anyag gátolhatja a mikrobás 
növekedést vagy funkciót. 

Ha a rendelkezésre álló adatok azt 
mutatják, hogy az anyag gátolhatja a 
mikrobás növekedést vagy funkciót, a 
vizsgálatot ki lehet egészíteni egy 
nitrifikációgátló hatás vizsgálattal. 

Er. de

Indokolás

Ha az anyag gátolja a mikrobás növekedést, akkor egy nitrifikációgátló hatás vizsgálatot kell 
végezni, nem alternatívaként, ahogy a javaslat tartalmazza, hanem inkább annak 
kiegészítéseként.

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

1130. módosítás
VI. melléklet, 7. rész, 7.2. bekezdés

7.2 Lebonthatóság Törölni

Er. en

Indokolás

Mivel ezt a tájékoztatási követelményt most tartalmazza az V. melléklet, innen törölhető. 
(módosítás kapcsolódik az 5. cikk, (4) bekezdés módosításához)

Módosító: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

1131. módosítás
VI. melléklet, 7. rész, 7.2.a. bekezdés (új)

1. oszlop 2. oszlop

Öko-toxikológiai információs adat 
követelmény
7.2.a Lebonthatóság
A bejegyeztetésre kötelezettnek további 
lebonthatósági vizsgálatra kell javaslatot 
tennie, ha az I. melléklet szerinti vegyi 
anyagbiztonsági jelentés azt jelzi, hogy az 
anyag lebonthatóságát tovább kell 
vizsgálni. A megfelelő vizsgálat(ok) 
kiválasztása az anyagbiztonsági értékelése 
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eredményeitől függ.
7.2.a.1. Biotikus
A 7.2.1.3 és 7.2.1.4 pontok alatt említett 
információkat is javasolnia kell a 
bejegyeztetésre kötelezettnek, vagy azt 
kérheti az értékelő tagállam illetékes 
hatósága a 39., 40. vagy 44. cikkek 
értelmében, az alább meghatározott 
esetekben.
7.2.a.1.2. Szimulációs vizsgálat a végleges 
lebomlásra felszíni vizben

7.2.a.1.2. A vizsgálatot nem kell elvégezni, 
ha:
az anyag vízben oldhatósága 10 μg/l alatti;
az anyag biológiailag könnyen lebontható.

7.2.a 1.3. Talajszimulációs vizsgálat 
(olyan anyagok esetében, melyeknél nagy a 
valószínűsége a talajban való 
felszívódásnak) 

7.2.a .1.3. A vizsgálatot nem kell elvégezni, 
ha:
az anyag biológiailag könnyen lebontható; 
vagy
a talaj közvetlen vagy közvetett expozíciója 
valószínűtlen.

7.2.a.1.4. Üledékszimulációs vizsgálat 
(olyan anyagok esetében, melyeknél nagy a 
valószínűsége a talajban való 
felszívódásnak) 

7.2.a.1.4. A vizsgálatot nem kell elvégezni, 
ha:
az anyag biológiailag könnyen lebontható; 
vagy
a talaj közvetlen vagy közvetett expozíciója 
valószínűtlen.

7.2.a.3. A bomlástermékek azonosítása 7.2.a.3. Kivéve, ha az anyag biológiailag 
könnyen lebontható
A bejegyeztetésre kötelezettnek további 
vizsgálatra kell javaslatot tennie, ha az I. 
melléklet szerinti vegyi anyagbiztonsági 
jelentés azt jelzi, hogy az anyag környezeti 
sorsát és viselkedését tovább kell vizsgálni. 
A megfelelő vizsgálat(ok) kiválasztása az 
anyagbiztonsági értékelése eredményeitől 
függ. 

Er. en
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(A VII. MELLÉKLET - 7.2.1. pontból áthelyezett szöveg)

Indokolás

Ez a VII. melléklet 7.2. pontjában felsorolt lebonthatósági vizsgálatokat a VI. mellékletbe 
helyezi át. A biológiai és abiotikus lebonthatósági vizsgálatokat érintő adatok előfeltételei 
bármely vegyi anyag megfelelő biztonsági értékelésének, amely a környezetbe kerülhet. Ilyen 
vizsgálatokat kell ezért alkalmazni már a 10 tonna mennyiség feletti anyagokra.

Ha ezt a módosítást elfogadják, a VII. melléklet megfelelő részét törölni kell.

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

1132. módosítás
VII. melléklet, 6. rész, 6.1-6.4. bekezdések 

6.1. Bőrirritáció
6.1.1. In vivo bőrirritáció
6.1.1. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:
- az anyag korrozív; vagy
- az anyag erős sav (pH < 2,0) vagy lúg (pH > 11,5); vagy
- az anyag szobahőmérsékleten gyúlékony; vagy
- az anyag nagyon mérgező bőrrel érintkezve; vagy
- a bőrrel való érintkezési módra vonatkozó akut toxicitási vizsgálat nem jelez bőrirritációt a 
dózis határértékig (2000 mg/testsúly kg bivalynál); vagy
- az V. melléklet 6.1. szakaszában előírt tesztelési stratégiából származó adat megfelelő az 
anyag bőrre korrozívként vagy bőrre irritálóként való osztályozásához.
6.2. Szemirritáció
6.2.1. In vivo szemirritáció
6.2.1. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:
- az anyag korrozív; vagy
- az anyag erős sav (pH < 2,0) vagy lúg (pH > 11,5); vagy
- az anyag szobahőmérsékleten gyúlékony; vagy
- az anyagot bőrre irritálóként osztályozták bőrrel való érintkezéskor, és feltéve, hogy a 
bejegyeztetésre kötelezett az anyagot szemre irritálóként osztályozza; vagy
- az V. melléklet 6.2. szakaszában előírt tesztelési stratégiából származó adat megfelelő az 
anyag szemre irritálóként való osztályozásához
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6.4. Mutagenicitás
6.4.2. In vitro citogenicitási vizsgálat emlőssejteken
6.4.2. A vizsgálatot nem kell elvégezni
- ha megfelelő in vivo citogenicitási tesztadatok állnak rendelkezésre, vagy
- az anyagról ismeretes, hogy 1. vagy 2. kategóriájú karcinogén.
6.4.3. In vitro emlőssejtekben bekövetkező génmutáció vizsgálat, ha az V. melléklet 6.4.1. 
és a VI. melléklet 6.4.2. eredménye negatív.
6.4.3. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha rendelkezésre állnak megbízható in vivo 
emlőssejt génmutációs teszt megfelelő adatai.
6.4. Megfelelő in vivo mutagenicitási vizsgálat elvégzését kell megfontolni, ha az V. vagy 
VI. mellékletben szereplő bármelyik mutagenicitási vizsgálat eredménye pozitív.

Er. en

A VI. mellékletből áthelyezett szöveg; a jelenlegi 2. oszlop és 6.4. sor változatlan  

Indokolás

Ez a módosítás a VI. melléklet módosításának a fenti magyarázatok szerinti következménye. A 
100 tonna feletti mennyiségekre vonatkozóan ugyanazokat a követelményeket szükséges 
fenntartani, mint a bizottsági javaslat szerint. A mutagenicitásra vonatkozóan biztosított, hogy 
ha egy in vitro vizsgálat eredménye pozitív, akkor azt tovább vizsgálják. (a VI. melléklet 
módosításához kapcsolódik).

Módosító: Caroline Lucas

1133. módosítás
VII. melléklet, 6. rész, 6.4. bekezdés

6.4. Ha a mutagenicitási tesztek 
bármelyikének pozitív az eredménye, az V. 
vagy VI. mellékletben, és nincs 
rendelkezésre álló eredmény in vivo 
vizsgálatból, a bejegyeztetésre kötelezettnek 
megfelelő in vivo mutagenicitási vizsgálatra 
kell javaslatot tennie.
Ha bármely rendelkezésre álló in vivo 
vizsgálat eredménye pozitív, további 
megfelelő in vivo vizsgálatokra kell 
javaslatot tenni.

Törölve
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Er. en

Indokolás

Nincsenek a modern szabványokra jóváhagyott in vivo mutagenicitási vizsgálatok. A kísérlet 
tudományos gyengeségeit bemutató és a javasolt alternatív stratégiát magyarázó 
tanulmányokat idéz a „A nem állatokon végzett kísérletek stratégiái a REACH számára” (lásd 
www.reachnonanimaltests.org). Mivel a nem jóváhagyott, állatokon végzett kísérletek 
alkalmazása etikailag és tudományos szempontból elfogadhatatlan, in vivo  mutagenicitási 
vizsgálatokat nem lehet alkalmazni. Ha az V. vagy VI. mellékletben szereplő vizsgálatok 
eredménye pozitív, további in vitro vizsgálatokat kell végezni, mint azt már a VI. melléklet 6.4. 
pontjának módosítása is javasolja.

Módosító: Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. 
Haug

1134. módosítás
VII. melléklet, 6. rész, 6.4. bekezdés

6.4. Ha a mutagenicitási tesztek 
bármelyikének pozitív az eredménye, az V. 
vagy VI. mellékletben, és nincs 
rendelkezésre álló eredmény in vivo
vizsgálatból, a bejegyeztetésre kötelezettnek 
megfelelő in vivo mutagenicitási vizsgálatra 
kell javaslatot tennie.
Ha bármely rendelkezésre álló in vivo
vizsgálat eredménye pozitív, további 
megfelelő in vivo vizsgálatokra kell 
javaslatot tenni.

6.4. Ha a mutagenicitási tesztek 
bármelyikének pozitív az eredménye, az V. 
mellékletben vagy a fenti tesztek között, és 
nincs rendelkezésre álló eredmény in vivo
vizsgálatból, a bejegyeztetésre kötelezettnek 
megfelelő in vivo mutagenicitási vizsgálatra 
kell javaslatot tennie.
Ha bármely rendelkezésre álló in vivo
vizsgálat eredménye pozitív, további 
megfelelő in vivo vizsgálatokra kell 
javaslatot tenni.

Er. en

Indokolás

Ez a módosítás a VI. melléklet módosításának a fenti magyarázatok szerinti következménye. A 
100 tonna feletti mennyiségekre vonatkozóan ugyanazokat a követelményeket szükséges 
fenntartani, mint a bizottsági javaslat szerint. A mutagenicitásra vonatkozóan biztosított, hogy 
ha egy in vitro vizsgálat eredménye pozitív, akkor azt tovább vizsgálják. (a VI. melléklet 
módosításához kapcsolódik).
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Módosító: Caroline Lucas

1135. módosítás
VII. melléklet, 6. rész, 6.6. bekezdés

6.6. Ismételt dózis toxicitása Törölve

Er. en

Indokolás

Az ismételt dózis toxicitási tesztek nincsenek a modern szabványokra jóváhagyva. A kísérlet 
tudományos gyengeségeit bemutató és a javasolt alternatív stratégiát magyarázó 
tanulmányokat idéz a „A nem állatokon végzett kísérletek stratégiái a REACH számára” (lásd 
www.reachnonanimaltests.org). Mivel a nem jóváhagyott, állatokon végzett kísérletek 
alkalmazása etikailag és tudományos szempontból elfogadhatatlan, ezért állatokon végzett 
ismételt dózis toxicitási teszteket nem lehet alkalmazni. A végpontot kellőképpen lefedi a 
javasolt szervspecifikus vizsgálati stratégia ahhoz, hogy felváltsa a 6.6. pontban szereplő 
ismételt dózis toxicitási teszteket.

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

1136. módosítás
VII. melléklet, 6. rész, 6.6. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg 

6.6. Ismételt dózis toxicitása

6.6.1. Rövid távú ismételt dózis 
toxicitási vizsgálat (28 nap), egy faj, 
hím és nőstény, a lejegyzés 
legmegfelelőbb módja, tekintettel az 
emberi expozíció valószínű módjára, 
kivéve, ha a VI. melléklet 
követelményeinek részeként már 
megadták, vagy ha a 6.6.2. pont szerinti 
tesztekre javaslatot tesznek. Ebben az 
esetben a IX. melléklet 3. pontja nem 
alkalmazandó.

6.6.2. Szubkrónikus toxicitási vizsgálat 6.6.2. Szubkrónikus toxicitási vizsgálatot (90 
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(90 nap), egy faj, rágcsáló, hím és 
nőstény, a lejegyzés legmegfelelőbb 
módszere, tekintettel az emberi 
expozíció valószínű módjára.

nap) nem kell elvégezni, ha:

- megbízható rövid távú (28 nap) toxicitási 
vizsgálat áll rendelkezésre, amely súlyos 
toxicitási hatásokat mutat azok szerint a 
kritériumok szerint, melyek az anyagot R48-ként 
osztályozzák, amelyre a megfigyelt 28 napos 
NOAEL, egy megfelelő bizonytalansági tényező 
alkalmazásával, megengedi a 90 napos NOAEL 
felé való extrapolációt, az ugyanolyan módú 
expozícióra; vagy 
- megbízható krónikus toxicitási vizsgálat áll 
rendelkezésre, feltéve, hogy megfelelő fajt és 
lejegyzési módszert alkalmaztak; vagy 

- az anyag nem reaktív, oldhatatlan és nem 
belélegezhető, valamint nincs bizonyíték a 
felszívódásra és nincs bizonyíték a toxicitásra a 
28 napos „határérték tesztben”, különösen, ha 
az ilyen mintát korlátozott emberi expozícióval
párosítják.

A megfelelő módot az alábbiak alapján kell 
kiválasztani:

A bőrön keresztüli mód vizsgálata megfelelő, ha: 

(1) a gyártás és/vagy használat során valószínű a 
bőrrel való érintkezés; és 

(2) a fiziko-kémiai tulajdonságok sejtetik, hogy a 
bőrön keresztüli felszívódás jelentős mértékű; és 

(3) az alábbi feltételek egyike teljesül:
- a toxicitást az akut bőrön keresztüli toxicitási 
tesztekben alacsonyabb dózisokban vizsgálják, 
mint a szájon keresztüli toxicitási tesztekben; 
vagy
- rendszerbeli hatásokat vagy a felszívódás más 
bizonyítékát figyelik meg bőr- és/vagy szem 
irritációs vizsgálatokban; vagy

- in vitro tesztek jelentős bőrön keresztüli 
felszívódást jeleznek; vagy

- jelentős bőrtoxicitást vagy bőrbe történő 
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behatolást figyelnek meg szerkezetileg 
kapcsolódó anyagoknál.

A bőrön keresztüli mód vizsgálata nem megfelelő, 
ha a molekulasúly által jelzetten a bőrön 
keresztüli felszívódás nem valószínű (MW > 800 
vagy molekula-átmérő > 15 Å) és alacsony a 
zsírban oldódás (log Kow < -1 vagy > 4).

A belélegzéses mód vizsgálata megfelelő, ha:
(1) az emberek expozíciója belélegzésen keresztül 
valószínű; és

(2) az alábbi feltételek egyike teljesül:

- az anyag gőznyomása 10-2 Pa feletti 20 °C-on; 
vagy
- az anyag por, amely w/w alapján 1%-nál több 
részecskét tartalmaz, a részecskeméret 
tömegmediáns aerodinamikai átmérője (MMAD) 
kisebb, mint 100 μm; vagy
- az anyagot olyan módon fogják használni, amely 
aeroszolokat, részecskéket vagy cseppeket hoz 
létre belélegezhető mérettartományban (> 1% 
részecske w/w alapján, MMAD < 100 μm). 
Kontraindikációk hiányában a szájon keresztüli 
módot kell előnyben részesíteni.

A bejegyeztetésre kötelezettnek további 
vizsgálatokat kell javasolnia, vagy az értékelő 
tagállam illetékes hatósága kérheti ezeket, a 39., 
40. vagy 44. cikk értelmében, az alábbi esetekben:

- a nem észlelhető kedvezőtlen hatás szintje 
(NOAEL) meghatározásának sikertelensége a 90 
napos vizsgálat során, kivéve, ha a NOAEL érték 
meghatározásának sikertelenségét a kedvezőtlen 
toxikus hatás hiánya okozza; vagy

- különösen veszélyes toxicitás esetén (pl. 
súlyos/komoly hatások); vagy

- olyan hatás jelzése esetén, melyre vonatkozóan a 
rendelkezésre álló bizonyíték nem megfelelő a 
toxikológiai és/vagy kockázatjellemzéshez; Ilyen 
esetekben is megfelelőbb az ilyen hatások 
kivizsgálására tervezett speciális toxikológiai 
vizsgálatok elvégzése (pl. immuntoxicitás, 
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neurotoxicitás); vagy

- az expozíció különösen veszélyes (pl. 
fogyasztási cikkekben való használat, ami olyan 
expozíciós szintekhez vezet, melyek közel vannak 
az emberekre gyakorolt toxicitás várható 
dózisszintjeihez).

A Parlament módosítása

6.6. Ismételt dózis toxicitása

6.6.1. Rövid távú ismételt dózis 
toxicitási vizsgálat (28 nap), egy faj, 
hím és nőstény, a lejegyzés 
legmegfelelőbb módja, tekintettel az 
emberi expozíció valószínű módjára, 
kivéve, ha a VI. melléklet 
követelményeinek részeként már 
megadták, vagy ha a 6.6.2. pont szerinti 
tesztekre javaslatot tesznek. Ebben az 
esetben a IX. melléklet 3. pontja nem 
alkalmazandó.

6.6.1. Rövid távú ismételt dózis toxicitási 
vizsgálatot (28 nap) nem kell elvégezni, ha:
– megbízható szub-krónikus (90 nap) vagy

krónikus toxicitási vizsgálat áll rendelkezésre, 
feltéve, hogy megfelelő fajt és lejegyzési 
módszert alkalmaztak; vagy

– ha az anyag azonnali lebomláson megy 
keresztül, és elegendő adat van a hasadási 
anyagokról; vagy

– a vonatkozó emberi expozíció kizárható.

A megfelelő módot az alábbiak alapján kell 
kiválasztani:

A bőrön keresztüli mód vizsgálata megfelelő, ha:
(1) a gyártás és/vagy használat során valószínű a 
bőrrel való érintkezés; és

(2) a fiziko-kémiai tulajdonságok sejtetik, hogy a 
bőrön keresztüli felszívódás jelentős mértékű; és

(3) az alábbi feltételek egyike teljesül:
- a toxicitást az akut bőrön keresztüli toxicitási 
tesztekben alacsonyabb dózisokban vizsgálják, 
mint a szájon keresztüli toxicitási tesztekben; 
vagy
- rendszerbeli hatásokat vagy a felszívódás más 
bizonyítékát figyelik meg bőr- és/vagy szem 
irritációs vizsgálatokban; vagy

- in vitro tesztek jelentős bőrön keresztüli 
felszívódást jeleznek; vagy

- jelentős bőrtoxicitást vagy bőrbe történő 
behatolást figyelnek meg szerkezetileg 



AM\565939HU.doc 81/104 PE 357.826v01-00

Külső fordítás

HU

kapcsolódó anyagoknál.

A bőrön keresztüli mód vizsgálata nem megfelelő, 
ha a molekulasúly által jelzetten a bőrön 
keresztüli felszívódás nem valószínű (MW > 800 
vagy molekula-átmérő > 15 Å) és alacsony a 
zsírban oldódás (log Kow < -1 vagy > 4).

A belélegzéses mód vizsgálata megfelelő, ha:
(1) az emberek expozíciója belélegzésen keresztül 
valószínű; és

(2) az alábbi feltételek egyike teljesül:

- az anyag gőznyomása 10-2 Pa feletti 20 °C-on; 
vagy

- az anyag por, amely w/w alapján 1%-nál több 
részecskét tartalmaz, a részecskeméret 
tömegmediáns aerodinamikai átmérője (MMAD) 
kisebb, mint 100 μm; vagy

- az anyagot olyan módon fogják használni, amely 
aeroszolokat, részecskéket vagy cseppeket hoz 
létre belélegezhető mérettartományban (> 1% 
részecske w/w alapján, MMAD < 100 μm). 
Kontraindikációk hiányában a szájon keresztüli 
módot kell előnyben részesíteni.

Szubkrónikus toxicitási vizsgálatot (90 nap) 
(VII, 6.6.2. melléklet) kell javasolnia a 
bejegyeztetésre kötelezettnek, ha:
- az emberi expozíció gyakorisága és időtartama 
azt jelzi, hogy indokolt a hosszabb távú vizsgálat; 
valamint az alábbi feltételek egyike teljesül:
- egyéb rendelkezésre álló adatok azt jelzik, hogy 
az anyagnak lehetnek olyan veszélyes 
tulajdonságai, melyeket rövid távú toxicitási 
vizsgálattal nem lehet kimutatni; vagy
- megfelelően tervezett toxikokinetikai 
vizsgálatok kimutatják, hogy az anyag vagy 
anyagcseretermékei felhalmozódnak bizonyos 
szövetekben vagy szervekben, amit egy rövid távú 
toxicitási vizsgálat valószínűleg nem mutatna ki, 
de ami hosszabb expozíció esetén kedvezőtlen 
hatásokat eredményezhet. 
A bejegyeztetésre kötelezettnek további 
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vizsgálatokat kell javasolnia, vagy az értékelő 
tagállam illetékes hatósága kérheti ezeket, a 39., 
40. vagy 44. cikk értelmében, az alábbi esetekben:
- a nem észlelhető kedvezőtlen hatás szintje 
(NOAEL) meghatározásának sikertelensége a 28 
napos vizsgálat során, kivéve, ha a NOAEL érték 
meghatározásának sikertelenségét a kedvezőtlen 
toxikus hatás hiánya okozza; vagy

- különösen veszélyes toxicitás esetén (pl. 
súlyos/komoly hatások); vagy

- olyan hatás jelzése esetén, melyre vonatkozóan a 
rendelkezésre álló bizonyíték nem megfelelő a 
toxikológiai és/vagy kockázatjellemzéshez; Ilyen 
esetekben is megfelelőbb az ilyen hatások 
kivizsgálására tervezett speciális toxikológiai 
vizsgálatok elvégzése (pl. immuntoxicitás, 
neurotoxicitás); vagy

- az eredeti ismételt dózis vizsgálatban 
alkalmazott expozíciós mód nem volt megfelelő a 
várt emberi expozíció tekintetében, és az egyik 
módról a másikra való extrapolációt nem lehet 
levezetni; vagy
- az expozíció különösen veszélyes (pl. 
fogyasztási cikkekben való használat, ami olyan 
expozíciós szintekhez vezet, melyek közel vannak 
az emberekre gyakorolt toxicitás várható 
dózisszintjeihez); vagy
- a vizsgált anyaggal egyértelmű 
molekulaszerkezeti kapcsolatban álló 
anyagokban kimutatott hatások nem voltak 
kimutathatók a 28 napos vizsgálat során.

Er. en

Indokolás

Ez a módosítás a VI. melléklet módosításának a fenti magyarázatok szerinti következménye. A 
100 tonna feletti mennyiségekre vonatkozóan ugyanazokat a követelményeket szükséges 
fenntartani, mint a bizottsági javaslat szerint. (a VI. melléklet, 6.1-6.4. pontjainak 
módosításához kapcsolódik).
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Módosító: Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

1137. módosítás
VII. melléklet, 6. rész, 6.7. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

6.7. Reprodukciós toxicitás 6.7. A vizsgálatokat nem kell elvégezni, ha:
- az anyag tudvalevően genotoxikus karcinogén, 
és megfelelő kockázatkezelési intézkedéseket 
foganatosítanak; vagy

- az anyag tudvalevően csírasejt mutagén, és 
megfelelő kockázatkezelési intézkedéseket 
foganatosítanak.

6.7.2. Fejlődési toxicitás vizsgálat, egy 
faj, a legalkalmasabb lejegyzési módszer, 
tekintettel az emberi expozíció valószínű 
módjára (X. melléklet, B. 31 vagy 
OECD 414), kivéve, ha már megadták a 
VI. melléklet követelményeinek 
részeként.

6.7.2. A vizsgálatot először egy fajra kell 
elvégezni. Az első teszt eredménye alapján kell 
dönteni arról, hogy szükséges-e egy második fajra
elvégezni a vizsgálatot. 

6.7.3. Kétgenerációs reprodukciós 
toxicitási vizsgálat, egy faj, hím és 
nőstény, a lejegyzés legalkalmasabb 
módja, tekintettel az emberi expozíció 
valószínű módjára, ha a 28 napos vagy 
90 napos vizsgálat a szaporodási 
szerveken vagy szöveteken kedvezőtlen 
hatásokat mutat. 

A Parlament módosítása

6.7. Reprodukciós toxicitás 6.7. A vizsgálatokat nem kell elvégezni, ha:

- az anyag tudvalevően genotoxikus karcinogén, 
és megfelelő kockázatkezelési intézkedéseket 
foganatosítanak; vagy
- az anyag tudvalevően csírasejt mutagén, és 
megfelelő kockázatkezelési intézkedéseket 
foganatosítanak.

6.7.1. Reprodukciós/fejlődési toxicitás 
vizsgálata, egy faj (OECD 421), ha 
nincs bizonyíték a rendelkezésre álló, 
szerkezetileg kapcsolódó anyagokról

6.7.1. A vizsgálat pozitív eredményét ezen a 
szinten igazolni kell egy fejlődési toxicitási 
vizsgálattal, egy fajra, a legalkalmasabb 
lejegyzési módszerrel, tekintettel az emberi 
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szóló információból, a (Q)SAR 
becslésekből vagy in vitro módszerekből, 
arra nézve, hogy az anyag fejlődésre 
mérgező lehet. 

expozíció valószínű módjára (VI. melléklet, 
6.7.2).

6.7.2. Fejlődési toxicitás vizsgálat, egy 
faj, a legalkalmasabb lejegyzési módszer, 
tekintettel az emberi expozíció valószínű 
módjára (X. melléklet, B. 31 vagy 
OECD 414), kivéve, ha már megadták a 
VI. melléklet követelményeinek 
részeként.

6.7.2. A vizsgálatot először egy fajra kell 
elvégezni. Az első teszt eredménye alapján kell 
dönteni arról, hogy szükséges-e egy második fajra 
elvégezni a vizsgálatot.

A kétgenerációs reprodukciós toxicitási 
vizsgálatra (6.7.3.) a bejegyeztetésre 
kötelezettnek akkor kell javaslatot tenni, ha az 
ismételt dózis toxicitási vizsgálat (90 nap) 
lehetséges reprodukciós toxicitást jelez (pl. 
szövetkórtani hatások a nemi mirigyekre), vagy 
az anyagnak szoros a szerkezeti kapcsolódása 
egy ismert reprodukciós méreggel. 

Er. en

Indokolás

Ez a módosítás a VI. melléklet módosításának a fenti magyarázatok szerinti következménye. A 
100 tonna feletti mennyiségekre vonatkozóan ugyanazokat a követelményeket szükséges 
fenntartani, mint a bizottsági javaslat szerint. (a VI. melléklet, 6.1-6.4. pontjainak 
módosításához kapcsolódik).

Módosító: Caroline Lucas

1138. módosítás
VII. melléklet, 6. rész, 6.7. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

6.7. Reprodukciós toxicitás 6.7. A vizsgálatokat nem kell elvégezni, ha:

- az anyag tudvalevően genotoxikus karcinogén, 
és megfelelő kockázatkezelési intézkedéseket 
foganatosítanak; vagy
- az anyag tudvalevően csírasejt mutagén, és 



AM\565939HU.doc 85/104 PE 357.826v01-00

Külső fordítás

HU

megfelelő kockázatkezelési intézkedéseket 
foganatosítanak.

6.7.2. Fejlődési toxicitás vizsgálat, egy 
faj, a legalkalmasabb lejegyzési 
módszer, tekintettel az emberi expozíció 
valószínű módjára (X. melléklet, B. 31 
vagy OECD 414), kivéve, ha már 
megadták a VI. melléklet 
követelményeinek részeként.

6.7.2 A vizsgálatot először egy fajra kell 
elvégezni. Az első teszt eredménye alapján kell 
dönteni arról, hogy szükséges-e egy második 
fajra elvégezni a vizsgálatot. 

6.7.3. Kétgenerációs reprodukciós 
toxicitási vizsgálat, egy faj, hím és 
nőstény, a lejegyzés legalkalmasabb 
módja, tekintettel az emberi expozíció 
valószínű módjára, ha a 28 napos vagy 
90 napos vizsgálat a szaporodási 
szerveken vagy szöveteken kedvezőtlen 
hatásokat mutat.

A Parlament módosítása

6.7. Reprodukciós toxicitás 6.7. A vizsgálatokat nem kell elvégezni, ha:
- az anyag tudvalevően genotoxikus karcinogén, 
és megfelelő kockázatkezelési intézkedéseket 
foganatosítanak; vagy

- az anyag tudvalevően csírasejt mutagén, és 
megfelelő kockázatkezelési intézkedéseket 
foganatosítanak; vagy
- bizonyítéka van annak, hogy az anyag 
felhalmozódik az emberi vagy állati szövetekben 
(pl. mell szövet vagy testzsír) és megfelelő 
kockázatkezelési intézkedéseket foganatosítanak. 

6.7.2. Mechanikus in vitro vizsgálatok a 
kémiai hatások értékelésére az alábbiak 
esetében:
(i) Szteroid hormon szintézis (pl. H295R 
sejtvonal)
(ii) Az emberi sperma életképessége, 
mozgékonysága, morfológiája és 
biokémiája
(iii) Sertoli sejtek kultúrában
(iv) Petefészki tüsző sejtek kultúrában
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(v) Egyéb érvényes in vitro vagy in silico 
módszerek.

Er. en

Indokolás

A 86/609 irányelv nem állatokon végzett kísérleteket ír elő, ha az ésszerűen és gyakorlati 
módon rendelkezésre áll. Az állatokon végzett kísérlet a REACH-ben nincsen jóváhagyva a 
modern szabványokra és ezért fel kell váltani, mivel a nem jóváhagyott, állatokon végzett 
kísérletek alkalmazása etikailag és tudományos szempontból elfogadhatatlan. A kísérlet 
tudományos gyengeségeit bemutató és a javasolt alternatív stratégiát magyarázó 
tanulmányokat idéz a „A nem állatokon végzett kísérletek stratégiái a REACH számára” (lásd 
www.reachnonanimaltests.org).  Az alternatíva tudományosan megalapozott. Amennyiben 
bizonytalanság marad az anyag tulajdonságait illetően, akkor ellenőrző intézkedések alá kell 
vetni.

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

1139. módosítás

VII. melléklet, 6. rész, 6.7a. bekezdés (új)

A Parlament módosítása

6.7a. Toxikokinetika

6.7a.1. Az anyag toxikokinetikai 
viselkedésének értékelése, olyan 
mértékben, amennyire következtetni 
lehet a vonatkozó, rendelkezésre álló 
információkból 

Er. en

Indokolás

Ez a módosítás a VI. melléklet módosításának a fenti magyarázatok szerinti következménye. A 
100 tonna feletti mennyiségekre vonatkozóan ugyanazokat a követelményeket szükséges 
fenntartani, mint a bizottsági javaslat szerint.
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Módosító: Richard Seeber

1140. módosítás
VII. melléklet, 6. rész, 6.7a. bekezdés (új)

A Parlament módosítása

6.7a. Toxikokinetika

6.7a.1. Az anyag toxikokinetikai 
viselkedésének értékelése további 
vizsgálatokon keresztül, beleértve a 
biológiai átalakulást és a 
pharmakokinetikát, amennyiben ez 
szükségesnek tűnik a további vizsgálati 
stratégia tisztázásához és/vagy egy 
átfogó toxikológiai értékeléshez. 

Er. de

(Azonos módosítás a VIII. mellékletben, ugyanez a szerző)

Indokolás

A REACH javaslatban nincsen előírás az anyag toxikokinetikai viselkedésére vonatkozóan. 
Mivel egyes esetekben e viselkedés ismerete nagyon fontos lehet a megfelelő vizsgálati 
stratégia kiválasztásához, különösen a CMR anyagokra vonatkozóan a magasabb tonna 
tartományban, ajánlott, hogy eseti alapon legyen rendelkezés ezekre a vizsgálati stratégiákra 
vonatkozóan.

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

1141. módosítás
VII. melléklet, 7. rész, 7.1. bekezdések

A Bizottság által javasolt szöveg

7.1. Vízi élőlények toxicitása 7.1. A bejegyeztetésre kötelezett javaslatot tehet 
hosszú távú toxicitási vizsgálatra, ha az I. 
melléklet szerinti vegyi anyagbiztonsági értékelés 
azt jelzi, hogy a vízi élőlényekre gyakorolt 
hatások további vizsgálatára van szükség. A 
megfelelő vizsgálat(ok) kiválasztása az 
anyagbiztonsági értékelés eredményeitől függ. 

7.1.5. Hosszú távú toxicitási vizsgálat 
Daphnia-n, (kivéve, ha már megadták 

7.1.5. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:
- az anyag valószínűleg nem hatol át biológiai 
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az V. melléklet követelményeinek 
részeként)

szöveteken (MW > 800 vagy molekula-
átmérő > 15 Å); vagy
- a vízi elem közvetlen vagy közvetett expozíciója 
valószínűtlen.

7.1.6. Halakon végzett hosszú távú 
toxicitási, (kivéve, ha már megadták a 
VI. melléklet követelményeinek 
részeként))

7.1.6. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:
- az anyag valószínűleg nem hatol át biológiai 
szöveteken (MW > 800 vagy molekula-
átmérő > 15 Å); vagy
- a vízi elem közvetlen vagy közvetett expozíciója 
valószínűtlen..

A tájékoztatást az alábbiak egyikére kell 
megadni: 7.1.6.1., 7.1.6.2. vagy 7.1.6.3.

7.1.6.1 Fiatal halak (FELS) toxicitási 
vizsgálata (OECD 210)
7.1.6.2 Halembriókon vagy 
halivadékokon végzett rövid távú 
toxicitási vizsgálat (X. melléklet C.15 
vagy OECD 212)
7.1.6.3 Fiatal halakon végzett 
növekedési vizsgálat (X. melléklet C.14 
vagy OECD 215)

7.1.6.1. A FELS toxicitási vizsgálatra javaslatot 
kell tennie a bejegyeztetésre kötelezettnek, vagy 
azt kérheti az értékelő tagállam illetékes 
hatósága, a 39., 40. vagy 44. cikkek értelmében, 
ha az anyag bioakkumulációja valószínű. 

A Parlament módosítása

7.1. Vízi élőlények toxicitása
7.1.2. Növekedésgátlási vizsgálat 
algákon

7.1.2. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:
- az anyag nagyon oldhatatlan (vízben 
oldhatóság < 10 μg/l); vagy
- az anyag valószínűleg nem hatol át biológiai 
szöveteken (MW > 800 vagy molekula-
átmérő > 15 Å).

7.1.3. Rövid távú toxicitási vizsgálat 
halakon: A bejegyeztetésre kötelezett 
fontolóra veheti a hosszú távú toxicitási 
vizsgálatot a rövid távú helyett.

7.1.3. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:
- az anyag nagyon oldhatatlan (vízben 
oldhatóság < 10 μg/l); vagy
- az anyag valószínűleg nem hatol át biológiai 
szöveteken (MW > 800 vagy molekula-
átmérő > 15 Å), vagy
- rendelkezésre áll egy hosszú távú toxicitási 
vizsgálat.

A halakon végzett hosszú távú vízi toxicitási 
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tanulmányra (VII. melléklet, 7.1.6.) a 
bejegyeztetésre kötelezett javaslatot tehet, vagy 
azt kérheti az értékelő tagállam illetékes 
hatósága a 39., 40. vagy 44. cikkek értelmében, 
ha az (előre jelzett) környezeti expozíció rövid 
távú vízi toxicitási adatok eredményeivel való 
összehasonlítása azt jelzi, hogy további 
vizsgálatot kell végezni vízi organizmusokon.
A halakon végzett hosszú távú vízi toxicitási 
vizsgálatot (VII. melléklet, 7.1.6.) meg kell 
fontolni, ha az anyag vízben alig oldódik (vízben 
oldhatóság < 1 mg/l).

7.1.4. Eleveniszap légzésgátló 
hatásának vizsgálata, kivéve, ha a 
szennyvízkezelő rendszerbe történő 
kibocsátás valószínűsége kicsi 

7.1.4. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:
- az anyag nagyon oldhatatlan (vízben 
oldhatóság < 10 μg/l); vagy
- az anyag könnyen lebontható biológiailag, és 
az alkalmazott tesztelési koncentrációk azon a 
koncentrációtartományon belül vannak, amely a 
szennyvízkezelő rendszerbe befolyó anyagban 
várható.
A vizsgálatot helyettesíteni lehet nitrifikációgátló 
hatás vizsgálattal, ha a rendelkezésre álló adatok 
azt mutatják, hogy az anyag gátolhatja a 
mikrobás növekedést vagy funkciót.

Er. en

A VI. melléklet, 7. rész, 7.1. bekezdéséből áthelyezett szöveg

Indokolás

Ez a módosítás a VI. melléklet módosításának a fenti magyarázatok szerinti következménye. A 
100 tonna feletti mennyiségekre vonatkozóan ugyanazokat a követelményeket szükséges 
fenntartani, mint a bizottsági javaslat szerint. (a VI. melléklet, 6.1-6.4. pontjainak 
módosításához kapcsolódik).

Módosító: Caroline Lucas

1142. módosítás
VII. melléklet, 7. rész, 7.1.6. bekezdés 

7.1.6. Halakon végzett hosszú távú Törölve
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toxicitási vizsgálat

Er. en

Indokolás

A halakon végzett hosszú távú toxicitási vizsgálat nincsen jóváhagyva a modern szabványokra. A 
kísérlet tudományos gyengeségeit bemutató és a javasolt alternatív stratégiát magyarázó 
tanulmányokat idéz a „A nem állatokon végzett kísérletek stratégiái a REACH számára” (lásd 
www.reachnonanimaltests.org). Mivel a nem jóváhagyott, állatokon végzett kísérletek 
alkalmazása etikailag és tudományos szempontból elfogadhatatlan, a halakon végzett hosszú 
távú toxicitási vizsgálatot, mint állatokon végzett ismételt dózisú toxicitási vizsgálatot, nem 
lehet alkalmazni. A végpontot kielégítő módon lefedi a VI. melléklet 7.1.3. pontjában szereplő, 
halakon végzett rövid távú toxicitási vizsgálatot felváltó alternatív vizsgálat.

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

1143. módosítás
VII. melléklet, 7. rész, 7.2.1.a bekezdések (új)

A Parlament módosítása

7.2.2. Abiotikus
7.2.2.1. Hidrolízis, mint pH 
funkció.

7.2.2.1. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:
az anyag könnyen lebontható biológiailag; vagy
az anyag vízben oldhatósága 10 μg/l alatti.

Er. en

A VI. melléklet, 7. rész, 7.2.2. bekezdéséből áthelyezett szöveg)

Indokolás

Ez a módosítás a VI. melléklet módosításának a fenti magyarázatok szerinti következménye. A 
100 tonna feletti mennyiségekre vonatkozóan ugyanazokat a követelményeket szükséges 
fenntartani, mint a bizottsági javaslat szerint. (a VI. melléklet, 6.1-6.4. pontjainak 
módosításához kapcsolódik).
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Módosító: Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

1144. módosítás
VII. melléklet, 7. rész, 7.3. bekezdések

A Bizottság által javasolt szöveg

7.3. Környezeti sors és viselkedés

7.3.2. Biokoncentráció (egy) vízi 
fajban, lehetőleg halban 

7.3.2. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:

- az anyag bioakkumulációs potenciálja alacsony 
(azaz log Kow < 3); vagy

- az anyag valószínűleg nem hatol át biológiai 
szöveteken (MW > 800 vagy molekula-
átmérő > 15 Å); vagy
- a vízi elem közvetlen vagy közvetett expozíciója 
valószínűtlen.

7.3.3. További 
adszorpciós/deszorpciós vizsgálatok a 
VI. mellékletben előírt vizsgálat 
eredményeitől függően

7.3.3. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:

- az anyag fiziko-kémiai tulajdonságai alapján 
várhatóan alacsony a felszívódási potenciál (pl. az 
anyag oktanol-víz partíciós együtthatója kicsi); 
vagy

- az anyag gyorsan lebomlik.

A Parlament módosítása

7.3. Környezeti sors és viselkedés

7.3.1. Adszorpció/deszorpció 
megfigyelési vizsgálat

7.3.1. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:
– az anyag fiziko-kémiai tulajdonságai alapján 

az adszorpció valószínűsége várhatólag kicsi, 
(pl. az anyag oktanol-víz partíciós 
együtthatója alacsony); vagy

– az anyag gyorsan lebomlik.

Er. en

A VI. melléklet, 7. rész, 7.3. bekezdéséből áthelyezett szöveg 

Indokolás

Ez a módosítás a VI. melléklet módosításának a fenti magyarázatok szerinti következménye. A 
100 tonna feletti mennyiségekre vonatkozóan ugyanazokat a követelményeket szükséges 
fenntartani, mint a bizottsági javaslat szerint. (a VI. melléklet, 6.1-6.4. pontjainak 
módosításához kapcsolódik).
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Módosító: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

1145. módosítás
VIII. melléklet, bevezetés, 1. bekezdés

E melléklet szintjén a bejegyeztetésre 
kötelezettnek be kell nyújtania egy javaslatot 
és egy ütemezési tervet, a melléklet 
tájékoztatási követelményeinek a 11. cikk 
(1) bekezdés d) pontja szerint történő 
betartása érdekében.

E melléklet szintjén a bejegyeztetésre 
kötelezettnek be kell nyújtania egy javaslatot 
és egy ütemezési tervet, a melléklet gerinces 
állatokon végzett kísérleteket érintő 
tájékoztatási követelményeinek a 11. cikk 
(1) bekezdés d) pontja szerint történő 
betartása érdekében.

Er. en

Indokolás

A vizsgálati javaslatnak csak a gerinces állatokon végzett kísérletek követelményeire kell 
vonatkozni. Minden egyéb tájékoztatási követelményt a 21. cikkben meghatározott 
határidőkkel összhangban kell teljesíteni. 

Módosító: Caroline Lucas

1146. módosítás
VIII. melléklet, 6. rész, 6.4. bekezdés

6.4. Ha indokolt, bármely előző 
mutagenicitás vizsgálat pozitív eredménye 
esetén, a bejegyeztetésre kötelezettnek 
további mutagenicitási vizsgálatokat kell 
javasolnia. 

Törölve

Er. en

Indokolás

Ebben a kritikus helyzetben elegendő információnak kellene rendelkezésre állni a 
megalapozott döntéshozatalhoz egy anyag potenciális mutagenicitásán alapuló 
osztályozásával és szabályozásával kapcsolatban. Ha az V. és VI. melléklet szerinti 
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vizsgálatok egyik eredménye pozitív további in vitro vizsgálatokat kell végezni, mint azt már a 
VI. melléklet 6.4. pontjának módosítása is javasolta.

Módosító: Caroline Lucas

1147. módosítás
VIII. melléklet, 6. rész, 6.6.3. bekezdés

6.6.3. A bejegyeztetésre kötelezett javaslatot 
tehet hosszú távú ismételt dózis toxicitási 
vizsgálatra (≥ 12 hónap), vagy azt kérheti 
az értékelő tagállam illetéke hatósága a 39., 
40. vagy 44. cikkek értelmében, ha az 
emberi expozíció gyakorisága és időtartama 
azt jelzi, hogy a hosszú távú vizsgálat 
indokolt, és az alábbi feltételek egyike 
teljesül: 

törölve

- a 28 vagy 90 napos vizsgálatokban 
különösen komoly vagy súlyos toxicitási 
hatásokat figyeltek meg, melyekre 
vonatkozóan a rendelkezésre álló bizonyíték 
nem felel meg a toxikológiai vagy 
kockázatjellemzéshez; vagy 

törölve

- a vizsgált anyaggal molekulaszerkezetben 
egyértelműen kapcsolódó anyagban 
mutatott hatásokat nem lehetett kimutatni a 
28 napos vagy 90 napos vizsgálatokban; 
vagy 

törölve

- az anyagnak lehetnek olyan 
tulajdonságai, melyek egy 90 napos 
vizsgálatban nem mutathatók ki.

törölve

Er. en

Indokolás

A hosszú távú ismételt dózis toxicitási vizsgálatok nincsenek jóváhagyva a modern szabványokra. 
A vizsgálat tudományos gyengeségeit bemutató és a javasolt alternatív stratégiát magyarázó 
tanulmányokat idéz a „A nem állatokon végzett kísérletek stratégiái a REACH számára” (lásd 
www.reachnonanimaltests.org). Mivel a nem jóváhagyott, állatokon végzett kísérletek 
alkalmazása etikailag és tudományos szempontból elfogadhatatlan, az állatokon végzett 
ismételt dózisú toxicitási kísérleteket ne lehessen alkalmazni. A végpontot kielégítő módon 
lefedi a javasolt szervspecifikus vizsgálati stratégia ahhoz, hogy felváltsa a VI. melléklet 6.6. 
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pontjában szereplő ismételt dózisú toxicitási vizsgálatot. 

Módosító: Caroline Lucas

1148. módosítás
VIII. melléklet, 6. rész, 6.6. bekezdés 

6.6. A bejegyeztetésre kötelezett javaslatot 
tehet további vizsgálatokra, vagy azt kérheti 
az értékelő tagállam illetékes hatósága, a 
39., 40. vagy 44. cikkek értelmében, az 
alábbi esetekben:

törölve

- különösen veszélyes toxicitás (pl. 
súlyos/komoly hatások); vagy

törölve

- olyan hatás jelzése esetén, melyre 
vonatkozóan a rendelkezésre álló bizonyíték 
nem megfelelő a toxikológiai és/vagy 
kockázatjellemzéshez; Ilyen esetekben is 
megfelelőbb az ilyen hatások kivizsgálására 
tervezett speciális toxikológiai vizsgálatok 
elvégzése (pl. immuntoxicitás, 
neurotoxicitás); vagy

törölve

- az expozíció különösen veszélyes (pl. 
fogyasztási cikkekben való használat, ami 
olyan expozíciós szintekhez vezet, melyek 
közel vannak az emberekre gyakorolt 
toxicitás várható dózisszintjeihez).

törölve

Er. en

Indokolás

A hosszú távú ismételt dózis toxicitási vizsgálatok nincsenek jóváhagyva a modern szabványokra. 
A vizsgálat tudományos gyengeségeit bemutató és a javasolt alternatív stratégiát magyarázó 
tanulmányokat idéz a „A nem állatokon végzett kísérletek stratégiái a REACH számára” (lásd 
www.reachnonanimaltests.org). Mivel a nem jóváhagyott, állatokon végzett kísérletek 
alkalmazása etikailag és tudományos szempontból elfogadhatatlan, az állatokon végzett 
ismételt dózisú toxicitási kísérleteket ne lehessen alkalmazni. A végpontot kielégítő módon 
lefedi a javasolt szervspecifikus vizsgálati stratégia ahhoz, hogy felváltsa a VI. melléklet 6.6. 
pontjában szereplő ismételt dózisú toxicitási vizsgálatot.
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Módosító: Caroline Lucas

1149. módosítás
VIII. melléklet, 6. rész, 6.7. bekezdés

6.7.4. Kétgenerációs reprodukciós 
toxicitási vizsgálat, egy faj, hím és nőstény, 
a legalkalmasabb lejegyzési módszer, 
tekintettel az emberi expozíció valószínű 
módjára, kivéve, ha már megadták a VII. 
melléklet követelményeinek részeként 

törölve

6.7.4. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha: törölve
- az anyag tudvalevően genotoxikus 
karcinogén, és megfelelő kockázatkezelési 
intézkedéseket foganatosítanak; vagy

törölve

- az anyag tudvalevően csírasejt mutagén, 
és megfelelő kockázatkezelési 
intézkedéseket foganatosítanak; vagy

törölve

- az anyag toxikológiai aktivitása alacsony 
(a rendelkezésre álló vizsgálatok egyike sem 
mutat bizonyítékot a toxicitásra), a 
toxikokinetikai adatokból bebizonyítható, 
hogy nem fordul elő rendszerbeli 
felszívódás az expozíció lényeges módjain 
keresztül (pl. plazma/vér koncentrációk az 
érzékelési határérték alatt, érzékeny 
módszer alkalmazásával, valamint az anyag 
és anyagcseretermékei hiánya a vizeletben, 
az epében vagy a kilélegzett levegőben), és 
nincs emberi expozíció vagy az nem 
jelentős. 

törölve

Er. en

Indokolás

A kétgenerációs reprodukciós toxicitási vizsgálatok nincsenek jóváhagyva a modern 
szabványokra. A vizsgálat tudományos gyengeségeit bemutató és a javasolt alternatív 
stratégiát magyarázó tanulmányokat idéz a „A nem állatokon végzett kísérletek stratégiái a 
REACH számára” (lásd www.reachnonanimaltests.org). Mivel a nem jóváhagyott, állatokon 
végzett kísérletek alkalmazása etikailag és tudományos szempontból elfogadhatatlan, ezt a 
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vizsgálatot ne lehessen alkalmazni. A végpontot kielégítő módon lefedi a VI. melléklet 6.7. 
pontjában javasolt alternatív vizsgálati stratégia.

Módosító: Richard Seeber

1150. módosítás
VIII. melléklet, 6. rész, 6.7a. bekezdés (új)

6.7a Toxikokinetika
6.7a.1. Az anyag toxikokinetikai 
viselkedésének értékelése további 
vizsgálatokon keresztül, beleértve a 
biológiai átalakulást és a 
pharmakokinetikát, ha ez szükségesnek 
tűnik a további vizsgálati stratégia 
tisztázásához és/vagy egy átfogó 
toxikológiai értékelés elvégzéséhez.

Er. de

Indokolás

A REACH javaslat szerint nincsen előírás az anyag toxikokinetikai viselkedésére 
vonatkozóan. Mivel speciális esetekben e viselkedés ismerete nagyon fontos lehet a megfelelő 
vizsgálati stratégia kiválasztásához, különösen a CMR anyagok esetében a magasabb tonna 
tartományokban, ajánlott, hogy eseti alapon legyen rendelkezés ilyen vizsgálati stratégiára 
vonatkozóan.

Módosító: Caroline Lucas

1151. módosítás
VIII. melléklet, 6. rész, 6.9. bekezdés

6.9. A karcinogenicitási vizsgálatra az 
értékelő tagállam illetékes hatósága 
javaslatot tehet, vagy azt kérheti a 39., 40. 
vagy 44. cikkek értelmében, ha: 

6.9. Karcinogenicitási vizsgálatokra az 
értékelő tagállam illetékes hatósága tehet 
javaslatot, vagy kérheti azokat a 39., 40. 
vagy 44. cikkek értelmében, ha: 

- az anyag széles körben elosztva 
használatos, vagy bizonyított a gyakori vagy 
hosszú időtartamú emberi expozíció; és

- az anyag széles körben elosztva 
használatos, vagy bizonyított a gyakori vagy 
hosszú időtartamú emberi expozíció; és

- ha az anyag 3. mutagenicitási kategóriába - ha az anyag 3. mutagenicitási kategóriába 
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osztályozott, vagy az ismételt dózis 
vizsgálat(ok) bizonyítják, hogy az anyag 
hiperpláziát és/vagy rákmegelőző állapotban 
bekövetkezett károsodást képes okozni.

osztályozott, vagy az ismételt dózis 
vizsgálat(ok) bizonyítják, hogy az anyag 
hiperpláziát és/vagy rákmegelőző állapotban 
bekövetkezett károsodást képes okozni.

A vizsgálatokat egy lépésenkénti stratégia 
szerint kell végezni és az alábbi lépésekből 
kell állnia: 
(1) rendelkezésre álló emberi és állati 
adatok felmérése,
(2) Bizonyítéksúlyozásos értékelés, mely az 
alábbiakból áll:
(i) Mutagenicitási és genetikai toxicitási 
adatok (V., VII. és VIII. mellékletek)
(ii) Számítógépes szakértői rendszer/ 
(Q)SAR modellezés
(iii) Sejtátalakítási próba 

Er. en

Indokolás

A 86/609 irányelv nem állatokon végzett kísérleteket ír elő, ha azok ésszerűen és gyakorlati 
módon rendelkezésre állnak. Az állatokon végzett kísérlet a REACH-ben nincsen jóváhagyva a 
modern szabványokra és ezért fel kell váltani, mivel a nem jóváhagyott, állatokon végzett 
kísérletek alkalmazása etikailag és tudományos szempontból elfogadhatatlan. (Dagmar Roth-
Behrendt) A kísérlet tudományos gyengeségeit bemutató és a javasolt alternatív stratégiát 
magyarázó tanulmányokat idéz a „A nem állatokon végzett kísérletek stratégiái a REACH 
számára” (lásd: www.reachnonanimaltests.org).  Az alternatíva tudományosan megalapozott. 
Amennyiben bizonytalanság marad az anyag tulajdonságait illetően, akkor ellenőrző 
intézkedések alá kell vetni.

Módosító: Richard Seeber

1152. módosítás
VIII. melléklet, 7. rész, 7.5. bekezdés 

7.5. A bejegyeztetésre kötelezettnek hosszú 
távú toxicitási vizsgálatra kell javaslatot 
tennie, ha az (előre jelzett) környezeti 
expozíció rövid távú toxicitási vizsgálatok 

7.5. A bejegyeztetésre kötelezettnek hosszú 
távú toxicitási vizsgálatra kell javaslatot 
tennie, ha az (előre jelzett) környezeti 
expozíció szárazföldi organizmusokon 
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eredményeivel való összehasonlítása azt 
jelzi, hogy az üledékben élő élőlényekre 
gyakorolt hatásokat tovább kell vizsgálni. A 
megfelelő vizsgálat(ok) kiválasztása az 
anyagbiztonsági értékelés eredményeitől 
függ.

végzett rövid távú toxicitási vizsgálatok 
eredményeivel való összehasonlítása azt 
jelzi, hogy az üledékben élő élőlényekre 
gyakorolt hatásokat tovább kell vizsgálni. A 
megfelelő vizsgálat(ok) kiválasztása az 
anyagbiztonsági értékelés eredményeitől 
függ.

Er. de

Indokolás

A szöveg rövid távú toxicitásra vonatkozó nem egyértelmű utalást tartalmaz, amelyre 
vonatkozóan nincsenek követelmények egyik mellékletben sem.

Módosító: Caroline Lucas

1153. módosítás
VIII. melléklet, 7. rész, 7.6. bekezdés

7.6. Madarak hosszú távú vagy reproduktív 
toxicitása

Törölve

7.6. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha a 
madarak közvetlen vagy közvetett 
expozíciója valószínűtlen.

Törölve

Er. en

Indokolás

Ez a vizsgálat nincsen jóváhagyva a modern szabványokra. A vizsgálat tudományos 
gyengeségeit bemutató és a javasolt alternatív stratégiát magyarázó tanulmányokat idéz a „A 
nem állatokon végzett kísérletek stratégiái a REACH számára” (lásd 
www.reachnonanimaltests.org). Mivel a nem jóváhagyott, állatokon végzett kísérletek 
alkalmazása etikailag és tudományos szempontból elfogadhatatlan, ezt a vizsgálatot ne 
lehessen alkalmazni. Amennyiben bizonytalanság marad az anyag tulajdonságait illetően, 
akkor ellenőrző intézkedések alá kell vetni.
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Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

1154. módosítás
IX. melléklet, 3. rész

A VII. és VIII. mellékletek szerinti 
kísérleteket el lehet hagyni a Vegyi 
Anyagbiztonsági jelentésben kidolgozott 
expozíciós leírás(ok) alapján.
Minden esetben megfelelő és megbízható 
dokumentációt kell biztosítani.

A VI. - VIII. mellékletek szerinti kísérleteket 
el lehet hagyni a Vegyi Anyagbiztonsági 
jelentésben kidolgozott expozíciós leírás(ok) 
alapján.
Minden esetben megfelelő és megbízható 
dokumentációt kell biztosítani.

Az V. melléklet szerinti kísérleteket el lehet 
hagyni, ha az expozíció jelentéktelen és 
megfelelő indoklást és dokumentációt 
nyújtanak.

Er. en

Indokolás

A REACH célja nem a tudományos információk előállítása valamennyi termékre vonatkozóan 
– tekintet nélkül a tényleges kockázatra - , hanem az anyagok felhasználásából eredő 
kockázatok megfelelő ellenőrzéséhez szükséges információkra való összpontosítás.

Ezért a 10 és 100 tonna közötti anyagok tekintetében sem kötelező az információ előállítása, 
ha az emberi és környezeti expozíció jelentéktelen. (az 5. cikk (5) bekezdésének módosításához 
kapcsolódó módosítás)

Az ügynökségi megfigyelési vizsgálat során prioritási anyagokként kiválasztott 10 tonna alatti 
anyagok tekintetében sem kötelező az információ előállítása, ha az emberi és környezeti 
expozíció jelentéktelen. (az 5. cikk (5) bekezdésének módosításához kapcsolódó módosítás)

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

1155. módosítás
XI. melléklet, bevezetés, 1. bekezdés

A melléklet célja annak meghatározása, 
hogy a szállítói láncban részt vevő további 
felhasználók miként értékeljék és 
dokumentálják, hogy az általuk használt 
anyag(ok)ból eredő veszélyeket megfelelően 
ellenőrzik az anyagok olyan használata 

A melléklet célja annak meghatározása, 
hogy a szállítói láncban részt vevő további 
felhasználók miként értékeljék és 
dokumentálják, hogy az általuk használt 
anyag(ok)ból eredő veszélyeket megfelelően 
ellenőrzik az anyagok olyan használata 
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során, mely használat nem szerepel a 
rendelkezésükre bocsátott biztonsági 
adatlapon, továbbá a szállítói láncban lejjebb 
levő más felhasználók megfelelően tudják 
ellenőrizni a veszélyeket. Az értékelésnek 
végig kell követnie az anyagot egész 
élettartama során, a szállítói láncban részt 
vevő további felhasználókhoz saját 
használatra való eljutásától a szállítói 
láncban történő további beazonosított 
felhasználásig. Az értékelésben figyelembe 
kell venni az anyag önmagában való, 
készítményben vagy készítménycsoportban 
történő felhasználását.

során, mely használat nem szerepel a 
rendelkezésükre bocsátott biztonsági 
adatlapon, továbbá a szállítói láncban lejjebb 
levő más felhasználók megfelelően tudják 
ellenőrizni a veszélyeket. Az értékelésnek 
végig kell követnie az anyagot egész 
élettartama során, a szállítói láncban részt 
vevő további felhasználókhoz saját 
használatra való eljutásától a szállítói 
láncban évi 1 tonna vagy annál nagyobb 
mennyiségben történő további beazonosított 
felhasználásig. Az értékelésben figyelembe 
kell venni az anyag önmagában való, 
készítményben vagy készítménycsoportban 
történő felhasználását.

Er. en

Indokolás

Javítja a megvalósíthatóságot azáltal, hogy a felhasználásokat, amelyeket figyelembe kell 
venni a vegyi anyagbiztonsági jelentésben, az egy tonna vagy annál nagyobb mennyiségre 
korlátozza. A Bizottság javaslata szerint a felhasználással még a nagyon kis mennyiség esetén 
is foglalkozni kellene.

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

1156. módosítás
XI. melléklet, 2. lépés, 3. bekezdés

Azokban az esetekben, amikor a szállítói 
láncban részt vevő további felhasználó úgy 
véli, hogy a szállító által megadott 
információk kiegészítésre szorulnak a Vegyi 
Anyagbiztonsági Jelentés elkészítéséhez, a 
szállítói láncban részt vevő további 
felhasználó gyűjti össze ezeket az 
információkat. Ha ezeket az információkat 
csak gerinces állatokon végzett kísérletekkel 
lehet megszerezni, a 35. cikk értelmében a 
kísérleti módszerre vonatkozóan javaslatot 
nyújt be az Ügynökséghez. Ebben el kell 

Azokban az esetekben, amikor a szállítói 
láncban részt vevő további felhasználó úgy 
véli, hogy a szállító által megadott 
információk kiegészítésre szorulnak a Vegyi 
Anyagbiztonsági Jelentés elkészítéséhez, a 
szállítói láncban részt vevő további 
felhasználó gyűjti össze ezeket az 
információkat. Ha ezeket az információkat 
csak gerinces állatokon végzett kísérletekkel 
lehet megszerezni, a 35. cikk értelmében a 
kísérleti módszerre vonatkozóan javaslatot 
nyújt be az Ügynökséghez. Ebben el kell 
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magyaráznia, miért tartja szükségesnek a 
kiegészítő információkat. A további 
tesztelési eredményekre való várakozás 
közben jegyzőkönyveznie kell az általa 
meghozott kockázatkezelési intézkedéseket.

magyaráznia, miért tartja szükségesnek a 
kiegészítő információkat. Amennyiben a 
kiegészítő vizsgálatokat egy KKV-tól kérik, 
akkor ezek a vizsgálatok, ha léteznek, 
visszatérnek az Ügynökséghez, akinek 
máskülönben utasítania kell a vállalkozás 
tagállamát, hogy vállaljon felelősséget a 
vizsgálatok elvégzéséért a 35a. cikk szerint. 
A további tesztelési eredményekre való 
várakozás közben a felhasználónak
jegyzőkönyveznie kell az általa meghozott 
kockázatkezelési intézkedéseket.

Er. it

Indokolás

Figyelembe kell venni egy ad hoc eljárást, ami az Ügynökség hivatalain keresztül lehetővé 
teszi a KKV-k számára az egyszerűsítés előnyeinek kihasználását, még a szállító által végzett 
kockázatértékelés áttekintése alatt is. 

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

1157. Módosítás
XI. melléklet, 2. lépés, 3. bekezdés

Azokban az esetekben, amikor a szállítói 
láncban részt vevő további felhasználó úgy 
véli, hogy a szállító által megadott 
információk kiegészítésre szorulnak a Vegyi 
Anyagbiztonsági Jelentés elkészítéséhez, a 
szállítói láncban részt vevő további 
felhasználó gyűjti össze ezeket az 
információkat. Ha ezeket az információkat 
csak gerinces állatokon végzett kísérletekkel 
lehet megszerezni, a 35. cikk értelmében a 
kísérleti módszerre vonatkozóan javaslatot 
nyújt be az Ügynökséghez. Ebben el kell 
magyaráznia, miért tartja szükségesnek a 
kiegészítő információkat. A további 
tesztelési eredményekre való várakozás 
közben jegyzőkönyveznie kell az általa 
meghozott kockázatkezelési intézkedéseket.

Azokban az esetekben, amikor a szállítói 
láncban részt vevő további szereplő úgy véli, 
hogy a szállító által megadott információk 
kiegészítésre szorulnak a Vegyi 
Anyagbiztonsági Jelentés elkészítéséhez, a 
szállítói láncban részt vevő további 
felhasználó gyűjti össze ezeket az 
információkat. Ha ezeket az információkat 
csak gerinces állatokon végzett kísérletekkel 
lehet megszerezni, a 35. cikk értelmében a 
kísérleti módszerre vonatkozóan javaslatot 
nyújt be az Ügynökséghez. Ebben el kell 
magyaráznia, miért tartja szükségesnek a 
kiegészítő információkat. Ha az Ügynökség 
egy, a KKV fogalmának megfelelő, szállítói 
láncban részt vevő további felhasználótól 
kéri a kiegészítő információkat, akkor az 
adott Ügynökségnek kell vállalni a 
felelősséget az információ felleléséért létező 
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vizsgálatok alapján, vagy alternatívaként 
kérheti azt a tagállamot, ahol a vállalkozás 
székhelye van, hogy végezze el a szükséges 
vizsgálatokat a 35a. cikk szerint. A további 
tesztelési eredményekre való várakozás 
közben a felhasználónak jegyzőkönyveznie 
kell az általa meghozott kockázatkezelési 
intézkedéseket.

Er. it

Indokolás

A 3. cikk (30) bekezdésben meghatározott KKV-knak képesnek kell lenni az egyszerűsített 
eljárás előnyeinek kihasználására, hogy elkerülhető legyen e vállalkozások hátrányos 
helyzetbe kerülése a REACH rendszerben.

Ez a módosítás a 3. cikk (30) bekezdése és a 35a. cikk módosításához kapcsolódik.

Módosító: Johannes Blokland

1158. módosítás
XIIa. melléklet (új)

XIIa. MELLÉKLET
A PERZISZTENCIA, BIOAKKUMULÁCIÓ ÉS (ÖKO)TOXICITÁS MÉRTÉKÉNEK 

KRITÉRIUMAI
Egy anyag perzisztenciájának mértékét az alábbi négy kategória alkalmazásával kell 
jelezni:
P1: „biológiailag önmagában nem lebomló” és nem gyors biológiai lebomlás;
P2: „biológiailag önmagában lebomló”, lassú biológiai lebomlás;
P3: „biológiailag önmagában lebomló”, adaptív vagy teljes biológiai lebomlás;
P4: „biológiailag könnyen lebomló” vagy másképpen biológiailag gyorsan lebomló.

Egy anyag bioakkumulációját az alábbi öt kategória alkalmazásával kell jelezni:
B1: BCF ≥ 5000;
B2: BCF ≥ 2000;
B3: BCF ≥ 500;
B4: BCF ≥ 100;
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B5: BCF < 100.

Egy anyag (öko)toxicitását az alábbi négy kategória alkalmazásával kell jelezni:
T1: NOEC ≤ 0.01 mg/L
T2: NOEC ≤ 0.1 mg/L
T3: NOEC ≤ 1.0 mg/L
T4: NOEC > 1.0 mg/L

Er. nl

Indokolás

A XIIa. melléklet állapítja meg az anyagok perzisztencia, bioakkumuláció és (öko)toxicitás 
tekintetében történő osztályozásának feltételeit. Ezek a feltételek a veszély foka szerint 
határozzák meg az osztályozást. (Blokland prioritási csomag).

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

1159. módosítás
XIIa. melléklet (új)

A potenciális PBT és vPvB anyagok 
jegyzéke
A következő bevezetés alatti anyagok 
esetében a bejegyeztetést 3 évvel a hatályba 
lépést követően be kell nyújtani:
[kiegészítendő] 

Er. en

Indokolás

Ez a melléklet jogi bizonyosságot jelent arra, hogy melyik PBT és vPvB anyagokat kell 
bejegyeztetni egy korai szakaszban. Szükségszerű egy melléklet, mivel máskülönben a 
bejegyeztetésre kötelezettek a rendelet sérelmét követnék el, mert elmulasztották a 
bejegyeztetési határidőt. Ez lenne az eset, ha egy későbbi időpontban – miután információkat 
állítottak elő – kiderítik, hogy az anyaguk PBT vagy vPvB anyag. (a 21. cikk, (1) bekezdés (c) 
pontjának módosításához kapcsolódó módosítás).
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Módosító: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

1160. módosítás
XIII. melléklet 

XIII. MELLÉKLET XIII. MELLÉKLET

A. AZ ENGEDÉLYEZÉS 
KRITÉRIUMAINAK MEGFELELŐ 
ANYAGOK JEGYZÉKE
A XVI. melléklet 28., 29. és 30. pontjában 
felsorolt anyagok.
A 67/548/EGK irányelv szerint szenzibilitást 
okozóként osztályozott anyagok.
A 67/548/EGK irányelv szerint ártalmasnak 
osztályozott és nagyon súlyos krónikus 
belélegzési méreg T, R 48. anyagok.
A 2000/60/EK irányelv X. mellékletében 
elsődleges veszélyesként vagy áttekintés 
alatt levő elsődleges veszélyesként 
osztályozott anyagok.

AZ ENGEDÉLYKÖTELES ANYAGOK 
JEGYZÉKE

B. AZ ENGEDÉLYKÖTELES ANYAGOK 
JEGYZÉKE

Er. en

Indokolás

Az új 53a. cikk beszúrásáról szóló módosításokhoz és az 54. és 56. cikkeknek, a XIII.(a) és 
XIII. (b) mellékleteket bevezető módosításaihoz (azok egy részéhez) kapcsolódik.

A transzparencia növelése, a szállítói lánc további felhasználói önkéntes intézkedéseinek és a 
biztonságosabb alternatívákra törekvő innováció ösztönzése érdekében valamennyi anyagot, 
amely megfelel a nagyon veszélyességi kritériumának azonnal hozzá kell adni az 
engedélyezésre jelöltek jegyzékéhez (= XII.(a) melléklet).

Ezt követően, a prioritások ügynökség általi meghatározása után az anyagok átkerülnek a 
XIII.(b) mellékletbe, amelyben az engedélyezésre vonatkozó dátumok és határidők lesznek 
meghatározva.


