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Jelentéstervezet (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
a vegyi anyagok bejegyzéséről, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), a 
Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai Ügynökség létrehozásáról, valamint az 1999/45/EK 
irányelv és a környezetben le nem bomló szerves szennyezőanyagokról szóló …/…/EK 
rendelet módosításáról 

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

A Bizottság javaslata A Parlament módosításai

Anders Wijkman módosítása

1161. módosítás
(7) preambulumbekezdés 

(7) Az e rendelettel létrehozandó új rendszer 
fontos célkitűzése, hogy ösztönözze a 
veszélyes anyagok kevésbé veszélyes 
anyagokkal vagy technológiákkal való 
helyettesítését, amennyiben megfelelő 
alternatívák állnak rendelkezésre. Ez a 
rendelet nem érinti a munkavállalók 
védelméről szóló irányelvek, különösen a 
munkájuk során rákkeltő anyagokkal 
kapcsolatos kockázatoknak kitett 
munkavállalók védelméről szóló, 1990. 
június 28-i 90/394/EGK tanácsi irányelv 
(hatodik egyedi irányelv a 89/391/EGK 
irányelv 16. cikkének (1) bekezdése 
értelmében) alkalmazását, amely előírja a 

(7) Az e rendelettel létrehozandó új rendszer 
fontos célkitűzése, hogy szavatolja a 
veszélyes anyagok kevésbé veszélyes 
anyagokkal vagy technológiákkal való 
helyettesítését, amennyiben megfelelő 
alternatívák állnak rendelkezésre. Ez a 
rendelet nem érinti a munkavállalók 
védelméről szóló irányelvek, különösen a 
munkájuk során rákkeltő anyagokkal 
kapcsolatos kockázatoknak kitett 
munkavállalók védelméről szóló, 1990. 
június 28-i 90/394/EGK tanácsi irányelv 
(hatodik egyedi irányelv a 89/391/EGK 
irányelv 16. cikkének (1) bekezdése 
értelmében) alkalmazását, amely előírja a 
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munkáltatók számára, hogy – ahol csak 
technikailag lehetséges – a veszélyes 
anyagokat küszöböljék ki vagy 
helyettesítsék kevésbé veszélyes 
anyagokkal.

munkáltatók számára, hogy – ahol csak 
technikailag lehetséges – a veszélyes 
anyagokat küszöböljék ki vagy 
helyettesítsék kevésbé veszélyes 
anyagokkal.

Er. en

Indokolás

Az előadó 2. módosításának módosítása. A helyettesítés elvének a REACH fontos alkotórészét 
kell képeznie. A javasolt alternatív megfogalmazás erőteljesebb, mint a Bizottság szövege. A 
helyettesítés elve a svéd jogban gyökerezik, és nagy megelégedésre működik. Svédország 
tapasztalata azt mutatja, hogy az egyes vegyszerek kockázatainak felbecsülésén alapuló 
megközelítés nem elegendő ahhoz, hogy elérjük a vegyszerek általános biztonságos 
felhasználását. Ez a módosítás egy egész módosításcsomaghoz tartozik, amelynek révén 
erősíteni kell a helyettesítés és a gondosság kötelezettségét.

Anders Wijkman módosítása

1162. módosítás
(12) preambulumbekezdés

(12) Az engedélyezési rendelkezések 
meghatározzák, hogy a Bizottság akkor ad ki 
engedélyt a különösen kockázatos anyagok 
piacra bocsátására és felhasználására, ha a 
felhasználásukból eredő kockázatokat 
megfelelő ellenőrzés alatt tartják, vagy ha a 
felhasználásuk társadalmi-gazdasági 
indokokkal igazolható.

(12) Az engedélyezési rendelkezések 
meghatározzák, hogy a Bizottság akkor ad ki 
engedélyt a különösen kockázatos anyagok 
piacra bocsátására és felhasználására, ha 
nem állnak rendelkezésre kevésbé veszélyes 
alternatívák vagy technológiák, és a
felhasználásukat megfelelő ellenőrzés alatt 
tartják, továbbá a felhasználásuk társadalmi-
gazdasági indokokkal igazolható.

Er. en

Indokolás

Ebben a preambulumbekezdésben meg kell erősíteni a jóváhagyási eljárás célját. A 
jóváhagyási kötelezettség csak akkor tudja majd biztosítani a védelem megkívánt magas 
szintjét, ha a különösen kockázatos anyagokat lehetőség szerint alkalmas alternatív 
anyagokkal vagy technológiákkal pótolják. Ez megfelel más hasonló közösségi előírásoknak 
(pl. a biocidok esetében az egyes veszélyes anyagok felhasználásáról szóló rendeletnek, 
valamint a munkavállalók egészségvédelmét célzó előírásoknak). Ez a módosítás egy egész 
módosításcsomaghoz tartozik, amelynek révén erősíteni kell a helyettesítés és a gondosság 
kötelezettségét.
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Anders Wijkman módosítása

1163. módosítás
(52) preambulumbekezdés

(52) Az emberi egészség és a környezet 
kellően magas szintű védelmének biztosítása 
érdekében a különösen nagy kockázatú 
tulajdonságokkal rendelkező anyagokat 
elővigyázatosan kell kezelni, ami 
megköveteli az ezeket felhasználó 
vállalkozásoktól, hogy az engedélyező 
hatóság felé igazolják, hogy a kockázatokat 
megfelelően ellenőrzik. Ha nem ez a 
helyzet, a felhasználások még mindig 
engedélyezhetők, amennyiben a 
vállalkozások bizonyítják, hogy az anyag 
felhasználásából eredő társadalmi haszon 
meghaladja a felhasználással járó 
kockázatot, és nem állnak rendelkezésre 
alkalmas alternatív anyagok vagy 
technológiák. Az engedélyező hatóságnak a 
vállalkozások kérvényei alapján, az 
engedélyezési eljárás keretében kell 
meggyőződnie e követelmények 
teljesüléséről. Mivel az engedélyeknek az 
egész belső piacon magas szintű védelmet 
kell biztosítaniuk, célszerű, hogy az 
engedélyező hatóság a Bizottság legyen.

(52) Az emberi egészség és a környezet 
kellően magas szintű védelmének biztosítása 
érdekében a különösen nagy kockázatú 
tulajdonságokkal rendelkező anyagokat 
elővigyázatosan kell kezelni; ezeket az 
anyagokat csak akkor szabad engedélyezni, 
ha az ezeket felhasználó vállalkozások az 
engedélyező hatóság felé igazolni tudják, 
hogy nincsenek kevésbé veszélyes 
alternatívák, illetve technológiák. Ha nem 
ez a helyzet, a felhasználások még mindig 
engedélyezhetők, amennyiben a 
vállalkozások bizonyítják, hogy az anyag 
felhasználásából eredő társadalmi haszon 
meghaladja a felhasználással járó 
kockázatot, és hogy a kockázatokat 
megfelelően ellenőrzik. Az engedélyező 
hatóságnak a vállalkozások kérvényei 
alapján, az engedélyezési eljárás keretében 
kell meggyőződnie e követelmények 
teljesüléséről. Mivel az engedélyeknek az 
egész belső piacon magas szintű védelmet 
kell biztosítaniuk, célszerű, hogy az 
engedélyező hatóság a Bizottság legyen.

Er. en

Indokolás

A helyettesítés és az elővigyázatosság elve különösen a nagyon kockázatos anyagokkal 
összefüggésben kiemelkedő jelentőségű. Ez a módosítás egy egész módosításcsomaghoz 
tartozik, amelynek révén erősíteni kell a helyettesítés és a gondosság kötelezettségét.

Anders Wijkman módosítása

1164. módosítás
1. cikk (3) bekezdése 

(3) Ez a rendelet azon az elven nyugszik, 
hogy a gyártók, importőrök és a későbbi 
felhasználók felelőssége, hogy olyan 

(3) Ez a rendelet az elővigyázatosság elvén 
alapul.
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anyagokat gyártsanak, hozzanak 
forgalomba, hozzanak be és használjanak 
fel, amelyek nincsenek káros hatással az 
emberi egészségre és a környezetre. A 
rendeletben foglaltak az elővigyázatosság 
elvén alapulnak.

Er. en

Indokolás

Mivel a REACH potenciálisan sok vegyszert kizár (kevesebb mint egy tonna mennyiségből 
mintegy 70 000 vegyszert), az emberi egészség és a környezet védelme szempontjából fontos, 
hogy a vegyi anyagok gyártóira és a későbbi felhasználókra a gondosság általános 
kötelezettsége háruljon annak érdekében, hogy dokumentálják a biztonságos felhasználást. Ez 
a módosítás egy egész módosításcsomaghoz tartozik, amelynek révén erősíteni kell a 
helyettesítés és a gondosság kötelezettségét.

Christofer Fjellner módosítása

1165. módosítás
3. cikk 1. pontjának 1a. alpontja (új) 

a természetben előforduló anyagok és a 
főleg ilyen anyagokból álló keverékek, 
amelyek esetében egy hosszú időszak 
tapasztalatai állnak rendelkezésre, amelyek 
egyértelműen azt mutatják, hogy nem áll 
fenn az egészség káros befolyásolásának 
vagy a környezet károsításának kockázata, 
illetve ez a kockázat nagyon csekély;

Er. sv

Indokolás

Annak érdekében, hogy nyilvántartásba vehessük azokat az anyagokat, amelyek tényleg 
kockázatot jelentenek az emberre és a környezetre, ésszerűen kell erőforrásainkat 
felhasználni. Nincs értelme azokat az anyagokat vizsgálni, amelyekkel kapcsolatban jók a 
tapasztalataink.

Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, Mechtild Rothe módosítása
1166. módosítás

3. cikk 29a. pontja (új) 

29a. „felhasználási és expozíciós 
kategóriák (FEK)”: azokat az expozíciós 
leírásokat foglalják össze, amelyekre a 3. 
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cikk 12. és 25. bekezdése értelmében 
jellemzőek a hasonló felhasználások. 
Leírnak minden feltételt, amely az 
expozíciót meghatározza. A felhasználási és 
expozíciós kategóriák meghatározó elemei 
függetlenek az ágazattól:
- alapvető alkalmazási területek

- ipari alkalmazás
- kereskedelmi célú alkalmazás
- fogyasztói alkalmazás

- az expozíció módjai
- fő beviteli utak

embernél (szájon át, belégzéssel,
bőrön keresztül)
- A környezetbe történő kibocsátás 

(levegő, víz, talaj, bióta)
- az expozíció időtartama

- egyszeri/rövid idejű
- alkalmankénti
- állandó/hosszan tartó

A felhasználási és expozíciós kategóriák 
hasonló kockázatkezelési intézkedéseket 
eredményeznek.

Er. de

Indokolás

A felhasználási és expozíciós kategóriáknak meglehetős mértékben egyszerűsíteniük kell a 
REACH keretében végrehajtott eljárásokat, így pl. a bejegyzési folyamatot, a láncban történő 
kommunikációt, valamint a vegyi anyagok biztonsági értékelését anélkül, hogy ennek során 
csorbítanák a REACH céljait.

Christofer Fjellner módosítása

1167. módosítás
4. cikk (2) bekezdésének a) pont

a) a II. mellékletben szereplő anyagok; a) a II. mellékletben szereplő anyagok;

i. Fogalommeghatározás
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Ez a melléklet a bejegyzési kötelezettség 
alól mentesített anyagokra vonatkozik. A 
természetben előforduló anyagokat és főleg 
az ilyen anyagokból álló keverékeket 
tartalmazza, amelyek esetében egy hosszú 
időszak tapasztalatai állnak rendelkezésre, 
amelyek egyértelműen azt mutatják, hogy 
nem áll fenn az egészség káros 
befolyásolásának vagy a környezet 
károsításának kockázata, illetve ez a 
kockázat nagyon csekély.
ii. Felülvizsgálat

i. Az előzetes bejegyzéssel 
összefüggésben az Ügynökség felveszi a 
mellékletbe azokat az anyagokat, amelyek 
megfelelnek a fogalommeghatározásnak.

ii. Értékelés után az Ügynökség 
felveszi a mellékletbe azokat az anyagokat, 
amelyek megítélésük szerint nem, vagy csak 
csekély mértékben járnak egészségre 
ártalmas vagy környezeti szempontból 
káros hatások kockázatával. 

Er. sv

Indokolás

Eddig nem még határozták meg a II. mellékletben felsorolt anyagok, például a víz vagy az 
aszkorbinsav fogalmát. A meghatározás révén a szöveg világosabb lesz. Ezenkívül lehetőség 
nyílik a felülvizsgálatra.

Még akkor is, ha a jogalkotási eljárásban további anyagokat veszünk fel a II. mellékletbe, 
biztosak vagyunk abban, hogy a melléklet nem fog mindent lefedni. Ezért korai 
felülvizsgálatot kérünk, amely azonban folyamatosan tart addig, amíg további ismeretekre 
teszünk szert. Módosításaink nélkül egyes anyagok még sokáig bejegyzéskötelesek maradnak, 
noha az illetékes hatóságok tudják, hogy ezen anyagok esetében nem áll fenn kockázat.

Jutta D. Haug, Karl-Heinz Florenz módosítása

1168. módosítás
5. cikk (4a) bekezdése (új) 

(4a) Egy készítmény importőre egy 
készítmény nem bejegyzett 
anyagát/anyagait bejegyezteti az 
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Ügynökségnél, ha
a) ez(ek) az anyag(ok) a készítmény 
legalább egy tömegszázalékát teszi(k) ki, 
vagy ha a veszélyes anyagokra vonatkozóan 
az 1999/45/EK irányelvben megadott 
referencia-határértéket túllépi(k), és
b) ha a be nem jegyzett anyagok teljes 
mennyisége egyenként 1 tonnát vagy többet 
tesz ki évente.

Er. de

Indokolás

A bejegyzés céljainak elérése, különösen a vegyi anyagokról szerzett ismeretek bővítése 
érdekében egy készítmény (két vagy több anyagból álló keverék, elegy vagy oldat) anyagai 
közül csak azokat szükséges bejegyeztetni, amelyek még nincsenek bejegyezve. A megfelelő 
bejegyeztetési kötelezettségnek a készítményekről szóló irányelv mennyiségi küszöbeit és a 
rendelettervezet e címe szerinti egy tonnás mennyiségi küszöböt is figyelembe kell vennie. A 
készítményekben lévő anyagok bejegyeztetési kötelezettsége egyébként csak a készítmények 
importőreire vonatkozik, mivel a készítmények EU-n belül székellyel rendelkező összeállítói (a 
készítmények gyártói) egyáltalán nem kötelesek ezeket bejegyeztetni.

Jutta D. Haug, Karl-Heinz Florenz módosítása

1169. módosítás
10. cikk (2a) bekezdése (új) 

(2a) a) Egy olyan konzorciumban, amelyből 
kizárólag 10 tonna alatti 
termelési/importmennyiségű anyagra 
vonatkozó adatot nyújtanak be, minden 
egyes tag a konzorcium taglétszámának 
megfelelő költséghányadot fizet.
b) Az olyan konzorciumban, amelyből 
kizárólag egy és ugyanabba a mennyiségi 
tartományba tartozó – 10 és 100 tonna vagy 
100 és 1000 tonna közötti –
termelési/importmennyiségű anyagra 
vonatkozó adatot nyújtanak be, minden 
egyes tag a saját mennyiségének megfelelő 
költséghányadot fizeti.
c) Az olyan konzorciumban, amelyből 
különféle mennyiségi tartományba tartozó 
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anyagokra vonatkozóan kell adatokat 
benyújtani, a tagok az alábbiak szerint 
fizetnek költséghányadot:

i) az 1 és 10 tonna közötti 
mennyiségi tartományra vonatkozó 
adatmegállapítás költségeit minden tag a 
konzorcium taglétszámának megfelelően 
fizeti;

ii) a 10 és 100 tonna közötti 
mennyiségi tartományra vonatkozó 
adatmegállapítás költségeit minden tag, 
amelynek a termelési/importmennyisége is 
ebbe a mennyiségi tartományba esik, saját 
mennyiségének megfelelően fizeti;

iii) a 100 és 1000 tonna közötti 
mennyiségi tartományra vonatkozó 
adatmegállapítás költségeit minden tag, 
amelynek a termelési/importmennyisége is 
ebbe a mennyiségi tartományba esik, saját 
mennyiségének megfelelően fizeti;

iv) az 1000 tonna feletti mennyiségi 
tartományra vonatkozó adatmegállapítás 
költségeit minden tag, amelynek a 
termelési/importmennyisége is ebbe a 
mennyiségi tartományba esik, saját 
mennyiségének megfelelően fizeti.
d) A költségmegosztás során jelenleg a 
konzorcium minden egyes tagja esetében 
azt a mennyiséget kell alapul venni, amely 
a konzorcium kötelező erejű 
megalapításakor az egyes tagra 
vonatkozott. Ennek megfelelően – szükség 
esetén – adatgenerálás céljából előleget kell 
fizetni.
A végleges költségmegosztás az előírások 
szerinti bejegyzés alapját képező 
mennyiségek szerint történik.
A költségmegosztást a bejegyzést követően 
három évvel vizsgálják felül. Ennek során 
azokat a mennyiségeket kell alapul venni, 
amelyeket a tagok a három év során 
átlagosan gyártottak vagy importáltak. Ha 
ez a költségmegosztás eltér attól, amit a 
bejegyzéskor kiszámítottak, ki kell 
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egyenlíteni a különbségeket. Az összes tag 
egyetértése esetén le lehet mondani a 
költségmegosztás felülvizsgálatáról.
e) A költségmegosztást az Ügynökségnek 
vagy az általa kinevezett független 
intézménynek vagy egy olyan intézménynek 
kell végeznie, amelyben a konzorcium 
összes tagja megegyezett.
f) Az előbbi szabályok szerint megosztandó 
költségek körébe tartozik minden, a 
konzorcium ügyintézése következtében 
keletkező költség is.
g) Ha adatokat csak egyes különleges 
felhasználások vagy más különleges 
adottságok miatt kell szolgáltatni, akkor 
ennek a költségeit csak annak a tagnak kell 
viselni, amelyik a különleges felhasználást 
bejegyezteti, vagy a más különleges 
adottságokat okozza. Ha több tagnak is kell 
különleges adatokat szolgáltatnia, akkor a 
költségmegosztás az (1)–(3) bekezdés 
szabályainak megfelelően történik. 
h) Ha a konzorcium tagjai olyan adatokat 
nyújtanak be, amelyekkel a többi tag nem 
rendelkezik, amelyek azonban szükségesek 
a bejegyzéshez, és azokat az Ügynökség 
elfogadja, akkor ezeknek a konzorcium 
létrehozása időpontjában benyújtott 
adatoknak a fiktív költségeit jóváírják az 
érintett tagoknak. A kompenzáció a 
végleges vagy a felülvizsgált 
költségmegosztás keretében történik, ha az 
először megnevezett időpontban még 
bizonytalan az adatok elfogadása. 
i) A konzorcium általi bejegyeztetés után 
további gyártók/importőrök is 
csatlakozhatnak a konzorciumhoz, ezek úgy 
veszik ki részüket a költségekből, mintha 
már a bejegyzéskor tagok lettek volna, azzal 
a feltétellel, hogy ezek a későbbi tagok a 
fiktív költséghányadukból minden, a 
bejegyzés és a konzorciumba való 
belépésük között eltelt évre 10% levonásban 
részesülnek.
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Er. de

Indokolás

A költségmegosztás világos meghatározása megkönnyíti a vállalatok számára konzorcium 
létrehozását.

Anders Wijkman módosítása

1170. módosítás
11. cikk (1) bekezdésének a) pontja 

a) a gyártónként vagy importőrönként 
legalább évi 1 tonna mennyiségben gyártott 
vagy behozott anyagok tekintetében az V. 
mellékletben meghatározott információkat;

a) a gyártónként vagy importőrönként 
legalább évi 1 tonna mennyiségben gyártott 
vagy behozott anyagok tekintetében az V. 
mellékletben meghatározott információkat;

Ennek kiegészítéseként a VI. mellékletben 
található információkat is figyelembe kell 
venni. A 133. cikk (3) bekezdése szerinti 
első felülvizsgálatkor a Bizottság dönthet 
úgy, hogy a VI. mellékletben szereplő 
követelmények helyett az V. melléklet 
szerinti módosított tájékoztatási 
követelmények érvényesüljenek, 
mindenekelőtt azokat az anyagokat illetően, 
amelyekre a 21. cikk (3) bekezdése 
hivatkozik.

Er. en

Indokolás

A csekély mennyiségben gyártott vagy importált anyagokra vonatkozó feltételek túl enyhék.
Nem állapítható meg, hogy mekkora veszélyt jelentenek az emberi egészségre és a 
környezetre.

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

1171. módosítás
13. cikk (4) bekezdésének második albekezdése 

Az expozíció értékelése és a kockázat 
jellemzése a gyártó vagy importőr összes 
azonosított felhasználására kitér.

Az expozíció értékelése és a kockázat 
jellemzése a gyártó vagy importőr összes 
azonosított felhasználására kitér a [..] cikk 
(25) bekezdése értelmében, a 3. cikk 29a. 
pontja szerinti felhasználási és expozíciós 
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kategóriák formájában.

Er. de

Indokolás

A felhasználási és expozíciós kategóriáknak meglehetős mértékben egyszerűsíteniük kell a 
REACH keretében végrehajtott eljárásokat, így pl. a bejegyzési folyamatot, a láncban történő 
kommunikációt, valamint a vegyi anyagok biztonsági értékelését anélkül, hogy ennek során 
csorbítanák a REACH céljait.

Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer módosítása

1172. módosítás
21a. cikk (új) 

Értesítés arról, hogy az előre bejegyzett 
anyagokat nem kívánják bejegyeztetni
(1) Ha egy anyagnak vagy egy az ezt az 
anyagot tartalmazó készítménynek a 
gyártója vagy importőre nem szándékozik 
ennek az anyagnak a bejegyzését kérni, 
erről értesíti az Ügynökséget és a későbbi 
felhasználóit.
(2) Az (1) bekezdésben említett értesítésnek 
legkésőbb a következő határidőig kell 
megtörténnie:
a) az évi 1000 tonnás vagy annál 
nagyobb mennyiségben gyártott vagy 
behozott bevezetett anyagok esetében a 21. 
cikk (1) bekezdése szerinti határidő előtt 12 
hónappal;
b) az évi 100 tonnás vagy annál 
nagyobb mennyiségben gyártott vagy 
behozott bevezetett anyagok esetében a 21. 
cikk (2) bekezdése szerinti határidő előtt 24 
hónappal;
c) az évi 1 tonnás vagy annál nagyobb 
mennyiségben gyártott vagy behozott 
bevezetett anyagok esetében a 21. cikk (3) 
bekezdése szerinti határidő előtt 36 
hónappal;
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(3) Ha a gyártó vagy importőr nem 
értesítette az Ügynökséget vagy a későbbi 
felhasználóit arról a szándékáról, hogy nem 
kívánja bejegyeztetni az anyagot, be kell 
nyújtania erre az anyagra a bejegyzési 
kérelmet.

Er. en

Indokolás

A későbbi felhasználók körében a REACH jelenlegi rendelkezéseihez fűződő aggályok oda 
vezettek, hogy néhány vagy több anyagot valószínűleg gazdasági okokból nem jegyeztettek be.
Ilyen esetben a későbbi felhasználók számára a jelenlegi rendelkezések megnehezítik az új 
helyzetre való felkészülést, mivel adott esetben csak akkor lehetnek biztosak a dologban, 
amikor már lejártak a bejegyzésre vonatkozó határidők. Egy új cikket kellene ide beilleszteni, 
amely kötelezi a gyártókat és importőröket, hogy előre értesítsék a későbbi felhasználókat. Így 
a későbbi felhasználóknak lehetőségük lenne a gyártókkal vagy az importőrökkel tárgyalni. A 
későbbi felhasználók nyilatkozhatnának úgy, hogy készek elfogadni egy magasabb árat azért, 
hogy elkerüljék a termékeik összetételének módosításával járó még magasabb költségeket és 
így az anyag bejegyeztetésének elmaradását.

Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer módosítása

1173. módosítás
49. cikk (6) bekezdése 

(6) Amennyiben a tagállami bizottság a 
beterjesztésétől számított 60 napon belül 
egyhangú megállapodást ér el a 
határozattervezettel kapcsolatban, az 
ügynökség e megállapodásnak megfelelően 
elfogadja a határozatot.

(6) Amennyiben a tagállami bizottság a 
beterjesztésétől számított 60 napon belül a 
tagok többségének szavazatával
megállapodást ér el a határozattervezettel 
kapcsolatban, az ügynökség e 
megállapodásnak megfelelően elfogadja a 
határozatot.

Amennyiben a tagállami bizottság nem ér el 
egyhangú megállapodást, a beterjesztéstől 
számított 60 napon belül egy véleményt 
fogad el a 81. cikk (8) bekezdésével 
összhangban. Az Ügynökség továbbítja ezt a 
véleményt a Bizottságnak.

Amennyiben a tagállami bizottság nem ér el 
megállapodást, a beterjesztéstől számított 60 
napon belül egy véleményt fogad el a 81. 
cikk (8) bekezdésével összhangban. Az 
Ügynökség továbbítja ezt a véleményt a 
Bizottságnak.

Er. de

Indokolás

Az egyhangú elfogadás követelményének a többségi határozattal való felcserélése az eljárás 
egyszerűbbé és gyorsabbá tételét szolgálja.
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Anja Weisgerber módosítása

1174. módosítás
64. cikk (1) bekezdése 

(1) Önmagában, illetve egy készítményben 
vagy olyan termékben, amellyel 
kapcsolatban a XVI. melléklet korlátozást ír 
elő, nem lehet gyártani, forgalmazni vagy 
felhasználni egy anyagot, ha az nem felel 
meg az említett korlátozás feltételeinek. Ezt 
nem kell alkalmazni azoknak az anyagoknak 
a gyártására, forgalmazására vagy 
felhasználására, amelyeket a tudományos 
kutatás és fejlesztés keretében, illetve évi 1 
tonnát meg nem haladó mennyiségben a 
termék- és folyamatorientált kutatás és 
fejlesztés keretében alkalmazzák.

(1) Önmagában, illetve egy készítményben 
vagy olyan termékben, amellyel 
kapcsolatban a XVI. melléklet korlátozást ír 
elő, nem lehet gyártani, forgalmazni vagy 
felhasználni egy anyagot, ha az nem felel 
meg az említett korlátozás feltételeinek. Ezt 
nem kell alkalmazni azoknak az anyagoknak 
a gyártására, forgalmazására vagy 
felhasználására, amelyeket a tudományos 
kutatás és fejlesztés keretében olyan 
mennyiségben alkalmazzák, amely a 
termék- és eljárás-orientált kutatás és 
fejlesztés céljaihoz szükséges.

Er. de

Indokolás

A mennyiségi felső határ bevezetése nem a tárgynak megfelelő. A mennyiségi korlátozásnak a 
felhasználási célhoz kell igazodnia.

Anders Wijkman módosítása

1175. módosítás
72. cikk (1) bekezdésének c) pontja 

(c) a kockázatértékelési bizottság, amely az 
Ügynökség engedélyezési kérelmekre, a 
korlátozási javaslatokra, valamint egyéb 
olyan kérdésre vonatkozó véleményének 
előkészítéséért felelős, amelyek e 
rendeletnek az emberi egészséget és a
környezetet érintő kockázataival kapcsolatos 
alkalmazásából adódnak;

(c) a kockázatokat és alternatívákat értékelő
bizottság, amely az Ügynökség 
engedélyezési kérelmekre, a korlátozási 
javaslatokra, az alternatívák 
használhatóságának értékelésére, valamint 
egyéb olyan kérdésre vonatkozó 
véleményének előkészítéséért felelős, 
amelyek e rendeletnek az emberi egészséget 
és a környezetet érintő kockázataival 
kapcsolatos alkalmazásából adódnak;

Er. en
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Indokolás

Megfelel azoknak a módosítási javaslatoknak, amelyekben kiemelten a helyettesítésről van 
szó. Ez a módosítás egy egész módosításcsomaghoz tartozik, amelynek révén erősíteni kell a 
helyettesítés és a gondosság kötelezettségét.

Anja Weisgerber módosítása

1176. módosítás
73. cikk (1a) bekezdése (új) 

(1a) Az Ügynökség különösen 
kockázatértékelési bizottságon keresztül 
látja el a VI. cím értelmében rá ruházott 
feladatokat.

Er. de

Indokolás

A 38. cikkre vonatkozó módosítással áll összefüggésben. A kockázatértékelési bizottság az 
Ügynökségnek kifejezetten az anyagértékeléssel összefüggő feladataival foglalkozó grémiuma.

Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer módosítása

1177. módosítás
75. cikk (1) bekezdése 

(1) Az igazgatóság a Tanács által kinevezett 
hat tagállami képviselőből és a Bizottság 
által kinevezett hat képviselőből áll, továbbá 
az érdekelt felek közül a Bizottság által 
kinevezett három egyénből, akik nem 
rendelkeznek szavazati joggal.

(1) Az igazgatóság a Tanács által kinevezett 
kilenc tagállami képviselőből és a Bizottság 
által kinevezett kilenc képviselőből áll, akik 
közül legalább három az ipar képviselője.

Er. de

Indokolás

Az igazgatóság összetételének gondosan kiegyensúlyozottnak kell lennie. Nem indokolt, hogy 
hat bizottsági képviselő legyen kinevezve az igazgatóságba, viszont egyetlen egy szavazati 
joggal rendelkező képviselője se legyen az érdekelt köröknek. Mivel az igazgatóság nem hoz 
egyedi esetekben határozatot, nem elfogadható, hogy az érdekelt köröknek nincs szavazati 
joguk.
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Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer módosítása

1178. módosítás
78. cikk

Az igazgatóság kialakítja a szavazás eljárási 
szabályzatát, beleértve annak feltételeit is, 
amikor az egyik tag átruházza a szavazati 
jogát egy másik tagra. Az igazgatóság az 
összes szavazati joggal rendelkező tagjának 
kétharmados többségével határoz.

Az igazgatóság kialakítja a szavazás eljárási 
szabályzatát, beleértve annak feltételeit is, 
amikor az egyik tag átruházza a szavazati 
jogát egy másik tagra. Az igazgatóság az 
összes tagjának kétharmados többségével 
határoz.

Er. de

Indokolás

A módosítás a 75. cikk (1) bekezdésére vonatkozó módosítással áll összefüggésben.

Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer módosítása

1179. módosítás
81. cikk (1) bekezdése 

(1) Minden tagállam jelölteket állíthat a 
kockázatértékelési bizottságban való 
tagságra. Az ügyvezető igazgató összeállítja 
a jelöltek listáját, amelyet közzétesznek az 
Ügynökség honlapján. Az igazgatóság a lista 
alapján kinevezi a bizottság tagjait, 
amelynek során minden jelöltet állító 
tagállamból legalább egy tagot kineveznek.
A tagokat a vegyi anyagok szabályozásával 
kapcsolatos tapasztalatuk és szerepük, 
és/vagy a vegyi anyagok 
kockázatértékelésének felülvizsgálata terén 
szerzett műszaki és tudományos 
szakértelmük alapján nevezik ki.

(1) Minden tagállam legfeljebb három
jelöltet javasolhat a kockázatértékelési 
bizottságban való tagságra. Az ügyvezető 
igazgató összeállítja a jelöltek listáját, 
amelyet közzétesznek az Ügynökség 
honlapján. Az igazgatóság a lista alapján 
kinevezi a bizottság tagjait, amelynek során
lehetőleg széles körű földrajzi eloszlást 
biztosít. A tagokat a vegyi anyagok 
szabályozásával kapcsolatos tapasztalatuk és 
szerepük, és/vagy a vegyi anyagok 
kockázatértékelésének felülvizsgálata terén 
szerzett műszaki és tudományos 
szakértelmük alapján nevezik ki.

Er. de

Indokolás

Az igazgatóságnak bizonyos szuverenitással kell rendelkeznie a kockázatértékelési bizottság 
tagjainak kiválasztása során. A tagok létszámának a társadalmi-gazdasági elemzések 
bizottságához hasonlóan 25 főben való korlátozása itt nem ésszerű, mivel a kockázatértékelési 
bizottságnak a VI. cím értelmében nagyon fontos feladatoknak kell eleget tennie.
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Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer módosítása

1180. módosítás
81. cikk (2) bekezdése 

(2) Minden tagállam jelölteket állíthat a 
társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó 
bizottságban való tagságra. Az ügyvezető 
igazgató összeállítja a jelöltek listáját, 
amelyet közzétesznek az Ügynökség 
honlapján. Az igazgatóság a lista alapján 
kinevezi a bizottság tagjait, amelynek során
minden jelöltet állító tagállamból legalább 
egy tagot kineveznek. A tagokat a vegyi 
anyagok szabályozásával kapcsolatos 
tapasztalatuk és szerepük, és/vagy a 
társadalmi-gazdasági elemzés terén szerzett 
szakértelmük alapján nevezik ki.

(2) Minden tagállam legfeljebb három
jelöltet javasolhat a társadalmi-gazdasági 
elemzéssel foglalkozó bizottságban való 
tagságra. Az ügyvezető igazgató összeállítja 
a jelöltek listáját, amelyet közzétesznek az 
Ügynökség honlapján. Az igazgatóság a lista 
alapján a bizottság 25 tagját nevezi ki, 
amelynek során lehetőleg széles körű 
földrajzi eloszlást biztosít. A tagokat a vegyi 
anyagok szabályozásával kapcsolatos 
tapasztalatuk és szerepük, és/vagy a 
társadalmi-gazdasági elemzés terén szerzett 
szakértelmük alapján nevezik ki.

Er. de

Indokolás

Az igazgatóságnak bizonyos szuverenitással kell rendelkeznie a társadalmi-gazdasági 
elemzéssel foglalkozó bizottság tagjainak kiválasztása során. Továbbá meg kell állapítani 
ezen bizottságok taglétszámának felső határát, ennek viszont minden egyes tagállam számára 
lehetővé kell tennie legalább egy képviselő bejuttatását.

Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer módosítása

1181. módosítás
85. cikk (3) bekezdése 

(3) Az elnököt, a többi tagot és a póttagokat 
egy a Bizottság által elfogadott, a képzett 
jelölteket felsoroló listából az igazgatóság 
nevezi ki a kémiai biztonság, a 
természettudományok, illetve a szabályozás 
és peres eljárások terén szerzett 
tapasztalataik és szakértelmük alapján.

(3) Az elnököt, a többi tagot és a póttagokat 
az igazgatóság nevezi ki. Az igazgatóság 
ezeket egy a Bizottság által javasolt, képzett 
jelölteket felsoroló listából választja ki egy 
szándéknyilatkozat benyújtására vonatkozó 
felhívásnak az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában, a sajtóban és az Interneten való 
megjelentetése révén megtartott nyilvános 
versenyvizsga alapján. A fellebbezési tanács 
tagjait egy a Bizottság által elfogadott, a 
képzett jelölteket felsoroló listából 



AM\566816HU.doc 17/22 PE 357.888v01-00

külső fordítás

HU

választják ki a kémiai biztonság, a 
természettudományok, illetve a szabályozás 
és a peres eljárások terén szerzett 
tapasztalataik és szakértelmük alapján. A 
fellebbezési tanács legalább egy tagjának a 
peres eljárások területén megfelelő 
tapasztalattal kell rendelkeznie.

Er. de

Indokolás

A feladatkörre való tekintettel a fellebbezési tanács legalább egy tagjának a peres eljárások 
területén megfelelő tapasztalattal kell rendelkeznie. A fellebbezési tanács feladatainak jellege 
miatt a pályázatok benyújtására átlátható eljárást kell bevezetni.

Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer módosítása

1182. módosítás
106. cikk

Az átláthatóság biztosítása érdekében az 
igazgatóság az ügyvezető igazgató javaslata 
alapján és a Bizottsággal közös 
megegyezésben olyan szabályokat fogad el, 
amelyek biztosítják a vegyi anyagok 
biztonságával kapcsolatos, nem bizalmas 
jellegű szabályozási, tudományos és 
műszaki információk nyilvánosságát.

Az átláthatóság biztosítása érdekében az 
igazgatóság az ügyvezető igazgató javaslata 
alapján és a Bizottsággal közös 
megegyezésben olyan szabályokat fogad el, 
és egy olyan nyilvántartást hoz létre, 
amelyek/amely biztosítják/biztosítja a vegyi 
anyagok biztonságával kapcsolatos 
szabályozási, tudományos és műszaki 
információk nyilvánosságát az
1049/2001/EK rendelet értelmében.

Az Ügynökség, annak bizottságai és 
munkacsoportjai eljárási szabályzatát az 
Ügynökségen és az Ügynökség honlapján a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsátják.

Er. de

Indokolás

Az Ügynökség munkájának átláthatóságát pontosabban kellene megfogalmazni.
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Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer módosítása

1183. módosítás
116. cikk (1) bekezdésének c) pontja 

c) indokolt esetben az anyag EINECS-ben 
szereplő megnevezése;

törölve

Er. de

Indokolás

Az EINECS jegyzékben szereplő anyagok adatai már nyilvánosan hozzáférhetőek. Ezeket nem 
kellene egy további adatállományba átvenni. Ezáltal kívánjuk elkerülni a párhuzamos 
munkavégzést.
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Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer módosítása
433. felülvizsgált módosítás

6. cikk 

(1) A termékek előállítója vagy importőre 
bejegyzési dokumentációt nyújt be az 
Ügynökségnek az ezen termékekben 
található anyagok tekintetében, ha a 
mindenkori anyagra vonatkozóan az alábbi 
feltételek mindegyike teljesül:

(1) A termékek előállítója vagy importőre 
bejegyzési dokumentációt nyújt be az
Ügynökségnek a termékekben található 
anyagok tekintetében, ha minden anyagra 
vonatkozóan teljesülnek az alábbi feltételek:

a) az anyag előállítónként vagy 
importőrönként, (minden terméktípust 
külön figyelembe véve) összesen évi 1 
tonnát meghaladó mennyiségben van jelen 
a termékekben;

a) az anyag mennyisége minden termékben
meghaladja előállítónként vagy 
importőrönként az évi 1 tonnát;

aa) az anyag koncentrációja minden 
termék minden összetevőjében meghaladja 
a 0,1 tömegszázalékot;

b) az anyag a 67/548/EGK irányelvvel 
összhangban megfelel a veszélyes anyagként 
való besorolás kritériumainak;

b) az anyag a 67/548/EGK irányelvvel 
összhangban megfelel a veszélyes anyagként 
való besorolás kritériumainak;

c) az anyag kibocsátása a szokásos és 
ésszerűen előrelátható felhasználási 
feltételek mellett rendeltetésszerű.

c) az anyag nem képez kivételt a bejegyzési 
kötelezettség alól.

(2) A termékek minden előállítója vagy 
importőre a 3. bekezdéssel összhangban 
értesíti az Ügynökséget a termékekben 
található anyagról, ha az adott anyagra 
vonatkozóan az alábbi feltételek 
mindegyike teljesül:
a) az anyag előállítónként vagy 
importőrönként összesen évi 1 tonnát 
meghaladó mennyiségben van jelen a 
termékekben;
b) az anyag a 67/548/EGK irányelvvel 
összhangban megfelel a veszélyes 
anyagként való besorolás kritériumainak;
c) az előállító vagy az importőr tisztában 
van azzal, vagy az előállítóval vagy az 
importőrrel tudatják, hogy az anyag 
szokásos és ésszerűen előrelátható 
felhasználási feltételek mellett valószínűleg
kibocsátódik, noha ez a kibocsátás nem a 
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termék rendeltetésszerű funkciója.
d) az anyag kibocsátott mennyisége káros 
lehet az emberi egészségre vagy a 
környezetre.
(3) Ha teljesülnek a (2) bekezdés feltételei, 
az Ügynökségnek a következő 
információkat kell eljuttatni az Ügynökség 
által a 108. cikkel összhangban 
meghatározott formában:
a) az előállító vagy az importőr azonosítása 
és kapcsolattartási adatai;
b) a 18. cikk (1) bekezdésében említett 
bejegyzési szám(ok), ha rendelkezésre 
áll(nak);
c) az anyag(ok) azonosítása a IV. melléklet 
2. szakaszának megfelelően;
d) az anyag besorolása;
e) a termék felhasználásának 
(felhasználásainak) rövid leírása;

f) az anyag mennyiségi tartománya 
úgymint 1–10 tonna, 10–100 tonna és így 
tovább.
(4) Az Ügynökség hozhat olyan határozatot, 
amely előírja a termékek előállítóinak vagy 
importőreinek, hogy e címmel összhangban 
jegyeztessék be a szóban forgó termékekben 
található és a (3) bekezdéssel összhangban 
bejelentett anyagot.
(5) Az (1)–4. bekezdés nem alkalmazandó 
azokra az anyagokra, amelyeket a szállítói 
lánc korábbi szereplője az adott felhasználás 
tekintetében már bejegyeztetett.

(5) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó 
azokra az anyagokra, amelyeket a szállítói 
lánc korábbi szereplője a termék 
előállításához való felhasználás céljából már 
bejegyeztetett.

(5a) Az (1) bekezdés követelményeinek meg 
nem felelő termékeket sem gyártani, sem 
importálni nem szabad.

(6) Az (1)–(4) bekezdést a 21. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott határidő után 
3 hónappal kell alkalmazni.

(6) Az (1) bekezdésre a 21. cikk (1)–(3) 
bekezdésében meghatározott határidők 
alkalmazandók.

(7) Az (1)–(6) bekezdés végrehajtására 
irányuló intézkedéseket a 130. cikk (3) 
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bekezdésében említett eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Er. de

Indokolás

A bizottsági javaslat megfogalmazásában a 6. cikk csak gyenge védelmet nyújt az Európai 
Unióban székhellyel rendelkező feldolgozóipar számára az EU-n kívüli tisztességtelen 
versennyel szemben. Mivel egy azonos jellegű importált terméknek alacsonyabb 
követelményeknek kell megfelelnie, az nemcsak olcsóbb lesz, hanem ráadásul a gyártásához is 
sokkal szélesebb választékból használhatnak fel nyersanyagokat.

A módosítási javaslatok igazságos keretfeltételeket vezetnek be az EU-n belüli és kívüli 
vállalatok számára, és magas fokon biztosítják az emberi egészség és a környezet védelmét.
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