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Hiltrud Breyer
A vegyi anyagok bejegyzéséről, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), a 
Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai Ügynökség létrehozásáról, valamint az 1999/45/EK 
irányelv és a {le nem bomló szerves szennyezőanyagokról szóló} …/…/EK rendelet 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletről szóló javaslat

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

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Eva-Britt Svensson

Módosítás: 51
Jogalap

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre, és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre, és különösen annak 95. cikkére, 
valamint annak 175. cikke (1) bekezdésére 
az engedélyezésről szóló VII. cikk és a 
korlátozásról szóló VIII. cikk 
vonatkozásában,

Er. en
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Indokolás

A rendelet a 95. cikken alapszik, amely a belső piacra vonatkozik. A rendelet engedélyezésre 
és a korlátozásra vonatkozó címeinek az elsődleges célja a környezet védelme, ezért a 
megfelelő jogalap számukra a Szerződés 175. cikke (1) bekezdése.

Módosítás, előterjesztette: Eva-Britt Svensson

Módosítás: 52
(2a) preambulumbekezdés (új)

(2a) Mindazonáltal, a rendelet bizonyos 
részeinek fő célkitűzése a magas szintű 
környezetvédelem biztosítása és jogalapja a 
175. cikk (1) bekezdése.

Er. en

Indokolás

A 175. cikk (1) bekezdése, amely a környezetvédelemre vonatkozik, jogalapként hozzáadásra 
kerül, és ennek tükröződnie kell a preambulumbekezdésekben is.

Módosítás, előterjesztette: Eva-Britt Svensson

Módosítás: 53
(2b) preambulumbekezdés (új)

(2b) A nők, csakúgy, mint a férfiak, életük 
során szintetikus vegyi anyagokat 
halmoznak fel, így amikorra egy nő teherbe 
esik, nemkívánatos vegyi anyagok 
koktéljára tett szert, amelynek a magzat 
akaratlanul is ki van téve.

Er. en



AM\568623HU.doc 3/31 PE 359.876v01-00

külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Marta Vincenzi

Módosítás: 54
(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
korlátozott idejű engedélyt a különösen 
kockázatos anyagok piacra bocsátására és 
felhasználására, amennyiben nincsenek 
megfelelő alternatív anyagok vagy 
technológiák, amennyiben a felhasználásuk 
társadalmi-gazdasági indokokkal 
igazolható, és amennyiben a 
felhasználásukból eredő kockázatokat 
megfelelő ellenőrzés alatt tartják.

Er. en

Indokolás

Fontos, hogy a helyettesítés elve össze legyen kapcsolva az engedély megadásával.

Módosítás, előterjesztette: Marta Vincenzi

Módosítás: 55
(34a) preambulumbekezdés (új)

(34a) Az erőforrások közösségi szinten 
végzett jobb koordinálása hozzá fog járulni 
a tudományos ismeretek növeléséhez, ami 
nélkülözhetetlen a gerinceseken végzett 
kísérletek alternatív módszereinek 
kifejlesztéséhez. E célból alapvető, hogy a 
Közösség folytassa és növelje erőfeszítéseit, 
és tegye meg a szükséges intézkedéseket a 
kutatás előmozdítására és állatokat nem 
igénylő új alternatív módszerek 
kifejlesztésére, különösen a Hetedik 
Kutatási és Műszaki Fejlesztési 
Keretprogramon belül.

Er. en
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Indokolás

Ez emlékeztet a Közösség azon kötelezettségére, hogy előmozdítsa az alternatív módszereket 
az állatkísérletekkel szemben, amely a kozmetikumokról szóló 2003/15/EK irányelvben már 
bevezetésre került.

Módosítás, előterjesztette: Marta Vincenzi

Módosítás: 56
(41a) preambulumbekezdés (új)

(41a) A megfelelő és koherens 
kommunikációs rendszer kifejlesztése el 
fogja látni a fogyasztókat a szükséges 
információkkal és tanácsokkal, hogy 
képesek legyenek a vegyi anyagok, a 
belőlük nyert készítmények vagy termékek 
felhasználásával járó kockázatokat 
biztonságos és hatékony módon kezelni. A 
kiegészítő információk weboldalakon 
keresztüli biztosításának a lehetőségét is 
mérlegelni kell annak érdekében, hogy 
kielégítsük a fogyasztóknak azt a jogát, 
hogy tájékoztatva legyenek az általuk 
használt termékről.

Er. en

Indokolás

A megfelelő tájékoztatás érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Marta Vincenzi

Módosítás: 57
(52) preambulumbekezdés

(52) Az emberi egészség és a környezet 
kellően magas szintű védelmének biztosítása 
érdekében a különösen nagy kockázatú 
tulajdonságokkal rendelkező anyagokat 

(52) Az emberi egészség és a környezet 
kellően magas szintű védelmének biztosítása 
érdekében, különösen a sérülékeny 
populációk esetében, a különösen nagy 
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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. 

kockázatú tulajdonságokkal rendelkező 
anyagokat olyan anyagokkal kell 
helyettesíteni, amelyek nem jelentenek 
veszélyt az emberi egészségre és a 
környezetre. Ha nem ez a helyzet, a 
különösen nagy kockázatú 
tulajdonságokkal rendelkező anyagok 
felhasználását csak akkor lehet 
engedélyezni korlátozott időtartamra, 
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.

Er. en

Indokolás

Annak ösztönzése érdekében, hogy a helyettesítési szabályok egyértelműek legyenek a 
vállalatok és a felhasználók számára.

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 58
(79) preambulumbekezdés

(79) Az Ügynökségen belül az Ügynökség 
által hozott határozatok által érintett 
üzemeltetők törvényes fellebbezési jogának 
szavatolása érdekében fellebbezési tanácsot 
kell felállítani. 

(79) Az Ügynökségen belül az Ügynökség 
által hozott határozatok által érintett bármely 
jogi érdekekkel rendelkező fél fellebbezési 
jogának szavatolása érdekében fellebbezési 
tanácsot kell felállítani.



PE 359.876v01-00

külső fordítás 6/31 AM\568623HU.doc

HU

Er. el

Indokolás

A „bármely jogi érdekkel rendelkező fél” tágabb fogalom, mint az „üzemeltetők”. 

Módosítás, előterjesztette: Marta Vincenzi

Módosítás: 59
(90a) preambulumbekezdés (új) 

(90a) A REACH-nek képessé kell tennie a 
lakosokat, a munkavállalókat és a 
fogyasztókat, hogy bízzanak abban, hogy a 
Közösségben forgalomba hozott bármely 
termék biztonságos, és nem áll fenn a 
veszélye, különös tekintettel a sérülékeny 
populációkra, hogy olyan mennyiségű vagy 
kombinációjú kémiai anyagoknak lennének 
kitéve, amelyek veszélyt jelentenek az 
egészségükre vagy a környezetre nézve.

Er. en

Indokolás

Az eladásra kerülő termékeknek biztonságosnak kell lenniük a fogyasztókra nézve. Ezt a 
garanciát kell biztosítania a REACH-nek.

Módosítás, előterjesztette: Marta Vincenzi

Módosítás: 60
(91a) preambulumbekezdés (új) 

(91a) A Bizottságnak meg kell fontolnia az 
európai minőségjel kialakításának 
kívánatosságát, amely azoknak a 
termékeknek az azonosítására és 
támogatására szolgálna, amelyeket a 
gyártási folyamat minden szakaszában az e 
rendeletből származó követelményekkel 
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összhangban állítottak elő.

Er. en

Indokolás

A termékeken feltüntetett jel lehetővé tenné azon termékek azonosítását és támogatását, 
amelyeket a gyártási folyamat során az e rendeletből származó követelményekkel 
összhangban állítottak elő.

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 61
(93) preambulumbekezdés

(93) Annak érdekében, hogy az e rendelet 
által létrehozott rendszer hatékonyan 
működjön, a végrehajtás tekintetében jó 
együttműködésnek és koordinációnak kell 
fennállnia a tagállamok, az Ügynökség és a 
Bizottság között. 

(93) Annak érdekében, hogy az e rendelet 
által létrehozott rendszer hatékonyan 
működjön, a végrehajtás tekintetében jó 
együttműködésnek és koordinációnak kell 
fennállnia az illetékes hatóságok, a 
tagállamok, az Ügynökség és a Bizottság 
között.

Er. el

Indokolás

Az Ügynökség, a Bizottság és az illetékes hatóságok közötti szoros együttműködés 
szükségszerű a jogszabály hatékony betartatása érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 62
(101a) preambulumbekezdés (új) 

(101a) Ez a rendelet a várandós, a 
gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók 
munkahelyi biztonságának és 
egészségvédelmének javítását ösztönző 
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intézkedések bevezetéséről szóló általános, 
1992. október 19-i 92/85/EGK tanácsi 
irányelv (a tizedik egyedi irányelv a 
98/391/EGK irányelv 16. cikke (1) 
bekezdésének értelmében)1 és a munkájuk 
során vegyi anyagokkal kapcsolatos 
kockázatoknak kitett munkavállalók 
egészségének és biztonságának védelméről 
szóló konkrét, 1998. április 7-i 98/24/EK 
tanácsi irányelv (a tizennegyedik egyedi 
irányelv a 98/391/EGK irányelv 16. 
cikkének (1) bekezdése értelmében)2

sérelme nélkül alkalmazandó. A 98/24/EK 
irányelv továbbra is a fő jogi eszköz a 
munkavállalók egészségének és 
biztonságának a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos munkahelyi kockázatok elleni 
védelme tekintetében. A tagállamokat és a 
szociális partnereket arra ösztönzik, hogy 
biztosítsák a 98/24/EK irányelv 
leghatékonyabb végrehajtását és 
betartatását.
1. HL L 348., 1992.11.28., 1. o.

2. HL L 131., 1998.5.5., 11. o.

Er. el

Indokolás

Ennek a rendeletnek a várandós , a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi 
biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 
általános irányelvet is figyelembe kell vennie.

Módosítás, előterjesztette: Eva-Britt Svensson

Módosítás: 63
1. cikk (3a) bekezdés (új) 

3a. Ez a rendelet magas szintű védelmet 
kíván elérni azokon az elveken, hogy 
megelőző lépéseket kell tenni, a környezeti 
károsodást prioritásként kezelve a 
forrásánál kell helyrehozni, és hogy a 



AM\568623HU.doc 9/31 PE 359.876v01-00

külső fordítás

HU

szennyezőnek kell fizetnie.

Er. en

Indokolás

Ez a szöveg hasonló az Európai Közösséget létrehozó szerződés 174.2 cikkében található 
szöveghez, amely meghatározza a környezeti szabályozás alapelveit. A REACH fontos részét 
képezi ennek a szabályozásnak.

Módosítás, előterjesztette: Eva-Britt Svensson

Módosítás: 64
2. cikk (2) bekezdés da) pont (új)

(da) a környezetre vonatkozó közösségi 
jogszabályok

Er. en

Indokolás

A REACH nem kívánja harmonizálni a munkavállalók védelmére vonatkozó rendelkezéseket 
(lásd az a), b) és c) pontot) a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó közösségi 
szabályozással. A REACH információt ad az anyagokról, ami elősegíti a munkavállalók 
védelmének működését és a szállítás szabályozását, amely változatlanul működik. Ugyanez 
igaz a környezeti szabályozásra, melyet ezért hozzá kell adni a bekezdéshez.

Módosítás, előterjesztette: Amalia Sartori

Módosítás: 65
2. cikk (2a) bekezdés (új) 

2a. Ez a rendelet alkalmazandó minden 
anyagra, termékre és készítményre, amelyet 
az Európai Unió területére behoznak.
A rendelet semmilyen módon nem 
ösztönözheti az Európai Unióban előállított 
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anyagok, termékek és készítmények és a 
harmadik országokban előállított, de az 
Európai Unió területére behozott anyagok, 
termékek és készítmények kezelése közötti 
különbségeket. 
A Bizottságnak útmutatást kell kidolgoznia 
e rendelkezés alkalmazásának biztosítása 
céljából.

Er. it

Indokolás

A REACH rendszer a Bizottság által javasolt formában alacsony szintű védelmet biztosít az 
európai termelésnek az Európán kívüli országok tisztességtelen versenyével szemben. A 
jelenlegi EU szabályok sokkal szigorúbb paramétereket állapítanak meg a vegyi anyagok 
európai gyártói számára.  A termékeket az Európai Unióba behozó importőrökre 
ugyanazoknak a szabályoknak kell vonatkozniuk, mint az európai gyártókra.  A javasolt 
módosítás kiegyenlített jogi keret megteremtését szorgalmazza mind az európai, mind a nem 
európai gyártók számára.

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 66
3. cikk (29a) bekezdés (új)

29a. A sérülékeny populációk a fogékony 
embereket jelentik, beleértve az 
újszülötteket, a csecsemőket, a 
gyermekeket, a várandós, a gyermekágyas 
és/vagy szoptató nőket, az idős embereket és 
a fogyatékkal élőket.

Er. el

Indokolás

A gyermekágyas  nőket is bele kell venni a „sérülékeny populációk” fogalmába.
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Módosítás, előterjesztette: Marta Vincenzi

Módosítás: 67
I. cím 2. fejezet 3. cikk (29a) bekezdés (új) 

29a. A sérülékeny populációk a fogékony 
embereket jelentik, beleértve az 
újszülötteket, a csecsemőket, a 
gyermekeket, a várandós nőket, a szoptató 
anyákat, a betegeket és a sérült 
immunitásúakat, az idős embereket, az 
egyedi genetikai fogékonysággal élőket és 
más veszélyeztetett csoportokat.

Er. en

Indokolás

A sérülékeny populáció fogalmának meghatározása szükségszerű annak biztosításához, hogy 
a fogékony populációk azonosítva legyenek, és ennek megfelelően intézkedéseket lehessen 
tenni ezen populációk kockázatainak és kitettségének csökkentése érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Amalia Sartori

Módosítás: 68
3. cikk 29a) pont (új)

29a. A kis- és középvállalkozásokra a 2003. 
május 6-i 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban1 található 
fogalommeghatározást kell alkalmazni.
_______________
1 HL L 124., 2003.5.20., 36. o.

Er. it

Indokolás

A jogszabály helyes alkalmazása érdekében szükséges a „kis- és középvállalkozások” 
fogalommeghatározásának beszúrása, mivel azokat különösen érinti az eljárás. Ez a 
módosítás kapcsolódik az „I. cím: Általános kérdések” alatti cikkek vonatkozásában 
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benyújtott más módosításokhoz.

Módosítás, előterjesztette: Amalia Sartori

Módosítás: 69
5. cikk (4) bekezdés 1a. albekezdés (új)

A díjnak meg kell felelnie a bejegyzési 
dokumentáció típusának.

Er. it

Indokolás

Annak érdekében, hogy könnyebbé tegyük a dolgokat a KKV-k számára, az Ügynökség által 
megállapított bejegyzési díjnak arányosnak kell lennie az anyag bejegyzése céljából 
benyújtott információval. Ez a módosítás kapcsolódik a „II. cím: Anyagok bejegyzése” alatti 
cikkek vonatkozásában benyújtott más módosításokhoz.

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 70
5. cikk (4a) bekezdés (új) 

(4a) Az összes bejegyezendő adatot felül 
kell vizsgálnia egy független testületnek 
annak biztosítása céljából, hogy az teljes és 
megfelelő minőségű legyen, mielőtt 
beadásra kerül az Ügynökséghez, és a 
felülvizsgálatot be kell adni az 
Ügynökséghez a bejegyzéssel együtt.

Er. el

Indokolás

Mivel jelenleg a bejegyzési dokumentáció tartalmának minőség és teljesség szempontjából 
végzett kötelező értékelésére nem kerül sor, alapvető fontosságú egy független felülvizsgálat 
megkövetelése a dokumentumok beadása előtt annak biztosítása érdekében, hogy a bejegyzési 
dokumentáció pontos legyen.
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Módosítás, előterjesztette: Marta Vincenzi

Módosítás: 71
5a. cikk (új)

5a. cikk
A kis mennyiségű anyagok bejelentése
1. Az évi 10 kg és 1 tonna közötti 
mennyiségű anyag gyártójának vagy 
importőrének bejelentést kell benyújtani az 
Ügynökségnek arra az anyagra 
vonatkozóan.
2. Az évi 10 kg és 1 tonna közötti 
mennyiségű anyagra vonatkozó 
bejelentésnek a következő információkat 
kell tartalmaznia, a 108. cikk szerint az 
Ügynökség által meghatározott formában, 
olyan mértékben, ahogy a gyártó képes 
azokat bármilyen kiegészítő vizsgálat nélkül 
benyújtani:
a) a gyártó azonossága a IV. melléklet 1. 
szakaszában meghatározottak szerint;
b) az anyag azonossága a IV. melléklet 2.1 
szakaszában meghatározottak szerint;
c) az anyag besorolása;
d) bármely rendelkezésre álló meglévő 
információ az anyag fizikokémiai, humán 
egészségügyi vagy környezeti 
tulajdonságairól.

Er. en

Indokolás

Az évi 10 kg és 1 tonna közötti mennyiségű anyagok vonatkozásában egy egyszerű bejelentési 
kötelezettséggel kell kiegészíteni a REACH-et, hogy végül megismerjük a ténylegesen 
előállított létező anyagok összmennyiségét, és ismeretek álljanak rendelkezésre róluk. A 
REACH jelenlegi formája alapján csak az 1 tonnánál nagyobb mennyiségben előállított, 
mintegy 30 000 anyagról lennének ismereteink. Az EINECS azonban több mint 100 000 létező 
anyagot sorol fel.
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Módosítás, előterjesztette: María Esther Herranz García

Módosítás: 72
6. cikk (1) bekezdés a) pont 

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

(a) az anyag előállítónként vagy 
importőrönként összesen évi 1 tonnát 
meghaladó mennyiségben van jelen a 
termékekben; és

Er. en

Indokolás

Mivel a terméktípus fogalommeghatározása hiányzik, ennek a fogalomnak a használata csak 
bizonytalan jogi helyzetet eredményez.

Módosítás, előterjesztette: María Esther Herranz García

Módosítás: 73
6. cikk (1) bekezdés c) pont

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

(c) az anyag kibocsátása a termék 
speciálisan kialakított funkciója a szokásos 
és ésszerűen előrelátható felhasználási 
feltételek mellett rendeltetésszerű; és  

Er. en

Indokolás

Az alternatív szóhasználat egyértelműbben határozza meg a rendelkezés hatályát.

Módosítás, előterjesztette: María Esther Herranz García

Módosítás: 74
6. cikk (1) bekezdés d) pont (új)

(d) A termékben az anyagok koncentrációja 
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a következők bármelyike 
legalacsonyabbikával megegyező vagy azt 
meghaladó mértékben van jelen:

the concentrationa 67/548/EK irányelv I. mellékletében 
meghatározott, vagy
- az 1999/45/EK irányelv II. melléklete A. 
és B. részében meghatározott 
koncentrációk, amikor a 67/548/EK 
irányelv I. mellékletében a 
készítményekben lévő anyag esetében 
koncentrációhatár nincs felsorolva.
- 0,1%, ha az anyag megfelel a XII. 
melléklet követelményeinek.

Er. en

Indokolás

A kvantitatív feltételek hiánya arra utal, hogy számolnunk kell a besorolt anyagok elenyésző 
mennyiségeinek jelenlétével. A hatóságok nem tudják ellenőrizni az EU-ba behozott 
termékekben lévő anyagok elenyésző mennyiségeit. Egy küszöb bevezetése nélkülözhetetlen a 
megvalósíthatóság érdekében. A nyilatkozatok azokra az anyagokra korlátozódnak, amelyek 
koncentrációja a küszöb felett van. Ez összhangban van a készítményekről szóló irányelvvel 
(1999/45/EK) és a REACH projekttel (13.2. cikk és 53.7. cikk). A 13.2. és az 53.7. cikk már 
alkalmazza a javasolt küszöböket. 

Módosítás, előterjesztette: María Esther Herranz García

Módosítás: 75
6. cikk (5) bekezdés

5. Az (1)–(4) bekezdés nem alkalmazandó 
azokra az anyagokra, amelyeket a szállítói 
lánc későbbi szereplője az adott felhasználás 
tekintetében már bejegyeztetett.

5. Az (1)–(4) bekezdés nem alkalmazandó 
azokra az anyagokra, amelyeket a szállítói 
lánc későbbi szereplője az adott felhasználás 
tekintetében már bejegyeztetett, vagy 
mentességet élveznek a III. melléklet 
szerinti bejegyzési kötelezettség alól.

Er. en
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Indokolás

Összhangba hozza a rendelkezést az anyagokra és a készítményekben lévő anyagokra 
vonatkozó azon bejegyzési követelményekkel, amelyek az EU termék előállítóira 
alkalmazandók.

Módosítás, előterjesztette: María Esther Herranz García

Módosítás: 76
6. cikk (2), (3), (4) bekezdés

2. A termékek minden előállítója vagy 
importőre a (3) bekezdéssel összhangban 
értesíti az Ügynökséget a termékekben 
található anyagról, ha 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 a 
szokásos és ésszerűen előrelátható 
felhasználási feltételek mellett valószínűleg 
kibocsátódik, noha ez a kibocsátás nem a 
termék rendeltetésszerű funkciója;
(d) az anyag kibocsátott mennyisége káros 
lehet az emberi egészségre vagy a 
környezetre.
3. Ha teljesülnek a (2) bekezdésben 
található feltételek, a bejelentésnek az 
Ügynökség által a 108. cikkel összhangban 
meghatározott formában a következőkre 
kell kiterjednie:
(a) az előállító vagy 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 

törölve
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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.

Er. en

Indokolás

A (2)-(4) bekezdés nem gyakorlatias és nem tartatható be. A követelmények túlságosan 
határozatlanok (pl. „tudatják” és „valószínűleg kibocsátódik”).

Módosítás, előterjesztette: Marta Vincenzi

Módosítás: 77
6b. cikk (új) 

6b. cikk
Az európai minőségjel

….-ig* a Bizottságnak be kell mutatnia az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak egy 
jelentést és, ha helyénvaló, egy 
jogszabálytervezetet az európai minőségjel 
megalkotásáról, amely azoknak a 
termékeknek az azonosítására és 
támogatására szolgál, amelyeket a gyártási 
folyamat minden szakaszában az e 
rendeletből származó követelményekkel 
összhangban állítottak elő. 
* Két évvel e rendelet hatálybalépése után.

Er. en
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Indokolás

A termékeken feltüntetett jel lehetővé tenné azon termékek azonosítását és támogatását, 
amelyeket a gyártási folyamat során az e rendeletből származó követelményekkel 
összhangban állítottak elő.

Módosítás, előterjesztette: Amalia Sartori

Módosítás: 78
10. cikk (1) bekezdés 1. albekezdés

Ha egy anyagot a Közösségben két vagy 
több gyártó szándékozik gyártani, illetőleg 
két vagy több importőr szándékozik behozni, 
a bejegyzés céljából konzorciumot 
alakíthatnak. A bejegyzési dokumentáció 
részeit egy gyártó vagy importőr nyújtja be, 
aki a második, harmadik és negyedik 
albekezdéssel összhangban a többi gyártó 
illetőleg importőr nevében azok 
beleegyezésével eljár.

Ha egy anyagot a Közösségben két vagy 
több gyártó szándékozik gyártani, illetőleg 
két vagy több importőr szándékozik behozni, 
a bejegyzés céljából konzorciumot 
alakíthatnak. Az adatok összegyűjtése 
kötelező nemcsak a gerinces állatokon 
végzett vizsgálatok adatai esetében, hanem 
a bejegyzés céljából szükséges összes 
vizsgálat esetében.
Az állami konzorciumok vagy a vegyes 
állami/magán konzorciumok létrehozását 
szintén támogatni kell annak érdekében, 
hogy biztosítva legyen a hozzáférés a KKV-
k és azok társulásai számára.

Er. it

Indokolás

Ezt a módosítást a bejelentési eljárás egyszerűsítésének szükségessége indokolja, különösen a 
KKV-kre háruló költségek csökkentése és racionalizálása érdekében, és azt célozza, hogy 
biztosítsa számukra és a társulásaik számára a konzorciumokhoz való hozzáférést, nem utolsó 
sorban annak érdekében, hogy megakadályozza a domináns pozíciók kihasználását.
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Módosítás, előterjesztette: Amalia Sartori

Módosítás: 79
10. cikk (2) bekezdés

2. Azok a bejegyeztetésre kötelezettek, akik 
konzorcium tagjai, csak a bejegyzési díj 
egyharmadát fizetik.

2. Azok a bejegyeztetésre kötelezettek, akik 
konzorcium tagjai, csak a bejegyzési díj 
arányos részét fizetik az Ügynökség által 
meghatározott feltételek alapján.

Er. it

Indokolás

Az Ügynökségnek meg kell teremtenie az arányosság feltételét a bejegyzési díj 
vonatkozásában, nem utolsó sorban annak érdekében, hogy megkönnyítse a KKV-k helyzetét, 
amelyeket keményen érint az új jogszabály hatása, és a bejegyzési díj összegének is a 
bejegyzésre kötelezettek méretén és az előállított/behozott mennyiségeken kell alapulnia.

Módosítás, előterjesztette: Amalia Sartori 

Módosítás: 80
17. cikk (2) bekezdés

2. Azok a bejegyeztetésre kötelezettek, akik 
konzorcium tagjai, csak a bejegyzési díj 
egyharmadát fizetik.

2. Azok a bejegyeztetésre kötelezettek, akik 
konzorcium tagjai, csak a bejegyzési díj
megfelelő hányadát fizetik.

A fizetendő díjnak arányosnak kell lennie 
és az Ügynökség által meghatározott 
feltételeken kell alapulnia, amelynek a 
termelt vagy behozott mennyiségeket is 
figyelembe kell vennie.

Er. it

Indokolás

A KKV-k helyzetének megkönnyítése érdekében az Ügynökségnek figyelembe kell vennie a 
bejegyzésre kötelezettek méretét és az előállított/behozott mennyiségeket a bejegyzési díj 
összegének megállapításakor.
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Módosítás, előterjesztette: Marta Vincenzi 

Módosítás: 81
21. cikk (1) bekezdés a) pont

(a) rákkeltő, mutagén vagy szaporodásra 
toxikus anyagként a 67/548/EGK 
irányelvvel összhangban az 1. és 2. 
kategóriába besorolt bevezetett anyagok, 
amelyeket e rendelet hatálybalépését 
követően legalább egyszer gyártónként vagy 
importőrönként legalább évi 1 tonna 
mennyiségben a Közösségben gyártanak 
vagy oda behoznak;

(a) rákkeltő, mutagén vagy szaporodásra 
toxikus anyagként a 67/548/EGK 
irányelvvel összhangban az 1. és 2. 
kategóriába besorolt, vagy közismerten nem 
lebomló és bioakkumulatív, bevezetett 
anyagok, amelyeket e rendelet 
hatálybalépését követően legalább egyszer 
gyártónként vagy importőrönként legalább 
évi 1 tonna mennyiségben a Közösségben 
gyártanak vagy oda behoznak;

Er. en

Indokolás

A bevezetett anyagok bejelentésének első határideje a REACH értelmében javasoltak szerint 
az 1000 tonnánál nagyobb mennyiségben előállított vegyi anyagokra, valamint az 1.  és 2. 
kategóriába tartozó CRM-anyagokra vonatkozik. Annak érdekében, hogy valamennyi 
legproblémásabb anyagot kezeljük, először hozzá kell adni a nem lebomló és bioakkumulatív 
anyagokat ehhez az első fázishoz. Ezek a tulajdonságok könnyen azonosíthatók az 
előbejegyzés részeként.

Módosítás, előterjesztette: Marta Vincenzi 

Módosítás: 82
31a. cikk (új)

31a. cikk
A termékekben lévő anyagokra vonatkozó 
információk közlésének kötelezettsége
A szállítói láncban lefelé elhelyezkedő 
felhasználóknak, akik beépítenek egy 
termékbe egy olyan anyagot vagy 
készítményt, amelyre vonatkozóan 
biztonsági adatlap került összeállításra, és 
azok, akik később kezelik, vagy 
feldolgozzák azt a terméket, át kell adniuk a 
biztonsági adatlapot a terméket vagy annak 
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származékait átvevő összes félnek. A 
fogyasztó nem átvevő fél.
A fogyasztóknak joga van információt 
kérni a gyártótól vagy az importőrtől az 
általa előállított vagy behozott termékben 
lévő anyagokról. A gyártónak vagy az 
importőrnek 15 munkanapon belül 
válaszolnia kell.

Er. en

Indokolás

A termékek gyártóinak, a kiskereskedőknek és a fogyasztóknak képesnek kell lenniük arra, 
hogy megállapítsák vajon meghatározott anyagok jelen vannak-e a végtermékben, és szükség 
esetén biztonságosabb alternatívát keressenek. Tizenöt nap került meghatározásra 
határidőként a standard válaszadási idő vonatkozásában a 1049/2001 rendeletben, amely a 
közösségi intézmények dokumentumaihoz való hozzáférést írja elő.

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Módosítás: 83
52. cikk

E cím biztosítja a belső piac megfelelő 
működését, továbbá azt, hogy egyidejűleg a 
különösen aggodalomra okot adó 
anyagokból eredő kockázatokat 
megfelelően ellenőrizzék, illetve, hogy 
ezeket az anyagokat megfelelő helyettesítő 
anyagokkal és technológiákkal pótolják.

E cím biztosítja a belső piac megfelelő 
működését, továbbá azt, hogy egyidejűleg:
a) a különösen aggodalomra okot adó 
anyagokat megfelelő, kimutathatóan kisebb 
kockázatot jelentő helyettesítő anyagokkal 
vagy technológiákkal pótolják; 
b) abban az esetben, ha nem lehetséges a 
különösen aggodalomra okot adó anyagok 
helyettesítése, és amennyiben a társadalmi 
előnyök kiegyenlítik a kockázatokat, a 
gyakori ellenőrzés is elegendő, miközben 
folytatni kell a kutatást a jövőbeni 
helyettesítésük céljából.

Er. el
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Indokolás

Sem az emberi egészséget, sem a környezetet nem lehet megvédeni, ha a cím célkitűzése nem 
az aggodalomra különösen okot adó anyagok helyettesítése. A különösen veszélyes 
anyagoknak megfelelő alternatívákkal történő helyettesítése esetén, ki kell mutatni, hogy azok 
kisebb kockázatot jelentenek. A megelőző lépés iránti igény természetes eredménye a 
veszélyes vegyi anyagok helyettesítése. 

Módosítás, előterjesztette: Amalia Sartori 

Módosítás: 84
58. cikk (3) bekezdés 2. albekezdés

Abban az esetben, ha az anyag komoly és 
közvetlen kockázatot jelent az emberi 
egészségre vagy a környezetre, a Bizottság, 
az arányosság elvének figyelembevételével, 
a felülvizsgálat idejére felfüggesztheti az 
engedélyt.

Abban az esetben, ha az anyag kockázatot 
jelent az emberi egészségre vagy a 
környezetre, a Bizottság, az arányosság 
elvének figyelembevételével, a felülvizsgálat 
idejére felfüggesztheti az engedélyt.

Er. it

Indokolás

Nincsenek kritériumok a súlyos és azonnali kockázat meghatározására, és ezért helyénvaló, 
hogy a Bizottságnak kelljen meghatároznia, a tényleges körülményeknek megfelelő feltételek 
alapján, hogy a felülvizsgálat során az engedély mikor kerüljön felfüggesztésre, módosításra 
vagy visszavonásra.

Módosítás, előterjesztette: Eva-Britt Svensson 

Módosítás: 85
70. cikk (3) bekezdés (új)

3. A XVI. melléklet által már szabályozott 
anyag esetében, és amennyiben a 65. 
cikkben megállapított feltételek teljesülnek, 
a Bizottság elkészíti a XVI. melléklet 
módosításának tervezetét a társadalmi-
gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottság 
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véleményének kézhezvételét követő 3 
hónapon belül, illetve az említett bizottság 
véleményének hiányában a 68. cikkben 
megállapított határidő végén, attól függően, 
hogy melyik jár le korábban. 

Amennyiben a módosítástervezet nincs 
összhangban az Ügynökség valamelyik 
véleményével, a Bizottság részletes 
indokolást csatol a tervezethez az eltérések 
okairól. 

A XVI. mellékletben korábban még nem 
szabályozott anyag esetében, a Bizottság 
ehelyett a meghatározott időkorláton belül 
benyújt egy javaslatot az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz a XVI. 
melléklet módosításáról.

Er. en

Indokolás

A jelenlegi 76/769/EGK irányelvben az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak szerepe van a 
vegyi anyagok bizonyos korlátozásaira vonatkozó döntésekben, mint például a ftalátok 
felhasználásának tilalma bizonyos játékokban. Ez a módosítás ennek az eljárásnak a 
megtartását célozza a Bizottság szerepének további növelésével szemben.

Módosítás, előterjesztette: Amalia Sartori 

Módosítás: 86
73. cikk (1) bekezdés

1. Az Ügynökség feladata, hogy azokkal a 
vegyi anyagokkal kapcsolatos kérdésekben, 
amelyek a feladatai közé tartoznak, és
amelyeket e rendelet rendelkezéseivel 
összhangban elé terjesztenek, a lehető 
legjobb tudományos és műszaki 
tanácsadással lássa el a tagállamokat és a 
Közösség intézményeit.

1. Az Ügynökség feladata, hogy azokkal a 
vegyi anyagokkal kapcsolatos kérdésekben,
amelyek a feladatai közé tartoznak, és 
amelyeket e rendelet rendelkezéseivel 
összhangban elé terjesztenek, a lehető 
legjobb tudományos és műszaki 
tanácsadással lássa el a tagállamokat és a 
Közösség intézményeit. Ezekben az 
esetekben az Ügynökség jogilag kötelező 
döntéseket hoz.
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Er. it

Indokolás

A módosítás célja az Ügynökség, mint szabályozó testület szerepének tisztázása, amely 
döntéseket hoz az Európai Szabályozó Ügynökségek működési kereteiről szóló bizottsági 
közleményben leírtak szerint, COM(2002) 718. A módosítás ugyancsak szükséges egy 
lehetséges joghézag kitöltéséhez, amely bizonytalan jogi helyzetet eredményezne.

Módosítás, előterjesztette: Amalia Sartori

Módosítás: 87
75. cikk (1) bekezdés

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 Bizottság által 
kinevezett négy képviselőből és a Tanács 
által, az Európai Parlamenttel konzultálva, 
kinevezett tíz képviselőből áll, ez utóbbiak 
közül négyet egyforma mértékben kell 
kiválasztani a fogyasztókat, a populáció 
sérülékeny szegmenseit, az ipart és a KKV-
ket képviselő szervezetekben szerzett 
tapasztalat alapján.

Er. it

Indokolás

Az igazgatóság összetételének gondosan kiegyensúlyozottnak kell lennie. Valamennyi 
intézmény képviseletét garantálni kell, beleértve az Európai Unióval folytatott konzultációt, és 
mindenképpen kell tagot választani az egyenlőség elve alapján a fogyasztói szervezetek, a 
populáció sérülékeny szegmenseinek érdekeit képviselők, az ipar (nagyipar) és a KKV-k 
köréből: más szóval a jogszabály hatása által érintett valamennyi fél köréből. A populáció 
sérülékeny szegmenseire való hivatkozás átveszi a kezdeményezést a Hiltrud Breyer által 
benyújtott módosításoktól, és meghatározza a különösen kitett csoportokat, úgymint: 
csecsemők, kisgyerekek, várandós nők, szoptatós anyák és az idősek. 
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Módosítás, előterjesztette: Amalia Sartori 

Módosítás: 88
117. cikk

A 115. és 116. cikktől függetlenül az 
Ügynökség által átvett információkat a 
304/2003/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet1, illetve a Szerződés 181a. cikkének 
(3) bekezdése alapján a Közösség és az 
érintett harmadik fél között létrejött 
megállapodással összhangban egy harmadik 
ország kormánya vagy egyéb testülete, 
illetve egy nemzetközi szervezet 
rendelkezésére bocsátják, amennyiben 
teljesülnek a következő feltételek:
(a) a megállapodás célja az azokkal a 

vegyi anyagokkal kapcsolatos 
jogszabályoknak a végrehajtása és 
adminisztrációja terén való 
együttműködés, amelyeket e 
rendelet szabályoz;

(b) a harmadik fél a kölcsönös 
megállapodás értelmében védi az 
információk bizalmasságát.

A 115. és 116. cikktől függetlenül az 
Ügynökség által átvett információkat a 
304/2003/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet2, illetve a Szerződés 181a. cikkének 
(3) bekezdése alapján a Közösség és az 
érintett harmadik fél között létrejött 
megállapodással összhangban egy harmadik 
ország kormánya vagy egy nemzetközi 
kormányzati szervezet rendelkezésére 
bocsátják, amennyiben teljesülnek a 
következő feltételek:
(a) a megállapodás célja az azokkal a 

vegyi anyagokkal kapcsolatos 
jogszabályoknak a végrehajtása és 
adminisztrációja terén való 
kormányzati együttműködés, 
amelyeket e rendelet szabályoz;

(b) a harmadik fél a kölcsönös 
megállapodás értelmében védi az 
információk bizalmasságát.

Er. it

Indokolás

Az információk tisztességtelen módon történő felhasználásának megakadályozása és az 
adatátvitel biztonságosságának biztosítása érdekében egyértelműen le kell szögezni, hogy a 
117. cikk - Együttműködés - csak nemzeti és nemzetközi kormányzati intézményekre 
vonatkozik.

  
1 HL L 63., 2003.3.6., 1. o.
2 HL L 63., 2003.3.6., 1. o.
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Módosítás, előterjesztette: Amalia Sartori 

Módosítás: 89
122. cikk 1a. albekezdés (új)

A tagállamoknak engedélyezniük kell, hogy 
az Ügynökség ellenőrzéseket és 
tevékenységeket kezdeményezzen, és 
útmutatást határozzon meg az ellenőrzési 
rendszerek harmonizálásához és 
hatékonyabbá tételéhez.

Er. it

Indokolás

A REACH rendszer irányítása rendelkezéseinek az egész közös piacon történő harmonizált 
végrehajtásától és a hatékony ellenőrzési rendszertől függ. Emiatt az Ügynökségnek olyan 
helyzetben kell lennie, hogy a tagállamokat felkérhesse ellenőrzések vagy más tevékenységek 
elvégzésére. 

Módosítás, előterjesztette: Amalia Sartori 

Módosítás: 90
123. cikk (1) bekezdés

1. A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértésekor 
alkalmazandó szankciókkal kapcsolatos 
rendelkezéseket, és meghozzák a szankciók 
végrehajtása érdekében szükséges 
intézkedéseket. Az előírt szankcióknak 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lenniük. A tagállamok az e 
rendelet hatálybalépésétől számított 
tizennyolc hónapon belül értesítik a 
Bizottságot ezekről a rendelkezésekről, s 
haladéktalanul értesítik a rendelkezések őket 
érintő, későbbi módosításairól.

1. A tagállamok megállapítják, az 
Ügynökség által összeállított útmutatások 
sorozata alapján, az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértésekor 
alkalmazandó szankciókkal kapcsolatos
rendelkezéseket, és meghozzák a szankciók 
végrehajtása érdekében szükséges 
intézkedéseket. Az előírt szankcióknak 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lenniük. A tagállamok az e 
rendelet hatálybalépésétől számított 
tizennyolc hónapon belül értesítik a 
Bizottságot és az Ügynökséget ezekről a 
rendelkezésekről, s haladéktalanul értesítik 
az azokat érintő későbbi módosításokról. 
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Er. it

Indokolás

Az, hogy a szankciók rendszerét a tagállamok belátására bízzuk, egy sor eltérő szankció-
rendszer kialakulásához vezetne az EU-n belül. Csak a harmonizált szankció-rendszerek és 
azok alkalmazása fogja elősegíteni a REACH célkitűzéseinek elérését és garantálni a 
szankciók hatékonyságát.

Módosítás, előterjesztette: Eva-Britt Svensson 

Módosítás: 91
125. cikk

A tagállamok nem tilthatják, nem 
korlátozhatják, illetve nem akadályozhatják 
meg annak az e rendelet hatálya alá tartozó
anyagnak az önmagában, készítményben 
vagy termékben való gyártását, behozatalát, 
forgalmazását vagy felhasználását, amelyik 
megfelel ennek a rendeletnek, valamint az e 
rendelet végrehajtása keretében elfogadott 
közösségi jogi aktusoknak.

A tagállamok nem tilthatják, nem 
korlátozhatják, illetve nem akadályozhatják 
meg, az e rendeletben említett indokok 
alapján, annak az anyagnak az önmagában, 
készítményben vagy termékben való 
gyártását, behozatalát, forgalmazását vagy 
felhasználását, amelyik megfelel ennek a 
rendeletnek, valamint az e rendelet 
végrehajtása keretében elfogadott közösségi 
jogi aktusoknak.

Er. en

Indokolás

Mivel e rendelet hatálya nagyon tág – magában foglalja a termékek előállítását, valamint a 
forgalmazását és a behozatalát, új szóhasználat javasolt a problémák elkerülése céljából a 
más típusú jogszabályokkal – mint például a munkavállalók egészsége – kapcsolatban.

Módosítás, előterjesztette: María Esther Herranz García 

Módosítás: 92
III. melléklet, (8) bekezdés

8. Természetben előforduló ásványok, ércek 
vagy anyagok, ha a gyártás során nem 
módosulnak kémiailag, kivéve, ha a 67/548 

8. Ásványok, ércek, természetben előforduló 
anyagok, és az ásványtani eljárásokkal (a 
2003/96/EK tanácsi irányelvben 
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irányelv értelmében megfelelnek a 
veszélyesként való osztályozás 
kritériumának;

meghatározottak szerint1) vagy fizikai 
átalakítási eljárásokkal belőlük nyert 
anyagok;

Er. en

Indokolás

A szerves vegyi anyagok ágazat alapvető nyersanyagai (földgáz, nyersolaj, szén) mentességet 
élveznek a bejelentési kötelezettség alól. Ha a 67/548 szerint veszélyes besorolást kaptak, az 
ásványok, ércek és a természetben előforduló anyagok vonatkozásában a bejelentés 
szükségessége aránytalan.
Az ércek kezelése kizárólag professzionálisan történik, és sohasem kerülnek érintkezésbe a 
lakossággal. Az ásványok és ércek által a környezetre gyakorolt potenciális kockázatokkal az 
IPPC irányelv foglalkozik, a potenciális egészségügyi kockázatokkal a meglévő EU 
munkahelyi jogszabályok foglalkoznak.
Az ásványok és ércek ásványtani vagy fizikai átalakítási eljárásai nem változtatják meg ezen 
anyagok kémiai összetételét. Az ezen eljárásokkal nyert anyagok más ásványi alapú anyagok, 
amelyeket szintén mentesíteni kell a bejelentési kötelezettség alól. A „kémiailag módosított” 
kifejezés nincs meghatározva és ezért bizonytalan jogi helyzetet eredményez.

Módosítás, előterjesztette: Eva-Britt Svensson 

Módosítás: 93
V. melléklet, 6.4.1a. pont (új)

1. OSZLOP
6.4.1a. In vitro cytogenetikai vizsgálat
emlős sejten
2. OSZLOP
6.4.1a. A vizsgálatot nem kell elvégezni
- ha megfelelő adatok állnak rendelkezésre 
egy in vivo cytogenetikai vizsgálatból, vagy
- az anyag közismerten az 1. vagy 2. 
karcinogenitási kategóriába tartozik.

Er. en

  
1 HL L 283/51., 2003.10.31., 51. o.
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Indokolás

A vizsgálat újbóli bevezetése az évi 1-10 tonna közé eső anyagok esetében összhangban azzal, 
amit a Bizottság előirányzott a javaslattervezetében. E vizsgálat újbóli bevezetése révén 
jobban kimutatható, hogy vajon egy anyag mutagén-e (olyan tulajdonság, amely nagyon nagy 
aggodalomra ad okot). A szóhasználat közvetlenül a VI. mellékletből került átvételre. Ha ez a 
módosítás átvételre kerül, a VI. melléklet megfelelő részét törölni kell.

Módosítás, előterjesztette: Eva-Britt Svensson 

Módosítás: 94
V. melléklet, 7.1.1a. pont (új) 3. cikk, 3a. francia bekezdés (új)

1. OSZLOP
7.1.1a. Növekedésgátlás vizsgálat algán

2. OSZLOP
7.1.1a. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:
– az anyag nagyrészt oldhatatlan (vízben 
való oldhatóság < 10 μg/l); vagy
– az anyag valószínűleg nem megy 
keresztül a biológiai szöveteken (MW > 800 
vagy molekulaátmérő > 15 A).

Er. en

Indokolás

A vizsgálat újbóli bevezetése az évi 1-10 tonna közé eső anyagok esetében összhangban azzal, 
amit a Bizottság előirányzott a javaslattervezetében. E vizsgálat újbóli bevezetése révén 
jobban kimutatható az anyag akut toxicitása. A szóhasználat közvetlenül a VI. mellékletből 
került átvételre. Ha ez a módosítás átvételre kerül, a VI. melléklet megfelelő részét törölni 
kell.

Módosítás, előterjesztette: Eva-Britt Svensson 

Módosítás: 95
V. melléklet 7.1.1.a. pont (új) 

1. OSZLOP
7.1.a. Lebomlás
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7.1.a.1. Biotikus
7.1.a.1.1. Könnyű biológiai lebonthatóság

2. OSZLOP
7.1.a. A szimulációs vizsgálatokat (VII. 
melléklet, 7.2.1.2. - 7.2.1.4. pont) a 
bejegyeztetésre kötelezettnek kell javasolnia 
vagy az értékelhető tagállam illetékes 
hatósága követelheti meg a 39., 40. vagy 44. 
cikkel összhangban, amennyiben az I. 
melléklet szerint elvégzett vegyi 
anyagbiztonsági értékelés jelzi az anyag 
lebomlása további vizsgálatának 
szükségességét. A megfelelő vizsgálat(ok) 
kiválasztása a biztonság értékelésének 
eredményeitől függ.
7.1.a.1.1. A vizsgálatot nem kell elvégezni, 
ha az anyag szervetlen.

Er. en

Indokolás

A biológiai lebonthatóságra vonatkozó vizsgálat újbóli bevezetése az évi 1-10 tonna közé eső 
anyagok esetében összhangban azzal, amit a Bizottság előirányzott a javaslattervezetében. Ha 
ez a vizsgálat nem kerül újból bevezetésre, a nagyon nagy aggodalom kiváltásának egyik 
kulcsfontosságú jellemzője nem lesz értékelve a REACH alá tartozó anyagok kétharmadánál.  
A szóhasználat közvetlenül a VI. mellékletből került átvételre. Ha ez a módosítás átvételre 
kerül, a VI. melléklet megfelelő részét törölni kell.


