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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 le nem bomló szerves szennyezőanyagokról szóló …/…/EK rendelet 
módosításáról 

Rendeletre irányuló javaslat (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

MEGEGYEZÉSRE IRÁNYULÓ MÓDOSÍTÁSCSOMAG A BEJEGYZÉSRŐL

Megegyezéses módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi

Módosítás: 19
11. cikk (1) bekezdés a) pont
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(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, és a 11a. cikk 
(1) kekezdésében megfogalmazott valamely 
kritériumnak megfelelő információkat, de 
legalább az V. mellékletben említett fizikai-
kémiai tulajdonságokat és bármely más 
rendelkezésre álló, jellemző fizikai-kémiai, 
toxikológiai és ökotoxikológiai 
tulajdonságokat, valamint egy nyilatkozatot 
arról, hogy az anyag vizsgálatára sor került 
a 11a. cikk c) és d) pontjában 
meghatározott kritériumokat illetően;

Or. en

Megegyezéses módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi

Módosítás: 20
11a. cikk (új)

11a. cikk

Kritériumok az 1 és 10 tonna közötti 
mennyiségben bejegyzett anyagok esetében, 
amelyekhez szükség van az V. mellékletben 
megjelölt információkra

(1) A gyártónként vagy importőrönként évi 
1 és 10 tonna közötti mennyiségben gyártott 
vagy behozott anyagok esetében a 9. cikk a) 
pontjában előírt technikai 
dokumentációnak csak akkor kell 
tartalmaznia az V. mellékletben 
meghatározott valamennyi információt, ha 
a gyártó vagy az importőr úgy véli, hogy az 
alábbi feltételek közül egy vagy több 
megvalósul:
a) az anyag új anyag (nem bevezetett 
anyag);

b) nem áll rendelkezésre információ az 
emberi egészséget vagy a környezet 
végpontjait illetően; 
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c) QSAR vagy egyéb nyilvánvaló bizonyíték 
utal arra, hogy az anyag vélhetően megfelel 
a  rákkeltő, mutagén vagy szaporodásra 
toxikus anyagok csoportjába való besorolás 
követelményeinek;

d) QSAR vagy egyéb nyilvánvaló bizonyíték 
utal arra, hogy az anyag vélhetően megfelel 
a XII. melléklet követelményeinek;

e) az anyag olyan széles körben 
felhasználható anyag, hogy nem lehet 
kizárni az expozíciót;
f) az anyagot önmagában, valamely 
készítményben vagy termékben forgalomba 
hozzák fogyasztói felhasználás céljából; 

(2) A 40. cikk (3a) bekezdése sérelme 
nélkül, az Ügynökségnek véletlenszerűen 
ellenőriznie kell az V. mellékletben 
meghatározott összes információt nem 
tartalmazó bejegyzési dokumentációk 
valódiságát, és ezáltal azt, hogy a gyártók 
illetve az importőrök helyesen alkalmazzák-
e az (1) bekezdés a)-f) pontjaiban 
meghatározott követelményeket. A 
véletlenszerű ellenőrzésnek legalább az 
ilyen dokumentációk 10 százalékára ki kell 
terjednie. A követelmények helyes 
alkalmazásának ellenőrzésekor az 
Ügynökségnek tekintetbe kell vennie 
minden, harmadik személyek vagy illetékes 
hatóságok által benyújtott információt.

(3) Amennyiben az ellenőrzés eredménye 
azt mutatja, hogy az (1) bekezdés a)-f) 
pontjait nem helyesen alkalmazták, az 
Ügynökségnek fel kell szólítania a bejelent
őt, hogy egy éven belül egészítse ki a 
bejelentési dokumentációt az V. 
mellékletben meghatározott valamennyi 
információval. Ha a bejelentő nem nyújtja 
be a kért kiegészítést a megadott határidőn 
belül, vissza kell vonni az anyagra 
vonatkozó bejelentését.
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Amennyiben bebizonyosodik egy 
követelményt helytelen alkalmazása, az 
ellenőrzés valamennyi költsége a bejelentőt 
terheli.

Or. en

Megegyezéses módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi

Módosítás: 21
5. cikk (4) bekezdés

4. Az engedély iránti kérelemmel egyidejűleg 
be kell fizetni az Ügynökség által 
megállapított díjat.

(4) Az engedély iránti kérelemmel egyidej
űleg be kell fizetni az Ügynökség által 
megállapított díjat. Nem kell díjat fizetni az 
olyan 1 és 10 tonna közötti mennyiségben 
gyártott anyagok bejegyzéséért, amelyek 
technikai dokumentációja tartalmazza az 
V. mellékletben előírt valamennyi 
információt.

Or. en

Megegyezéses módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi

Módosítás: 22
21. cikk (1) bekezdés

1. A 19. cikk e rendelet hatálybalépését 
követően 3 éven át nem alkalmazandó a 
következő anyagokra:

(1) A 19. cikk e rendelet hatálybalépését 
követően 3 éven át nem alkalmazandó a 
következő anyagokra:
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(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 
bevezetett anyagok, a perzisztens, 
bioakkumulatív és toxikus anyagok, az igen 
perzisztens és igen bioakkumulatív 
anyagok, illetve az 54. cikk értelmében 
ennek megfelelő hatású anyagok, 
amelyeket e rendelet hatálybalépését követ
ően legalább egyszer gyártónként vagy 
importőrönként legalább évi 1 tonna 
mennyiségben a Közösségben gyártanak 
vagy oda behoznak;

(b) olyan bevezetett anyagok, amelyeket e 
rendelet hatálybalépését követően legalább 
egyszer, gyártónként vagy importőrönként 
legalább évi 1000 tonna mennyiségben a 
Közösségben gyártanak vagy oda behoznak.

(b) olyan bevezetett anyagok, amelyeket e 
rendelet hatálybalépését követően legalább 
egyszer, gyártónként vagy importőrönként 
legalább évi 1000 tonna mennyiségben a 
Közösségben gyártanak vagy oda behoznak.

Or. en

Megegyezéses módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi

Módosítás: 23
23. cikk (3) bekezdés

3. A bejegyzés keretében legalább 10 évvel 
korábban benyújtott összefoglalásokat és 
alapvető vizsgálati összefoglalásokat az 
Ügynökség ingyenesen más bejegyeztetésre 
kötelezettek és potenciális bejegyeztetésre 
kötelezettek rendelkezésére bocsáthatja.

(3) A bejegyzés keretében legalább 10 évvel 
korábban benyújtott összefoglalásokat és 
alapvető vizsgálati összefoglalásokat az 
Ügynökség ingyenesen más bejegyeztetésre 
kötelezettek és potenciális bejegyeztetésre 
kötelezettek rendelkezésére bocsátja.

Or. en

Megegyezéses módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi

Módosítás: 24
V. melléklet 6. rész 1-2. oszlop (6.4.1.a) bekezdés (új)
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1. oszlop

6.4.1.a. In vitro emlőssejteken végzett 
citogenicitási vizsgálat

2. oszlop

(6.4.1.a) A vizsgálatot nem kell elvégezni:
- ha in vivo citogenicitási vizsgálat megfelel
ő adatai rendelkezésre állnak, vagy
- az anyag 1. vagy 3. kategóriájú
karcinogén anyagként ismert.

V. melléklet 7. rész 1-2. oszlop (7.1.1.a) bekezdés (új)

1. oszlop 2. oszlop

7.1.1 a. Algákon végzett növekedésgátlás-
vizsgálat

(7.1.1.a) A vizsgálatot nem kell elvégezni, 
ha:
- az anyag nagyon oldhatatlan (vízben való
oldhatóság < 10 μg/l); vagy

- az anyag valószínűleg nem halad 
keresztül a biológiai membránokon (MW > 
800 vagy molekulaátmérő > 15 Å).

V. melléklet 7. rész 1-2. oszlop (7.1.a) bekezdés (új)

1. oszlop 2. oszlop

7.1.a. Lebomlás (7.1.a) A szimulációs vizsgálatokra (VII. 
melléklet, 7.2.1.2 - 7.2.1.4) a javaslatot a 
bejegyzést kérő személynek kell benyújtani, 
illetve azt a 39., 40. és 44. cikkel 
összhangban az értékelő tagállam illetékes 
hatósága is kérheti, amennyiben az I. 
melléklet szerinti vegyi anyagbiztonsági 
értékelés azt jelzi, hogy szükséges az anyag 
lebomlásának további vizsgálata.  A 
megfelelő vizsgálatok megválasztása az 
anyagbiztonsági értékelés eredményétől 
függ.

7.1a.1. Biotikus

7.1a.1.1. Kész biológiai lebonthatóság (7.1a.1.1) A vizsgálatot nem kell elvégezni, 
ha az anyag nem szerves anyag.

Or. en



AM\580363HU.doc 7/6 PE 360.358v02-00

HU

Indokolás

Covers amendments 1103, 1104, 1105, 1106, 1110, 1111, 1112, 1113.


