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MEGEGYEZÉSRE IRÁNYULÓ MÓDOSÍTÁSCSOMAG AZ ÁRUCIKKEKBEN EL
ŐFORDULÓ ANYAGOKRÓL
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Módosítás: 25
6. cikk

1. A termékek minden gyártója vagy import
őre bejegyzési dokumentációt nyújt be az 
Ügynökségnek a termékekben található
anyag tekintetében, ha az alábbi feltételek 
mindegyike teljesül:

(1) Az árucikkek minden gyártója vagy 
importőre bejegyzési dokumentációt nyújt be 
az Ügynökségnek a termékekben található
anyag tekintetében, ha az alábbi feltételek 
mindegyike teljesül:

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

a) az anyag gyártónként vagy import
őrönként összesen évi 1 tonnát meghaladó
mennyiségben van jelen az árucikkekben;
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(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 ésszer
űen előrelátható felhasználási feltételek 
mellett rendeltetésszerű. 

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

2. A termékek minden gyártója vagy import
őre a (3) bekezdéssel összhangban értesíti az 
Ügynökséget a termékekben található
anyagról, ha az alábbi feltételek mindegyike 
teljesül:

(2) Az árucikkek minden gyártója vagy 
importőre a (3) bekezdéssel összhangban 
értesíti az Ügynökséget az árucikkekben
található, a XIIIa. mellékletben felsorolt
anyagról, 

(a) az anyag gyártókként vagy import
őrönként összesen évi 1 tonnát meghaladó
mennyiségben van jelen a termékekben;

a) ha annak jelenléte meghaladja a 0,1 %-
os koncentrációs határértéket az 54. cikk 
d), e) és f) pontjaiban említett anyagokban;

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

(b) ha annak jelenléte meghaladja az 
1999/45/EK irányelvben meghatározott 
veszélyessé minősítő koncentrációs 
határértékeket minden egyéb anyagban.

(c) a gyártó vagy az importőr tisztában van 
azzal, vagy a gyártóval 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;

c) ha a gyártó vagy importőr nem tudja 
kizárni a humán vagy környezeti kitettséget 
az árucikk teljes élettartama alatt.

(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:

(3) Ha teljesülnek a (2) bekezdésben
található feltételek, a bejelentésnek az 
Ügynökség által a 108. cikkel összhangban 
meghatározott formában a következőkre kell 
kiterjednie:

(a) a gyártó vagy az importőr azonosítása és 
kapcsolattartási adatai;

a) a gyártó vagy az importőr azonosítása és 
kapcsolattartási adatai;

(b) a 18. cikk (1) bekezdésében említett 
bejegyzési szám(ok), ha rendelkezésre 
áll(nak);

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;

c) az anyag(ok) azonosítása a IV. melléklet 
2. szakaszának megfelelően;

(d) az anyag besorolása; d) az anyag besorolása; 
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(e) a termék felhasználásának 
(felhasználásainak) rövid leírása;

e) az árucikk felhasználásának 
(felhasználásainak) rövid leírása;

(f) az anyag mennyiségi tartománya, úgymint 
1−10 tonna, 10−100 tonna és így tovább.

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 gyártóinak vagy 
importőreinek, hogy e címmel összhangban 
jegyeztessék be a szóban forgó termékekben 
található és a (3) bekezdéssel összhangban 
bejelentett anyagot.

(4) Az Ügynökség hozhat olyan határozatot, 
amely előírja az árucikkek gyártóinak vagy 
importőreinek, hogy e címmel összhangban 
jegyeztessék be a szóban forgó árucikkben
található és a (3) bekezdéssel összhangban 
bejelentett anyagot.

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.

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

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

A (2) és (3) bekezdést azokra az 
árucikkekben megtalálható anyagokra kell 
alkalmazni, amelyek megfelelnek az 54. 
cikk kritériumainak, 3 hónappal azt követ
ően, hogy ezeket az anyagokat felvették a 
XIIIa. mellékletbe.

6a) Ha egy anyagot felvesznek a XIIIb. 
mellékletbe, az Ügynökség értesíti erről az 
ezen anyagot tartalmazó árucikkek
valamennyi gyártóját és importőrét. Az ezt 
az anyagot tartalmazó árucikkek gyártóira 
és importőreire az értesítés napjától 
számítva értelemszerűen ennek a 
rendeletnek a VII. címét kell alkalmazni.

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

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

Or. en

Indokolás

A 6. cikk tekintetében előterjesztett összes módosításra, és a 417. és 418. módosításra 
vonatkozik.
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Módosítás: 26
(20) preambulumbekezdés

(20) Mivel a termékek gyártóinak és import
őreinek felelősséget kell viselniük 
termékeikért, helyénvaló bejegyzési 
követelményt megszabni az olyan 
anyagoknál, amelyeket ezek a termékek
rendeltetésszerűen kibocsátanak. Olyan 
anyagok esetében, amelyeket a termékek 
valószínűsíthetően az emberi egészségre 
vagy a környezetre káros módon vagy 
mértékben bocsátanak ki, az Ügynökséget 
értesíteni kell, és fel kell hatalmazni arra, 
hogy előírhassa bejegyzési dokumentáció
benyújtását.

(20) Mivel az árucikkek gyártóinak és import
őreinek felelősséget kell viselniük 
árucikkeikért, helyénvaló bejegyzési 
követelményt megszabni az olyan 
anyagoknál, amelyeket ezek az árucikkek
rendeltetésszerűen kibocsátanak. Olyan 
anyagok esetében, amelyek megfelelnek az 
54. cikk kritériumainak, és ennek 
következtében felvételre kerültek az 
engedélyezési feltételeket teljesítő anyagok 
jegyzékébe (XIIIa. melléklet), az 
Ügynökséget értesíteni kell. Amint az 
anyagok felvételre kerültek az 
engedélyköteles anyagok jegyzékébe (XIIIb. 
melléklet), az engedélyezésre vonatkozó
rendelkezéseket alkalmazni kell ezen 
anyagok gyártóira és importőreire.

Or. en

Indokolás

A 126., 127. és 128. módosításra vonatkozik.


