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Guido Sacconi
A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), 
a Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, valamint az 1999/45/EK irányelv és a 
[környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról] szóló .../.../EK rendelet 
módosításáról.

A Tanács közös álláspontja (7524/2006 – C6-0267/2006 – 2003/0256(COD))

A Tanács közös álláspontja A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Philippe Busquin + Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + 
Dan Jørgensen + Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 51
(1) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(1) E rendelet célja az emberi egészség és a 
környezet magas szintű védelmének, 
valamint az önmagukban, készítményekben 
és árucikkekben lévő anyagok szabad 
mozgásának biztosítása, a versenyképesség 
és az innováció javítása mellett.

(1) E rendelet célja az emberi egészség és a 
környezet magas szintű védelmének, az 
önmagukban, készítményekben és 
árucikkekben lévő anyagok szabad 
mozgásának biztosítása, a fokozott 
átláthatóság és a nem állatokon végzett 
kísérletek előmozdítása, a versenyképesség 
és az innováció javítása mellett.

Or. en
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Indokolás

In line with Amendment 1 adopted in First Reading.

Linked to amendment of Article 1(1). These two objectives of this Regulation from the 
Commission Explanatory Memorandum have been deleted by the Council and should be re-
instated in view of the importance of both increased transparency and the promotion of non-
animal testing in this Regulation for all stakeholders and European citizens. (Busquin + 
Jørgensen + Oomen-Ruijten)

The Council added this recital to state the objectives of REACH, but forgot the objectives of 
increased transparency and the promotion of non-animal testing, as stated in the Explanatory 
Memorandum of the Commission proposal. (Lucas, Schlyter and Breyer)

Módosítás, előterjesztette: Amalia Sartori + Chris Davies + Alessandro Foglietta, Adriana 
Poli Bortone

Módosítás: 52
(4A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(4A) A REACH-et úgy kell megtervezni és 
alkalmazni, hogy elkerülhetővé váljon az 
európai kereskedelem és ipar 
versenyképességének gyengülése vagy a 
harmadik országokkal folytatott 
kereskedelem sérülése. A rendeletnek nem 
szabad követelményeket előírnia az Európai 
Unió kereskedelmi partnerei számára azon 
kívül, hogy e partnereknek meg kell 
felelniük a WTO rendelkezései értelmében 
már hatályos szabadkereskedelmi elveknek.

Or. en

Indokolás

Successful First Reading amendment intended to promote the competitiveness of the 
European industry. (Davies)

Intended to preserve the competitiveness of the products of European undertakings against 
imports from third countries. Retabling of Amendment 416 from first reading. (Foglietta & 
Poli Bortone)
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Módosítás, előterjesztette: Frédérique Ries, Chris Davies

Módosítás: 53
(7) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(7) A belső piac egységének megőrzése, 
valamint az emberi egészség – különösen a 
munkavállalók egészsége – és a környezet 
magas szintű védelme érdekében 
gondoskodni kell arról, hogy az anyagok 
közösségbeli gyártása akkor is a közösségi 
jognak megfelelően történjen, ha az adott 
anyagokat exportálják.

(7) A belső piac egységének megőrzése, 
valamint az emberi egészség – különösen a 
munkavállalók és a veszélyeztetett populáció 
egészsége – és a környezet magas szintű 
védelme érdekében gondoskodni kell arról, 
hogy a Közösségben gyártott és forgalomba 
hozott valamennyi anyag gyártása akkor is 
a közösségi jognak megfelelően történjen, ha 
az adott anyagokat exportálják.

Or. en

Indokolás

The standard of protection of people’s health must be set to include both those most exposed 
(workers) and those most vulnerable. Re-tabling of original Parliament amendment 6. 

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Módosítás: 54
(7) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(7) A belső piac egységének megőrzése, 
valamint az emberi egészség – különösen a 
munkavállalók egészsége – és a környezet
magas szintű védelme érdekében 
gondoskodni kell arról, hogy az anyagok
közösségbeli gyártása akkor is a közösségi 
jognak megfelelően történjen, ha az adott 
anyagokat exportálják. 

(7) A belső piac egységének megőrzése, 
valamint a környezet és az emberi egészség 
– különösen a munkavállalók és a 
veszélyeztetett populáció egészsége – magas 
szintű védelme érdekében gondoskodni kell 
arról, hogy valamennyi anyag közösségbeli 
gyártása akkor is a közösségi jognak 
megfelelően történjen, ha az adott anyagokat 
exportálják.

Or. en

(Amendment 6 - first reading)

Indokolás

The standard of protection of human health must be set to include those parts of the 
population that are particularly vulnerable to chemical exposure.
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Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 55
(7) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(7) A belső piac egységének megőrzése, 
valamint az emberi egészség – különösen a 
munkavállalók egészsége – és a környezet
magas szintű védelme érdekében 
gondoskodni kell arról, hogy az anyagok 
közösségbeli gyártása akkor is a közösségi 
jognak megfelelően történjen, ha az adott 
anyagokat exportálják.

(7) A belső piac egységének megőrzése, 
valamint a környezet és az emberi egészség 
– különösen a munkavállalók és a 
veszélyeztetett populáció egészsége –magas 
szintű védelme érdekében gondoskodni kell 
arról, hogy az anyagok közösségbeli 
gyártása vagy forgalomba hozatala akkor is 
a közösségi jognak megfelelően történjen, ha 
az adott anyagokat exportálják.

Or. en

Indokolás

The standard of protection of human health must be set to include both those most exposed 
(workers) and those most vulnerable. EP amendment 6 is re-tabled.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Módosítás: 56
(9) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(9) A Közösségben a vegyi anyagok 
tekintetében irányadó négy legfontosabb jogi 
eszköz (a veszélyes anyagok osztályba 
sorolására, csomagolására és címkézésére 
vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 
szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi 
irányelv, az egyes veszélyes anyagok és 
készítmények forgalomba hozatalának és
felhasználásának korlátozásaira vonatkozó
tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről
szóló, 1976. július 27-i 76/769/EGK tanácsi 
irányelv, a tagállamoknak a veszélyes 
készítmények osztályba sorolására, 
csomagolására és címkézésére vonatkozó 

(9) A Közösségben a vegyi anyagok 
tekintetében irányadó négy legfontosabb jogi 
eszköz (a veszélyes anyagok osztályba 
sorolására, csomagolására és címkézésére 
vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 
szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi 
irányelv, az egyes veszélyes anyagok és 
készítmények forgalomba hozatalának és 
felhasználásának korlátozásaira vonatkozó 
tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 
szóló, 1976. július 27-i 76/769/EGK tanácsi 
irányelv, a tagállamoknak a veszélyes 
készítmények osztályba sorolására, 
csomagolására és címkézésére vonatkozó 
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törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseinek közelítéséről szóló, 1999.
május 31-i 1999/45/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv és a létező anyagok
kockázatainak értékeléséről és ellenőrzéséről 
szóló, 1993. március 23-i 793/93/EGK
tanácsi rendelet számos problémát tárt fel a 
vegyi anyagokra vonatkozó közösségi
jogszabályok működésében, ami a 
tagállamok törvényi, rendeleti és
közigazgatási rendelkezései közötti 
eltérésekhez vezet, és így közvetlenül érinti
a belső piac működését e területen, valamint 
feltárta, hogy további intézkedések 
szükségesek a közegészség és a környezet –
az elővigyázatosság elve szerinti – védelme
érdekében.

törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseinek közelítéséről szóló, 1999. 
május 31-i 1999/45/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv és a létező anyagok 
kockázatainak értékeléséről és ellenőrzéséről 
szóló, 1993. március 23-i 793/93/EGK 
tanácsi rendelet számos problémát tárt fel a 
vegyi anyagokra vonatkozó közösségi 
jogszabályok működésében, ami a 
tagállamok törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezései közötti 
eltérésekhez vezet, és így közvetlenül érinti 
a belső piac működését e területen, valamint 
feltárta a közegészség és a környezet
elővigyázatos módon történő – védelmének 
hiányát.

Or. en

(Amendment 7 - first reading)

Indokolás

There should be recognition that REACH is filling the gaps in knowledge related to the 
protection of public health and the environment.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 57
(11) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(11) A megvalósíthatóság biztosítása és a 
hulladék hasznosítására és 
újrafeldolgozására vonatkozó ösztönzők 
fenntartása érdekében a hulladékokat nem 
kell az e rendelet szerinti anyagoknak, 
készítményeknek vagy árucikkeknek 
tekinteni.

(11) A megvalósíthatóság biztosítása és a 
hulladék hasznosítására és 
újrafeldolgozására vonatkozó ösztönzők 
fenntartása érdekében a hulladékokat és a 
másodlagos nyersanyagokat nem kell az e 
rendelet szerinti anyagoknak, 
készítményeknek vagy árucikkeknek 
tekinteni. A hulladékokból és a másodlagos 
nyersanyagként vagy az újrafeldolgozási 
műveletekben energiaforrásként felhasznált 
anyagokból történő érték-előállítás 
(„valorizáció”) hozzájárul az EU 
fenntartható fejlődésre irányuló 
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célkitűzéséhez, ez a rendelet pedig nem 
vezet be olyan követelményeket, amelyek 
csökkentik az ilyen hasznosításra és 
újrafeldolgozására vonatkozó ösztönzőket.

Or. de

Indokolás

This amendment corresponds to Amendment 424 adopted at first reading in combination with 
Recital 11 of the common position. It is intended on the one hand to take into account the 
current discussions in the field of waste concerning secondary raw materials and, on the 
other hand, to provide additional incentives for recycling of waste in the interests of 
sustainable development.

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi + Ria 
Oomen-Ruijten

Módosítás: 58
(11A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(11a) A forráshatékonyság és a 
fenntarthatóság érdekében a gyártást, a 
feldolgozást követő újrafeldolgozásból 
eredő másodlagos nyersanyagokat, illetve 
az elhasználódott hulladékot ki kell zárni a 
rendelet hatálya alól. A másodlagos 
nyersanyagként felhasznált anyagokból 
történő érték-előállítás („valorizáció”) 
hozzájárul az EU fenntartható fejlődésre 
irányuló célkitűzéséhez, e rendeletnek 
pedig nem szabad olyan követelményeket 
bevezetnie, amelyek csökkentik az ilyen 
hasznosításra és újrafeldolgozására 
vonatkozó ösztönzőket.

Or. en

Indokolás

Considering secondary raw materials in the scope of REACH could seriously hamper 
recycling and recovery and thereby increase the need for non-renewable resources. It should 
be made clear that recycling and resource efficiency is in no way discouraged by REACH. 
(Grossetête, Laperrouze & Prodi)
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Amendment 424 from first reading. Incorporating secondary raw materials into the REACH 
system could substantially hamper the closure of materials cycles and consequently inevitably 
increase demand for primary resources. It is necessary to ensure that REACH in no way 
hampers recycling or resource efficiency. (Oomen-Ruijten)

Módosítás, előterjesztette: Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás: 59
(11A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(11a) A megvalósíthatóság érdekében a 
másodlagos nyersanyagként vagy 
energiaforrásként felhasznált hulladékokat 
vagy anyagokat ki kell zárni a rendelet 
hatálya alól. A másodlagos nyersanyagként 
vagy energiaforrásként felhasznált 
hulladékokból vagy anyagokból történő 
érték-előállítás („valorizáció”) hozzájárul 
az Európai Unió fenntartható fejlődésre 
irányuló célkitűzéséhez, e rendeletnek 
pedig nem szabad olyan követelményeket 
bevezetnie, amelyek csökkentik az ilyen 
hasznosításra és újrafeldolgozására 
vonatkozó ösztönzőket.

Or. en

Indokolás

Reinstates amendment 424 as adopted in first reading.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 60
(11A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(11a) Az e rendelettel létrehozandó új 
rendszer célkitűzése az, hogy a 
legveszélyesebb anyagokat prioritásként 
kezelje. A veszély- és kockázatértékelésben
figyelembe kell venni az anyagok által a 
veszélyeztetett populációra gyakorolt 
hatásokat is.
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Or. en

Indokolás

In order to protect future generations, the standard of protection of human health must 
include those most vulnerable to the health effects of man-made chemicals. This re-tables EP 
amendment 9.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Módosítás: 61
(11A) PREAMBULUMBEKEZDÉS1 A (új)

 (11a) Az e rendelettel létrehozandó új 
rendszer célkitűzése az, hogy a 
legveszélyesebb anyagokat prioritásként 
kezelje. A veszély- és kockázatértékelésben 
figyelembe kell venni az anyagok által a 
magzati fejlődésre, valamint a nők és 
gyermekek egészségére gyakorolt hatásokat 
is.

Or. en

(Amendment 9 - first reading)

Indokolás

In order to protect future generations, the standard of protection of human health must 
include those must vulnerable to the health effects of man-made chemicals.

Módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi

Módosítás: 62
(12) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(12) Az e rendelettel létrehozandó új 
rendszer egyik fontos célkitűzése annak 
ösztönzése és egyes esetekben biztosítása, 
hogy a veszélyes anyagokat a jövőben 
kevésbé veszélyes anyagokkal vagy 
technológiákkal helyettesítsék, amennyiben 
megfelelő, gazdaságilag és műszakilag 
megvalósítható alternatívák állnak 

(12) Az e rendelettel létrehozandó új 
rendszer egyik fontos célkitűzése annak 
biztosítása, hogy a veszélyes anyagokat a 
jövőben kevésbé veszélyes anyagokkal vagy 
technológiákkal helyettesítsék, amennyiben 
megfelelő, gazdaságilag és műszakilag 
megvalósítható alternatívák állnak 
rendelkezésre. Ez a rendelet nem érinti a 
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rendelkezésre. Ez a rendelet nem érinti a 
munkavállalók védelméről és a 
környezetvédelemről szóló irányelvek, 
különösen a munkájuk során rákkeltő 
anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos 
kockázatoknak kitett munkavállalók 
védelméről szóló, 2004. április 29-i 
2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (hatodik egyedi irányelv a 
89/391/EGK tanácsi irányelv 16. cikkének 
(1) bekezdése értelmében, valamint a 
munkájuk során vegyi anyagokkal 
kapcsolatos kockázatoknak kitett 
munkavállalók egészségének és 
biztonságának védelméről szóló tanácsi 
irányelv (tizennegyedik egyedi irányelv a 
89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) 
bekezdése értelmében) alkalmazását, amely 
előírja a munkáltatók számára, hogy –
amennyiben műszakilag lehetséges – a 
veszélyes anyagokat küszöböljék ki vagy 
helyettesítsék kevésbé veszélyes 
anyagokkal.

munkavállalók védelméről és a 
környezetvédelemről szóló irányelvek, 
különösen a munkájuk során rákkeltő 
anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos 
kockázatoknak kitett munkavállalók 
védelméről szóló, 2004. április 29-i 
2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (hatodik egyedi irányelv a 
89/391/EGK tanácsi irányelv 16. cikkének 
(1) bekezdése értelmében, valamint a 
munkájuk során vegyi anyagokkal 
kapcsolatos kockázatoknak kitett 
munkavállalók egészségének és 
biztonságának védelméről szóló tanácsi 
irányelv (tizennegyedik egyedi irányelv a 
89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) 
bekezdése értelmében) alkalmazását, amely 
előírja a munkáltatók számára, hogy –
amennyiben műszakilag lehetséges – a 
veszélyes anyagokat küszöböljék ki vagy 
helyettesítsék kevésbé veszélyes 
anyagokkal.

Or. en

(Amendment 8 - first reading)

Indokolás

The principle of substitution ought to be an important element in REACH.

Módosítás, előterjesztette: Frédérique Ries, Chris Davies

Módosítás: 63
(12A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(12a.) Az e rendelettel létrehozandó új 
rendszer célkitűzése az, hogy a 
legveszélyesebb anyagokat prioritásként 
kezelje. A veszély- és kockázatértékelésben 
figyelembe kell venni az anyagok által a 
veszélyeztetett populációra gyakorolt 
hatásokat is.
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Or. en

Indokolás

In order to protect future generations, the standard of protection of people's health must be 
set to include those most vulnerable. This re-tables EP amendment 9.

Módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi

Módosítás: 64
(18) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(18) Az engedélyezési rendelkezések célja a 
belső piac megfelelő működésének a 
biztosítása a különösen veszélyes 
anyagokból eredő kockázatok megfelelő
ellenőrzése mellett. A Bizottság kizárólag
akkor adhat ki forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyt, amennyiben az 
ilyen anyagok felhasználásából eredő 
kockázatokat – amennyiben lehetséges –
megfelelően ellenőrzik, vagy ha 
felhasználásuk társadalmi-gazdasági
indokokkal igazolható és nem állnak
rendelkezésre megfelelő, gazdaságilag és
műszakilag kivitelezhető alternatívák.

(18) Az engedélyezési rendelkezések 
határozott időtartamra szóló forgalomba 
hozatali és felhasználási engedélyeket írnak 
elő a különösen veszélyes anyagok 
vonatkozásában, amelyekre a Bizottság 
akkor ad ki engedélyt, amennyiben nem 
léteznek megfelelő, gazdaságilag és 
műszakilag kivitelezhető alternatívák, 
amennyiben az ilyen anyagok felhasználása 
társadalmi-gazdasági indokokkal igazolható
és amennyiben az ilyen anyagok 
felhasználásából eredő kockázatokat 
megfelelően ellenőrzik.

Or. en

(Amendment 15 - first reading)

Indokolás

It is important for the principle of substitution to be linked to the granting of authorisation.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies, Lena Ek

Módosítás: 65
(18) PREAMBULUMBEKEZDÉS8

(18) Az engedélyezési rendelkezések célja a 
belső piac megfelelő működésének a 
biztosítása a különösen veszélyes 
anyagokból eredő kockázatok megfelelő 

(18) Az engedélyezési rendelkezések célja a 
belső piac megfelelő működésének a 
biztosítása. A Bizottság kizárólag akkor 
adhat ki forgalomba hozatali és felhasználási 
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ellenőrzése mellett. A Bizottság kizárólag 
akkor adhat ki forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyt, amennyiben az 
ilyen anyagok felhasználásából eredő 
kockázatokat – amennyiben lehetséges –
megfelelően ellenőrzik, vagy ha 
felhasználásuk társadalmi-gazdasági 
indokokkal igazolható és nem állnak 
rendelkezésre megfelelő, gazdaságilag és 
műszakilag kivitelezhető alternatívák.

engedélyt, amennyiben az ilyen anyagok 
felhasználásából eredő kockázatokat –
amennyiben lehetséges – megfelelően 
ellenőrzik, és ha felhasználásuk társadalmi-
gazdasági indokokkal igazolható és nem 
állnak rendelkezésre megfelelő, gazdaságilag 
és műszakilag kivitelezhető alternatívák.

Or. en

Indokolás

This amendment clarifies that the eventual replacement of dangerous chemicals is the aim of 
authorisation. Linked to the amendment to Article 52. EP amendment 15 is re-tabled.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Módosítás: 66
(31) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(31) A tagállamoknak, az Ügynökségnek és 
valamennyi érdekelt félnek teljes mértékben
figyelembe kell vennie a REACH 
végrehajtási projektek eredményeit, különös 
tekintettel a természetben előforduló 
anyagok regisztrálására.

(31) A tagállamoknak, az Ügynökségnek és 
valamennyi érdekelt félnek teljes mértékben
figyelembe kell vennie a REACH 
végrehajtási projektek eredményeit, különös 
tekintettel a természetben előforduló 
anyagok regisztrálására, mivel a 
természetben előforduló anyagok bonyolult 
és változó összetétele az információs 
követelmények kiigazítását teheti 
szükségessé.

Or. en

(New amendment - Rule 62(2)(c) 

Indokolás

It should be specified that the particular nature of natural substances might require an 
adaptation of the information requirements.
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Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, 
Olajos Péter, Avril Doyle + Amalia Sartori + Ria Oomen-Ruijten + Alessandro Foglietta, 

Adriana Poli Bortone + Chris Davies + Lena Ek

Módosítás: 67
(35A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(35a) A KKV-k különleges körülményeinek 
ismeretében a tagállamoknak olyan 
intézkedéseket kell elfogadniuk, amelyek 
értelmében az ilyen vállalkozásoknak 
különös segítséget nyújtanak az e rendelet 
alapján megkövetelt információk 
begyűjtéséhez szükséges vizsgálatok
elvégzésében.

Or. en

Indokolás

It is important to take the needs of SMEs into account by providing special support to them. 
(Wijkman & others + Oomen-Ruijten)

Corresponds with Amendment 21 adopted in first reading.(Oomen-Ruijten)

It is important to provide the appropriate assistance measures, particularly to SMEs, to 
facilitate the implementation of this regulation. Amendment 363 at first reading. (Foglietta & 
Poli Bortone)

Successful First Reading amendment. (Davies)

SMEs require special assistance. Identical to first reading amendment 363. (Ek)

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek + Chris Davies + Ria Oomen-Ruijten + Alessandro 
Foglietta, Adriana Poli Bortone

Módosítás: 68
(35B.) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(35b) A vállalkozások – és különösen a 
KKV-k – abban való segítése érdekében, 
hogy megfeleljenek e rendelet 
követelményeinek, a tagállamoknak – a 
Bizottsággal együttműködve – általános 
támogatási hálózatot kell létrehozniuk.
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Or. en

Indokolás

SMEs require special assistance. Identical to first reading amendment 22.(Ek)

Successful First Reading amendment. (Davies)

Corresponds to amendment 22 adopted in first reading. Self explanatory. (Oomen-Ruijten)

Reinstates Amendment 22 at first reading in order to help SMEs to cope with the challenge of 
implementing the regulation. (Foglietta & Poli Bortone)

Módosítás, előterjesztette: Amalia Sartori + Frieda Brepoels, Anders Wijkman + Caroline 
Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + Alessandro Foglietta, Adriana Poli 

Bortone

Módosítás: 69
(43A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(43a) A nem állatokon végzett kísérletek 
előmozdítása érdekében a Bizottságnak, a 
tagállamoknak és az iparágnak több forrást 
kell kiosztaniuk a nem állatokon végzett 
kísérletek kifejlesztésére, validálására és 
elfogadására. Erre a célra az
Ügynökségnek fizetett díjak egy részét kell 
szétosztani.

Or. en

Indokolás

In order to achieve the objective of this Regulation to promote non-animal testing, it is 
necessary to make available more resources for the development, validation and acceptance 
of non-animal test methods that can be used to meet the information requirements of this 
Regulation. Amendment first reading 25. (Brepoels & Wijkman)

The use of non-animal tests is preferable from both an ethical and a scientific view. To 
promote non-animal testing to meet the information requirements of this Regulation, it is 
necessary to make available more resources for the development, validation and acceptance 
of non-animal test methods. (Lucas & others)

Efforts to phase out tests on animals can be effective only by means of research into and 
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development of alternative methodologies. Reinstates Amendment 25 at first reading. 
(Foglietta & Poli Bortone)

Módosítás, előterjesztette: Amalia Sartori

Módosítás: 71
(46A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(46a) Ha egy gerinces állatokon végzett 
kísérletekkel járó vizsgálat vagy egy, az 
állatokon végzett kísérleteket 
megakadályozható egyéb vizsgálat 
jogtulajdonosa nem bocsátja a vizsgálatot 
az Ügynökség és/vagy más potenciális 
regisztrálók rendelkezésére, nem szabad 
lehetővé tenni számára az anyag 
regisztrálását.

Or. en

Indokolás

Amendment 28 in first reading.

Módosítás, előterjesztette: Amalia Sartori

Módosítás: 72
(50A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(50a) Ha egy potenciális regisztráló és/vagy
a SIEF egy résztvevője nem fizeti meg egy 
gerinces állatokon végzett kísérletekkel járó 
vizsgálat vagy egy, az állatokon végzett 
kísérleteket megakadályozható egyéb 
vizsgálat költségeinek ráeső részét, nem 
szabad lehetővé tenni számára az anyag 
regisztrálását.

Or. en
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Indokolás

Amendment 27 in first reading.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies + Amalia Sartori

Módosítás: 73
(51A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(51a) Ha – akár magának az anyagnak, 
akár egy készítményben lévő anyagnak – a
gyártója vagy importőre nem óhajt 
regisztrációt benyújtani egy anyagra, 
megfelelően értesítenie kell az Ügynökséget 
és továbbfelhasználóit.

Or. en

Indokolás

Successful First Reading amendment 34. Communication of non-registration is important to 
inform downstream users about the withdrawal of certain substances from the market. 
(Davies)

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi + Chris Davies + Marie-Noëlle 
Lienemann, Anne Ferreira

Módosítás: 74
(51A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(51a) A kockázati kommunikáció
létfontosságú része az emberek arról való 
tájékoztatásával és a részükre történő 
tanácsadással kapcsolatos folyamatnak, 
hogy miként kezelhetik a potenciális 
kockázatokat és így arról, hogy hogyan 
használhatnak egy anyagot vagy egy 
készítményt biztonságosan és hatékonyan. 
A kockázati kommunikáció azt teszi 
szükségessé, hogy a gyártó megértse a 
felhasználók tájékoztatási igényeit, 
valamint hogy ezt követően tájékoztatást, 
tanácsot és segítséget nyújtson az anyag 
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vagy készítmény végfelhasználó általi 
biztonságos használatának támogatása 
érdekében. A fogyasztók az általuk használt 
anyagok és készítmények ismeretére 
vonatkozó jogának kielégítése érdekében 
létre kell hozni egy megfelelő, 
kockázatalapú kommunikációs rendszert, 
beleértve a például honlapok és oktatási 
kampányok alkalmazásával történő 
kiegészítő információk nyújtását. Ez tovább
fokozza az anyagok és készítmények 
biztonságos felhasználását és az azokba 
vetett bizalmat. Egy ilyen rendszer értékes 
lesz a fogyasztói szervezetek számára, 
amikor olyan keretet alakítanak ki, amely a 
REACH-en keresztül a fogyasztók valós 
aggályaival foglalkozik, és értékes lesz az 
ipar számára is a vegyi anyagokat 
tartalmazó anyagok és készítmények 
felhasználásával kapcsolatos fogyasztói 
bizalom kiépítése során.

Or. en

Indokolás

Corresponds to Amendment 30 First Reading. 
An appropriate and consistent communication system based on risk will provide consumers 
with the necessary information and advice to enable them to manage their risk safely and 
effectively when using a substance or preparation. (Oomen-Ruijten & Prodi)

Successful First Reading amendment. (Davies)

Linked to the amendment to Recital 21. An appropriate and consistent communication system 
based on risk will provide consumers with the necessary information and advice to enable 
them to manage safely and effectively the risks involved in using a substance or preparation.
Tabling of Amendment 30 at first reading. (Lienemann & Ferreira)

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund + Lena Ek + Urszula Krupa

Módosítás: 75
(54) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(54) A továbbfelhasználók által elvégzendő 
kémiai biztonsági értékelések végrehajtására
vonatkozó követelményeket szintén 
részletesen meg kell határozni annak 
érdekében, hogy e felhasználók eleget 
tudjanak tenni kötelezettségeiknek. Ezeket a 
követelményeket kizárólag abban az 
esetben kell alkalmazni, ha valamely anyag 
vagy készítmény összmennyisége az 1 tonnát 
meghaladja. A továbbfelhasználónak 
azonban minden esetben meg kell vizsgálnia 
a felhasználást, valamint megfelelő 
kockázatkezelési intézkedéseket kell 
meghatároznia és alkalmaznia. A 
továbbfelhasználóknak a felhasználásra 
vonatkozóan bizonyos alapvető 
információkat közölniük kell az 
Ügynökséggel.

(54) A továbbfelhasználók által elvégzendő 
kémiai biztonsági értékelések végrehajtására
vonatkozó követelményeket szintén 
részletesen meg kell határozni annak 
érdekében, hogy e felhasználók eleget 
tudjanak tenni kötelezettségeiknek. A 
továbbfelhasználónak azonban minden 
esetben meg kell vizsgálnia a felhasználást, 
valamint megfelelő kockázatkezelési 
intézkedéseket kell meghatároznia és 
alkalmaznia. A továbbfelhasználóknak az 
ellátási lánc/életciklus adott pontján az 
anyag vagy készítmény felhasználója 
számára leghatékonyabb és legmegfelelőbb 
eszközökkel jelenteniük kell a kémiai 
biztonsági értékelésben kiemelt 
kockázatokat és tanácsot kell nyújtaniuk a 
fogyasztók számára a biztonságos 
felhasználásra vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

This amendment ensures a fast and efficient flow of information in the supply chain and safe 
handling of articles for consumers and users, including those using substances in the 
workplace. The relevant part of EP amendment 33 is re-tabled.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Módosítás: 76
(54) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(54) A továbbfelhasználók által elvégzendő 
kémiai biztonsági értékelések végrehajtására
vonatkozó követelményeket szintén 
részletesen meg kell határozni annak 
érdekében, hogy e felhasználók eleget 
tudjanak tenni kötelezettségeiknek. Ezeket a 
követelményeket kizárólag abban az 
esetben kell alkalmazni, ha valamely anyag 
vagy készítmény összmennyisége az 1 tonnát 
meghaladja. A továbbfelhasználónak 
azonban minden esetben meg kell vizsgálnia 
a felhasználást, valamint megfelelő 

(54) A továbbfelhasználók által elvégzendő 
kémiai biztonsági értékelések végrehajtására
vonatkozó követelményeket szintén 
részletesen meg kell határozni annak 
érdekében, hogy e felhasználók eleget 
tudjanak tenni kötelezettségeiknek. A 
továbbfelhasználónak minden esetben meg 
kell vizsgálnia a felhasználást, valamint 
megfelelő kockázatkezelési intézkedéseket 
kell meghatároznia és alkalmaznia. A 
továbbfelhasználóknak az ellátási 
lánc/életciklus adott pontján az anyag vagy 
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kockázatkezelési intézkedéseket kell 
meghatároznia és alkalmaznia. A 
továbbfelhasználóknak a felhasználásra 
vonatkozóan bizonyos alapvető 
információkat közölniük kell az 
Ügynökséggel.

készítmény felhasználója számára 
leghatékonyabb és legmegfelelőbb 
eszközökkel jelenteniük kell a kémiai
biztonsági értékelésben kiemelt 
kockázatokat és tanácsot kell nyújtaniuk a 
fogyasztók számára a biztonságos 
felhasználásra vonatkozóan. A 
továbbfelhasználóknak a felhasználásra 
vonatkozóan bizonyos alapvető
információkat közölniük kell az 
Ügynökséggel.

Or. en

(New amendment - Rule 62(2)(c), and  amendment 33 - first reading)

(Linked to paragraph 36(4)(c))

Indokolás

A threshold for the chemical safety report (CSR) of downstream users would create a 
perverse incentive for manufacturers to exclude uses below 1 tonne from their CSR, as it 
would not result in any obligations for downstream users. This creates a serious loophole 
with regard to safety information for small uses. 

This amendment furthermore reflects the duty of downstream users to inform the supply chain 
as well as consumers.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + 
Frieda Brepoels, Anders Wijkman + Dan Jørgensen

Módosítás: 77
(58A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(58a) Az állatokon végzett kísérletek 
megelőzése és a költségkímélés érdekében 
az Európai Alternatív Vizsgálati Módszerek 
Jóváhagyásával Foglalkozó Központtal 
(ECVAM) kell konzultálni a gerinces 
állatokon végzett kísérletekkel járó 
javaslatok vizsgálatakor.

Or. en
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(Amendment 37 - first reading)

Indokolás

ECVAM is the EU's leading institution on alternative test methods. As new alternative test 
methods are constantly being developed, ECVAM should be consulted on testing proposals on 
vertebrate animals to ensure that the latest knowledge is made use of. (Lucas & others)

In view of ongoing developments in the field of alternative test methods, the Agency should 
consult experts with up-to-date knowledge, experience and information on alternative tests. 
Amendment first reading 37. (Brepoels & Wijkman + Jørgensen)

Módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi

Módosítás: 78
(63) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(63) Az emberi egészség – többek között az 
érintett emberi populációkra és esetleg 
bizonyos veszélyeztetett alpopulációkra 
tekintettel –, valamint a környezet 
megfelelően magas szintű védelmének 
biztosítása érdekében – az elővigyázatosság
elvével összhangban – különös figyelmet 
kell fordítani a különösen veszélyes 
anyagokra. Engedélyt abban az esetben 
lehet megadni, ha az engedélyt kérelmező 
természetes vagy jogi személy az 
engedélyező hatóság felé igazolja, hogy az 
anyag használatából eredő, az emberi 
egészséget és a környezetet érintő 
veszélyeket megfelelően ellenőrzik. Egyéb 
esetekben a felhasználást akkor is lehet 
engedélyezni, ha igazolható, hogy az anyag 
felhasználásából származó társadalmi-
gazdasági haszon meghaladja a 
felhasználással járó kockázatokat, és nem 
állnak rendelkezésre gazdaságilag és 
műszakilag kivitelezhető, alkalmas 
alternatív anyagok vagy technológiák. A
belső piac megfelelő működésére 
figyelemmel helyénvaló,hogy az 
engedélyező hatóság a Bizottság legyen.

(63) Az emberi egészség – különösen a 
veszélyeztetett populációk egészsége –, 
valamint a környezet megfelelően magas 
szintű védelmének biztosítása érdekében  
elővigyázatosan kell kezelni a különösen 
veszélyes jellemzőkkel bíró anyagokat és 
azokat csak akkor szabad engedélyezni, ha 
az azokat felhasználó vállalkozások az 
engedélyező hatóság felé igazolják,, hogy 
nincsenek megfelelő alternatív anyagok 
vagy technológiák, hogy az anyag 
felhasználásából a társadalom számára 
eredő előnyök ellensúlyozzák a 
felhasználással kapcsolatos kockázatokat, 
valamint hogy a kockázatokat megfelelően 
ellenőrzik. Az engedélyező hatóság ezután a 
vállalkozások által benyújtott kérelmek 
alapján lefolytatott engedélyezési eljáráson 
keresztül igazolja, hogy ezek a 
követelmények teljesültek. Mivel az 
engedélyeknek az egész belső piacon magas 
védelmi szintet kell biztosítaniuk, 
helyénvaló, hogy az engedélyező hatóság a 
Bizottság legyen.

Or. en
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(Amendment 41 - first reading)

Indokolás

Very high-risk substances shall be replaced, whenever possible, with other, safer, ones and, 
when used, the socio-economic benefits shall be taken into account and the risk ‘adequately 
controlled’.

Specific attention needs to be paid to vulnerable populations in authorisation.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies + Lena Ek

Módosítás: 79
(63) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(63) Az emberi egészség – többek között az 
érintett emberi populációkra és esetleg 
bizonyos veszélyeztetett alpopulációkra 
tekintettel –, valamint a környezet 
megfelelően magas szintű védelmének 
biztosítása érdekében – az elővigyázatosság 
elvével összhangban – különös figyelmet 
kell fordítani a különösen veszélyes 
anyagokra. Engedélyt abban az esetben lehet 
megadni, ha az engedélyt kérelmező 
természetes vagy jogi személy az 
engedélyező hatóság felé igazolja, hogy az 
anyag használatából eredő, az emberi 
egészséget és a környezetet érintő 
veszélyeket megfelelően ellenőrzik. Egyéb 
esetekben a felhasználást akkor is lehet 
engedélyezni, ha igazolható, hogy az anyag 
felhasználásából származó társadalmi-
gazdasági haszon meghaladja a 
felhasználással járó kockázatokat, és nem 
állnak rendelkezésre gazdaságilag és 
műszakilag kivitelezhető, alkalmas 
alternatív anyagok vagy technológiák. A 
belső piac megfelelő működésére 
figyelemmel helyénvaló,hogy az 
engedélyező hatóság a Bizottság legyen.

(63) Az emberi egészség – többek között az 
érintett emberi populációkra és esetleg 
bizonyos veszélyeztetett alpopulációkra 
tekintettel –, valamint a környezet 
megfelelően magas szintű védelmének 
biztosítása érdekében – az elővigyázatosság 
elvével összhangban – különös figyelmet 
kell fordítani a különösen veszélyes 
anyagokra. Engedélyt abban az esetben lehet 
megadni, ha az engedélyt kérelmező 
természetes vagy jogi személy az 
engedélyező hatóság felé igazolja, hogy 
nincsenek megfelelő alternatív anyagok 
vagy technológiák, hogy az anyag 
felhasználásából a társadalom számára 
eredő előnyök ellensúlyozzák a 
felhasználással kapcsolatos kockázatokat, 
valamint hogy a kockázatokat megfelelően 
ellenőrzik. A belső piac megfelelő 
működésére figyelemmel helyénvaló,hogy az 
engedélyező hatóság a Bizottság legyen.

Or. en
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Indokolás

Proactive companies investing in safer solutions are currently disadvantaged on the market. 
The availability of suitable safer alternatives should always be looked at first, thus improving 
the competitiveness, innovation and replacement of dangerous chemicals. The relevant part of 
EP amendment 41 is re-tabled.

Módosítás, előterjesztette: Frédérique Ries, Chris Davies

Módosítás: 80
(63) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(63) Az emberi egészség – többek között az 
érintett emberi populációkra és esetleg 
bizonyos veszélyeztetett alpopulációkra 
tekintettel –, valamint a környezet 
megfelelően magas szintű védelmének 
biztosítása érdekében – az elővigyázatosság 
elvével összhangban – különös figyelmet 
kell fordítani a különösen veszélyes 
anyagokra. Engedélyt abban az esetben 
lehet megadni, ha az engedélyt kérelmező 
természetes vagy jogi személy az 
engedélyező hatóság felé igazolja, hogy az 
anyag használatából eredő, az emberi 
egészséget és a környezetet érintő 
veszélyeket megfelelően ellenőrzik. Egyéb 
esetekben a felhasználást akkor is lehet 
engedélyezni, ha igazolható, hogy az anyag 
felhasználásából származó társadalmi-
gazdasági haszon meghaladja a 
felhasználással járó kockázatokat, és nem 
állnak rendelkezésre gazdaságilag és 
műszakilag kivitelezhető, alkalmas 
alternatív anyagok vagy technológiák. A 
belső piac megfelelő működésére 
figyelemmel helyénvaló,hogy az 
engedélyező hatóság a Bizottság legyen.

(63) Az emberi egészség – különösen a
veszélyeztetett populációk egészsége –, 
valamint a környezet megfelelően magas 
szintű védelmének biztosítása érdekében  
elővigyázatosan kell kezelni a különösen 
veszélyes jellemzőkkel bíró anyagokat és 
azokat csak akkor szabad engedélyezni, ha 
az azokat felhasználó vállalkozások az 
engedélyező hatóság felé igazolják, hogy
nincsenek megfelelő alternatív anyagok 
vagy technológiák, hogy az anyag 
felhasználásából a társadalom számára 
eredő előnyök ellensúlyozzák a 
felhasználással kapcsolatos kockázatokat, 
valamint hogy a kockázatokat megfelelően 
ellenőrzik. Az engedélyező hatóságnak
ezután a vállalkozások által benyújtott 
kérelmek alapján lefolytatott engedélyezési 
eljáráson keresztül igazolnia kell, hogy ezek 
a követelmények teljesültek. Mivel az 
engedélyeknek az egész belső piacon magas 
védelmi szintet kell biztosítaniuk, 
helyénvaló, hogy az engedélyező hatóság a 
Bizottság legyen.

Or. en

Indokolás

To ensure a sufficiently high level of protection for human health requires setting the 
protection at the level that suffices for vulnerable populations. The Council’s version is 
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distinctly weaker that this amendment, which re-tables the original EP amendment 41.

Módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi + Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna 
Hennicot-Schoepges, Olajos Péter, Avril Doyle + Chris Davies

Módosítás: 81
(64) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(64) A REACH végrehajtási projektek 
eredményeinek figyelembevételével a 
rákkeltő és mutagén anyagok 
küszöbértékeinek megállapítására szolgáló 
módszereket lehet kidolgozni. A vonatkozó 
mellékletet e módszerek alapján lehet 
módosítani, lehetővé téve – adott esetben – a 
rákkeltő és mutagén anyagok 
engedélyezésének összefüggésében a
küszöbértékek alkalmazását. 

törölve

Or. en

Indokolás

Deletes a new provision in the common position, since one single procedure should be used 
for the authorisation of substances of high concern. (Sacconi) 

For substances, substitution should always be the first option, taking social economic aspects 
and adequate control into account. The Council focuses to a too large degree upon adequate 
control. It is not advisable to start to try to develop "safe" threshold levels for continued use 
of substances that can lead to cancer and change the DNA. (Wijkman & others)

The European Parliament should be involved in any decision to agree ‘acceptable death 
limits’ from chemicals that cause cancer and/or damage DNA. Such a change to the definition 
of ‘adequate control’ would allow almost all substances of high concern to claim ‘adequate 
control’, thereby fundamentally undermining REACH and the European Parliament’s view.  
(Davies)

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi + Marie-Noëlle Lienemann, 
Anne Ferreira

Módosítás: 82
(85) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(85) Az Ügynökség felépítésének 
alkalmasnak kell lennie az általa betöltendő 
feladatok ellátására. A hasonló közösségi 
intézmények esetében szerzett tapasztalatok 
e tekintetben bizonyos iránymutatást adnak, 
de a felépítést e rendelet konkrét igényeihez 
kell hozzáigazítani.

(85) Az Ügynökség felépítésének 
alkalmasnak kell lennie az általa betöltendő 
feladatok ellátására. A hasonló közösségi 
intézmények esetében szerzett tapasztalatok 
e tekintetben bizonyos iránymutatást adnak, 
de a felépítést e rendelet konkrét igényeihez 
kell hozzáigazítani. E tekintetben egy, az 
egyes anyagokkal és készítményekkel 
kapcsolatos kockázatok és veszélyek 
közlésére szakosodott kiválósági központot 
kell létrehozni az Ügynökségen belül.

Or. en

Indokolás

Corresponds to Amendment 45 First Reading. (Oomen-Ruijten & Prodi)

Linked to the amendment to Recital 84. Tabling of Amendment 45 at first reading. 
(Lienemann & Ferreira)

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Anders Wijkman + Chris Davies

Módosítás: 83
(88A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(88a) A nem állatokon végzett kísérletek
előmozdítására irányuló célkitűzéssel 
összhangban a díj egy részét a nem 
állatokon végzett kísérleti módszerek 
kifejlesztésére kell szétosztani.

Or. en

Indokolás

In order to achieve the objective of this Regulation to promote non-animal testing, it is 
necessary to make available more resources through the Agency for the development of non-
animal test methods that can be used to meet the information requirements of this Regulation, 
also in view of the current lack of resources, the fact that companies have much to gain from 
alternative methods in terms of costs and accuracy, and that much research still needs to be 
done that companies are unable or unwilling to fund. Amendment first reading 47. (Brepoels 
& Wijkman)

Reducing non-animal tests. Successful first reading amendment. Development of non-animal 
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testing methods has been often delayed by the refusal of companies to contribute towards the 
costs, even though the alternatives may prove cheaper and more accurate. (Davies)

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Dan Jørgensen

Módosítás: 84
(92) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(92) Szoros együttműködést kell biztosítani 
az Ügynökség és a tagállamokban működő 
illetékes hatóságok között, hogy a 
kockázatértékelési bizottság és a társadalmi-
gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottság 
tudományos szakvéleményei a Közösségben 
rendelkezésre álló, lehető legszélesebb 
tudományos és technikai szakértelmen 
alapuljanak. Ugyanebből a célból a 
bizottságok képesnek kell lenni további 
kiegészítő különleges szakértelem 
igénybevételére.

(92) Szoros együttműködést kell biztosítani 
az Ügynökség és a tagállamokban működő 
illetékes hatóságok között, hogy a 
kockázatértékelési bizottság, a társadalmi-
gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottság és 
az alternatív vizsgálati módszerekkel
foglalkozó bizottság tudományos 
szakvéleményei a Közösségben 
rendelkezésre álló, lehető legszélesebb 
tudományos és technikai szakértelmen 
alapuljanak. Ugyanebből a célból a 
bizottságok képesnek kell lenni további 
kiegészítő különleges szakértelem 
igénybevételére.

Or. en

(New amendment to achieve coherence with amendment 27 of the rapporteur (Lucas & 
others))

Indokolás

Linked to amendment 27 of the rapporteur to ensure coherence. If such a new committee is 
established at the Agency, it should also be mentioned here, as the provisions in this recital 
are equally relevant to the work of the Committee for Alternative Test Methods. (Lucas & 
others)

Módosítás, előterjesztette: Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás: 85
(92A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(92a) A nem állatokon végzett kísérletek 
előmozdítása érdekében az Ügynökség 
feladata egy olyan politika kidolgozása és 
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végrehajtása, ami a nem állatokkal 
kapcsolatos módszerek megfelelő 
felhasználásának biztosítására irányul 
annak érdekében, hogy az e rendelet 
követelményeinek való megfelelés céljából 
megszülessenek a kockázatértékelésre 
vonatkozó adatok. E célból az 
Ügynökségnek szorosan együtt kell 
működnie a meglévő intézményekkel, mint 
például az Európai Alternatív Vizsgálati 
Módszerek Jóváhagyásával Foglalkozó 
Központtal (ECVAM) és annak
tudományos tanácsadó bizottságával 
(ESAC), valamint az állatkísérletek
alternatíváival foglalkozó európai 
partnerséggel (EPAA), a Közösségen belül 
rendelkezésre álló, lehet legátfogóbb, 
vonatkozó tudományos és műszaki 
szakértelemhez való hozzáférés érdekében.

Or. en

Indokolás

Based on amendment 361 as adopted in first reading. The wording of the amendment is 
revised to facilitate the acceptance in Council. In addition, recent developments as the 
installation of the European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing 
(EPAA) are taken into account in order to avoid double structures. Linked with amendment 
on Article 76 by the same author.

Módosítás, előterjesztette: Philippe Busquin

Módosítás: 86
(104) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(104) A tagállamok és az Ügynökség által e 
rendelet működéséről készített rendszeres 
jelentések nélkülözhetetlen eszközei lesznek 
ezen rendelet végrehajtása felügyeletének, 
valamint e terület folyamatai 
megfigyelésének. A jelentésekben szereplő 
megállapításokból levont következtetések 
hasznos és gyakorlati eszközei lesznek e 
rendelet felülvizsgálatának, és – adott 
esetben – a módosítási javaslatok 

(104) A tagállamok és az Ügynökség által e 
rendelet működéséről készített rendszeres 
jelentések nélkülözhetetlen eszközei lesznek 
ezen rendelet végrehajtása felügyeletének, 
valamint e terület folyamatai 
megfigyelésének. A jelentésekben szereplő 
megállapításokból levont következtetések 
hasznos és gyakorlati eszközei lesznek e 
rendelet felülvizsgálatának, és – adott 
esetben – a módosítási javaslatok 
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megfogalmazásának. megfogalmazásának. E célból a 
Bizottságnak el kell végeznie a rendelet 
utólagos hatásvizsgálatát, az annak 
hatálybalépésétől számított első öt év után, 
hogy értékelje azt, hogy a kezdetben kitűzött 
célokat elérték-e, valamint hogy a belső 
piac működése, továbbá az azon belüli 
verseny megmaradt-e.

Or. en

Indokolás

Considering the importance of the regulatory system REACH sets up, it is necessary to 
evaluate the results achieved in the first years of implementation in order to check whether 
the initial targets can be met, and if not, to make the necessary adjustments. Amendment 51 
first reading.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Módosítás: 87
(104A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 (104a) Az új és újonnan azonosított 
egészségügyi kockázatok tudományos 
bizottsága (SCENIHR) a mesterségesen 
előállított és járulékos N+N-termékek 
potenciális kockázatainak értékelésére 
létező módszereik alkalmasságáról szóló, 
2006. március 10-i véleményében a 
kockázatértékeléshez szükséges 
ismeretekben – beleértve a nanorészecskék 
jellemzését, a nanorészecskék kimutatását 
és mérését, a nanorészecskék által 
emberekben és a környezetben kiváltott 
dózisreakciót, ürülést és fennmaradást, 
valamint a nanorészecskékkel kapcsolatos 
toxikológia és környezeti toxikológia 
valamennyi aspektusát – meglévő hatalmas 
hiányosságokra mutatott rá. Azt a 
következtetést vonta le, hogy a 
nanotechnológiával kapcsolatos veszélyek 
kezelése érdekében a jelenlegi
kockázatértékelési módszereket némileg 
módosítani kell, továbbá, hogy különösen a 
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meglévő toxikológiai és ökotoxikológiai 
módszerek valószínűleg nem elégségesek 
ahhoz, hogy megfelelően kezelhető legyen a 
nanorészecskékkel kapcsolatban felmerülő 
valamennyi kérdés. Az e rendeletben 
szereplő rendelkezéseknek – a 
nanorészecskék gyártásának és forgalomba 
hozatalának előfeltételeként – a 
nanorészecskék megfelelő biztonsági 
értékelését kell biztosítaniuk.

Or. en

(New amendment - Rule 62(2)(d) to take account of the opinion of SCENIHR of 10 March 
2006)

Indokolás

The major gaps in the knowledge for risk assessment of nanoparticles, as stated by SCENIHR, 
as well as their conclusions stating a need for modifications of existing methods, need to be 
stated explicitly. This has consequences for the safety assessment of nanoparticles, and should 
lead to specific provisions as well as a specific review of nanoparticles in the context of this 
regulation.

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 88
(112A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(112a) A természetben előforduló, gyártási 
folyamatban reprodukált anyagokat a 
természetben előforduló 
egyenértékanyagokkal azonosnak kell 
tekinteni, feltéve, hogy a tisztasági fok, a 
szennyeződések jellege és a toxicitási 
profiljuk hasonló.

Or. en

Indokolás

For reasons of workability this recital clarifies that natural substances and equivalent 
synthetic substances should be treated as equal as they are chemically and physically the 
same. It makes no difference – particularly not for protecting health or the environment, 
whether for example limestone (i.e. calcium carbonate) comes from natural sources or has 
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been manufactured through a chemical process. The manufacturing process itself is covered 
under other legislation.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 89
(113A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(113a) A Bizottság a tagállamoknak a 
dohánytermékek gyártására, kiszerelésére 
és árusítására vonatkozó törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezései közelítéséről 
szóló, 2001. június 5-i 2001/37/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1 12. cikkével 
összhangban ...-ig* benyújt egy, a 
dohánytermékekben engedélyezett 
összetevők közös jegyzékének előírásáról 
szóló javaslatot.
* Hat hónappal e rendelet hatálybalépését 
követően.
1  HL L 194., 2001.7.18., 26.o.

Or. en

Indokolás

Additives in tobacco products have already for some years been subject to a registration and 
authorisation procedure laid down in the tobacco framework directive, 2001/37/EC. The 
Commission was required to submit by the end of 2004 a proposal for a common list of 
permitted constituents of tobacco products on the basis of information provided by Member 
States. The Commission still has not submitted this list. The Commission is now called upon 
at long last to urge the Member States to fully implement the tobacco products directive and 
also comply with the obligations imposed on them by Parliament and the Council in that
directive. 

Módosítás, előterjesztette: Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone

Módosítás: 90
(114A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(114a) A gyártók – annak érdekében, hogy 
segítsék a fogyasztókat az anyagok és 
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készítmények biztonságos és megfelelő 
módon való felhasználásában – a 
fogyasztók számára történő értékesítésre 
forgalomba hozott valamennyi egység 
csomagolásának címkéjén rendelkezésre 
bocsátják a kockázaton alapuló és az 
ajánlott felhasználásukhoz társuló 
kockázatokat azonosító információkat, 
illetve azokat az előrelátható helyzeteket, 
amelyekben azokat esetleg helytelen módon 
lehet felhasználni. A biztonságra és az 
anyag vagy készítmény felhasználására 
vonatkozó részletesebb információ nyújtása 
érdekében a csomagolás címkézését – adott 
esetben – más kommunikációs eszközök 
felhasználásával – például weblapokkal – is 
kiegészítik.
A 1999/45/K és a 67/548/EGK irányelv 
ennek megfelelően módosul.

Or. it

Indokolás

The development of an appropriate and consistent communication system based on risk will 
provide consumers with the necessary information and advice to enable them to use 
chemicals and preparations containing them safely and effectively.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Dan Jørgensen + 
Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 91
1. CIKK, (1) BEKEZDÉS

1. E rendelet célja az emberi egészség és a 
környezet magas szintű védelmének, 
valamint az anyagok belső piaci szabad 
forgalmának biztosítása a versenyképesség 
és az innováció ösztönzésével egyidejűleg.

1. E rendelet célja az emberi egészség és a 
környezet magas szintű védelmének, az 
anyagok belső piaci szabad forgalmának 
biztosítása, a fokozott átláthatóság és a nem 
állatokon végzett kísérletek előmozdítása, a 
versenyképesség és az innováció 
ösztönzésével egyidejűleg.

Or. en
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(New amendment to achieve coherence with the modification of the corresponding recital 
(Lucas & others))

Indokolás

Linked to the amendment of Recital 1 by the same authors. (Lucas & others)

Linked to Amendment of Recital 1. These two objectives of this Regulation from the 
Commission Explanatory Memorandum have been deleted by the Council and should be re-
instated in view of the importance of both increased transparency and the promotion of non-
animal testing in this Regulation for all stakeholders and European citizens. (Jørgensen + 
Oomen-Ruijten)

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies

Módosítás: 92
1. CIKK, (1) BEKEZDÉS

(1) E rendelet célja az emberi egészség és a 
környezet magas szintű védelmének, 
valamint az anyagok belső piaci szabad 
forgalmának biztosítása a versenyképesség 
és az innováció ösztönzésével egyidejűleg.

(1) E rendelet célja az emberi egészség és a 
környezet magas szintű védelmének, az 
anyagok belső piaci szabad forgalmának 
biztosítása, az átlátható döntéshozatal és a 
nem állatokon végzett kísérletek 
előmozdítása a versenyképesség és az 
innováció ösztönzésével egyidejűleg.

Or. en

Indokolás

These two objectives of the Regulation were deleted by the Council and should be re-instated.

Módosítás, előterjesztette: Amalia Sartori + Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi + Chris 
Davies + Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Módosítás: 93
1. CIKK, (3) BEKEZDÉS

(3) Ez a rendelet azon az elven nyugszik, 
hogy a gyártók, importőrök és a 
továbbfelhasználók kötelessége biztosítani, 
hogy olyan anyagokat gyártsanak, hozzanak 
forgalomba vagy használjanak fel, amelyek 
nincsenek káros hatással az emberi 

(3) Ez a rendelet azon az elven nyugszik, 
hogy a gyártók, importőrök és a 
továbbfelhasználók kötelessége biztosítani, 
hogy olyan anyagokat gyártsanak, hozzanak 
forgalomba vagy használjanak fel, amelyek 
– rendes vagy ésszerűen előrelátható 
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egészségre vagy a környezetre. Az abban 
található rendelkezések az elővigyázatosság 
elvén alapulnak.

felhasználási körülmények mellett –
nincsenek káros hatással az emberi 
egészségre vagy a környezetre. Az abban 
található rendelkezések az elővigyázatosság 
elvén alapulnak.

Or. en

Indokolás

Corresponds to Amendment 60 First Reading. 

It is consistent with the definition of “safe product” as defined in the General Product Safety 
Directive (2001/95/EC) and is necessary to define the frame and the limits to which the 
subject of this Regulation applies. (Oomen-Ruijten & Prodi)

Successful First Reading amendment. (Davies)

This is consistent with the definition of 'safe product' given in the Directive on product safety 
(2001/95/EC) and is necessary in order to define the framework and limits of the application 
of the subject of this regulation.

Tabling of Amendment 60 adopted at first reading (Lienemann & Ferreira)

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland, Jens-Peter Bonde

Módosítás: 94
1. CIKK, (3A) BEKEZDÉS (új)

(3a) Ez a rendelet nem akadályozza meg 
azt, hogy az egyes tagállamok szigorúbb 
védelmi intézkedéseket tartsanak fenn vagy 
vezessenek be.

Or. en

Indokolás

The present differences between member states regarding an control of chemicals pollution 
levels  makes it necessary to give the member states the opportunity to keep and introduce 
more restrictive measures to ensure high level of protection of human health and the 
environment. This is done to fulfil article 95, paragraph 3, 152, paragraph 1, and article 153, 
paragraph 2 in the Treaty.

If the regulation is implemented without this guarantee some member states will get a lower 
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level of protection than they have today.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies + Amalia Sartori

Módosítás: 95
1. CIKK, (3A) BEKEZDÉS (új)

(3a) E rendelet rendelkezéseinek 
végrehajtása és működése semmilyen 
körülmények között nem okozhatnak 
megnövekedett bürokratikus és 
adminisztratív terhet a kis- és 
középvállalkozások számára.

Or. en

Indokolás

Successful First Reading amendment 63 seeking to avoid unnecessary red-tape for 
enterprises, particularly SMEs. (Davies)

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, 
Olajos Péter, Avril Doyle

Módosítás: 96
1. CIKK, (3A), (3B) ÉS (3C) BEKEZDÉS (új)

(3a) Bármely olyan gyártó, importőr vagy 
továbbfelhasználó, aki egy anyaggal vagy 
készítménnyel, vagy egy ilyen anyagot vagy 
készítményt tartalmazó árucikkel 
műveleteket végez vagy műveleteket
szándékozik végezni – beleértve annak 
gyártását, importálását vagy felhasználását 
–, és aki tudja vagy ésszerűen előreláthatta 
volna, hogy ezek a műveletek hátrányosan 
érinthetik az emberi egészséget vagy a 
környezetet, a tőle ésszerűen 
megkövetelhető minden erőfeszítést 
megtesz, hogy korlátozza vagy orvosolja
ezeket a hatásokat, lehetőleg helyettesítési 
tervvel. A gyártók és a továbbfelhasználók a 
gyártásra és a felhasználásra az anyagot a 
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rendelkezésre álló legbiztonságosabb 
anyagok alapján választják ki. Amennyiben 
nem állnak rendelkezésre alternatívák, 
tovább folytatják az emberi egészségre és a 
környezetre hátrányos hatásokkal járó 
anyagok helyettesítésére irányuló munkát.
(3b) Bármely olyan gyártó, importőr vagy 
továbbfelhasználó, aki foglalkozásával vagy 
vállalkozásával kapcsolatban ilyen anyagot 
vagy készítményt, vagy egy ilyen anyagot 
vagy készítményt tartalmazó árucikket 
szállít egy gyártó, importőr vagy 
továbbfelhasználó számára, az ésszerűen 
megkövetelhető mértékben biztosítja azt a 
megfelelő kommunikációt és 
információcserét, beleértve azt a megfelelő 
műszaki segítségnyújtást is, ami ésszerűen 
szükséges az emberi egészségre vagy a 
környezetre gyakorolt hátrányos hatások 
megelőzéséhez, korlátozásához vagy 
orvoslásához.
(3c) Ez magában foglalja az anyag 
gyártásából, felhasználásából és 
értékesítéséből eredő kockázatok megfelelő 
és átlátható módon történő leírására, 
dokumentálására és bejelentésére irányuló 
kötelezettséget. 

Or. en

Indokolás

A general duty of care principle is needed. Amendment 364 from first reading. Slightly 
reworded to be more in coherence with the amendments referring to substitution. 

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek

Módosítás: 97
1. CIKK, (3A) ÉS (3B) BEKEZDÉS (új)

(3a) Bármely olyan gyártó, importőr vagy 
továbbfelhasználó:
a) aki egy anyaggal vagy készítménnyel, 
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vagy egy ilyen anyagot vagy készítményt 
tartalmazó árucikkel műveleteket végez 
vagy műveleteket szándékozik végezni –
beleértve annak gyártását, importálását 
vagy felhasználását – aki tudja vagy 
ésszerűen előreláthatta volna, hogy ezek a 
műveletek hátrányosan érinthetik az emberi 
egészséget vagy a környezetet:
i) a tőle ésszerűen megkövetelhető minden 
erőfeszítést megtesz, hogy korlátozza vagy 
orvosolja ezeket a hatásokat és
ii) megfelelő és átlátható módon leírja, 
dokumentálja és bejelenti az egyes anyagok
gyártásából, felhasználásából és 
értékesítéséből eredő kockázatokat;
b) aki foglalkozásával vagy vállalkozásával 
kapcsolatban ilyen anyagot vagy 
készítményt vagy egy ilyen anyagot vagy 
készítményt tartalmazó árucikket szállít egy 
gyártó, importőr vagy továbbfelhasználó 
számára, az ésszerűen megkövetelhető 
mértékben:
i) biztosítja azt a megfelelő kommunikációt 
és információcserét, beleértve adott esetben 
azt a megfelelő műszaki segítségnyújtást is, 
ami ésszerűen szükséges az emberi 
egészségre vagy a környezetre gyakorolt 
hátrányos hatások megelőzéséhez, 
korlátozásához vagy orvoslásához és
ii) megfelelő és átlátható módon leírja, 
dokumentálja és bejelenti az egyes anyagok 
gyártásából, felhasználásából és 
értékesítéséből eredő kockázatokat
(3b) A gyártók és továbbfelhasználók a 
gyártásra és a felhasználásra az anyagot a 
rendelkezésre álló legbiztonságosabb 
anyagok alapján választják ki.

Or. en

Indokolás

Important parts of amendment 364 from first reading are re-tabled. The Duty of care is a 
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critical part of the European Parliament’s first reading and should therefore be re-tabled. 
However, the amendment has been re-drafted so that it is clearer and easier to understand.

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone + Amalia 
Sartori

Módosítás: 98
1. CIKK, (3C.) BEKEZDÉS (új)

(3c.) E rendelet végrehajtása során az 
Európai Unió a kis- és középvállalkozások 
számára nyújtott segítség és támogatás 
nyújtásával kapcsolatos mechanizmusokat 
hoz létre.

Or. en

Indokolás

SMEs are financially and technically weaker than big companies and require special support. 
Identical to first reading amendment 64. (Ek)

It is important that the operative part of the REACH Regulation should likewise 48take 
account of the particular character of SMEs, which require additional assistance in order to 
comply with the REACH Regulation. Amendment 64 at first reading. (Foglietta & Poli 
Bortone)

Amendment 64 in first reading. (Sartori)

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 99
2. CIKK, (1) BEKEZDÉS, (CA) PONT (új)

(ca.) a szárazelemekben lévő anyagok, a 
[2006/xx/EK irányelv] 4. cikkének (2) és (3) 
bekezdése értelmében mentesítettek 
kivételével;

Or. en
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Indokolás

The aim is to maintain consistency with the directive on batteries and accumulators, which 
has recognised that in principle the substances cadmium and mercury are harmful.

Módosítás, előterjesztette: Georgs Andrejevs, Mojca Drčar Murko, Holger Krahmer, Anne 
Laperrouze, Marios Matsakis, Vittorio Prodi + Ria Oomen-Ruijten 

Módosítás: 100
2. CIKK, (1) BEKEZDÉS, (CA) PONT (új)

(ca.) a szárazelemekben lévő, (a 91/86/EK 
és a 98/101/EK irányelvvel módosított) 
91/157/EGK irányelv hatálya alá tartozó 
anyagok;

Or. en

Indokolás

A directive on batteries has just been adopted and will come into force soon. Therefore, there 
is no need for REACH to cover it. We need to avoid double legislation. (Andrejevs & others + 
Krahmer & Laperrouze)

Corresponds to Amendment 464 adopted in First Reading.

Following the agreement on the revision of the batteries directive reached in the conciliation 
committee, the main purpose of the batteries directive is now to ban the marketing of batteries 
containing dangerous substances (Article 1(1) of the batteries directive). So far the focus has 
been only on the heavy metals mercury, cadmium and lead. With this new objective of the 
batteries directive, it will in future be possible for all aspects of risks associated with 
substances, risks in handling and possibilities of substitution to be regulated by means of 
further revisions of the batteries directive when necessary, in the case of all battery 
constituents.
The exception applies only to the use of substances in batteries, not their production. The 
production of current and future battery constituents will in any case be subject to the 
forthcoming REACH Regulation. That means that manufacturers (and importers) of battery 
constituents (which may be the battery industry itself) will in any case be required to register 
these substances under REACH and assess them with reference to their intrinsic properties, 
so that no lacunae arise here. The actual risks associated with use will then be assessed under 
the batteries directive. Insofar as the substances are put to use other than in batteries, the 
REACH Regulation will apply in full. (Oomen-Ruijten)
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Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten + Françoise Grossetête

Módosítás: 101
2. CIKK, (1) BEKEZDÉS, (DA) PONT (új)

(da) a légi járművek, feltéve, hogy ez a 
mentesség szükséges a polgári repülés 
területén a közös szabályokról és az 
Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 
létrehozásáról szóló, 2002. július 15-i 
1592/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben1 a polgári repülés 
területén megállapított alapvető 
légialkalmassági és utasbiztonsági 
követelmények betartásának biztosításához
1  HL L 240., 2002.9.7., 1. o. Az 
1701/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 
243., 2003.9.27., 5.o.) módosított rendelet.

Or. en

Indokolás

The proposed exemptions for aircraft would only be granted if it could be demonstrated that 
this is necessary ensuring compliance with community safety requirements in civil aviation.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 102
2. CIKK, (2) BEKEZDÉS

(2) A 2006/12/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben meghatározott hulladék
nem minősül az e rendelet 3. cikke szerinti 
anyagnak, készítménynek vagy árucikknek.

(2) Ezt a rendeletet nem kell alkalmazni a
2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben meghatározott hulladékra.

Or. en

Indokolás

Partly reinstates Amendment 55 adopted in First Reading subsequently.  Much waste is 
important raw material for several industries. The inclusion of waste in REACH could 
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represent a serious threat to the recycling sector.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, 
Jonas Sjöstedt

Módosítás: 103
2. CIKK, (3) BEKEZDÉS

(3) A tagállamok biztosíthatnak e rendelet 
alóli mentességet bizonyos, önmagukban, 
készítményben vagy árucikkben előforduló 
anyagok vonatkozásában, amennyiben ez a 
honvédelem érdekében szükséges.

törölve

Or. en

Indokolás

This paragraph contradicts the idea of having a level playing field. When Member States can 
decide on their own exemptions it would lead to a distortion of the internal market. 
Furthermore, it is equally important to protect workers and the environment from produced 
substances in the defence sector as with any other substance. (Krupa) 

There is no justification for such a vague and broad exemption. Workers, consumers and the 
environment should also be protected against hazardous substances used in the defence 
sector. (Schlyter & others)

Módosítás, előterjesztette: Philippe Busquin, Vittorio Prodi + Chris Davies

Módosítás: 104
2. CIKK, (4) BEKEZDÉS

(4) Ezt a rendeletet a közösségi, 
munkahellyel kapcsolatos jogszabályok 
sérelme nélkül kell alkalmazni, ideértve a 
munkavállalók munkahelyi biztonságának és 
egészségvédelmének javítását ösztönző 
intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. 
június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelvet, a 
környezetszennyezés integrált megelőzéséről 
és csökkentéséről szóló, 1996. szeptember 
24-i 96/61/EK tanácsi irányelvet, a 98/24/EK 
irányelvet, a vízpolitika terén a közösségi 

(4) Ezt a rendeletet a közösségi, 
munkahellyel kapcsolatos jogszabályok 
sérelme nélkül kell alkalmazni, ideértve a 
munkavállalók munkahelyi biztonságának és 
egészségvédelmének javítását ösztönző 
intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. 
június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelvet, a 
környezetszennyezés integrált megelőzéséről 
és csökkentéséről szóló, 1996. szeptember 
24-i 96/61/EK tanácsi irányelvet, a 98/24/EK 
irányelvet, a vízpolitika terén a közösségi 
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fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 
2000. október 23-i 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet és a 
2004/37/EK irányelvet is.

fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 
2000. október 23-i 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet és a 
2004/37/EK irányelvet is, az 1592/2002/EK 
rendelet sérelme nélkül, amennyiben ez 
Európában a polgári repülésbiztonság 
egységesen magas szintjének 
létrehozásához és fenntartásához 
szükséges.

Or. en

Indokolás

The words "without prejudice to" must be understood as meaning "shall not affect" 
Community legislation. In other words, the implementation of REACH shall not prevent the 
achievement of objectives laid down by the Community legislation that is referred to in 
provision. In that respect, it must be noted that the main objective pursued by the EC 
Regulation 1592/2002 is to establish and maintain a high uniform level of civil aviation safety
in Europe. In implementing REACH, the Commission and Member States' national competent 
authorities shall take account of the obligation incumbent to aircraft manufacturers to comply 
with safety standards established by the EASA, in particular with regard to suitable 
alternatives and maintenance constraints. (Busquin & Prodi) 

The words “without prejudice to” must be understood as meaning “shall not affect” 
Community legislation. In implementing REACH account must be taken of the obligation 
incumbent to aircraft manufacturers to comply with safety standards established by the 
European Aviation Safety Agency, in particular with regard to suitable alternatives and 
maintenance constraints. This amendment should be read in parallel with the proposed 
amendment to Article 59§8. (Davies)

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 105
2. CIKK, (4) BEKEZDÉS

(4) Ezt a rendeletet a közösségi,
munkahellyel kapcsolatos jogszabályok 
sérelme nélkül kell alkalmazni, ideértve a 
munkavállalók munkahelyi biztonságának 
és egészségvédelmének javítását ösztönző 
intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. 
június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelvet, a 
környezetszennyezés integrált megelőzéséről 
és csökkentéséről szóló, 1996. szeptember 

(4) Ezt a rendeletet a közösségi, 
munkahellyel kapcsolatos jogszabályok, 
valamint az ezeket a jogszabályokat 
végrehajtó szigorúbb nemzeti rendelkezések
sérelme nélkül kell alkalmazni, ideértve a 
következőket:
a) 89/391/EGK tanácsi irányelv,
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24-i 96/61/EK tanácsi irányelvet, a 98/24/EK 
irányelvet, a vízpolitika terén a közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 
2000. október 23-i 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet és a
2004/37/EK irányelvet is.

b) 90/394/EGK tanácsi irányelv,
c) 98/24/EK tanácsi irányelv,

d) 96/61/EK tanácsi irányelv,
e) 2000/60/EK tanácsi irányelv,
f) 2004/37/EK irányelv.

Or. en

Indokolás

Sweden among others has more stringent requirements for workers' safety and to clarify the 
possibility to keep these more stringent requirements the proposed wording is suggested.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Módosítás: 106
2. CIKK, (4) BEKEZDÉS

(4) Ezt a rendeletet a közösségi, 
munkahellyel kapcsolatos jogszabályok 
sérelme nélkül kell alkalmazni, ideértve a 
munkavállalók munkahelyi biztonságának 
és egészségvédelmének javítását ösztönző
intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. 
június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelvet, a 
környezetszennyezés integrált megelőzéséről 
és csökkentéséről szóló, 1996. szeptember 
24-i 96/61/EK tanácsi irányelvet, a 98/24/EK 
irányelvet, a vízpolitika terén a közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 
2000. október 23-i 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet és a
2004/37/EK irányelvet is.

(4) Ezt a rendeletet a közösségi, 
munkahellyel kapcsolatos jogszabályok, 
valamint az ezeket a jogszabályokat 
végrehajtó szigorúbb nemzeti rendelkezések
sérelme nélkül kell alkalmazni, ideértve a 
következőket:  
a) 89/391/EGK tanácsi irányelv,
b) 90/394/EGK tanácsi irányelv,
c) 98/24/EK tanácsi irányelv,
d) 96/61/EK tanácsi irányelv,
e) 2000/60/EK tanácsi irányelv.  

Or. en

Indokolás

These EC-directives on workplace legislation is based on Article 137 in the Rome Treaty. 
Article 137 says that implemented minimum directives shall not stop any member state to keep 
or create stronger workplace or environmental legislation. 
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Módosítás, előterjesztette: Chris Davies + Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, 
Jonas Sjöstedt + Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás: 107
2. CIKK, (4A) BEKEZDÉS (új)

 (4a) Ezt a rendeletet a kozmetikai 
termékekre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. 
július 27-i 76/768/EGK tanácsi 
irányelvben1 az alábbiak vonatkozásában 
meghatározott tilalmak és korlátozások 
sérelme nélkül kell alkalmazni:
i) a kozmetikai késztermékek, valamint 
összetevőik vagy összetevői kombinációi 
állatokon való vizsgálatának tilalma; és

ii) olyan kozmetikai termékek forgalomba 
hozatala, amely termék néhány vagy 
valamennyi összetevőjét vagy magát a 
végleges készítményt állatokon vizsgáltak.
Amennyiben a kizárólag kozmetikai 
összetevőként használt anyagok e rendelet 
hatálya alá tartoznak, a módosított 
76/768/EGK irányelv értelmében tiltott 
állatkísérletek az e rendeletben megkövetelt 
ugyanilyen értékelés céljából az ilyen 
anyagok tekintetében megengedhetők.
(1) HL L 262., 1976.7.27., 169.o. A 
2003/15/EK irányelvvel (HL L 66., 
2003.3.11., 26.o.) és legutóbb a 2006/65/EK 
irányelvvel (HL L 198., 2006.7.20.) 
módosított irányelv

Or. en

Indokolás

Successful First Reading amendment 65. Ensures that relevant provisions of the Cosmetics 
Directive, intended to curb animal testing, will still apply under this Regulation. (Davies)

Cosmetic products and ingredients are covered by Council Directive 76/768/EEC. Article 4a 
of Directive 2003/15/EC of the European Parliament and of the Council, amending Directive 
76/768/EEC, prohibits animal testing of cosmetic ingredients in the Community after 11 
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March 2009 and restricts the marketing in the Community of cosmetic products that have 
been tested on animals. This amendment ensures that the provisions of Directive 76/768/EEC 
as amended will apply under this Regulation. (Lucas & others)

Partly reinstates amendment 65 as adopted in first reading. The 7th amendment to the 
Cosmetic Directive aims at stepwise removing animal testing from the Cosmetic sector. This 
should not be undermined by REACH. (Roth-Behrendt) 

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 108
2. CIKK, (5) BEKEZDÉS, BA), BB) ÉS BC) PONT (új)

ba) a 90/385/EGK, a 93/42/EGK vagy a 
98/79/EK irányelv hatálya alá tartozó 
orvostechnikai eszközökben;
bb) a 91/414/EGK irányelv hatálya alá 
tartozó növényvédő szerekben;
bc) a 98/8/EK irányelv hatálya alá tartozó 
biocid termékekben;

Or. en

Indokolás

Corresponds to Amendment 466 adopted in First Reading.     

It improves and completes the Council position and reflects the first readings vote. 

Módosítás, előterjesztette: Philippe Busquin

Módosítás: 109
2. CIKK, (5) BEKEZDÉS, BA) PONT (új)

ba) a légi járművekben a polgári repülés 
területén a közös szabályokról és az 
Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 
létrehozásáról szóló, 2002. július 15-i  
1592/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben a polgári repülés 
területén megállapított alapvető 
légialkalmassági és utasbiztonsági 
követelmények betartása céljából.
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Or. en

Indokolás

The proposed exemptions for aircraft would only be granted if it could be demonstrated that it 
is necessary ensuring compliance with Community safety requirements in civil aviation.

Módosítás, előterjesztette: Mojca Drčar Murko + Holger Krahmer + Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás: 110
2. CIKK, (5) BEKEZDÉS, BA) PONT (új)

ba) a 90/385/EGK, a 93/42/EGK vagy a 
98/79/EK irányelv hatálya alá tartozó 
orvostechnikai eszközökben;

Or. en

Indokolás

Given the existence of the specific directives and its risk assessment or management tools 
medical devices should be granted exemption from REACH. This view was shared by a 
majority in the EP First Reading. (Drčar Murko)

Partly reinstates amendment 466 as adopted in first reading. (Roth-Behrendt)

Módosítás, előterjesztette: Dagmar Roth-Behrendt + Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 111
2. CIKK, (5) BEKEZDÉS, BA) PONT (új)

ba) a [2006/…/EK] irányelv hatálya alá 
tartozó szárazelemekben.

Or. en

Indokolás

Partly reinstates amendment 464 as adopted in first reading. Other than the amendment 
adopted in first reading, this amendment excludes the recently revised batteries directive not 
from the entire scope of the Regulation. This should open the way to a compromise with 
Council. (Roth-Behrendt)
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Following the agreement on the revision of the batteries directive reached in the conciliation 
committee, the main purpose of the batteries directive is now to ban the marketing of batteries 
containing dangerous substances (Article 1(1) of the batteries directive). So far the focus has 
been only on the heavy metals mercury, cadmium and lead. With this new objective of the 
batteries directive, it will in future be possible for all aspects of risks associated with 
substances, risks in handling and possibilities of substitution to be regulated by means of 
further revisions of the batteries directive when necessary, in the case of all battery 
constituents.
The exception applies only to the use of substances in batteries, not their production. The 
production of current and future battery constituents will in any case be subject to the 
forthcoming REACH Regulation. That means that manufacturers (and importers) of battery 
constituents (which may be the battery industry itself) will in any case be required to register 
these substances under REACH and assess them with reference to their intrinsic properties, 
so that no lacunae arise here. The actual risks associated with use will then be assessed under 
the batteries directive. Insofar as the substances are put to use other than in batteries, the 
REACH Regulation will apply in full. (Oomen-Ruijten)

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 112
3. CIKK, (2) BEKEZDÉS

(2) „készítmény”: a kettő vagy több anyagot 
tartalmazó keverék vagy oldat;

(2) „készítmény": a kettő vagy több anyagot 
tartalmazó keverék vagy oldat; a különleges 
készítmények (mint például az ötvözetek) 
olyan készítmények, amelyek a saját egyedi 
tulajdonságaik alapján értékelhetők;

Or. de

Indokolás

This amendment corresponds to Amendment 67 adopted at first reading. It is necessary in 
order to incorporate into the actual body of the text the intention expressed in Recital 27 of 
the common position and take greater account of the properties of special preparations (such 
as alloys, but possibly also including glass).

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Módosítás: 113
3. CIKK, (3) BEKEZDÉS

(3) „árucikk”: olyan tárgy, amely az (3) „árucikk": olyan, mesterségesen 
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előállítás során a funkcióját a kémiai 
összetételnél nagyobb mértékben 
meghatározó különleges formát, felületet 
vagy alakot kap;

létrehozott tárgy, ami egy vagy több részből 
áll, amely részek mindegyike egy vagy több 
homogén anyagból áll, amelyek olyan 
anyagot (anyagokat) és/vagy 
készítmény(eke)t tartalmaznak, amely az 
előállítás során a funkcióját a kémiai 
összetételnél nagyobb mértékben 
meghatározó különleges formát, felületet 
vagy alakot kap;

Or. en

(Combination of amendment 479/rev and 352 - first reading, and new amendment, Rule 
62(2(d) –the final report of RIP 3.8. on the requirements of substances in articles, adopted 26 

May 2006, represents a new fact)

Indokolás

The definition of an article should refer explicitly to it being made of one or more parts, each 
composed of one or more homogenous materials, which in turn can contain substances or 
preparations, particularly with regard to the 0,1% threshold in Article 7(2). This is needed to 
counter RIP 3.8.. The threshold should apply to substances within homogenous materials in 
an article, and not to the whole article, in line with other Community legislation (e.g. RoHS). 
Otherwise, Article 7(2) would be almost meaningless and create an uneven playing field 
between EU manufacturers and importers.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa + Hegyi Gyula, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 
Jørgensen, Åsa Westlund

Módosítás: 114
3. CIKK, (3) BEKEZDÉS

(3) „árucikk”: olyan tárgy, amely az 
előállítás során a funkcióját a kémiai 
összetételnél nagyobb mértékben 
meghatározó különleges formát, felületet 
vagy alakot kap;

(3) „árucikk”: olyan, homogén anyagból álló
tárgy, amely az előállítás során a funkcióját a 
kémiai összetételnél nagyobb mértékben 
meghatározó különleges formát, felületet 
vagy alakot kap;

Or. en

Indokolás

This amendment ensures compliance with existing EU legislation (Dir. 76/769/EEC on 
Restrictions, Dir. 2000/53/EC on End of Life Vehicles, and RoHS). Furthermore, the Council 
text would harm EU industry as it would cause competitive disadvantages to EU-producers of 



PE 378.589v01-00 46/122 AM\629993HU.doc

külső fordítás

HU

complex articles in relation to importers of complex articles.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Módosítás: 115
3. CIKK, (5A) BEKEZDÉS (új)

(5a) Nanorészecske: olyan megtervezett 
anyag, amely egy vagy több, legfeljebb 100 
nanométer kiterjedéssel rendelkezik;

Or. en

(New amendment - Rule 62(2)(d) to take account of the modified Opinion of the Scientific 
Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR) of 10 March 2006 on 
"The appropriateness of existing methodologies to assess the potential risks associated with 

engineered and adventitious products of nanotechnologies")

Indokolás

Linked to amendments by the same authors to Articles 14, 56, 57 and Annex III. A definition 
of nanoparticles is necessary to clarify the scope of the newly introduced provisions on 
nanoparticles.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 116
3. CIKK, (22) BEKEZDÉS

(22) „tudományos kutatás és fejlesztés”: 
ellenőrzött feltételek mellett, évi 1 tonnánál 
kisebb mennyiségben végzett tudományos 
kísérletezés, elemzés vagy kémiai kutatás;

(22) „tudományos kutatás és fejlesztés”: 
ellenőrzött feltételek mellett végzett 
tudományos kísérletezés, elemzés vagy 
kémiai kutatás;  

Or. en

Indokolás

Corresponds to Amendment 75 adopted in First Reading. 

The ceiling of one tonne unduly restricts freedom in the area of science and research.
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Módosítás, előterjesztette: Lena Ek

Módosítás: 117
3. CIKK, (23A) BEKEZDÉS (új)

 (23a) „Nem támogatott felhasználás”: a
továbbfelhasználók általi olyan 
felhasználás, amit nem javasol a regisztráló
az ilyen felhasználás biztonságossága ellen 
szóló, tudományosan megalapozott 
érvelések rendelkezésre bocsátásával;

Or. en

Indokolás

Arguments should be provided to justify why a use is not supported. Corresponds to first 
reading amendments 76-77.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 118
3. CIKK, (25) PONT

(25) „azonosított felhasználás”: valamely 
anyag önmagában vagy készítményben 
való olyan felhasználása, vagy valamely 
készítmény olyan felhasználása, amely a 
szállítói lánc valamely szereplőjének a 
szándékában áll, beleértve saját 
felhasználását, vagy amelyről őt a 
közvetlenül őt követő felhasználó írásban 
tájékoztatta;

(25) „azonosított felhasználás”: valamely 
anyag önmagában vagy készítményben való 
olyan felhasználása, vagy valamely 
készítmény olyan felhasználása, amely a 
szállítói lánc valamely szereplőjének a 
szándékában áll, beleértve saját 
felhasználását, vagy amelyről őt a 
közvetlenül őt követő felhasználó írásban 
tájékoztatta, és amit az érintett 
továbbfelhasználó részére közölnek. 

Or. en

Indokolás

There must be an obligation for the producer and the suppliers to communicate to the down 
stream user which uses are supported or not; otherwise the down stream user does not know 
if he would have to register himself.
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Módosítás, előterjesztette: Lena Ek + Amalia Sartori

Módosítás: 119
3. CIKK, (29) PONT

(29) „évi”: ellenkező rendelkezés hiányában 
naptári évet jelent.

(29) „évi”: naptári évet jelent. Az új 
anyagok esetétől eltekintve, illetve ellenkező 
rendelkezés hiányában az évi mennyiségeket
a tárgyévet közvetlenül megelőző három 
olyan naptári év átlagos termelési 
volumenei alapján számítják ki, amely 
években a gyártó ténylegesen gyártotta az 
anyagot;

Or. en

Indokolás

Market fluctuations should be taken into account to prevent them from affecting the terms of 
registration, evaluation and authorisation (existing substances). Identical to first reading 
amendment 78. (Ek)

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + 
Frédérique Ries, Chris Davies + Urszula Krupa

Módosítás: 120
3. CIKK, (30A) PONT (új)

(30a) „Veszélyeztetett populáció”: olyan 
fogékony emberek, beleértve az 
újszülötteket, kisgyermekeket,gyermekeket, 
terhes nőket, szoptató anyákat, a beteg és 
immunveszélyeztetett embereket, az 
idősöket, az egyénileg genetikai 
szempontból fogékonyakat és más 
azonosított, érintett rétegeket.

Or. en

(Amendment 80 - first reading)

Indokolás

The Council wording of Article 3 has no definition of the term vulnerable populations 
although is used in the text. A definition is essential to ensure that susceptible populations are 
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identified and that measures can be taken accordingly to reduce the risks to and exposures of 
these populations. (Schlyter & others)

The Council wording of Article 3 has no definition of the term 'vulnerable populations' which 
is used in the text. The EP amendment adopted at 1st reading (Am. 80) specifies the meaning 
of this term, and this amendment simply retables the Parliament's definition. (Ries, Davies) 

The Council wording of Article 3 has no definition of the term ’vulnerable populations’ 
although it is used in the text. EP amendment 80 providing this definition is re-tabled. 
(Krupa)

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 121
3. CIKK, (35) BEKEZDÉS

(35) „expozíciós forgatókönyv”: az anyag 
gyártásának vagy életciklusa során való 
felhasználásának, a humán és környezeti 
expozíció gyártó vagy importőr általi 
ellenőrzésének módját, valamint a gyártó 
vagy importőr által a humán és környezeti 
expozíció ellenőrzésének tekintetében a 
továbbfelhasználó számára nyújtott ajánlást 
leíró feltételek. Ezek az expozíciós 
forgatókönyvek – értelemszerűen – egy vagy 
több meghatározott eljárásra vagy 
felhasználási módra terjedhetnek ki;

(35) „expozíciós forgatókönyv”: az anyag 
gyártásának vagy életciklusa során való 
felhasználásának, a humán és környezeti 
expozíció gyártó és importőr általi 
ellenőrzésének módját, valamint a gyártó 
vagy importőr által a humán és környezeti 
expozíció továbbfelhasználó általi esetleges
ellenőrzésének tekintetében a 
továbbfelhasználó számára nyújtott ajánlást 
leíró kockázatkezelési intézkedéseket is 
tartalmazó feltételek. Ezek az expozíciós 
forgatókönyvek – értelemszerűen – egy vagy 
több meghatározott eljárásra vagy 
felhasználási módra terjedhetnek ki,
amennyiben ezen eljárások vagy 
felhasználási módok leírhatók a 
meghatározott felhasználási és expozíciós 
kategóriák tekintetében.

Or. en

Indokolás

Corresponds to Amendment 376 adopted in First Reading.

The definition clarifies that risk management is an important part of the exposure scenario, as 
laid down in ANNEX I. It clarifies further that several uses and processes can also be 
described by use and exposure categories. 
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Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 122
3. CIKK, (36) PONT

(36) „felhasználási és expozíciós kategória”: 
az eljárások és a felhasználás széles körére 
kiterjedő expozíciós forgatókönyv;

(36) „felhasználási és expozíciós kategória”: 
a legfőbb felhasználási kategóriák (pl. ipari 
felhasználás, szakmai felhasználás, 
fogyasztói felhasználás) és a lényeges 
expozíciós útvonalak (pl. orális, dermális, 
belélegzéssel történő, környezeti), valamint 
az expozíció sémája (pl. gyakori, 
véletlenszerű, alkalmankénti, folyamatos).

Or. en

Indokolás

Corresponds to Amendment 377 adopted in First Reading.

This definition describes the structure of use and exposure categories, as laid down in 
ANNEX VI, NO. 6. 

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 123
3. CIKK, (36A) ÉS (36B) BEKEZDÉS (új)

(36a) felhasználási kategória: a 
felhasználásoknak a következőket 
megkülönböztető osztályba sorolása: ipari 
felhasználás, szakmai felhasználás, 
fogyasztói felhasználás;
(36b) expozíciós kategória: az expozíciók
osztályba sorolása az emberekkel 
kapcsolatos lényeges expozíciós 
útvonalakkal, a környezetbe történő 
kibocsátási útvonalakkal és az expozíció 
időtartamával és gyakoriságával 
összhangban;

Or. de
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Indokolás

This amendment corresponds to Amendments 434 and 435 adopted at first reading. It makes 
it clearer, as a complement to Article 3(36) of the common position, what is meant by use 
category and exposure category. This clear definition in the body of the regulation itself could 
on the one hand be necessary for pre-registration, so that downstream users can easily decide 
whether the previous supplier is also registering the intended use. On the other hand a clear 
and simple definition is also needed for the exposure assessment and for communication in 
the supply chain by means of an extended safety data sheet and, more particularly, is 
essential for downstream users.

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 124
3. CIKK, (39A) PONT (új)

(39a) „ásvány”: a földkéregben fellelhető 
szervetlen összetevők kombinációja, amely 
kémiai összetevők, kristályos formák és 
fizikai-kémiai tulajdonságok jellemző 
összességével rendelkezik.

Or. en

Indokolás

Reinstates am. 676 adopted in first reading.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 125
6. CIKK, (1) BEKEZDÉS

(1) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, 
az évi 1 tonnát elérő vagy meghaladó 
mennyiségű, önmagában vagy egy vagy több 
készítményben előforduló anyag gyártója 
vagy importőre regisztrálási kérelmet nyújt 
be az Ügynökségnek.

(1) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, 
az évi 1 tonnát elérő vagy meghaladó 
mennyiségű, önmagában vagy egy vagy több 
készítményben előforduló anyag gyártója 
vagy importőre regisztrálási kérelmet nyújt 
be az Ügynökségnek. Ahelyett, hogy egy 
bizonyos készítményben lévő minden egyes 
anyag tekintetében külön-külön 
regisztrálási kérelmet nyújtana be, a
készítmény gyártója vagy importőre a 
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készítményre vonatkozóan is benyújthat 
regisztrálási kérelmet; ebben az esetben az 
anyaggal kapcsolatos követelményeket kell 
a készítményre alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Preparations are indispensable for the production of specific products. Since there are often 
more than 10 single substances in one preparation, it should be possible in individual cases, 
to register the preparation as a whole. It has only little sense first to test and register all the 
unknown single substances (with extensive animal testing), only in order to consolidate all the 
information to one single evaluation for the preparation afterwards. The new wording allows 
that animal testing could be reduced significantly. Often companies already have the 
information and data for the preparation but not for each single substance in the 
preparations. 

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 126
6. CIKK, (1) BEKEZDÉS

(1) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, 
az évi 1 tonnát elérő vagy meghaladó 
mennyiségű, önmagában előforduló anyag 
gyártója vagy importőre regisztrálási 
kérelmet nyújt be az Ügynökségnek.

(1) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, 
az évi 1 tonnát elérő vagy meghaladó 
mennyiségű, önmagában előforduló anyag 
gyártója vagy importőre regisztrálási 
kérelmet nyújt be az Ügynökségnek.

Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, az 
egy vagy több készítményben az évi 1 tonnát 
elérő vagy meghaladó mennyiségben 
meglévő anyag gyártója vagy importőre
regisztrálási kérelmet nyújt be az 
Ügynökségnek, amennyiben azt még nem 
regisztrálták az első albekezdésnek 
megfelelően.

Or. en

Indokolás

This amendment is intended to find a compromise with Council, partly reinstating the 
resulting text in first reading.
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Current wording leads to confusion among producers and importers of preparations 
concerning their obligations. It is not clear whether there is an obligation to submit 
registrations for the substances in their preparations, irrespective of whether the substances 
on their own have already been registered and vice versa. For sake of legal certainty this 
clarification is needed.

Módosítás, előterjesztette: Holger Krahmer

Módosítás: 127
6. CIKK, (3) BEKEZDÉS

(3) A polimerek gyártói és importőrei 
regisztrálási kérelmet nyújtanak be az 
Ügynökségnek a szállítói lánc korábbi 
szereplője által még nem regisztrált 
monomer anyag(ok) vagy más anyag(ok) 
tekintetében, ha mindkét alábbi feltétel 
teljesül:

(3) A polimerek gyártói és importőrei 
értesítést nyújtanak be az Ügynökségnek a 
szállítói lánc előző szereplője által még nem 
regisztrált monomer anyag(ok) vagy más 
anyag(ok) vagy más nem regisztrált 
anyag(ok) tekintetében, kivéve, ha az ilyen 
monomer anyagok szintézis során 
képződnek és nem izolálhatók, ha mindkét 
alábbi feltétel teljesül:

a) a polimer legalább 2 vagy több 
tömegszázalékban (w/w) tartalmaz ilyen 
monomer anyag(ok)at vagy –
monomeregységek és kémiai kötéssel 
kapcsolódó anyag(ok) formájában – más 
anyag(ok)at;

a) a polimer legalább 2 vagy több 
tömegszázalékban (w/w) tartalmaz ilyen 
monomer anyag(ok)at vagy más anyag(ok)at;

b) az ilyen monomer anyag(ok) vagy más 
anyag(ok) összmennyisége eléri vagy 
meghaladja az évi 1 tonnát.

b) az ilyen monomer anyag(ok) vagy más 
anyag(ok) összmennyisége eléri vagy 
meghaladja az évi 1 tonnát.

Az ilyen monomerre/anyagra vonatkozó 
értesítés az Ügynökség által a 110. cikkel 
összhangban meghatározott formátumban 
a következő információkat tartalmazza:
i) a gyártó vagy az importőr megnevezése és 
elérhetőségei;
ii) a monomer/anyag mibenléte a VI. 
melléklet 2. szakaszában meghatározottak 
szerint;
iii) az anyag osztályba sorolása;
iv) a polimer felhasználásának rövid 
ismertetése;
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Az e cím szerinti regisztrációt a még nem 
regisztrált, évi 1000 tonnát meghaladó 
mennyiségben gyártott vagy importált 
monomer anyag tekintetében teszik meg. A 
regisztráció a fent előírt információn 
túlmenően tartalmazza a VII. mellékletben 
meghatározott információkat.
A nem regisztrált monomer anyagok vagy
más nem regisztrált anyagok olyan 
anyagok, amelyeket az ilyen anyagokat a 
polimer gyártója részére szállító gyártó még 
nem regisztrált.
Amennyiben azonban a nem regisztrált 
monomer anyagokat vagy más anyagokat
az eredeti gyártó vagy annak 
meghatalmazott képviselője regisztrálta, a
polimer gyártója használhatja ezt a 
regisztrációt, feltéve, hogy a regisztráló 
feltüntette, hogy azt polimerek gyártásában 
használják.

Or. en

Indokolás

Re-tabling of Amendment 433 / 584 (first reading). Importers/manufacturers of polymers do 
not place monomer substances or other substances used to make polymers on the EU market. 
The purpose of monomers is to react with other monomers to form polymers. As a result, 
monomers no longer exist in the end-product, i.e. the polymer. Polymers, which are 
temporarily exempted from REACH, are recognised as being generally safe, posing limited 
risks to human health and the environment.

Requiring full registration of reacted monomers, or of substances that no longer exist in 
polymers, is therefore disproportionate to the potential risks that these monomers may 
present to health or the environment. To ensure proportionality and consistency with 
provisions on Substances in Articles, a notification of the monomer substances used to make 
polymers should be submitted to the Agency. The Agency may, in turn, require manufacturers 
or importers of polymers to submit a registration for any residual monomers or monomers 
that have only incompletely reacted to form the polymer if they present a risk to health and/or 
the environment.

In addition, and consistent with the underlying tonnage/exposure philosophy of REACH, 
where the 1000 tonne threshold is exceeded, manufacturers and importers should register 
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monomer substances used to make polymers in accordance with the set conditions.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies, Holger Krahmer, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi

Módosítás: 128
6. CIKK, (3) BEKEZDÉS

(3) A polimerek gyártói és importőrei 
regisztrálási kérelmet nyújtanak be az
Ügynökségnek a szállítói lánc korábbi 
szereplője által még nem regisztrált 
monomer anyag(ok) vagy más anyag(ok) 
tekintetében, ha mindkét alábbi feltétel 
teljesül:

(3) A polimerek gyártói és importőrei 
értesítést nyújtanak be az Ügynökségnek a 
még nem értesített vagy regisztrált monomer 
anyag(ok) vagy más anyag(ok) tekintetében, 
ha mindkét alábbi feltétel teljesül:

a) a polimer legalább 2 vagy több 
tömegszázalékban (w/w) tartalmaz ilyen 
monomer anyag(ok)at vagy –
monomeregységek és kémiai kötéssel 
kapcsolódó anyag(ok) formájában – más 
anyag(ok)at;

a) a polimer legalább 2 vagy több 
tömegszázalékban (w/w) tartalmaz ilyen 
monomer anyag(ok)at vagy –
monomeregységek és kémiai kötéssel 
kapcsolódó anyag(ok) formájában – más 
anyag(ok)at;

b) az ilyen monomer anyag(ok) vagy más 
anyag(ok) összmennyisége eléri vagy 
meghaladja az évi 1 tonnát.

b) az ilyen monomer anyag(ok) vagy más 
anyag(ok) összmennyisége eléri vagy 
meghaladja az évi 1 tonnát.

Az ilyen monomer anyag(ok)ra vagy más 
anyagokra vonatkozó értesítés az 
Ügynökség által a 110. cikkel összhangban 
meghatározott formátumban a következő 
információkat tartalmazza:
i) a polimer gyártójának vagy importőrének 
megnevezése és elérhetőségei;
ii) a monomer anyag(ok) vagy más anyagok 
mibenléte a VI. melléklet 2. szakaszában 
meghatározottak szerint;
iii) az anyag osztályba sorolása;
iv) a polimer(ek) felhasználásának rövid 
ismertetése;
v) arra vonatkozó jelzés, hogy az anyag 
szennyezőanyagként a polimerben 0,1%-os 
koncentrációs szinten vagy 
tömegszázalékban (w/w)van-e jelen.
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(3a) Az Ügynökség hozhat olyan 
határozatokat, amely értelmében a 
polimerek gyártói vagy importőrei kötelesek 
a 6. cikk (3) bekezdésével összhangban 
bejelentett bármely monomer anyag(ok) 
vagy más anyag(ok) vonatkozásában 
regisztrálási kérelmet benyújtani, ha 
valamennyi alábbi feltétel teljesül:
a) a monomer anyag vagy más anyag 
polimerképző reakciót követően van 
szennyezőanyagként jelen; 
b) az ilyen szennyeződés 0,1% 
tömegszázalékos (w/w) koncentrációt 
meghaladó mértékben van jelen;
c) az Ügynökség megalapozottan feltételezi, 
hogy a szennyeződés a polimerből kiválik, 
és ez veszélyt jelent az emberi egészségre 
vagy a környezetre.

Or. en

Indokolás

(In view of a compromise with the Council)

The purpose of monomers is to react with other monomers to form polymers. Once reacted, 
monomers no longer exist in the polymer. Requiring full registration of reacted monomers is 
disproportionate to the potential risks that these monomers may present to health and 
environment. To ensure proportionality and consistency with Article 7, a notification of the 
monomers used to make polymers should be submitted to the Agency. The Agency may then 
require manufacturers or importers of polymers to submit a registration for any residual 
monomers if they present a risk to health or the environment.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 129
6. CIKK, (3) BEKEZDÉS

(3) A polimerek gyártói és importőrei 
regisztrálási kérelmet nyújtanak be az 
Ügynökségnek a szállítói lánc korábbi 
szereplője által még nem regisztrált 
monomer anyag(ok) vagy más anyag(ok) 

(3) A polimerek gyártói és importőrei 
regisztrálási kérelmet nyújtanak be az 
Ügynökségnek a szállítói lánc korábbi 
szereplője által még nem regisztrált 
monomer anyag(ok) vagy más anyag(ok) 
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tekintetében, ha mindkét alábbi feltétel 
teljesül:

tekintetében, kivéve, ha az ilyen monomer 
anyagok szintézis során képződnek és nem 
izolálhatók, ha mindkét alábbi feltétel 
teljesül:

a) a polimer legalább 2 vagy több 
tömegszázalékban (w/w) tartalmaz ilyen 
monomer anyag(ok)at vagy –
monomeregységek és kémiai kötéssel 
kapcsolódó anyag(ok) formájában – más 
anyag(ok)at;

a) a polimer legalább 2 vagy több 
tömegszázalékban (w/w) tartalmaz ilyen 
monomer anyag(ok)at vagy –
monomeregységek és kémiai kötéssel 
kapcsolódó anyag(ok) formájában – más 
anyag(ok)at;

b) az ilyen monomer anyag(ok) vagy más 
anyag(ok) összmennyisége eléri vagy 
meghaladja az évi 1 tonnát.

b) az ilyen monomer anyag(ok) vagy más 
anyag(ok) összmennyisége eléri vagy 
meghaladja az évi 1 tonnát.

Az ilyen monomer anyag(ok)ra vagy más 
anyagokra vonatkozó értesítés az 
Ügynökség által a 110. cikkel összhangban 
meghatározott formátumban a következő 
információkat tartalmazza:
i) a gyártó vagy az importőr megnevezése és 
elérhetőségei;
ii) a monomer/anyag mibenléte a VI. 
melléklet 2. szakaszában meghatározottak 
szerint;
iii) az anyag osztályba sorolása;
iv) a polimerek felhasználásának rövid 
ismertetése.
Az e cím szerinti regisztrációt a még nem 
regisztrált, évi 1000 tonnát meghaladó 
mennyiségben gyártott vagy importált 
monomer(ek) vagy más anyag(ok) 
tekintetében teszik meg. A regisztráció a 
fent előírt információn túlmenően 
tartalmazza a VII. mellékletben 
meghatározott információkat.

Or. en

Indokolás

In line with Amendments 584 & 433 adopted in First Reading. 

Polymers, which are temporarily exempted from REACH, are recognised as being generally 
safe.
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Requiring full registration of reacted monomers, is therefore disproportionate to the potential 
risks that these monomers may present to health or the environment once they have been 
converted into polymers. To ensure proportionality and consistency with provisions on 
Substances in Articles, a notification of the monomer substances used to make polymers 
should be submitted to the Agency. 

In addition, and consistent with the underlying tonnage/exposure philosophy of REACH, 
where the 1000 tonne threshold is exceeded, manufacturers and importers should register 
monomer substances used to make polymers in accordance with the set conditions.
Further, some monomers are formed in the production process and immediately continue to 
react. Registration is thus impossible except at an indefensibly high cost.

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek + Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-
Schoepges, Olajos Péter, Avril Doyle +Hegyi Gyula, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 

Jørgensen, Åsa Westlund

Módosítás: 130
7. CIKK

(1) Árucikkek előállítói vagy importőrei 
regisztrálási kérelmet nyújtanak be az 
Ügynökségnek az adott árucikkekben 
található bármely anyag tekintetében, 
amennyiben mindkét alábbi feltétel teljesül:

(1) Árucikkek előállítói vagy importőrei 
regisztrálási kérelmet nyújtanak be az 
Ügynökségnek az adott árucikkekben 
található bármely anyag tekintetében, 
amennyiben mindkét alábbi feltétel teljesül:

a) az anyag előállítónként vagy 
importőrönként összesen évi 1 tonnát 
meghaladó mennyiségben van jelen az adott 
árucikkekben;

a) az anyag előállítónként vagy 
importőrönként összesen évi 1 tonnát 
meghaladó mennyiségben van jelen az adott 
árucikkekben;

b) az anyagot szokásos vagy ésszerűen 
előrelátható felhasználási feltételek mellett a 
környezetbe kívánják juttatni.

b) az anyagot szokásos vagy ésszerűen 
előrelátható felhasználási feltételek mellett a 
környezetbe kívánják juttatni.

A regisztrálás iránti kérelmet a IX. címmel 
összhangban meghatározott díjjal együtt kell 
benyújtani.

A regisztrálás iránti kérelmet a IX. címmel 
összhangban meghatározott díjjal együtt kell 
benyújtani.

(2) Árucikkek előállítói vagy importőrei e 
cikk (3) bekezdésével összhangban 
bejelentik az Ügynökségnek, ha az anyag 
megfelel az 56. cikkben szereplő 
kritériumoknak és az 58. cikk (1) bekezdése 
szerint azonosított anyag, amennyiben 
mindkét alábbi feltétel teljesül:

(2) Árucikkek előállítói vagy importőrei e 
cikk (3) bekezdésével összhangban 
bejelentik az Ügynökségnek, ha az anyag 
megfelel az 56. cikkben szereplő 
kritériumoknak és az 58. cikk (1) bekezdése 
szerint azonosított anyag, amennyiben:
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a) az anyag előállítónként vagy 
importőrönként összesen évi 1 tonnát 
meghaladó mennyiségben van jelen az adott 
árucikkekben;

törölve

b) az anyag 0,1 tömegszázaléknál nagyobb 
koncentrációban van jelen az adott 
árucikkekben.

b) az árucikk egy homogén részében az 
anyag 0,1 tömegszázaléknál nagyobb 
koncentrációban van jelen az adott 
árucikkekben;

ba) az 0,1%-os határértéke alatti, 
anyagspecifikus koncentráció-határértékek 
a 130. cikk (3) bekezdésében említett 
eljárással összhangban elfogadhatók;
bb) a gyártó vagy az importőr nem zárhatja 
ki a nyilvánosság vagy a környezet 
anyagnak való expozícióját az árucikk 
teljes életciklusa során.

(3) A (2) bekezdést nem kell alkalmazni, 
amennyiben az árucikkek előállítói vagy 
importőrei képesek kizárni a humán vagy 
környezeti expozíciót szokásos vagy 
ésszerűen előrelátható felhasználási 
feltételek mellett, beleértve az 
ártalmatlanítást. Ilyen esetekben a gyár 
vagy az importőr az árucikk átvevője 
számára megfelelő útmutatásokat ad, a 32. 
cikk (4) bekezdésével összhangban.

Törölve

(4) Az értesítésnek az alábbi információkat 
kell tartalmaznia:

(4) Az értesítésnek az alábbi információkat 
kell tartalmaznia:

a) a gyártó vagy importőr megnevezése és 
elérhetőségei a VI. melléklet 1. szakaszában 
meghatározottaknak megfelelően, a 
felhasználási telephelyek kivételével;

a) a gyártó vagy importőr megnevezése és 
elérhetőségei a VI. melléklet 1. szakaszában 
meghatározottaknak megfelelően, a 
felhasználási telephelyek kivételével;

b) a 20. cikk (1) bekezdésében említett 
regisztrációs szám(ok), amennyiben az(ok) 
rendelkezésre áll(nak);

b) a 20. cikk (1) bekezdésében említett 
regisztrációs szám(ok), amennyiben az(ok) 
rendelkezésre áll(nak);

c) az anyag(ok) azonosító adatai a VI. 
melléklet 2.1- 2.3.4. szakaszában 
meghatározottak szerint;

c) az anyag(ok) azonosító adatai a VI. 
melléklet 2.1- 2.3.4. szakaszában 
meghatározottak szerint;

d) az anyag(ok) osztályba sorolása a VI. 
melléklet 4.1. és 4.2. szakaszában 
meghatározottak szerint;

d) az anyag(ok) osztályba sorolása a VI. 
melléklet 4.1. és 4.2. szakaszában 
meghatározottak szerint;

e) az anyag(ok) felhasználására e) az anyag(ok) felhasználására 
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(felhasználásaira) vonatkozó a VI. melléklet 
3.5. szakaszában meghatározottak szerint és 
az árucikkek felhasználására vonatkozó rövid 
ismertető.

(felhasználásaira) vonatkozó a VI. melléklet 
3.5. szakaszában meghatározottak szerint és 
az árucikkek felhasználására vonatkozó rövid 
ismertető.

(5) Az Ügynökség hozhat olyan határozatot, 
amely előírja az árucikkek előállítóinak vagy 
importőreinek, hogy e címmel összhangban 
nyújtsanak be regisztrálási kérelmet az adott 
árucikkekben található anyagra, amennyiben 
az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

(5) Az Ügynökség hozhat olyan határozatot, 
amely előírja az árucikkek előállítóinak vagy 
importőreinek, hogy e címmel összhangban 
nyújtsanak be regisztrálási kérelmet az adott 
árucikkekben található anyagra, amennyiben 
az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

a) az anyag évente előállítónként vagy 
importőrönként összesen az 1 tonnát 
meghaladó mennyiségben van jelen az 
árucikkben;

törölve

b) az Ügynökség megalapozottan feltételezi, 
hogy:

b) az Ügynökség megalapozottan feltételezi, 
hogy:

i. az árucikkekből az anyag kibocsátódik a 
környezetbe, és

i) az árucikkekből az anyag kibocsátódik a 
környezetbe, és

ii. az anyagnak az árucikkekből való 
kibocsátása kockázatot jelent az emberi 
egészségre vagy a környezetre nézve

ii) az anyagnak az árucikkekből való 
kibocsátása kockázatot jelent az emberi 
egészségre vagy a környezetre nézve

c) az anyagra nem vonatkozik az (1) 
bekezdés.

c) az anyagra nem vonatkozik az (1) 
bekezdés.

A regisztrálás iránti kérelmet a IX. címmel 
összhangban meghatározott díjjal együtt kell 
benyújtani.

A regisztrálás iránti kérelmet a IX. címmel 
összhangban meghatározott díjjal együtt kell 
benyújtani.

(6) Az (1)-(5) bekezdést nem kell alkalmazni 
azokra az anyagokra, amelyeket az adott 
felhasználás tekintetében már regisztráltak.

(6) Az (1)-(5) bekezdést nem kell alkalmazni 
azokra az anyagokra, amelyeket az adott 
felhasználás tekintetében már regisztráltak, 
ha a felhasználási mennyiség az 
árucikkekben ugyanabba vagy alacsonyabb 
tonnasávba esik, mint a regisztrált 
mennyiség.

(7) ... -tól/-től a (2) (3) és (4) bekezdést hat 
hónappal az anyagnak az 58. cikk (1) 
bekezdése szerinti azonosítását követően kell 
alkalmazni.

(7) ... -tól/-től a (2) (3) és (4) bekezdést hat 
hónappal az anyagnak az 58. cikk (1) 
bekezdése szerinti azonosítását követően kell 
alkalmazni.

(8) Az (1)-(7) bekezdés végrehajtására 
vonatkozó intézkedéseket a 132. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban kell elfogadni.

(8) Az (1)-(7) bekezdés végrehajtására 
vonatkozó intézkedéseket a 132. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban kell elfogadni.
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Or. en

Indokolás

This amendment is a compromise between EP and Council and is in line with the compromise 
package on substances in articles agreed by a majority of political groups (first reading 
amendment 357). It simplifies the work for producers and importers. 

This amendment helps to protect the competitiveness of EU producers of articles by providing 
the same level playing field within the framework of the WTO agreements. It will also provide 
a high level protection for consumer. (Ek)

It is very important to ensure that not only the whole car is viewed as an article, but also the 
steering wheel to give an example. If the definition of articles is not clarified, almost no 
information will be made available for articles. Amendment 357 from first reading. (Wijkman 
& others)

This amendment is a compromise between EP and Council and is in line with the compromise 
package on substances in articles agreed by a majority of political groups (EP amendment 
357). It simplifies the work for producers and importers. 

This amendment helps to protect the competitiveness of EU producers of articles by providing 
the same level playing field within the framework of the WTO agreements. It will also provide 
a high level protection for consumers. (Hegyi & others)

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Módosítás: 131
7. CIKK

(1) Árucikkek előállítói vagy importőrei 
regisztrálási kérelmet nyújtanak be az 
Ügynökségnek az adott árucikkekben 
található bármely anyag tekintetében, 
amennyiben mindkét alábbi feltétel teljesül:

(1) Árucikkek előállítói vagy importőrei 
regisztrálási kérelmet nyújtanak be az 
Ügynökségnek az adott árucikkekben 
található bármely anyag tekintetében, 
amennyiben mindkét alábbi feltétel teljesül:

a) az anyag előállítónként vagy 
importőrönként összesen évi 1 tonnát 
meghaladó mennyiségben van jelen az adott 
árucikkekben;

a) az anyag előállítónként vagy 
importőrönként összesen évi 1 tonnát 
meghaladó mennyiségben van jelen az adott 
árucikkekben;

b) az anyagot szokásos vagy ésszerűen 
előrelátható felhasználási feltételek mellett a 
környezetbe kívánják juttatni.

b) az anyagot szokásos vagy ésszerűen 
előrelátható felhasználási feltételek mellett a 
környezetbe kívánják juttatni.

A regisztrálás iránti kérelmet a IX. címmel 
összhangban meghatározott díjjal együtt kell 

A regisztrálás iránti kérelmet a IX. címmel 
összhangban meghatározott díjjal együtt kell 
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benyújtani. benyújtani.
(2) Árucikkek előállítói vagy importőrei e 
cikk (3) bekezdésével összhangban 
bejelentik az Ügynökségnek, ha az anyag 
megfelel az 56. cikkben szereplő 
kritériumoknak és az 58. cikk (1) bekezdése 
szerint azonosított anyag, amennyiben 
mindkét alábbi feltétel teljesül:

(2) Árucikkek előállítói vagy importőrei e 
cikk (3) bekezdésével összhangban 
bejelentik az Ügynökségnek, ha az anyag 
megfelel az 56. cikkben szereplő 
kritériumoknak és az 58. cikk (1) bekezdése 
szerint azonosított anyag, amennyiben:

a) az anyag előállítónként vagy 
importőrönként összesen évi 1 tonnát 
meghaladó mennyiségben van jelen az adott 
árucikkekben;

törölve

b) a 20. cikk (1) bekezdésében említett 
regisztrációs szám(ok), amennyiben az(ok) 
rendelkezésre áll(nak);

b) az árucikk egy homogén részében az 
anyag 0,1 tömegszázaléknál nagyobb 
koncentrációban van jelen az adott 
árucikkekben;

bb) a gyártó vagy az importőr nem tudja 
kizárni a nyilvánosság vagy a környezet 
anyagnak való kitettségét az árucikk teljes 
életciklusa során.

(3) A (2) bekezdést nem kell alkalmazni, 
amennyiben az árucikkek előállítói vagy 
importőrei képesek kizárni a humán vagy 
környezeti expozíciót szokásos vagy 
ésszerűen előrelátható felhasználási 
feltételek mellett, beleértve az 
ártalmatlanítást. Ilyen esetekben a gyár 
vagy az importőr az árucikk átvevője 
számára megfelelő útmutatásokat ad, a 32. 
cikk (4) bekezdésével összhangban.

törölve

(4) Az értesítésnek az alábbi információkat 
kell tartalmaznia:

(4) Az értesítésnek az alábbi információkat 
kell tartalmaznia:

a) a gyártó vagy importőr megnevezése és 
elérhetőségei a VI. melléklet 1. szakaszában 
meghatározottaknak megfelelően, a 
felhasználási telephelyek kivételével;

a) a gyártó vagy importőr megnevezése és 
elérhetőségei a VI. melléklet 1. szakaszában 
meghatározottaknak megfelelően, a 
felhasználási telephelyek kivételével;

b) a 20. cikk (1) bekezdésében említett 
regisztrációs szám(ok), amennyiben az(ok) 
rendelkezésre áll(nak);

b) a 20. cikk (1) bekezdésében említett 
regisztrációs szám(ok), amennyiben az(ok) 
rendelkezésre áll(nak);

c) az anyag(ok) azonosító adatai a VI. 
melléklet 2.1- 2.3.4. szakaszában 
meghatározottak szerint;

c) az anyag(ok) azonosító adatai a VI. 
melléklet 2.1- 2.3.4. szakaszában 
meghatározottak szerint;
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d) az anyag(ok) osztályba sorolása a VI. 
melléklet 4.1. és 4.2. szakaszában 
meghatározottak szerint;

d) az anyag(ok) osztályba sorolása a VI. 
melléklet 4.1. és 4.2. szakaszában 
meghatározottak szerint;

e) az anyag(ok) felhasználására 
(felhasználásaira) vonatkozó a VI. melléklet 
3.5. szakaszában meghatározottak szerint és 
az árucikkek felhasználására vonatkozó rövid 
ismertető;

e) az anyag(ok) felhasználására 
(felhasználásaira) vonatkozó a VI. melléklet 
3.5. szakaszában meghatározottak szerint és 
az árucikkek felhasználására vonatkozó rövid 
ismertető

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

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

(5) Az Ügynökség hozhat olyan határozatot, 
amely előírja az árucikkek előállítóinak vagy 
importőreinek, hogy e címmel összhangban 
nyújtsanak be regisztrálási kérelmet az adott 
árucikkekben található anyagra, amennyiben 
az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

(5) Az Ügynökség hozhat olyan határozatot, 
amely előírja az árucikkek előállítóinak vagy 
importőreinek, hogy e címmel összhangban 
nyújtsanak be regisztrálási kérelmet az adott 
árucikkekben található anyagra, amennyiben 
az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

a) az anyag évente előállítónként vagy 
importőrönként összesen az 1 tonnát 
meghaladó mennyiségben van jelen az 
árucikkben;

törölve

b) az Ügynökség megalapozottan feltételezi, 
hogy:

b) az Ügynökség megalapozottan feltételezi, 
hogy:

i. az árucikkekből az anyag kibocsátódik a 
környezetbe, és

i. az árucikkekből az anyag kibocsátódik a 
környezetbe, és

ii. az anyagnak az árucikkekből való 
kibocsátása kockázatot jelent az emberi 
egészségre vagy a környezetre nézve

ii. az anyagnak az árucikkekből való 
kibocsátása kockázatot jelent az emberi 
egészségre vagy a környezetre nézve

c) az anyagra nem vonatkozik az (1) 
bekezdés.

c) az anyagra nem vonatkozik az (1) 
bekezdés.

A regisztrálás iránti kérelmet a IX. címmel 
összhangban meghatározott díjjal együtt kell 
benyújtani.

A regisztrálás iránti kérelmet a IX. címmel 
összhangban meghatározott díjjal együtt kell 
benyújtani.

(6) Az (1)-(5) bekezdést nem kell alkalmazni 
azokra az anyagokra, amelyeket az adott
felhasználás tekintetében már regisztráltak.

6. Az (1)-(5) bekezdést nem kell alkalmazni 
azokra az anyagokra, amelyeket az adott 
felhasználás tekintetében az ellátási lánc 
egyik korábbi szereplője már regisztrált.

(7) ... -tól/-től a (2) (3) és (4) bekezdést hat 
hónappal az anyagnak az 58. cikk (1) 
bekezdése szerinti azonosítását követően kell 
alkalmazni.

(7) ... -tól/-től a (2) (3) és (4) bekezdést hat 
hónappal az anyagnak az 58. cikk (1) 
bekezdése szerinti azonosítását követően kell 
alkalmazni.
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(8) Az (1)-(7) bekezdés végrehajtására 
vonatkozó intézkedéseket a 132. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban kell elfogadni.

(8) Az (1)-(7) bekezdés végrehajtására 
vonatkozó intézkedéseket a 132. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

The use of substances of very high concern in articles should be notified as soon as it exceeds 
0,1%, no matter the total quantity, or when exposure cannot be excluded, to facilitate 
calculations and to provide a high level of protection. 

The addition "in a homogeneous material" is needed to counter RIP 3.8., otherwise the whole 
article would be almost meaningless and create an uneven playing field between EU 
manufacturers and importers. The threshold should apply to homogenous materials in an 
article, and not to the whole article, in line with other Community legislation (e.g. RoHS, 
ELV).

The derogation from the notification requirement of substances in articles in the Council text 
only refers to exposure during use and disposal, whereas the derogation adopted by 
Parliament (see Art. 7 (2)(ba) refers to the full lifecycle. Exposure from manufacture should 
be included as well.

The Agency should be able to require a registration as soon as it has ground for suspecting a 
risk, irrespective of the total quantity, to avoid cumbersome calculations and to provide a 
high level of protection.

If the reference to "an actor up the supply chain" is not added, importers would not need to 
inform the agency anymore about the presence of substances of very high concern in their 
article as soon as anyone else has registered such a use. As a result, the agency would have 
no information about the presence of such substances in imported articles, even if present in 
high concentrations. However, such information may be essential for authorisation or 
restriction purposes with a view to protect human health and the environment.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 132
7. CIKK, (1A) BEKEZDÉS (új)

 (1a.) Az (1) bekezdés a) pontját nem kell 
alkalmazni a tagállamoknak a 
dohánytermékek gyártására, kiszerelésére
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és árusítására vonatkozó törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezései közelítéséről 
szóló 2001/37/EK irányelv 2. cikkének (1) 
bekezdése és (2) cikkének (5) bekezdése 
értelmében a dohánytermékekhez 
összetevőként hozzáadott anyagokra.

Or. en

Indokolás

Corresponds to Amendment 88 adopted in First Reading

As well the exposure scenario as the noxious effects resulting from tobacco additives do not 
justify any exemptions from the obligation to register these substances.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 133
7. CIKK, (1A) BEKEZDÉS (új)

(1a) Az (1) bekezdés a) pontját nem kell 
alkalmazni a dohánygyártmányok 
fogyasztását érintő, a forgalmi adón kívüli 
egyéb adókról szóló 95/59/EK irányelv 4. 
cikke értelmében a cigarettához
összetevőként hozzáadott anyagokra.

Or. en

Indokolás

Compromise amendment between amendment no. 88 of Parliament's first reading and the 
Council's common position.

Módosítás, előterjesztette: Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás: 134
7. CIKK, (7) BEKEZDÉS

(7) ... *-tól/-től a (2) (3) és (4) bekezdést hat 
hónappal az anyagnak az 58. cikk (1) 
bekezdése szerinti azonosítását követően 

(7) Az (1) és (5) bekezdést a 23. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott határidő után 
3 hónappal kell alkalmazni.
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kell alkalmazni. A (2) (3) és (4) bekezdést hat hónappal az 
anyagnak az 58. cikk (1) bekezdése szerinti 
azonosítását követően kell alkalmazni, 
amennyiben három hónap már eltelt a 23. 
cikk (3) bekezdésében meghatározott 
határidőtől számítva.

Or. en

Indokolás

Reinstates the compliance dates of the Commission's initial proposal. Linked to amendment 
on Article 23 by the same author.

Módosítás, előterjesztette: Holger Krahmer

Módosítás: 135
7. CIKK, (7) BEKEZDÉS

(7) ... *-tól/-től a (2) (3) és (4) bekezdést hat 
hónappal az anyagnak az 58. cikk (1) 
bekezdése szerinti azonosítását követően 
kell alkalmazni.

(7) Az (1) és (5) bekezdést a 23. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott határidő után 
3 hónappal kell alkalmazni .
A (2) (3) és (4) bekezdést hat hónappal az 
anyagnak az 58. cikk (1) bekezdése szerinti 
azonosítását követően kell alkalmazni, 
amennyiben három hónap már eltelt a 23. 
cikk (3) bekezdésében meghatározott 
határidőtől számítva.

Or. en

Indokolás

To help smooth putting into practice of provisions regarding substances in articles and to 
limit potential disruptions in the supply chain, the producer’s responsibility should not be 
shifted down the supply chain i.e. to downstream users. Downstream users can at the same 
time be producers of articles; the majority of them are SMEs. In the interest of the workability 
of article 7, article producers should have the possibility, as foreseen in article 7(6), to base 
their registrations/notifications upon earlier registrations thereby avoiding a transfer of 
obligation from the producer of the substance to the downstream user.
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Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 136
7. CIKK, (7) BEKEZDÉS

(7) ... *-tól/-től a (2) (3) és (4) bekezdést hat 
hónappal az anyagnak az 58. cikk (1) 
bekezdése szerinti azonosítását követően 
kell alkalmazni.

(7) ... *-tól/-től a (2) (3) és (4) bekezdést 
tizennyolc hónappal az anyagnak az 58. cikk 
(1) bekezdése szerinti azonosítását követően 
kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Retailers and mail order companies order their goods up to 18 months before importation. 
Already when orders are placed, the importer of an article should be able to provide the 
supplier with a positive list of substances that must be handled with care or avoided during 
production. The candidate list – together with Annex XIV to REACH - will serve as this 
positive list. If the deadline in Art. 7 (7) is too short and does not take the actual buying cycles 
into account, the importer will not only face legal uncertainty but also will not be able to 
influence the production procedures accordingly. The deadline therefore needs to be 
extended.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten + Chris Davies

Módosítás: 137
7. CIKK, (7A) BEKEZDÉS (új)

(7a) Az ügynökség iránymutatásokat nyújt, 
hogy segítsen az árucikkek gyártóinak és 
importőreinek, valamint a hatáskörrel 
rendelkező hatóságoknak.

Or. en

Indokolás

REACH represents a huge organisational challenge for importers of articles. The Council 
proposal foresees several sector specific guidelines; however, the sector specific guidelines 
for producers and importers of articles, on which the EP agreed in 1st plenary reading, are no 
longer mentioned. Project 3.8 (initially supposed to replace the guidelines for the consumer 
goods sector) has not produced a workable result. Nonetheless the sector depends on 
professional and knowledgeable help– just as the different authorities involved in the import 
procedures. Guidelines drafted by the agency would provide a uniform level of support for 
companies and authorities in all EU Member States and likewise for non-European 
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companies who may lack a thorough knowledge of the REACH legislation. (Oomen-Ruijten)

Successful first reading amendment ensuring the leading role of the Agency in providing 
guidelines. (Davies)

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 138
8A. CIKK (új)

8a. cikk
A regisztrációk és a „kollektív 

regisztrációk” átruházása és felosztása
(1) A regisztráción keresztül szerzett 
jogosultság átruházható és osztható. Az 
ilyen jogosultságot szerző fél átveszi az 
eredeti regisztráló jogait és kötelezettségeit. 
He egy regisztrációt megosztanak, az 
Ügynökség új regisztrációs számot ad az új 
jogosultnak.  
(2) Amennyiben a gyártó egy másik jogi
személy („az anyavállalat”) leányvállalata, 
az anyavállalat a leányvállalat nevében 
átveheti és fenntarthatja a regisztrációt. 
Fordítva is, egy leányvállalat az 
anyavállalata vagy más leányvállalatok 
részére átveheti és fenntarthatja a 
regisztrációt. Ilyen esetekben a regisztrációt 
csak egyszer kell megtenni. A kollektív 
regisztráció céljából kijelölt jogi személy 
felelős az e rendelet szerinti kötelezettségek 
teljesítéséért.
(3) A (2) bekezdést kell alkalmazni abban 
az esetben is, ha az anyavállalat vagy a 
leányvállalat létesítő okirat szerinti 
székhelye nem az Európai Unióban van. A 
kollektív regisztráció céljából kijelölt jogi 
személy létesítő okirat szerinti székhelyének 
az Unióban kell lennie.

Or. en
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Indokolás

Corresponds to Amendments 593,594,595 & 596 adopted in First Reading.

1. If a registrant no longer wishes to make use of his registration it must be possible for him 
to transfer the rights arising from the registration. The divisibility of rights arising from a 
registration is necessary in cases in which only part of a firm is transferred to a new owner. 
Since each manufacturer or importer must have a registration number as evidence of 
registration status, in such cases the Agency must assign a new registration number to the 
new owner.

2. Within conglomerates products are delivered from changing production plants to 
downstream users within the European Union who may belong to different subsidiaries. The 
delivery of products within a conglomerate is often coordinated by a unit which may be part 
of either the parent company or a subsidiary. The proposed group registration would be an 
appropriate way of reducing costs and bureaucracy.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 139
9. CIKK, (2) BEKEZDÉS

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a gyártó 
vagy az importőr vagy az árucikk előállítója 
továbbítja az Ügynökségnek a következő 
információkat:

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a gyártó 
vagy az importőr vagy az árucikk előállítója 
a forgalomba hozott anyagok tekintetében
továbbítja az Ügynökségnek a következő 
információkat:

a) a gyártó vagy importőr vagy az árucikk 
előállítójának megnevezése a VI. melléklet 
1. szakaszában meghatározottaknak 
megfelelően;

a) a gyártó vagy importőr megnevezése a IV.
melléklet 1. szakaszában 
meghatározottaknak megfelelően;

b) az anyag azonosító adatai a VI. melléklet 
2. szakaszában meghatározottaknak 
megfelelően; 

b) az anyag azonosító adatai a IV. melléklet 
2. szakaszában meghatározottaknak 
megfelelően; 

c) az anyag osztályba sorolása – ha van ilyen 
– a VI. melléklet 4. szakaszában 
meghatározottaknak megfelelően;

c) az anyag osztályba sorolása – ha van ilyen 
– a IV. melléklet 4. szakaszában 
meghatározottaknak megfelelően;

d) a becsült mennyiség a VI. melléklet 3.1. 
szakaszában meghatározottaknak 
megfelelően; 

d) a becsült mennyiség a IV. melléklet 3.1. 
szakaszában meghatározottaknak 
megfelelően; 

e) az (1) bekezdésben említett vevőjegyzék, 
névvel és címmel.

e) adott esetben azon vevők jegyzéke, akik 
részére az anyagot szállítják.
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A bejelentést a IX. címmel összhangban 
meghatározott díjjal együtt kell benyújtani.

A bejelentést a IX. címmel összhangban 
meghatározott díjjal együtt kell benyújtani.

Az (1) bekezdésben meghatározott időtartam 
a bejelentésnek az Ügynökséghez való 
beérkezésekor kezdődik meg.

Az (1) bekezdésben meghatározott időtartam 
a bejelentésnek az Ügynökséghez való 
beérkezésekor kezdődik meg.

Or. en

Indokolás

The obligation for notification of substances, which are manufactured or important for R + D, 
should only apply if they are placed on the market. This would apply with the current EU 
chemical legislation. Otherwise, also R + D activities inside a company would have to be 
notified which leads to unnecessary bureaucracy and therefore to an unnecessary burden for 
R + D activities.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 140
9. CIKK, (7) BEKEZDÉS

(7) Az Ügynökség dönthet úgy, hogy
kérésre az öt éves mentességi időszakot 
további legfeljebb öt évvel, vagy a kizárólag 
az ember- vagy állatgyógyászatban használt
gyógyszerkészítmények fejlesztése során 
használt anyagok esetében további 
legfeljebb tíz évvel meghosszabbítja, ha a 
gyártó vagy az importőr vagy az árucikk 
előállítója bizonyítani tudja, hogy a kutatási 
és fejlesztési program indokolttá teszi ezt a
meghosszabbítást.

(7) Az Ügynökség a gyártó vagy az 
importőr kérésére az öt éves mentességi 
időszakot további legfeljebb tíz évvel 
meghosszabbíthatja, ha a gyártó vagy az 
importőr vagy az árucikk előállítója 
bizonyítani tudja, hogy a kutatási és 
fejlesztési program indokolttá teszi ezt a
meghosszabbítást.

Or. en

Indokolás

The obligation for notification of substances, which are manufactured or important for R + D, 
should only apply if they are placed on the market. This would apply with the current EU 
chemical legislation. Otherwise, also R + D activities inside a company would have to be 
notified which leads to unnecessary bureaucracy and therefore to an unnecessary burden for 
R + D activities.
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Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 141
9. CIKK, 9. BEKEZDÉS

(9) Az Ügynökség és az érintett tagállamok 
illetékes hatóságai az (1)-(8) bekezdéssel
összhangban benyújtott információkat 
mindenkor bizalmasan kezelik.

9. Az Ügynökség és az érintett tagállamok 
illetékes hatóságai az (1) bekezdéssel
összhangban benyújtott információkat 
mindenkor bizalmasan kezelik. Az 
Ügynökség nem bocsátja ezeket az 
információkat más, hatáskörrel rendelkező 
hatóság részére. 

Or. en

Indokolás

The obligation for notification of substances, which are manufactured or important for R + D, 
should only apply if they are placed on the market. This would apply with the current EU 
chemical legislation. Otherwise, also R + D activities inside a company would have to be 
notified which leads to unnecessary bureaucracy and therefore to an unnecessary burden for 
R + D activities.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Módosítás: 142
10. CIKK, A) PONT, VIIIA) ALPONT (új)

 viiia) Arra vonatkozó nyilatkozat, hogy az 
információt gerinces állatokon végzett 
kísérletekkel kapták-e, beleértve azt is, hogy 
milyen kísérleteket végeztek el a gerinces 
állatokon, illetve a használt állatok számát;

Or. en

((EP amendment 96 - first reading)

Indokolás

Information should be made available on the animal tests that have been carried out and the 
number of animals used.
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Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Módosítás: 143
10. CIKK, A) PONT, XI. ALPONT

xi) az arra irányuló kérelem, hogy a 118. 
cikk (2) bekezdésében szereplő információk 
közül a gyártó vagy az importőr megítélése 
szerint melyeket nem lehet a 76. cikk (2) 
bekezdése d) pontjának megfelelően 
nyilvánosságra hozni az interneten, beleértve 
annak indoklását, hogy a nyilvánosságra 
hozatal miért károsíthatná az ő, vagy 
bármely más érdekelt fél kereskedelmi 
érdekeit;

xi) az arra irányuló kérelem, hogy a 118. 
cikk (2) bekezdésében szereplő információk 
közül a gyártó vagy az importőr megítélése 
szerint melyeket nem lehet a 76. cikk (2) 
bekezdése d) pontjának megfelelően 
nyilvánosságra hozni az interneten, beleértve 
annak indoklását, hogy a nyilvánosságra 
hozatal miért károsítja az ő, vagy bármely 
más érdekelt fél kereskedelmi érdekeit;

Or. en

(New amendment - Rule 62(2)(c))

Indokolás

A request for confidentiality should only be possible if public availability would be harmful to 
commercial interests, not just potentially so, to avoid any abuse of this clause.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 144
10. CIKK, AA) BEKEZDÉS (új)

aa) Az első bekezdés alapján megkövetelt, 
és az EU és az OECD egyéb jogszabályai 
vagy más egyenértékű jogszabályok alapján 
nyert és ellenőrzött információ, és/vagy 
kémiai programok is benyújthatók és 
azokról feltételezik, hogy megfelelnek az e 
cikkben szereplő követelményeknek.

Or. en

Indokolás

Corresponds to Amendment 575/600 adopted in First Reading. 

Data already collected or reports already compiled on a substance under other EU or 
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international programmes or legislation should be permitted and presented as such, without 
the need for modification and/or unnecessary redrafting or re-testing. Examples of such 
programmes are:  the OECD programme for the production of internationally agreed 
Screening Information Data Sets (SIDS), the International Chemical Council Association 
High Production Volume (ICCA/HPV) assessments of chemicals, the Human and 
Environmental Risk Assessment Project (HERA) of chemicals used in the home for laundry 
and household cleaning, the monographs of the European Toxicology & Ecotoxicology 
Centre (ECETOC) on individual chemicals, or the EPA HPV Challenge.

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek + Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 145
10. CIKK, BA) BEKEZDÉS (új)

ba) Az in vitro módszereknek és a 
(kvantitatív) szerkezethatás-viszonyok 
((Q)SARs) alkalmazásának elsőbbséget 
biztosítanak. E célból a Bizottság a 
vizsgálatok, adatbázisok és jóváhagyott 
modellek jegyzékét bocsátja a társaságok 
rendelkezésére.

Or. en

Indokolás

In vitro methods limit unnecessary animal testing. Identical to first reading amendment 106. 
(Ek)

Corresponds with Amendment 106 adopted in First Reading.      

In Vitro methods limit unnecessary animal testing. (Oomen-Ruijten)

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies

Módosítás: 146
11. CIKK, (3) BEKEZDÉS, BEVEZETŐ RÉSZ

(3) Valamely gyártó vagy importőr a 10. cikk 
a) pontjának iv., vi., vii., vagy ix. pontjában 
említett adatokat benyújthatja külön, 
amennyiben:

(3) Valamely gyártó vagy importőr a 10. cikk 
a) pontjának iv., vi., vii., vagy ix. pontjában 
említett adatokat – a III. cím sérelme nélkül
– benyújthatja külön, amennyiben:
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Or. en

Indokolás

To reduce duplication of animal testing companies opting out of joint submission of data must 
still be required to share data from animal testing. The data sharing requirements under Title 
III should apply irrespective of whether data is submitted jointly or separately.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Módosítás: 147
11. CIKK,(3) BEKEZDÉS, BEVEZETŐ RÉSZ 

(3) Valamely gyártó vagy importőr a 10. cikk 
a) pontjának iv., vi., vii., vagy ix. pontjában 
említett adatokat benyújthatja külön, 
amennyiben:

(3) Valamely gyártó vagy importőr a 10. cikk 
a) pontjának iv., vi., vii., vagy ix. pontjában 
említett adatokat – az állatkísérletekből 
származó adatokat igénylő kérdések 
kivételével – benyújthatja külön, 
amennyiben:

Or. en

(Amendment 379 relevant part - first reading)

Indokolás

It needs to specified explicitly that there is no opting out from the sharing of data from animal 
testing.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies

Módosítás: 148
12. CIKK, (2A) BEKEZDÉS (új)

(2a) Az in vitro módszereknek, a 
(kvantitatív) szerkezethatás-viszonyok 
((Q)SARs) alkalmazásának és a
toxikogenomikának elsőbbséget 
biztosítanak. E célból az Ügynökség a 
vizsgálatok, adatbázisok és jóváhagyott 
modellek egy jegyzékét bocsátja a 
társaságok rendelkezésére.
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Or. en

Indokolás

Intended to reduce unnecessary animal testing by ensuring that companies, particularly 
SMEs, are made aware of information already available. Successful First Reading 
amendment (106 and part of 549).

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Módosítás: 149
12. CIKK, (2A) BEKEZDÉS (új)

(2a) Az in vitro módszereknek és a 
(kvantitatív) szerkezethatás-viszonyok 
((Q)SARs) alkalmazásának elsőbbséget 
biztosítanak. E célból az Ügynökség a 
vizsgálatok, adatbázisok és jóváhagyott 
modellek egy jegyzékét bocsátja a 
társaságok rendelkezésére.

Or. en

(Amendment 106 - first reading)

Indokolás

In light of the ethical and scientific concerns linked to animal tests, priority should be given to 
alternative strategies. The Agency should give all necessary information to companies.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 150
12. CIKK, (2A) BEKEZDÉS (új)

(2a) A bevezetés alatt álló anyagok 
tekintetében az éves mennyiséget a  
regisztrációs dokumentáció benyújtását 
megelőző három évben gyártott vagy 
importált átlagos mennyiség alapján 
határozzák meg.

Or. en
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Indokolás

Corresponds to Amendment 611 adopted in First Reading. 

Exceptional undulations in production volumes could increase information requirements 
significantly whenever a tonnage threshold is exceeded. It is therefore necessary to permit a 
degree of flexibility for low tonnage substances, particularly while sourcing. A 3 year average 
would ensure that more extensive registration requirements would only apply whenever a 
registrant has consistently exceeded a given tonnage threshold.

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Módosítás: 151
13. CIKK, (1) BEKEZDÉS

(1) Az anyagok lényegi tulajdonságaira 
vonatkozó információk a vizsgálatokon 
kívül más eszközökkel is megszerezhetőek, 
különösen a molekulaszerkezet és a 
biológiai hatás közötti minőségi vagy 
mennyiségi összefüggés-modellek 
felhasználásával vagy szerkezetileg rokon 
anyagokból nyert információk (csoportosítás 
vagy kereszthivatkozás) segítségével, 
amennyiben teljesülnek a XI. mellékletben 
meghatározott feltételek. A VIII. melléklet 
8.6 és 8.7 szakasza, a IX. és a X. melléklet 
szerinti vizsgálatok elhagyhatóak, 
amennyiben a XI. melléklet 3. szakaszában 
meghatározott, az expozícióra és a 
végrehajtott kockázatkezelési intézkedésekre 
vonatkozó információ azt indokolja.

(1) Az anyagok lényegi tulajdonságaira –
különösen az emberi toxicitásra –
vonatkozó információkat, amennyiben ez 
lehetséges, a gerinceseken végzett
vizsgálatokon kívül más eszközökkel szerzik 
meg, különösen a molekulaszerkezet és a 
biológiai hatás közötti minőségi vagy 
mennyiségi összefüggés-modellek 
felhasználásával vagy szerkezetileg rokon 
anyagokból nyert információk (csoportosítás 
vagy kereszthivatkozás) segítségével, 
amennyiben teljesülnek a XI. mellékletben 
meghatározott feltételek. A VIII. melléklet 
8.6 és 8.7 szakasza, a IX. és a X. melléklet 
szerinti vizsgálatok elhagyhatóak, 
amennyiben a XI. melléklet 3. szakaszában 
meghatározott, az expozícióra és a 
végrehajtott kockázatkezelési intézkedésekre 
vonatkozó információ azt indokolja.

Or. en

Indokolás

In addition to the ethical questions linked to vertebrate animal testing, there are numerous 
scientific problems with the validity of such animal tests for humans. Information about the 
properties of substances should therefore not only make use of alternative means such as
QSARs, but also of the new and promising means of testing chemicals by assessing their 
effects via the reactions of marker genes.
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(amendment 549 of the EP 1st reading)

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Módosítás: 152
13. CIKK, (1) BEKEZDÉS

(1) Az anyagok lényegi tulajdonságaira 
vonatkozó információk a vizsgálatokon 
kívül más eszközökkel is megszerezhetőek, 
különösen a molekulaszerkezet és a 
biológiai hatás közötti minőségi vagy 
mennyiségi összefüggés-modellek 
felhasználásával vagy szerkezetileg rokon 
anyagokból nyert információk (csoportosítás 
vagy kereszthivatkozás) segítségével, 
amennyiben teljesülnek a XI. mellékletben 
meghatározott feltételek. A VIII. melléklet 
8.6 és 8.7 szakasza, a IX. és a X. melléklet 
szerinti vizsgálatok elhagyhatóak, 
amennyiben a XI. melléklet 3. szakaszában 
meghatározott, az expozícióra és a 
végrehajtott kockázatkezelési intézkedésekre 
vonatkozó információ azt indokolja.

(1) Az anyagok lényegi tulajdonságaira –
különösen az emberi toxicitásra –
vonatkozó információkat, amennyiben ez 
lehetséges, a gerinceseken végzett
vizsgálatokon kívül más eszközökkel szerzik 
meg, különösen a molekulaszerkezet és a 
biológiai hatás közötti minőségi vagy 
mennyiségi összefüggés-modellek 
felhasználásával vagy szerkezetileg rokon 
anyagokból nyert információk (csoportosítás 
vagy kereszthivatkozás) segítségével, 
amennyiben teljesülnek a XI. mellékletben 
meghatározott feltételek vagy
toxikogenomika segítségével. A VIII. 
melléklet 8.6 és 8.7 szakasza, a IX. és a X. 
melléklet szerinti vizsgálatok elhagyhatóak, 
amennyiben a XI. melléklet 3. szakaszában 
meghatározott, az expozícióra és a 
végrehajtott kockázatkezelési intézkedésekre 
vonatkozó információ azt indokolja.

Or. en

(Amendment 549 - first reading)

Indokolás

In addition to the ethical questions linked to vertebrate animal testing, there are numerous 
scientific problems with the validity of such animal tests for humans. Information about the 
properties of substances should therefore not only make use of alternative means such as 
QSARs, but also of the new and promising means of testing chemicals by assessing their 
effects via the reaction of marker genes. 
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Módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi

Módosítás: 153
13. CIKK, (2) BEKEZDÉS

(2)Amennyiben az anyagok lényegi 
tulajdonságaira vonatkozó információk 
megszerzéséhez az anyagokkal folytatott 
vizsgálatok szükségesek, e vizsgálatokat a 
132. cikk (3) bekezdésében említett 
eljárással összhangban elfogadott bizottsági 
rendeletében megállapított vizsgálati 
módszerekkel összhangban – amelyet 
megfelelően felül kell vizsgálni különösen 
az állatkísérletek finomítása, csökkentése 
vagy helyettesítése érdekében – vagy más, 
az Ügynökség vagy a Bizottság által 
megfelelőnek elismert nemzetközi vizsgálati 
módszerekkel összhangban kell lefolytatni.
Az anyagok lényegi tulajdonságaira 
vonatkozó információk más vizsgálati 
módszerekkel is megszerezhetők, 
amennyiben teljesülnek a XI. mellékletben 
meghatározott feltételek.

(2) Amennyiben az anyagok lényegi 
tulajdonságaira vonatkozó információk 
megszerzéséhez az anyagokkal folytatott 
vizsgálatok szükségesek, e vizsgálatokat a 
132. cikk (3a) bekezdésében említett 
eljárással összhangban elfogadott bizottsági 
rendeletében megállapított vizsgálati 
módszerekkel összhangban – amelyet 
megfelelően felül kell vizsgálni különösen 
az állatkísérletek finomítása, csökkentése 
vagy helyettesítése érdekében – vagy más, 
az Ügynökség vagy a Bizottság által 
megfelelőnek elismert nemzetközi vizsgálati 
módszerekkel összhangban kell lefolytatni.
Az anyagok lényegi tulajdonságaira 
vonatkozó információk más vizsgálati 
módszerekkel is megszerezhetők, 
amennyiben teljesülnek a XI. mellékletben 
meghatározott feltételek.

Or. en

Indokolás

The amendment is needed to align the text to the provisions of the new "commitology" 
Decision, and in particular to replace the ordinary "regulatory committee" procedure with 
the "regulatory committee with scrutiny", since the measures concerned are measures of 
general scope designed to amend non-essential elements of the draft legislation.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 154
13. CIKK, (3) BEKEZDÉS

(3) Az ökotoxikológiai és toxikológiai 
vizsgálatokat és elemzéseket a helyes 
laboratóriumi gyakorlatnak a 2004/10/EK
irányelvben meghatározott alapelveivel vagy 
más, az Ügynökség vagy a Bizottság által 

(3) A gerinces állatok bevonásával végzett 
új laboratóriumi vizsgálatokat a helyes 
laboratóriumi gyakorlatnak a 87/18/EGK
irányelvben meghatározott alapelveivel és a 
86/609/EGK irányelv rendelkezéseivel 
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azokkal egyenértékőként elismert 
nemzetközi szabványokkal és – amennyiben 
alkalmazható – a 86/609/EGK irányelv 
rendelkezéseivel összhangban kell elvégezni.

összhangban kell elvégezni.

Or. en

Indokolás

Corresponds to Amendment 375 adopted in First Reading. 

The Good Laboratory Practice (GLP) System is a management system for certification of 
laboratories and documentation. It does not concern the test methods or the quality of test 
results. However, GLP is extremely expensive and would lead to disproportional testing costs, 
especially for lower volume substances without improving the results. Therefore, GLP should 
only be applied to vertebrate tests.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 155
13. CIKK, (4) BEKEZDÉS

(4) Amennyiben egy anyagot már 
regisztráltak, az új regisztrálónak jogában áll 
az ugyanazon anyag tekintetében korábban 
benyújtott vizsgálati összefoglalásokra és 
átfogó vizsgálati összefoglalásokra 
hivatkozni, feltéve hogy bizonyítani tudja, 
hogy a regisztrálás alatt álló anyag – a 
tisztasági fok és a szennyezők jellegének 
tekintetében is – azonos a korábban 
regisztrálttal, és hogy rendelkezik a korábbi 
regisztráló(k) engedélyével ahhoz, hogy a 
regisztráltatás céljából a teljes vizsgálati 
jelentésre hivatkozzon. Az új regisztráló 
nem hivatkozhat az ilyen vizsgálatokra a VI. 
melléklet 2. szakaszában előírt információk 
biztosítása érdekében.

(4) Amennyiben egy anyagot már 
regisztráltak, az új regisztrálónak jogában áll 
az ugyanazon anyag tekintetében korábban 
benyújtott vizsgálatokra és vizsgálati 
jelentésekre (a továbbiakban: „vizsgálatok”) 
hivatkozni, feltéve hogy bizonyítani tudja, 
hogy a regisztrálás alatt álló anyag – a 
tisztasági fok és a szennyezők jellegének 
tekintetében is – azonos a korábban 
regisztrálttal, és hogy benyújtja a korábbi 
regisztráló(k) hozzáférésre vonatkozó 
levelét.

Or. en

Indokolás

Corresponds to Amendment 615 adopted in First Reading.



PE 378.589v01-00 80/122 AM\629993HU.doc

külső fordítás

HU

Access must be guaranteed to data on tests not carried out on animals, as is already provided 
for in connection with tests carried out on animals. Related to the protection of property 
rights of the owners of the studies.

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt

Módosítás: 156
14. CIKK, (1) BEKEZDÉS, ELSŐ ALBEKEZDÉS

(1) A 98/24/EK irányelv 4. cikkének sérelme 
nélkül, az e fejezet alapján regisztrálásköteles 
valamennyi anyag tekintetében kémiai 
biztonsági értékelést kell végezni és kémiai 
biztonsági jelentést kell készíteni, ha a 
regisztráló az anyagot évente legalább tíz 
tonna mennyiségben gyártja vagy hozza be.

(1) A 98/24/EK irányelv 4. cikkének sérelme 
nélkül, az e fejezet alapján regisztrálásköteles 
valamennyi anyag tekintetében kémiai 
biztonsági értékelést kell végezni és kémiai 
biztonsági jelentést kell készíteni.

Or. en

Indokolás

The intention of amendment 110 from the first reading was to secure basic safety data also for 
low volume chemicals. This should apply for all chemicals subject to registration. (Ek)

The industry and the institutions do not tire to stress the need for a "risk-based approach" of 
REACH. Risk is the combination of hazard and exposure. However, an assessment of a) 
hazard and b) exposure is only required in the chemical safety report. To limit the safety 
assessments to substances above 10 tonnes would exclude two-thirds of the substances from 
both those assessments. As a consequence, it would be near impossible to identify the 
appropriate risk management measures to protect workers or consumers against hazardous 
substances. A data graveyard serves nobody. (Schlyter & others)

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi + Hegyi Gyula, Dorette Corbey, Anne 
Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund + Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-

Schoepges, Olajos Péter, Avril Doyle + Urszula Krupa

Módosítás: 157
14. CIKK, (1) BEKEZDÉS, ELSŐ ALBEKEZDÉS

(1) A 98/24/EK irányelv 4. cikkének sérelme 
nélkül, az e fejezet alapján regisztrálásköteles 
valamennyi anyag tekintetében kémiai 

(1) A 98/24/EK irányelv 4. cikkének sérelme 
nélkül, az e fejezet alapján regisztrálásköteles 
valamennyi anyag tekintetében kémiai 
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biztonsági értékelést kell végezni és kémiai 
biztonsági jelentést kell készíteni, ha a 
regisztráló az anyagot évente legalább tíz
tonna mennyiségben gyártja vagy hozza be.

biztonsági értékelést kell végezni és kémiai 
biztonsági jelentést kell készíteni, ha a 
regisztráló az anyagot évente legalább egy
tonna mennyiségben gyártja vagy hozza be.

Or. en

Indokolás

REACH should not be a data graveyard.  The chemical safety assessment is essential for a 
risk-based system and risk management, simply recommending safe handling for users of the 
chemical. This amendment ensures that risk management will be available for substances 
above 1 tpa and chemicals of very high concern will be identified. The relevant part of EP 
amendment 110 is re-tabled. (Tzampazi + Hegyi & others + Krupa)

Data is needed to ensure that a simplified risk assessment via assessment of the chemical 
safety report can be done. The relevant part of EP amendment 110 is re-tabled. (Wijkman & 
others)

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Módosítás: 158
14. CIKK, (2) BEKEZDÉS, (1A) BEKEZDÉS (új)

Ezt a bekezdést a nanorészecskékre nem 
kell alkalmazni. 

Or. en

(New amendment - Rule 62(2)(d) to take account of the modified Opinion of SCENIHR of 10 
March 2006))

Indokolás

Due to their very small size, nanoparticles have a far bigger surface area in relation to their 
mass than normal particles. The surface area in turn determines reactivity, which is of key 
importance to assess toxicity. According to SCENIHR, the focus on production expressed as 
mass rather than particle size may severely underestimate the potential contribution of 
nanoparticles to overall risk posed by the substance. Threshold levels to derogate from the 
requirement of chemical safety reports on the basis of mass or concentration should therefore 
not apply to engineered nanoparticles.

Módosítás, előterjesztette: Dagmar Roth-Behrendt + Anne Laperrouze, Vittorio Prodi + 
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Cristina Gutiérrez-Cortines + Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 159
14. CIKK, (2A) BEKEZDÉS (új)

(2a) Nem kell az (1) bekezdésnek megfelelő 
kémiai biztonsági elemzést és kémiai 
biztonsági jelentést elvégezni a 67/548/EGK 
irányelv értelmében veszélyesként, vagy
perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 
vagy nagyon perzisztens és nagyon 
bioakkumulatív anyagokként besorolt olyan 
anyagok tekintetében, amelyek az 
1999/45/EK irányelv 12. cikkének (2) 
bekezdése értelmében és a 67/548/EK 
irányelv VI. melléklete 9. cikkének (3) 
bekezdése értelmében a címkézés alóli 
mentességben részesített tömény 
készítményekben vannak jelen.

Or. en

Indokolás

Reinstates amendments 422 and 960 as adopted in first reading. The risk for human health or 
the environment from substances bound in massive preparations is very limited and, 
accordingly, no labelling is required by existing legislation. Therefore, the obligation to 
perform chemical safety assessments and -reports can be dispensed under the same 
conditions as the labelling. (Roth-Behrendt)

Certain preparations, such as mixtures of rubber, are exempt from labelling pursuant to 
Directive 1999/45/EC, Article 12(2), because they do not present any danger to the 
environment or human health through inhalation, ingestion or contact with the skin.

Incorporating the proposed amendment into Article 14 would harmonise the provisions of 
REACH with Recital 28, with the provisions of Directive 1999/45/EC and with the regulation 
itself, which does not require a chemical safety assessment for substances in preparations 
which are not dangerous. (Laperrouze & Prodi)

This amendment reinstates amendments 422 and 960 tabled to the plenary and approved in 
first reading.

CSA of a dangerous substance in preparations is not required by REACH when the 
preparation is not classified as dangerous. Additionally Recital 28 indicates that these 
provisions should equally apply to preparations that are solid mixtures of substances until a 
specific shape is given to such a preparation that transforms it into an article.
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Some massive preparations are exempted from labelling according to directive 1999/45/EC 
Art.12.2 exempt massive preparation because they don't pose any danger to the environment 
or human health. (Gutierrez-Cortines + Oomen-Ruijten)

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Módosítás: 160
14. CIKK, (4) BEKEZDÉS, BEVEZETŐ RÉSZ

(4) Amennyiben – a (3) bekezdés a)–d) 
lépéseinek a végrehajtása eredményeként – a 
gyártó vagy az importőr megállapítja, hogy 
az anyag a 67/548/EGK irányelvvel 
összhangban megfelel a veszélyes anyagként 
való besorolás kritériumainak, vagy 
perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 
vagy nagyon perzisztens és nagyon 
bioakkumulatív tulajdonságokkal rendelkező 
anyagként értékelhető, a kémiai biztonsági 
értékelés a következő kiegészítő lépéseket is 
tartalmazza:

(4) A nanorészecskék esetében vagy 
amennyiben – a (3) bekezdés a)–d) 
lépéseinek a végrehajtása eredményeként – a 
gyártó vagy az importőr megállapítja, hogy 
az anyag a 67/548/EGK irányelvvel 
összhangban megfelel a veszélyes anyagként 
való besorolás kritériumainak, vagy 
perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 
vagy nagyon perzisztens és nagyon 
bioakkumulatív tulajdonságokkal rendelkező 
anyagként értékelhető, a kémiai biztonsági 
értékelés a következő kiegészítő lépéseket is 
tartalmazza:

Or. en

(New amendment - Rule 62(2)(d) to take account of the modified Opinion of SCENIHR of 10 March 
2006)

Indokolás

According to SCENIHR, "in view of the specific characteristics demonstrated for 
nanoparticles and nanoparticle formulations, the assays usually performed for determining 
toxicity of products may not be sufficient to detect all possible adverse effects of 
nanoparticles". It is therefore not appropriate to rely solely on standard testing to determine 
hazard as a precondition to do an exposure assessment. Exposure assessment should be done 
for all engineered nanoparticles, irrespective of the results of standard toxicity testing.

Módosítás, előterjesztette: Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás: 161
15. CIKK

(1) A kizárólag növényvédő szerekben való (1) Amennyiben a hatóanyagokat
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felhasználásra gyártott vagy behozott 
hatóanyagok és összetevők, amelyek a 
91/414/EGK irányelv I. mellékletében vagy 
a 3600/92/EGK rendeletben, a 703/2001/EK 
rendeletben, az 1490/2002/EK rendeletben, a 
2003/565/EK határozatban szerepelnek, 
valamint bármely olyan anyag, amelynek 
tekintetében a 91/414/EGK irányelv 6. cikke 
alapján a Bizottság határozatot hozott a 
dokumentáció hiánytalanságáról, 
regisztráltnak tekintendők, továbbá a 
növényvédő termékként történő 
felhasználásra való gyártás és behozatal 
tekintetében a regisztrálás teljesnek, és 
következésképpen az e rendelet 1. és 5. 
fejezete követelményeinek megfelelőnek 
minősül.

növényvédő szerekben való felhasználásra
gyártják vagy hozzák be, és amelyek a 
91/414/EGK irányelv I. mellékletében vagy 
a 3600/92/EGK rendeletben, a 703/2001/EK 
rendeletben, az 1490/2002/EK rendeletben, a 
2003/565/EK határozatban szerepelnek, 
valamint bármely olyan anyag, amelynek 
tekintetében a 91/414/EGK irányelv 6. cikke 
alapján a Bizottság határozatot hozott a 
dokumentáció hiánytalanságáról, valamint 
az összetevők, amennyiben azokat a 
91/414/EGK irányelv alapján engedélyezett 
növényvédő szerekben való felhasználásra
gyártják vagy hozzák be, regisztráltnak 
tekintendők, továbbá a növényvédő 
termékként történő felhasználásra való 
gyártás és behozatal tekintetében a 
regisztrálás teljesnek, és következésképpen 
az e rendelet 1. és 5. fejezete 
követelményeinek megfelelőnek minősül.

(2) A kizárólag biocid termékekben való 
felhasználásra gyártott vagy behozott 
hatóanyagok, amelyek a biocid termékek 
forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 
16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv I., IA. vagy IB. mellékletében vagy 
a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (2) 
bekezdésében említett tízéves 
munkaprogram második szakaszáról, 
valamint az 1896/2000/EK rendelet 
módosításáról szóló, 2003. november 4-i 
2032/2003/EK bizottsági rendeletben {a 
második felülvizsgálatról szóló rendelet} 
szerepelnek, a 98/8/EK irányelv 16. 
cikkének (2) bekezdése második 
albekezdésében említett határozat 
időpontjáig regisztráltnak tekintendők, és a 
biocid termékben történő felhasználásokra 
való gyártás vagy behozatal tekintetében a 
regisztrálás teljesnek, és ezzel az 1. és 5. 
fejezet, valamint a 22. cikk 
követelményeinek megfelelőnek minősül.

(2) Amennyiben a hatóanyagokat biocid 
termékekben való felhasználásra gyártják
vagy hozzák be, és amelyek a biocid 
termékek forgalomba hozataláról szóló, 
1998. február 16-i 98/8/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv I., IA. vagy 
IB. mellékletében vagy a 98/8/EK irányelv 
16. cikkének (2) bekezdésében említett 
tízéves munkaprogram második szakaszáról, 
valamint az 1896/2000/EK rendelet 
módosításáról szóló, 2003. november 4-i 
2032/2003/EK bizottsági rendeletben {a 
második felülvizsgálatról szóló rendelet} 
szerepelnek, a 98/8/EK irányelv 16. 
cikkének (2) bekezdése második 
albekezdésében említett határozat 
időpontjáig regisztráltnak tekintendők, és a 
biocid termékben történő felhasználásokra 
való gyártás vagy behozatal tekintetében a 
regisztrálás teljesnek, és ezzel az 1. és 5. 
fejezet, valamint a 22. cikk 
követelményeinek megfelelőnek minősül.

Or. en
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Indokolás

The amendment makes a necessary clarification to the Council's Common Position. 
Substances should be considered as registered as far as the use as plant protection product or 
biocide is concerned. Other uses have to be registered. (see amendment 466 as adopted in 
first reading which excludes substances to the extend that they are used in  plant protection 
products and biocides inter alia from the registration chapter).

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 162
17. CIKK, (3) BEKEZDÉS, ELSŐ ALBEKEZDÉS

(3) A (2) bekezdést kizárólag olyan 
telephelyen elkülönített intermedierek 
esetében kell alkalmazni, amelyek esetén a 
gyártó megerősíti, hogy az anyag gyártása és 
felhasználása kizárólag szigorúan ellenőrzött 
körülmények között megy végbe, és az 
anyagot technikai eszközökkel teljes 
életciklusa alatt szigorúan zárt rendszerben 
tartják. Az ellenőrzési és eljárási 
technológiákat a kibocsátás és bármilyen 
abból eredő expozíció minimalizálására 
alkalmazzák.

(3) A (2) bekezdést kizárólag olyan 
telephelyen elkülönített intermedierek 
esetében kell alkalmazni, amelyek esetén a 
gyártó megerősíti, hogy az anyag gyártása és 
felhasználása kizárólag szigorúan ellenőrzött 
körülmények között megy végbe, és az 
anyagot technikai eszközökkel teljes 
életciklusa alatt szigorúan zárt rendszerben 
tartják, vagy azt hogy végrehajtotta az 
egészségügyi és környezeti kockázatok 
értékelése alapján azonosított, megfelelő 
kockázatkezelési intézkedéseket. Az 
ellenőrzési és eljárási technológiákat a 
kibocsátás és bármilyen abból eredő 
expozíció minimalizálására alkalmazzák. 

Or. fr

Indokolás

It is just as possible to control the risks associated with a manufacturing or use procedure by 
means of rigorous confinement as it is by implementing appropriate measures to manage 
risks identified on the basis of an assessment of risks to health and the environment.

Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez

Módosítás: 163
19. CIKK, (2) BEKEZDÉS, C) PONT

c) nem ért egyet a vezető regisztrálóval az c) nem ért egyet a vezető regisztrálóval az 



PE 378.589v01-00 86/122 AM\629993HU.doc

külső fordítás

HU

információk kiválasztása tekintetében. információk kiválasztása tekintetében.

Az Ügynökség értékeli ezt a magyarázatot 
és dönt arról, hogy elfogadja-e azt vagy 
sem. Amennyiben nem fogadja el, a 
vállalkozásnak az adatokat együttesen kell 
benyújtania.

Or. es

Indokolás

As currently formulated, the criteria which manufacturers and importers may submit 
concerning separate information are very vague and difficult to justify and assess. Although 
subsequent articles make the Agency responsible for assessing this type of justification, it is 
not indicated what action should be taken if the justification is inadequate.

Módosítás, előterjesztette: Amalia Sartori

Módosítás: 164
22. CIKK, (1) BEKEZDÉS, C) PONT

c) az általa gyártott vagy behozott éves vagy 
összmennyiség megváltozása, amennyiben 
az a mennyiségi tartomány megváltozását, 
beleértve a gyártás vagy behozatal 
megszűnését eredményezi;

c) az utolsó három évben általa gyártott vagy 
behozott átlagos gyártási mennyiségek 
alapján kiszámított mennyiségek 
megváltozása, amennyiben az a mennyiségi 
tartomány megváltozását, beleértve a gyártás 
vagy behozatal megszűnését eredményezi;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Dagmar Roth-Behrendt + Holger Krahmer

Módosítás: 165
23. CIKK

(1) Az 5. cikket, a 6. cikket, a 7. cikk (1) 
bekezdését, valamint a 21. cikket... *-ig a 
következő anyagokra nem kell alkalmazni:

(1) Az 5. cikket, a 6. cikket, valamint a 21. 
cikket... *-ig a következő anyagokra nem 
kell alkalmazni:

a) a 67/548/EGK irányelvvel összhangban 
az 1. vagy 2. kategóriába tartozó rákkeltő, 
mutagén vagy reprodukciót károsító 
anyagként besorolt bevezetett anyagok, 

a) a 67/548/EGK irányelvvel összhangban 
az 1. vagy 2. kategóriába tartozó rákkeltő, 
mutagén vagy reprodukciót károsító 
anyagként besorolt bevezetett anyagok, 
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amelyeket . . . ** -t követően legalább 
egyszer gyártónként vagy importőrönként 
legalább évi egy tonna mennyiségben a 
Közösségben gyártanak vagy oda behoznak;

amelyeket . . . ** -t követően legalább 
egyszer gyártónként vagy importőrönként 
legalább évi egy tonna mennyiségben a 
Közösségben gyártanak vagy oda behoznak;

b) a 67/548/EGK irányelvvel összhangban a 
vízi élőlényekre nagyon mérgezőként 
besorolt bevezetett anyagok, amelyek hosszú 
távú káros hatásokat okozhatnak a vízi 
környezetben (R50/53), és amelyeket... **-t 
követően legalább egyszer gyártónként vagy 
importőrönként legalább évi száz tonna 
mennyiségben a Közösségben gyártanak 
vagy oda behoznak;

b) a 67/548/EGK irányelvvel összhangban a 
vízi élőlényekre nagyon mérgezőként 
besorolt bevezetett anyagok, amelyek hosszú 
távú káros hatásokat okozhatnak a vízi 
környezetben (R50/53), és amelyeket... **-t 
követően legalább egyszer gyártónként vagy 
importőrönként legalább évi száz tonna 
mennyiségben a Közösségben gyártanak 
vagy oda behoznak;

c) olyan bevezetett anyagok, amelyeket... *-t 
követően legalább egyszer, gyártónként vagy 
importőrönként legalább évi ezer tonna 
mennyiségben a Közösségben gyártanak 
vagy oda behoznak.

c) olyan bevezetett anyagok, amelyeket... *-t 
követően legalább egyszer, gyártónként vagy 
importőrönként legalább évi ezer tonna 
mennyiségben a Közösségben gyártanak 
vagy oda behoznak.

(2) Az 5., a 6. cikket, a 7. cikk (1) 
bekezdését, valamint a 21. cikket... **-ig 
nem kell alkalmazni az olyan bevezetett 
anyagokra, amelyeket e rendelet 
hatálybalépését követően legalább egyszer, 
gyártónként vagy importőrönként legalább 
évi száz tonna mennyiségben a Közösségben 
gyártanak vagy oda behoznak.

(2) Az 5., a 6. cikket, valamint a 21. cikket... 
**-ig nem kell alkalmazni az olyan 
bevezetett anyagokra, amelyeket e rendelet 
hatálybalépését követően legalább egyszer, 
gyártónként vagy importőrönként legalább 
évi száz tonna mennyiségben a Közösségben 
gyártanak vagy oda behoznak.

(3) Az 5., a 6. cikket, a 7. cikk (1) 
bekezdését, valamint a 21. cikket... ***-ig 
nem kell alkalmazni az olyan bevezetett 
anyagokra, amelyeket... *-t követően 
legalább egyszer, gyártónként vagy 
importőrönként legalább évi egy tonna 
mennyiségben a Közösségben gyártanak 
vagy oda behoznak.

(3) Az 5., a 6. cikket, valamint a 21. cikket... 
***-ig nem kell alkalmazni az olyan 
bevezetett anyagokra, amelyeket... *-t 
követően legalább egyszer, gyártónként vagy 
importőrönként legalább évi egy tonna 
mennyiségben a Közösségben gyártanak 
vagy oda behoznak.

* E redelet hatálybalépését követően 3 évvel.
** E rendelet hatálybalépésének időpontja

* E redelet hatálybalépését követően 3 évvel.
** E rendelet hatálybalépésének időpontja

Or. en

Indokolás

Reinstates the compliance dates of the Commission's initial proposal. Linked to amendment 
on Article 7 by the same author. (Roth-Behrendt)
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The proposed modification to article 23 aims at bringing coherence with the proposed 
deadline for implementing article 7 and does not challenge the principle of a stepwise entry 
into force of REACH for phase-in substances. (Krahmer)

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 166
23. CIKK, (1) BEKEZDÉS, BEVEZETŐ RÉSZ

(1) Az 5. cikket, a 6. cikket, a 7. cikk (1) 
bekezdését, valamint a 21. cikket... *-ig a 
következő anyagokra nem kell alkalmazni: 

(1) Az 5. cikket, a 6. cikket, a 7. cikk (1) 
bekezdését, a 14. cikket, a 17. cikket, a 18. 
cikket, valamint a 21. cikket... *-ig a 
következő anyagokra nem kell alkalmazni:

Or. en

Indokolás

Adds Transition periods for the registration of intermediates and for performing a Chemical 
Safety Assessment (CSA).

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + 
Urszula Krupa + Evangelia Tzampazi + Hegyi Gyula, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 

Jørgensen, Åsa Westlund

Módosítás: 167
23. CIKK, (2) BEKEZDÉS

(2) Az 5., a 6. cikket, a 7. cikk (1) 
bekezdését, valamint a 21. cikket... **-ig 
nem kell alkalmazni az olyan bevezetett 
anyagokra, amelyeket e rendelet 
hatálybalépését követően legalább egyszer, 
gyártónként vagy importőrönként legalább 
évi száz tonna mennyiségben a Közösségben 
gyártanak vagy oda behoznak.

(2) Az 5., a 6. cikket, a 7. cikk (1) 
bekezdését, valamint a 21. cikket... **-ig 
nem kell alkalmazni a 67/548/EGK 
irányelvvel összhangban a vízi élőlényekre 
nagyon mérgezőként besorolt olyan 
bevezetett anyagokra, amelyek hosszú távú 
káros hatásokat okozhatnak a vízi 
környezetben (R50/53), és amelyeket 
gyártónként vagy importőrönként legalább 
évi egy vagy több tonna mennyiségben a 
Közösségben gyártanak vagy oda 
behoznak; vagy az olyan bevezetett 
anyagokra, amelyeket e rendelet 
hatálybalépését követően legalább egyszer, 
gyártónként vagy importőrönként legalább 
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évi száz tonna mennyiségben a Közösségben 
gyártanak vagy oda behoznak.

Or. en

(Amendment 374 - first reading)

Indokolás

Additional risk-based prioritisation: substances - in quantities below 100 tonnes - that are 
toxic to aquatic organisms and that may cause long-term adverse effects should be added to 
the second phase of registration. Otherwise, it would take up to 11 years until these 
hazardous substances would be registered. (Schlyter & others)

This amendment increases risk-based prioritisation in the registration process and improves 
coherence with existing legislation. Amendment 374 is re-tabled. (Krupa + Tzampazi + Hegyi 
& others)

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 168
25. CIKK, (-1) BEKEZDÉS (új)

(-1) A gyártók vagy importőrök a 10. cikk a) 
pontjának vi) és vii) alpontjában 
meghatározott információkat egymás között 
megosztják, valamint a regisztráció céljából 
rendelkezésre bocsátják annak érdekében, 
hogy elkerüljék a vizsgálatok 
megkétszereződését. 
Olyan körülmények mellett (az állatokon 
végzett kísérletekből származó adatokat 
igénylő kérdések kivételével), amikor:
a) az információk megosztásának költségei 
aránytalanok lennének;
b) az adat nem releváns egy anyag 
vonatkozásában; vagy
c) az információ kereskedelmi szempontból 
bizalmas és a regisztráló indokoltan véli 
úgy, hogy üzleti veszteséget szenvedne az 
érintett információ megosztására vonatkozó 
követelmények eredményeként,
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a regisztráló az Ügynökségnek az 
információ részben vagy teljes egészében 
történő megosztásának hiányára 
vonatkozóan indokolást nyújt be.
Egy másik potenciális regisztráló kérésére, 
valamint díjfizetés mellett az Ügynökség 
megfontolja, hogy az indokolás
megalapozott-e. A KKV-k csak csökkentett 
díjat fizetnek. Ha az Ügynökség azt 
állapítja meg, hogy az indokolás nem 
megalapozott, nem teszi lehetővé az 
információ megosztása alóli kivételt az 
eredeti regisztráló számára és neki kell 
viselnie az Ügynökség vizsgálatával 
kapcsolatos költségeket. Ilyen esetekben a 
már megfizetett díjat visszatérítik.
Nem kell megindokolni a VII. és VIII. 
melléklet 5. szakaszában meghatározott 
fizikai-kémiai információk megosztásának 
hiányát.

Or. en

Indokolás

Corresponds to Amendment 379 adopted in First Reading.

Makes consistency with Article 11, Paragraph 3 of the Common Position. This amendment 
intends to make the costs of data sharing more practical; Data-sharing stays mandatory 
unless the burden for the parties involved is disproportionate.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 169
25. CIKK, (3) BEKEZDÉS

(3) Az e rendelettel összhangban történő 
regisztrálás keretében legalább tíz évvel 
korábban benyújtott vizsgálati
összefoglalásokat és átfogó vizsgálati 
összefoglalásokat egy másik gyártó vagy 
importőr felhasználhatja regisztrálás 
céljából.

(3) Az e rendelettel összhangban történő 
regisztrálás keretében legalább tizenöt évvel 
korábban benyújtott, mind az 
állatkísérletekre, mind pedig a nem 
állatokon végzett kísérletekre vonatkozó
összefoglalásokat és átfogó vizsgálati 
összefoglalásokat az Ügynökség ingyenesen 
bármely más regisztráló vagy potenciális 
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regisztráló rendelkezésére bocsáthatja.

Or. en

Indokolás

Corresponds to Amendment 383 adopted in First Reading.

Makes REACH consistent with other EU regulations (like the biocidal product regulation).

Módosítás, előterjesztette: Amalia Sartori + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone

Módosítás: 170
(25A) CIKK (új)

(1) Az önmagában vagy egy készítményben 
előforduló anyag olyan gyártója vagy 
importőre, aki nem kíván regisztrálási 
kérelmet benyújtani az anyagra 
vonatkozóan, e szándékáról értesíti az 
Ügynökséget és a továbbfelhasználókat.
(2) Az (1) bekezdésben említett értesítést a 
következő határidőkön belül továbbítják 
a) 12 hónappal a 23. cikk (1) bekezdésében 
az évi 1000 tonnát elérő vagy meghaladó 
mennyiségekben gyártott vagy behozott, 
bevezetett anyagok vonatkozásában előírt 
határidő előtt;
b) 24 hónappal a 23. cikk (2) bekezdésében 
az évi 100 tonnát elérő vagy meghaladó 
mennyiségekben gyártott vagy behozott, 
bevezetett anyagok vonatkozásában előírt 
határidő előtt;
c) 36 hónappal a 23. cikk (3) bekezdésében 
az évi 1 tonnát elérő vagy meghaladó 
mennyiségekben gyártott vagy behozott, 
bevezetett anyagok vonatkozásában előírt 
határidő előtt.
(3) Amennyiben a gyártó vagy az importőr
nem értesíti az Ügynökséget vagy a 
továbbfelhasználókat arról a szándékáról, 
hogy az anyagot nem kívánja 
regisztráltatni, köteles regisztrálási 
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kérelmet benyújtani az anyagra 
vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

This is intended to protect downstream users from dangers arising from unregistered uses of 
a substance (Am. 121 at first reading). (Foglietta & Poli Bortone)

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 171
27. CIKK, (1) BEKEZDÉS

(1) Amennyiben valamely anyagot a 26. 
cikk (3) bekezdésében említett, a megelőző 
10 éven belül regisztrálták, a potenciális 
regisztráló:

a) gerinces állatokat érintő kísérletekre 
vonatkozó információ esetében 
mindenképpen, és
b) gerinces állatokat nem érintő kísérletekre 
vonatkozó információ esetében esetlegesen,
elkéri a korábbi regisztráló(k)tól a 10. cikk a) 
pontjának vi. és vii. alpontja tekintetében a 
regisztráláshoz szükséges információkat.

(1) Olyan anyagok esetében, amelyeket 15 
éven belül regisztráltak, a potenciális 
regisztráló elkéri a korábbi regisztráló(k)tól a 
10. cikk a) pontjának vi. és vii. alpontja 
tekintetében a regisztráláshoz szükséges 
információkat.

Or. en

Indokolás

Makes REACH consistent with other EU regulations (like the biocidal product regulation. 
According to Directive 67/548/EC for the notification of new substances, expensive studies 
have even unlimited protection of property rights.

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek + Amalia Sartori

Módosítás: 172
27. CIKK, (5A) BEKEZDÉS (új)
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(5a) Ha a potenciális regisztráló nem fizeti 
meg a gerinces állatokon végzett 
kísérletekkel járó vizsgálatok vagy az 
állatokon végzett kísérleteket esetlegesen 
megakadályozó más vizsgálat költségeinek 
rá eső részét, nem regisztráltathatja az 
anyagát.

Or. en

Indokolás

Registrants who do not pay should not be entitle to register. Identical to first reading 
amendment 135. (Ek)

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 173
27. CIKK, (6) BEKEZDÉS

(6) A 4. cikkben említett információk 
kézhezvételét követő egy hónapon belül az 
Ügynökség engedélyezi a potenciális 
regisztrálónak, hogy az általa kért 
információkra hivatkozzon regisztrálási 
dokumentációjában. Azzal a feltétellel, 
hogy teljes körően a rendelkezésére 
bocsátja a számára szükséges vizsgálati 
jelentéseket, a korábbi regisztráló(k) igényt 
tart(anak) a potenciális regisztrálóval 
szemben a felmerült költségek egyenlő 
megosztására, amely igény a nemzeti 
bíróságokon érvényesíthető.

(6) A korábbi regisztráló(k)nak a 4. cikkben 
említett információk kézhezvételét követően
egy hónap áll rendelkezésre, hogy 
tájékoztassák a potenciális regisztrálót és az 
Ügynökséget az érintett vizsgálattal 
kapcsolatban nála felmerült költségekről. A
potenciális regisztráló kérésére az 
Ügynökség dönt arról, hogy a 
rendelkezésére bocsássa-e adott esetben az 
érintett vizsgálatok összefoglalásait és 
átfogó vizsgálati összefoglalásait vagy azok 
eredményeit, egy arra vonatkozó bizonyíték 
kézhezvételekor, hogy megfizette a korábbi 
regisztráló(k)nak az ez(ek) által kimutatott 
és a 76. cikk (3) bekezdésének f) pontjával 
összhangban az Ügynökség által elfogadott, 
a költségmegosztásra vonatkozó útmutató 
betartásával kiszámított költségek ráeső 
részét.

Or. en

Indokolás

This amendment protects the property rights of the data owner. In case of disagreement 
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between data-owner and data requestor, the cost sharing should be based on agency 
guidelines.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland + Lena Ek + Alessandro Foglietta, Adriana Poli 
Bortone

Módosítás: 174
28. CIKK, (1) BEKEZDÉS, DA) ÉS DB) PONT (új)

da) az azonosított felhasználások rövid 
általános leírását; a VI. melléklet 6. 
szakaszában meghatározott felhasználási és 
expozíciós kategóriákra vonatkozó 
minimális kezdeti információkként;
db.) azon felhasználások jegyzékét, 
amelyeket a regisztráción keresztül
támogatni szándékozik.

Or. en

(Reinstatement of amendments 139 and 368 adopted in first reading)

Indokolás

A downstream user (DU) requires the following data of a substance he uses in his 
preparations: 

- is the substance going to be registered, 
- who will register the substance, 
- when will it be registered 
- which uses are identified

If the DU has no access to all of these data or only in a very late stage he may be confronted 
with a ’non-registration’ or a ’not identified use’ and therewith left with a too short time 
frame to make his supplier reconsider the registration or identified use, or run the cycle of 
reformulation (without the non-registered substance) (Blokland)

This is necessary to enable downstream users access to adequate pre-registration data, thus 
enabling them to fulfil their obligations under REACH on time. Minor changes from first 
reading amendments 368 and 139. (Ek)

The development of an appropriate and consistent communication system based on risk will 
provide consumers with the necessary information and advice to enable them to use 
chemicals and preparations containing them safely and effectively. (Am. 368; 139). (Foglietta 
& Poli Bortone)
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Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 175
28. CIKK, (1) BEKEZDÉS, DA) PONT (új)

da.) az azonosított felhasználások rövid 
általános leírását; a VI. melléklet 6. 
szakaszában meghatározott felhasználási és 
expozíciós kategóriákra vonatkozó 
minimális kezdeti információkként;

Or. en

Indokolás

Corresponds to Amendment 368 adopted in First Reading. 

Under REACH the Downstream users requires the data of a substance he uses in his 
preparations like who will register which substance and when it will be registered and which 
non-confidential uses are identified. If the downstream user has no access to all these data or 
only in a very late stage he may be confronted with a `non registration´ or a ´not identified 
use´ and therewith left with a too short time frame to make his supplier reconsider the 
registration or the incorporation of an additional identified use, to run the cycle of 
reformulation and the consequent customer approval.

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle

Módosítás: 176
28. CIKK, (3A) BEKEZDÉS (új)

(3a) Az Ügynökség:
a) a (2) bekezdésben említett határidők 
lejártát követő egy hónapon belül az 
interneten nyilvánosan hozzáférhetővé teszi 
az azon bekezdésekkel összhangban 
előzetesen regisztrált anyagok jegyzékét. A 
jegyzék csak az anyagok nevét, valamint –
ha azok rendelkezésre állnak – EINECS- és 
CAS-számukat tartalmazza;
b) ha ugyanazt az anyagot legfeljebb tíz 
évvel korábban regisztrálták, késedelem 
nélkül tájékoztatja a potenciális 
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regisztráló(ka)t a korábbi regisztráló(k) 
nevéről és címéről, valamint az általuk 
benyújtott, vonatkozó összefoglalókról vagy 
– adott esetben – az átfogó vizsgálati 
összefoglalásokról.
A rendelkezésre álló vizsgálatokat meg kell 
osztani a potenciális regisztrálóval 
(regisztrálókkal).

Or. en

Indokolás

Reintroduces amendment 142 from the First Reading.

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek

Módosítás: 177
28. CIKK, (5) BEKEZDÉS

(5) Az Ügynökség ... *-ig a honlapján 
közzéteszi az (1) bekezdés a) és d) pontjában 
említett anyagok jegyzékét. Ez a jegyzék 
kizárólag az anyagok nevéből és –
amennyiben rendelkezésre áll – azok 
EINECS- és CAS-számából, valamint más 
azonosító kódjaiból áll.

(5) Az Ügynökség kezeli az anyagoknak 28. 
cikk (1) bekezdésében meghatározott 
információkat tartalmazó nyilvántartását.

(5a) AZ Ügynökség a 28. cikk (2) 
bekezdésében megállapított határidő 
lejártát követő egy hónapon belül 
honlapján közzéteszi az anyagok 
nyilvántartását, amely a következőket 
tünteti fel:
a) az anyag neve és – adott esetben – az 
anyagcsoport, beleértve az EINECS- és a 
CAS-számot, ha azok rendelkezésre állnak;
b) a gyártó vagy az importőr neve vagy címe 
vagy – adott esetben – az őt képviselő 
személy neve és címe, a 4. cikkel 
összhangban a VI. melléklet 1. szakaszában 
meghatározottak szerint;
c) az azonosított felhasználások rövid 
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ismertetése; legalább a felhasználásra és az
expozícióra vonatkozó kezdeti információk
a 28. cikk (1) bekezdésének e) és f)
pontjával összhangban;
d) a 23. cikkel összhangban minden egyes 
anyag regisztrációjára vonatkozó első 
határidő.

Or. en

Indokolás

This is necessary to enable downstream users access to adequate pre-registration data, thus 
enabling them to fulfil their obligations under REACH on time. Slight rewording of first 
reading amendment 371, taking into account the clarifying that the register should be made 
available by the Council.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 178
28. CIKK, (5) BEKEZDÉS

(5) Az Ügynökség ... *-ig a honlapján 
közzéteszi az (1) bekezdés a) és d) pontjában 
említett anyagok jegyzékét. Ez a jegyzék 
kizárólag az anyagok nevéből és –
amennyiben rendelkezésre áll – azok 
EINECS- és CAS-számából, valamint más 
azonosító kódjaiból áll.

(5) Az Ügynökség kezeli az anyagoknak 28. 
cikk (1) bekezdésében meghatározott 
információkat tartalmazó nyilvántartását.

(5a) AZ Ügynökség a 28. cikk (2) 
bekezdésében megállapított határidő 
lejártát követő egy hónapon belül közzétesz 
valamennyi előzetesen regisztrált anyagot
az anyagok nyilvántartásában, amely a 
következőket tünteti fel:
a) az anyag neve és – adott esetben – az 
anyagcsoport, beleértve az EINECS- és a 
CAS-számot, ha azok rendelkezésre állnak;
b) a gyártó vagy az importőr neve vagy címe 
vagy – adott esetben – az őt képviselő 
személy neve és címe, a 4. cikkel 
összhangban a VI. melléklet 1. szakaszában 
meghatározottak szerint;
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c) az azonosított felhasználások rövid 
ismertetése; legalább a felhasználásra és az 
expozícióra vonatkozó kezdeti információk 
a 28. cikk (1) bekezdésének e) és f) 
pontjával összhangban;
d) a 23. cikkel összhangban minden egyes 
anyag regisztrációjára vonatkozó első 
határidő.

Or. en

Indokolás

Corresponds to Amendment 371 adopted in First Reading. 

Under REACH the downstream users requires users access to adequate pre-registration data 
in order to be able to make his supplier reconsider the registration or the incorporation of an 
additional identified use in case the supplier has not pre-registered the substance for a 
certain use.

Módosítás, előterjesztette: Amalia Sartori + Chris Davies

Módosítás: 179
28. CIKK, (5) BEKEZDÉS

(5) Az Ügynökség ... *-ig a honlapján 
közzéteszi az (1) bekezdés a) és d) pontjában 
említett anyagok jegyzékét. Ez a jegyzék 
kizárólag az anyagok nevéből és –
amennyiben rendelkezésre áll – azok 
EINECS- és CAS-számából, valamint más 
azonosító kódjaiból áll.

(5) Az Ügynökség ... *-ig a honlapján 
közzéteszi az (1) bekezdés a) és d) pontjában 
említett anyagok jegyzékét. Ez a jegyzék 
kizárólag az anyagok nevéből és –
amennyiben rendelkezésre áll – azok 
EINECS- és CAS-számából, valamint más 
azonosító kódjaiból áll.

Ha ugyanazt az anyagot legfeljebb tíz évvel 
korábban regisztrálták, az Ügynökség 
késedelem nélkül tájékoztatja a potenciális 
regisztráló(ka)t a korábbi regisztráló(k) 
nevéről és címéről, valamint az általuk 
benyújtott, vonatkozó összefoglalókról vagy 
– adott esetben – az átfogó vizsgálati 
összefoglalásokról. A rendelkezésre álló 
vizsgálatokat meg kell osztani a potenciális 
regisztrálóval (regisztrálókkal).

Or. en
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Indokolás

Successful first reading amendment 142 to ensure liberalisation of test data after 10 years. 
This gives sufficient time for companies to recoup their investment and provides SMEs with 
the access to tests data they need to survive. (Davies)

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + 
Frieda Brepoels, Anders Wijkman

Módosítás: 180
28. CIKK, (5) BEKEZDÉS

(5) Az Ügynökség ... *-ig a honlapján 
közzéteszi az (1) bekezdés a) és d) pontjában 
említett anyagok jegyzékét. Ez a jegyzék 
kizárólag az anyagok nevéből és –
amennyiben rendelkezésre áll – azok 
EINECS- és CAS-számából, valamint más 
azonosító kódjaiból áll.

(5) Az Ügynökség ... *-ig a honlapján 
közzéteszi az (1) bekezdés a) és d) pontjában 
említett anyagok jegyzékét. Ez a jegyzék az 
anyagok nevéből és – amennyiben 
rendelkezésre áll – azok EINECS- és CAS-
számából, valamint más azonosító kódjaiból, 
továbbá a 28. cikk (1a) bekezése és (4a)
bekezdése alapján rendelkezésre bocsátott 
információból és – adott esetben – az 
anyagcsoportból áll.

Or. en

(Amendment 371 relevant part - first reading)

Indokolás

Linked to amendments 14 and 16 of the rapporteur of Article 28(1a) and (4a). Existing data 
from animal tests and other information that could prevent animal experimentation should be 
published as early as possible in order to prevent duplicate animal testing and save costs for 
industry, particularly SMEs. (Lucas & others)

Linked to Amendments of Article 28(1a) and (4a). Conform EP Amendment 371, the chemical 
group to which a substance belongs as well as existing data from animal tests and other 
information that could prevent animal experimentation should be published as early as 
possible in order to prevent duplicate animal testing and save costs for industry, particularly 
SMEs. This would also allow for ‘cross-SIEF’ data sharing. (Brepoels & Wijkman)
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Módosítás, előterjesztette: Chris Davies + Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Módosítás: 181
28. CIKK, (5A) BEKEZDÉS (új)

(5a) Az Ügynökség ...*-ig honlapján szintén 
közzéteszi az előzetes regisztráció nélkül 
regisztrált, bevezetett anyagok jegyzékét. A 
jegyzék az anyagok nevéből, – amennyiben 
rendelkezésre áll – azok EINECS- és CAS-
számából, valamint más azonosító 
kódjaikból és – adott esetben – az 
anyagcsoportból áll.
* E rendelet hatálybalépését követően 19 
hónappal.

Or. en

Indokolás

Successful first reading amendment linked to the amendment of Article 28(5) intended to 
ensure data sharing and, where applicable, read-across from the grouping of substances in 
order to prevent duplicate animal testing and save costs for industry, particularly SMEs. 
(Davies)

Linked to the amendment by the same authors to Article 28(5). A list of phase-in substances 
that have been registered without pre-registration, and the chemical group to which such 
substances belong should also be published as early as possible to ensure data sharing and, 
where applicable, read-across from the grouping of substances in order to prevent duplicate 
animal testing and save costs for industry, particularly SMEs. (Lucas & others)

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 182
28A. CIKK (új)

Az anyagok nyilvántartása
(1) Az Ügynökség kezeli az anyagoknak 28. 
cikkben meghatározott információkat 
tartalmazó nyilvántartását.
(2) AZ Ügynökség a 28. cikk (2) 
bekezdésében megállapított határidő 
lejártát követő egy hónapon belül közzétesz 
valamennyi előzetesen regisztrált anyagot 
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az anyagok nyilvántartásában, amely a 
következőket tünteti fel:
a) az anyag neve és – adott esetben – az 
anyagcsoport, beleértve az EINECS- és a 
CAS-számot, ha azok rendelkezésre állnak;  
b) adott esetben a gyártó vagy az importőr 
az őket képviselő harmadik fél neve vagy 
cím, feltéve, hogy megadták a 28. cikk (1) 
bekezdésének ba) pontja szerinti 
hozzájárulást;
c) az azonosított felhasználások rövid 
általános ismertetése a 28. cikk (1) 
bekezdésének ca.) pontjával összhangban;
d) a 23. cikkel összhangban minden egyes 
anyag regisztrációjára vonatkozó első 
határidő.
(3) Az Ügynökség közzéteszi azon anyag és 
– adott esetben – azon anyagcsoport nevét, 
beleértve az EINECS- és CAS-számokat, ha 
ezek rendelkezésre állnak, amelyek 
vonatkozásában késedelmes értesítést 
kértek, közvetlenül az ilyen kérések 
kézhezvételét követően.
(4) A 28. cikk (2) bekezdése szerinti, 
késedelmes értesítési időszak lejártát követő 
egy hónapon belül az Ügynökség 
naprakésszé teszi az anyagok 
nyilvántartását abból a célból, hogy abban 
szerepeljenek azok az anyagok, amelyek 
vonatkozásában késedelmes előzetes 
regisztrálási kérelmeket kaptak.
(5) Az Ügynökség az anyagok 
nyilvántartásának (1) és (4) bekezdés 
szerinti közzétételével együtt egy arra 
irányuló kérelmet tesz közzé minden olyan 
személy számára, aki a gerinces állatokon 
végzett, nyilvánosan nem hozzáférhető 
vizsgálatokkal rendelkezik, hogy nyújtson 
be az ilyen vizsgálatok elérhetőségére 
vonatkozó utalásokat.
(6) Az anyagok nyilvántartásának a (4) 
bekezdés szerinti közzétételét követő hat 
hónapon belül bárki, aki ilyen 
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vizsgálatokkal rendelkezik az ilyen 
vizsgálatok elérhetőségére vonatkozó 
utalásokat küldhet az Ügynökségnek, az 
Ügynökség pedig a 28. cikk (5) 
bekezdésével összhangban felveszi ezt az 
információt az adatbázisba. Ezeket a 
vizsgálatokat a 30. cikkel összhangban 
használják fel.

Or. en

(Partial reinstatement of amendment 371 adopted in first reading)

Indokolás

A downstream user (DU) requires the following data of a substance he uses in his 
preparations: 

• is the substance going to be registered, 
• who will register the substance, 
• when will it be registered 
• which uses are identified

If the DU has no access to all of these data or only in a very late stage he may be confronted 
with a ’non-registration’ or a ’not identified use’ and therewith left with a too short time 
frame to make his supplier reconsider the registration or identified use, or run the cycle of 
reformulation (without the non-registered substance)

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies, Frédérique Ries + Ria Oomen-Ruijten + Richard 
Seeber

Módosítás: 183
29. CIKK, (1) BEKEZDÉS

(1) Az Ügynökségnek – a 28. cikkel 
összhangban – ugyanazon bevezetett 
anyagra vonatkozóan információt benyújtó 
valamennyi gyártó és importőr 
anyaginformációs cserefórum (SIEF) 
résztvevőjévé válik.

(1) Az Ügynökségnek – a 28. cikkel 
összhangban – ugyanazon bevezetett 
anyagra vonatkozóan információt benyújtó 
valamennyi gyártó, továbbfelhasználó és
importőr anyaginformációs cserefórum 
(SIEF) résztvevőjévé válik.

Or. en
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Indokolás

Successful First Reading amendment. (Davies)

Downstream Users who have shared data should also overtly be recognised as having access 
to SIEF. This right is actually implicitly recognised in Art 28 paragraph 6, which states that 
manufacturers, importers and downstream users may submit information on substances “with 
the intention of being part of the substance information exchange forum…”  It is further 
implicitly recognised in Art 30 paragraph 2 where “the Agency shall specify which registrant 
or downstream user shall perform the test” when SIEF participants cannot agree on which 
participant will conduct a test. (Oomen-Ruijten)

For downstream users who, pursuant to Art. 28(6) of the common position, provide necessary 
data for registration, comparable participation in SIEFs should be possible. In Article 30(2), 
likewise, downstream users are specifically mentioned in connection with registration. This 
amendment therefore serves only to achieve the necessary consistency of the text of the 
regulation and to correct an error which evidently occurred in making the numerous changes 
involved in producing the common position. (Seeber)

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Módosítás: 184
29. CIKK, (1) BEKEZDÉS

(1) Az Ügynökségnek – a 28. cikkel 
összhangban – ugyanazon bevezetett 
anyagra vonatkozóan információt benyújtó 
valamennyi gyártó és importőr 
anyaginformációs cserefórum (SIEF) 
résztvevőjévé válik.

(1) Az Ügynökségnek – a 28. cikkel 
összhangban – ugyanazon bevezetett 
anyagra vonatkozóan információt benyújtó 
valamennyi gyártó, előállító és importőr 
anyaginformációs cserefórum (SIEF) 
résztvevőjévé válik.

Or. fr

Indokolás

'Formulators' must also have access to the SIEF so that they can share their data on risks and 
exposure.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Módosítás: 185
30. CIKK, (1) BEKEZDÉS, ELSŐ ALBEKEZDÉS
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(1) Mielőtt a regisztrálás céljából, a 
tájékoztatási követelmények teljesítése 
érdekében vizsgálatok elvégzésére kerül sor, 
a SIEF résztvevő a SIEF-en belüli 
kommunikáció révén megállapítja, hogy 
vonatkozó tanulmány rendelkezésre áll-e. 
Amennyiben a SIEF-en belül rendelkezésre 
áll vonatkozó tanulmány, – beleértve a 
gerinces állatokon végzett vizsgálatokat 
magában foglaló tanulmányokat – az adott 
SIEF résztvevője . . .  -ig kéri a tanulmány 
rendelkezésre bocsátását. Amennyiben 
gerinces állatokon végzett vizsgálatokat nem 
magában foglaló vonatkozó tanulmány 
rendelkezésre áll a SIEF-en belül, a SIEF 
résztvevője ... ***-ig kérheti a tanulmány 
rendelkezésre bocsátását.

(1) Mielőtt a regisztrálás céljából, a 
tájékoztatási követelmények teljesítése 
érdekében vizsgálatok elvégzésére kerül sor, 
a SIEF résztvevő a SIEF-en belüli 
kommunikáció révén, valamint az 
Ügynökség által a 28. cikk (5) és (5a) 
bekezdésével összhangban közzétett 
jegyzékek tanulmányozásával megállapítja, 
hogy vonatkozó tanulmány rendelkezésre áll-
e. Amennyiben a SIEF-en belül 
rendelkezésre áll vonatkozó tanulmány, –
beleértve a gerinces állatokon végzett 
vizsgálatokat magában foglaló 
tanulmányokat – az adott SIEF résztvevője 
.. .  -ig kéri a tanulmány rendelkezésre 
bocsátását. Amennyiben gerinces állatokon 
végzett vizsgálatokat nem magában foglaló 
vonatkozó tanulmány rendelkezésre áll a 
SIEF-en belül, a SIEF résztvevője ... ***-ig 
kérheti a tanulmány rendelkezésre 
bocsátását.

Or. en

(Modified reinstatement of the Commission text)

Indokolás

Linked to the amendment of Article 28(5) and 28(5a). In order to prevent duplication of 
animal testing and save costs for industry, particularly SMEs, SIEFs should also be required 
to consult the lists published by the Agency to ensure data sharing and, where applicable, 
read-across from the grouping of substances.

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek + Amalia Sartori

Módosítás: 186
30. CIKK, (1) BEKEZDÉS, ELSŐ ALBEKEZDÉS

(1) Mielőtt a regisztrálás céljából, a 
tájékoztatási követelmények teljesítése 
érdekében vizsgálatok elvégzésére kerül sor, 
a SIEF résztvevő a SIEF-en belüli 
kommunikáció révén megállapítja, hogy 
vonatkozó tanulmány rendelkezésre áll-e. 
Amennyiben a SIEF-en belül rendelkezésre 

(1) Mielőtt a regisztrálás céljából, a 
tájékoztatási követelmények teljesítése 
érdekében vizsgálatok elvégzésére kerül sor, 
a SIEF résztvevő a SIEF-en belüli 
kommunikáció révén megállapítja, hogy 
vonatkozó tanulmány rendelkezésre áll-e. 
Amennyiben a SIEF-en belül rendelkezésre 
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áll vonatkozó tanulmány, – beleértve a 
gerinces állatokon végzett vizsgálatokat 
magában foglaló tanulmányokat – az adott 
SIEF résztvevője . . .  -ig kéri a tanulmány 
rendelkezésre bocsátását. Amennyiben 
gerinces állatokon végzett vizsgálatokat nem 
magában foglaló vonatkozó tanulmány 
rendelkezésre áll a SIEF-en belül, a SIEF 
résztvevője ... ***-ig kérheti a tanulmány 
rendelkezésre bocsátását.

áll vonatkozó tanulmány, – beleértve a 
vizsgálatokat magában foglaló 
tanulmányokat – az adott SIEF résztvevője 
.. .  -ig kéri a tanulmány rendelkezésre 
bocsátását. 

Or. en

Indokolás

All tests (vertebrates and non-vertebrates) should be shared. Identical to first reading 
amendment 149.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 187
30. CIKK, (1) BEKEZDÉS

(1) Mielőtt a regisztrálás céljából, a 
tájékoztatási követelmények teljesítése 
érdekében vizsgálatok elvégzésére kerül sor, 
a SIEF résztvevő a SIEF-en belüli 
kommunikáció révén megállapítja, hogy 
vonatkozó tanulmány rendelkezésre áll-e. 
Amennyiben a SIEF-en belül rendelkezésre 
áll vonatkozó tanulmány, – beleértve a 
gerinces állatokon végzett vizsgálatokat 
magában foglaló tanulmányokat – az adott 
SIEF résztvevője . . .  -ig kéri a tanulmány 
rendelkezésre bocsátását. Amennyiben 
gerinces állatokon végzett vizsgálatokat nem 
magában foglaló vonatkozó tanulmány 
rendelkezésre áll a SIEF-en belül, a SIEF 
résztvevője ... ***-ig kérheti a tanulmány 
rendelkezésre bocsátását.

(1) Mielőtt a regisztrálás céljából, a 
tájékoztatási követelmények teljesítése 
érdekében vizsgálatok elvégzésére kerül sor, 
a SIEF résztvevő a SIEF-en belüli 
kommunikáció révén megállapítja, hogy 
vonatkozó tanulmány rendelkezésre áll-e. 
Amennyiben a SIEF-en belül rendelkezésre 
áll vonatkozó tanulmány, – beleértve a 
gerinces állatokon végzett vizsgálatokat 
magában foglaló tanulmányokat – az adott 
SIEF résztvevője kéri a tanulmány 
rendelkezésre bocsátását Amennyiben 
gerinces állatokon végzett vizsgálatokat nem 
magában foglaló vonatkozó tanulmány 
rendelkezésre áll a SIEF-en belül, a SIEF 
résztvevője kérheti a tanulmány 
rendelkezésre bocsátását.

A tanulmány tulajdonosa a kérést követő két 
héten belül a költségeit igazoló bizonyítékkal 
szolgál a kérelmező résztvevő(k) számára. A 
résztvevő(k) és a tanulmány tulajdonosa 

A tanulmány tulajdonosa a kérést követő egy 
hónapon belül a költségeit igazoló 
bizonyítékkal szolgál a kérelmező 
résztvevő(k) számára. A résztvevő(k) és a 
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mindent megtesznek annak érdekében, hogy 
az információ megosztásának költségeit 
méltányos, átlátható és megkülönböztetéstől 
mentes módon határozzák meg. Ez az 
említett elveken alapuló és az Ügynökség 
által a 76. cikk (2) bekezdésének f) pontjával 
összhangban elfogadott költségmegosztási 
iránymutatások követésével könnyíthető 
meg. Amennyiben nem sikerül 
megállapodásra jutniuk, a költséget egyenlő 
arányban osztják el. A tulajdonos a 
megállapodott összeg kézhezvételét követő 
két héten belül engedélyt ad a teljes 
vizsgálati jelentésnek a regisztrálás céljaira 
történő felhasználására. A regisztrálóknak 
csak azon információk költségeihez kell 
hozzájárulniuk, amelyeket a saját 
regisztrálási kötelezettségük teljesítése 
érdekében be kell nyújtaniuk.

tanulmány tulajdonosa mindent megtesznek 
annak érdekében, hogy az információ 
megosztásának költségeit méltányos, 
átlátható és megkülönböztetéstől mentes 
módon határozzák meg. Ez az említett 
elveken alapuló és az Ügynökség által a 76. 
cikk (2) bekezdésének f) pontjával 
összhangban elfogadott költségmegosztási 
iránymutatások követésével könnyíthető 
meg. Amennyiben nem sikerül 
megállapodásra jutniuk, a költséget egyenlő 
arányban osztják el. A tulajdonos a 
megállapodott összeg kézhezvételét követő 
két héten belül engedélyt ad a teljes 
vizsgálati jelentésnek a regisztrálás céljaira 
történő felhasználására. A regisztrálóknak 
csak azon információk költségeihez kell 
hozzájárulniuk, amelyeket a saját 
regisztrálási kötelezettségük teljesítése 
érdekében be kell nyújtaniuk.

Or. en

Indokolás

It is not feasible for companies or others concerned to ask within 2 months after publication 
of the list with pre-registered substances the relevant studies of all other SIEF-participants. 
with phase-in-substances decisions concerning possible tests will be done only, when the 
applicable deadlines for registration of the substance is expired. Therefore it is not necessary 
to set a deadline.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies

Módosítás: 188
30. CIKK, (1) BEKEZDÉS, ELSŐ ALBEKEZDÉS

(1) Mielőtt a regisztrálás céljából, a 
tájékoztatási követelmények teljesítése 
érdekében vizsgálatok elvégzésére kerül sor, 
a SIEF résztvevő a SIEF-en belüli 
kommunikáció révén megállapítja, hogy 
vonatkozó tanulmány rendelkezésre áll-e. 
Amennyiben a SIEF-en belül rendelkezésre 
áll vonatkozó tanulmány, – beleértve a 
gerinces állatokon végzett vizsgálatokat 

(1) Mielőtt a regisztrálás céljából, a 
tájékoztatási követelmények teljesítése 
érdekében vizsgálatok elvégzésére kerül sor, 
a SIEF résztvevő a SIEF-en belüli 
kommunikáció révén, valamint az 
Ügynökség által a 28. cikk (5) és (5a) 
bekezdésével összhangban közzétett 
jegyzékek tanulmányozásával megállapítja, 
hogy vonatkozó tanulmány rendelkezésre áll-
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magában foglaló tanulmányokat – az adott
SIEF résztvevője . . .  -ig kéri a tanulmány 
rendelkezésre bocsátását. Amennyiben 
gerinces állatokon végzett vizsgálatokat nem 
magában foglaló vonatkozó tanulmány 
rendelkezésre áll a SIEF-en belül, a SIEF 
résztvevője ... ***-ig kérheti a tanulmány 
rendelkezésre bocsátását.

e. Amennyiben rendelkezésre áll vonatkozó 
tanulmány, – beleértve a gerinces állatokon 
végzett vizsgálatokat magában foglaló 
tanulmányokat – a SIEF résztvevője . . .  -ig 
kéri a tanulmány rendelkezésre bocsátását. 
Amennyiben gerinces állatokon végzett 
vizsgálatokat nem magában foglaló 
vonatkozó tanulmány rendelkezésre áll a 
SIEF-en belül, a SIEF résztvevője ... ***-ig 
kérheti a tanulmány rendelkezésre 
bocsátását.

Or. en

Indokolás

Reducing duplication of animal tests. Linked to Amendments of Article 28(5) and (5a).

Módosítás, előterjesztette: Amalia Sartori + Lena Ek

Módosítás: 189
30. CIKK, (1A) BEKEZDÉS (új)

(1a) A gerinces állatokra vonatkozó adatok 
vagy az állatokon végzett kísérleteket 
esetlegesen megakadályozó más
információk az Ügynökség rendelkezésére 
való bocsátásának elmulasztása azt vonja 
maga után, hogy a potenciális regisztrálók 
elvesztik jogukat az érintett anyag 
regisztrálására.

Or. en

Indokolás

This requirement strengthens the principle of compulsory data sharing. Identical to first 
reading amendment 151. (Ek)

Módosítás, előterjesztette: Amalia Sartori + Lena Ek

Módosítás: 190
30. CIKK, (1B) BEKEZDÉS (új)
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(1b) Ha a többi felhasználó elmulasztja a 
költségek ráeső részének megfizetését, nem 
regisztráltathatják az anyagukat.

Or. en

Indokolás

Registrants who do not pay should not be entitled to register. Identical to first reading 
amendment 152. (Ek)

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, Anders Wijkman + Chris Davies

Módosítás: 191
30. CIKK,(2) BEKEZDÉS

(2) Amennyiben a SIEF-en belül nem áll 
rendelkezésre vonatkozó, vizsgálatokat 
magában foglaló tanulmány, akkor minden 
egyes SIEF-en belül tájékoztatási 
követelményenként kizárólag egy 
vizsgálatot kell elvégezni a SIEF-nek a 
többiek nevében eljáró egy résztvevője által. 
A SIEF minden ésszerő lépést megtesz 
annak érdekében, hogy az Ügynökség által 
meghatározott határidőn belül 
megállapodásra jusson arról, mely 
résztvevője végzi el a vizsgálatot a többiek 
nevében és nyújtja be annak összefoglalását 
vagy átfogó vizsgálati összefoglalását az 
Ügynökségnek. Amennyiben nem sikerül 
megállapodásra jutniuk, az Ügynökség 
határozza meg, hogy mely regisztrálónak 
vagy továbbfelhasználónak kell elvégeznie a 
vizsgálatot. A SIEF valamennyi vizsgálatot 
kérő résztvevője olyan mértékben járul 
hozzá a vizsgálat elvégzésének költségeihez, 
amely megfelel a résztvevő lehetséges 
regisztrálók számának. Azok a résztvevők, 
akik a vizsgálatot nem maguk végzik el, a 
vizsgálatot elvégző résztvevő részére történt 
kifizetést követő két héten belül jogosultak 
lesznek a teljes vizsgálati jelentés átvételére.

(2) Amennyiben nem áll rendelkezésre 
vonatkozó, vizsgálatokat magában foglaló 
tanulmány, akkor minden egyes SIEF-en 
belül tájékoztatási követelményenként 
kizárólag egy vizsgálatot kell elvégezni a 
SIEF-nek a többiek nevében eljáró egy 
résztvevője által. A SIEF minden ésszerő 
lépést megtesz annak érdekében, hogy az 
Ügynökség által meghatározott határidőn 
belül megállapodásra jusson arról, mely 
résztvevője végzi el a vizsgálatot a többiek 
nevében és nyújtja be annak összefoglalását 
vagy átfogó vizsgálati összefoglalását az 
Ügynökségnek. Amennyiben nem sikerül 
megállapodásra jutniuk, az Ügynökség 
határozza meg, hogy mely regisztrálónak 
vagy továbbfelhasználónak kell elvégeznie a 
vizsgálatot. A SIEF valamennyi vizsgálatot 
kérő résztvevője olyan mértékben járul 
hozzá a vizsgálat elvégzésének költségeihez, 
amely megfelel a résztvevő lehetséges 
regisztrálók számának. Azok a résztvevők, 
akik a vizsgálatot nem maguk végzik el, a 
vizsgálatot elvégző résztvevő részére történt 
kifizetést követő két héten belül jogosultak 
lesznek a teljes vizsgálati jelentés átvételére.

Or. en
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Indokolás

Linked to Amendment of Article 30(1). (Brepoels & Wijkman)

Reducing duplication of animal tests. Linked to Amendment of Article 30(1). (Davies)

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek

Módosítás: 192
32. CIKK, (4) BEKEZDÉS

(4) Az 56. cikkben foglalt kritériumoknak 
megfelelő és az 58. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott anyagot koncentrációban 0,1 
tömegszázalékot (w/w) meghaladó 
mennyiségben tartalmazó árucikk gyártója 
vagy importőre az átvevő felet az árucikk 
biztonságos felhasználását lehetővé tévő 
elegendő infromációval látja el, beleértve 
többek között legalább az anyag nevét. Ez a 
kötelezettség kiterjed az árucikket a szállítói 
láncban részt vevő valamennyi átvevő félre.

(4) Az 56. cikkben foglalt kritériumoknak 
megfelelő és az 58. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott anyagot az árucikk homogén 
részében koncentrációban 0,1 
tömegszázalékot (w/w) meghaladó 
mennyiségben tartalmazó árucikk gyártója 
vagy importőre az átvevő felet az árucikk 
biztonságos felhasználását lehetővé tévő 
elegendő infromációval látja el, beleértve 
többek között legalább az anyag nevét. Ez a 
kötelezettség kiterjed az árucikket a szállítói 
láncban részt vevő valamennyi átvevő félre.

Or. en

Indokolás

This clarifies the interpretation of the 0.1% threshold. Analogous to the corresponding part of 
amendment XX on paragraph 7(2)(b).

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, 
Olajos Péter

Módosítás: 193
33A. CIKK (új)

(1) A XIII. mellékletben felsorolt anyagok, 
illetve egy ilyen anyagot tartalmazó 
készítmény vagy árucikk bármely gyártója
vagy importőre a továbbfelhasználó
kérésére – olyan mértékben, amilyenben ez 
ésszerűen megkövetelhető – átadja a 
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kérésben feltüntetett műveletek és 
felhasználások tekintetében az anyag 
emberi egészségre vagy környezetre 
gyakorolt hatásainak értékeléséhez 
szükséges információkat.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
tájékoztatási követelményeket az ellátási 
lánc korábbi szakaszaira is megfelelően 
alkalmazni kell.
(3) Azok a továbbfelhasználók, akik egy 
árucikkbe olyan anyagot vagy készítményt
elegyítenek, amely tekintetében már 
létrehoztak biztonsági adatlapot, valamint 
az ilyen árucikket ezt követően kezelő vagy 
továbbfeldolgozó továbbfelhasználók 
átadják a biztonsági adatlapot az árucikk 
vagy származékának bármely átvevője
részére. Az átvevők nem fogyasztók.
A fogyasztóknak joguk van a gyártótól vagy
az importőrtől az általuk gyártott vagy 
importált árucikkben jelenlévő anyagokról 
információt kérni.
A gyártók vagy az importőrök – kérésre és 
30 munkanapon belül – lehetővé teszik, 
hogy bármely egyes fogyasztó díjmentesen 
megszerezze az általuk gyártott vagy 
importált bármely árucikkben jelenlévő 
anyagokra vonatkozó biztonsági és 
felhasználási információk valamennyi 
adatát.

Or. en

Indokolás

In order to ensure that downstream users or consumers obtain the necessary information 
about substances or articles containing such a substance, this article is needed. Only when 
the information is made available, is  it possible to assess the effects of the substance on 
human health or the environment with respect to the operations and uses indicated in that 
request. Amendment 366 from the first reading. 
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Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, 
Olajos Péter

Módosítás: 194
33A. CIKK (új)

(1) Az egy árucikkbe anyagot vagy 
készítményt elegyítő és ezen árucikket ezt 
követően kezelő vagy továbbfeldolgozó 
szállítók kérésre a 32. cikk (4) 
bekezdésének sérelme nélkül a következő 
információkat adják át haladéktalanul az 
árucikk bármely átvevője számára. 
Ugyanez a kötelezettség vonatkozik az 
árucikkek importőreire is. 
i) a 31. cikknek megfelelő biztonsági 
adatlap(ok); és/vagy
ii) ha még nem hoztak létre biztonsági 
adatlapot, legalább bármely, a 32. cikk (1) 
bekezdésének hatálya alá tartozó, 
vonatkozó információ.
(2) Egy árucikk bármely gyártója vagy 
importőre kérésre a fogyasztó számára 
tájékoztatást nyújt az általa gyártott vagy 
behozott árucikkben jelenlévő anyagokról.
A gyártók vagy az importőrök – kérésre és 
30 munkanapon belül – lehetővé teszik, 
hogy bármely egyes fogyasztó díjmentesen 
megszerezze az általuk gyártott vagy 
importált bármely árucikkben jelenlévő 
anyagokra vonatkozó biztonsági és 
felhasználási információk valamennyi 
adatát.

Or. en

Indokolás

Amendments 166 and 366 from first reading. 
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Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa + Hegyi Gyula, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 
Jørgensen, Åsa Westlund + Lena Ek

Módosítás: 195
33A. CIKK (új)

(1) Az egy árucikkbe anyagot vagy 
készítményt elegyítő és ezen árucikket ezt 
követően kezelő vagy továbbfeldolgozó 
szállítók kérésre a 32. cikk (4) 
bekezdésének sérelme nélkül a következő 
információkat adják át haladéktalanul az 
árucikk bármely átvevője számára. 
Ugyanez a kötelezettség vonatkozik az 
árucikkek importőreire is. 
i) a 31. cikknek megfelelő biztonsági 
adatlap(ok); és/vagy
ii) ha még nem hoztak létre biztonsági 
adatlapot, legalább bármely, a 32. cikk (1) 
bekezdésének hatálya alá tartozó, 
vonatkozó információ.
(2) Egy árucikk bármely gyártója vagy
importőre kérésre a fogyasztó számára 
tájékoztatást nyújt az általa gyártott vagy 
behozott árucikkben jelenlévő anyagokról.
A gyártók vagy az importőrök – kérésre és 
15 munkanapon belül – lehetővé teszik, 
hogy bármely egyes fogyasztó díjmentesen 
megszerezze az általuk gyártott vagy 
importált bármely árucikkben jelenlévő 
anyagokra vonatkozó biztonsági és 
felhasználási információk valamennyi 
adatát.

Or. en

Indokolás

Manufacturers, retailers and consumers should be able to find out whether specific 
substances are contained in an article. The information will be provided solely on request, 
which will render the process simple and manageable.

It will not entail any extra burden on the system as retailers and consumers will only have the 
right to ask for information that is already being generated under REACH.  
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This amendment is an improved version of the compromise package on access to 
information/transparency agreed by a majority of political groups (EP amendment 366).

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 196
36. CIKK, (3) BEKEZDÉS

(3) Regisztrált anyagok esetében a gyártó, 
importőr vagy továbbfelhasználó teljesíti a 
14. cikkben meghatározott kötelezettségeket, 
vagy mielőtt az e cikk (2) bekezdésében 
említett kérést benyújtó továbbfelhasznál 
ónak teljesíti az önmagában vagy 
készítményben előforduló anyag következő 
szállítását, feltéve, hogy a kérést a szállítás 
előtt legalább 1 hónappal nyújtották be, vagy 
– ha ez következik be később – a kérelmet 
követően 1 hónappal.

(3) Regisztrált anyagok esetében a gyártó, 
importőr vagy továbbfelhasználó teljesíti a 
14. cikkben meghatározott kötelezettségeket, 
vagy mielőtt az e cikk (2) bekezdésében 
említett kérést benyújtó továbbfelhasznál 
ónak teljesíti az önmagában vagy 
készítményben előforduló anyag következő 
szállítását, feltéve, hogy ezt a felhasználást 
támogatják és feltéve, hogy a kérést a 
szállítás előtt legalább 1 hónappal nyújtották 
be, vagy – ha ez következik be később – a 
kérelmet követően 1 hónappal.

Bevezetett anyagok esetében a gyártó, 
importőr vagy továbbfelhasználó a 23. 
cikkben meghatározott vonatkozó határidő 
lejárta előtt teljesíti ezt a kérelmet, valamint 
a 14.  cikkben megállapított 
kötelezettségeket, feltéve, hogy a 
továbbfelhasználó az említett határidő előtt 
legalább 12 hónappal benyújtja a kérését.

Bevezetett anyagok esetében a gyártó, 
importőr vagy továbbfelhasználó a 23. 
cikkben meghatározott vonatkozó határidő 
lejárta előtt teljesíti ezt a kérelmet, valamint 
a 14.  cikkben megállapított 
kötelezettségeket, feltéve, hogy ezt a 
felhasználást támogatják és feltéve, hogy a 
továbbfelhasználó az említett határidő előtt 
legalább 12 hónappal benyújtja a kérését.

Or. en

Indokolás

A producer or supplier only has to comply with the obligations of Art. 13 for the uses he 
actually supports. Otherwise he would have to consider all uses the downstream user is 
announcing, independent of the fact that he supports it or not.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + 
Hegyi Gyula, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund + Lena Ek

Módosítás: 197
36. CIKK, (4) BEKEZDÉS, C) PONT



PE 378.589v01-00 114/122 AM\629993HU.doc

külső fordítás

HU

c) a továbbfelhasználó az anyagot vagy 
készítményt legfeljebb évi 1 tonna 
összmennyiségben használja fel;

törölve

Or. en

(New amendment - Rule 62(2)(c)), linked to recital 54)

Indokolás

As a result of the 1 tonne threshold introduced by Council, downstream users would only have 
to prepare a chemical safety report (CSR) for uses >1 tonne, if not covered by the CSR of the 
manufacturer. No such use threshold is foreseen for the CSR by manufacturers. This new 
clause would create a perverse incentive for manufacturers to exclude uses below 1 tonne 
from their CSR, as it would not result in any obligations for downstream users. This creates a 
serious loophole with regard to safety information for small uses. (Schlyter & others)

Establishing a 1 tpa threshold would create a serious loophole for many uses of chemicals. 
Deleting the threshold of 1 tpa ensures that the downstream users have the right to obtain the 
safety information from the manufacturers in order to handle the substance safely and 
improve their products. (Hegyi & others + Ek)

Módosítás, előterjesztette: John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 198
36. CIKK, (8A) BEKEZDÉS (új)

(8a) Az (1)–(8) bekezdés és a IX. cím 
sérelme nélkül a továbbfelhasználóknak 
törekedniük kell az 58. cikkben 
megállapított eljárással összhangban 
azonosított, akár önmagukban, akár 
készítményekben, akár a nyilvánosság általi 
felhasználásra szánt árucikkekben lévő, 
különösen problémás anyagok 
felhasználásának elkerülésére, kivéve, ha 
bizonyítható, hogy:
a) az anyag a 0,1%-os koncentrációhatár 
alatt van jelen vagy
b) a felhasználás nem jelent
elfogadhatatlan kockázatokat az emberi 
egészségre vagy a környezetre, vagy
c) nem állnak rendelkezésre olyan 
műszakilag és gazdaságilag megvalósítható 
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és validált alternatívák, amelyek a 
szándékolt felhasználás során alacsonyabb 
kockázatokat jelentenek az emberek vagy a 
környezet számára.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 199
36. CIKK, (8A) BEKEZDÉS (új)

(8a) Az (1)–(8) bekezdés és a IX. cím 
sérelme nélkül a továbbfelhasználóknak 
törekedniük kell az 58. cikkben 
megállapított eljárással összhangban 
azonosított, akár önmagukban, akár 
készítményekben, akár a nyilvánosság általi 
felhasználásra szánt árucikkekben lévő, 
különösen problémás anyagok 
felhasználásának elkerülésére, kivéve, ha 
bizonyítható, hogy:
a) e rendelet 14. cikkének (2) bekezdésével 
és 55. cikkének (6) bekezdésével 
összhangban az anyag a 0,1%-os 
koncentrációhatár alatt van jelen vagy
b) a felhasználás nem jelent 
elfogadhatatlan kockázatokat az emberi 
egészségre vagy a környezetre, a biztonsági 
adatlapon meghatározottak szerint vagy
c) nem állnak rendelkezésre olyan 
műszakilag és gazdaságilag életképes 
alternatívák, amelyek alacsonyabb 
kockázatokat jelentenek az emberek vagy a 
környezet számára vagy
d) a helyettesítő anyag egyetlen szállító 
kezében van.

Or. en

Indokolás

This amendment is proposed in order to find a compromise with Council on the substitution 
issue.
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Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle + Amalia Sartori

Módosítás: 200
37A. CIKK (új)

Az információk KKV-k általi bejelentésére 
vonatkozó kötelező értesítés

(1) Amennyiben a továbbfelhasználó a 3. 
cikk 34. pontja értelmében vett KKV, a 37. 
cikkben előírt értesítési eljárást kell 
alkalmazni a (2) bekezdés f) pontja, 
valamint a (3), (4) és (5) bekezdés 
kivételével.
(2) Amennyiben lehetséges, az Ügynökség a 
meglévő vizsgálatok közül meghatározza a 
gerincesekre és nem gerincesekre
vonatkozó azon további, részletesebb 
vizsgálatokat, amelyek az Ügynökség 
értékelésének eredményeként bizonyulnak 
szükségesnek.
(3) Ha az előző bekezdésben említett 
vizsgálatok már nem léteznek, az 
Ügynökség utasítja a KKV székhelye 
szerinti tagállamot, hogy végezze el a 
vizsgálatot. A biztonsági értékelések 
tekintetében hasznos eredményekről 
tájékoztatják a KKV-t a vizsgálatok 
befejezését követően.
(4) Az Ügynökség a lehető leghamarabb 
értesíti a kérelmezőt (KKV-t) és a székhelye 
szerinti tagállamot, ha a vizsgálatok 
eredményei az anyag vizsgált 
felhasználásának megakadályozása 
tekintetében negatívak. 
(5) A továbbfelhasználó KKV-nek az 
információban bekövetkezett bármilyen 
változás esetén haladéktalanul naprakésszé 
kell tennie az (1) bekezdés értelmében 
bejelentett információt.
(6) A továbbfelhasználó KKV az Ügynökség 
által a 108. cikkel összhangban 
meghatározott formátumban jelenti az 
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Ügynökségnek, ha az anyag általa történő 
osztályba sorolása eltér a szállítójáétól.
(7) Az (1)–(6) bekezdésnek megfelelő 
jelentéstétel nem kötelező az olyan –
önmagában vagy egy készítményben lévő –
anyag tekintetében, amelyet a
továbbfelhasználó KKV évi egy tonnánál 
alacsonyabb mennyiségekben használ.

Or. en

Indokolás

This specific procedure for SMES enables them to protect their industrial secrets for specific 
uses of chemical substances; by giving a special role to the Agency it limits unnecessary tests. 
(Doyle)

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies + Frieda Brepoels + Caroline Lucas, Carl Schlyter, 
Hiltrud Breyer

Módosítás: 201
39. CIKK, (1) BEKEZDÉS

(1) Az Ügynökség ellenőrzi a 
regisztrációban vagy a továbbfelhasználó 
jelentésében szereplő bármely olyan 
vizsgálati javaslatot, amely valamely 
anyaggal kapcsolatban a IX. és X. 
mellékletben meghatározott információk 
biztosítására vonatkozik. Elsőbbséget kell 
biztosítani azon anyagok regisztrálásának, 
amelyek a PBT, vPvB, túlérzékenységet 
kiváltó és/vagy rákkeltő, mutagén és 
reprodukciót károsító (CMR) 
tulajdonságokkal rendelkeznek vagy 
rendelkezhetnek, vagy olyan, a 67/548/EGK 
irányelv alapján veszélyesként besorolt 
anyagok évi 100 tonnát meghaladó 
mennyiségben, amelyek felhasználásai 
kiterjedt és diffúz expozíciót 
eredményeznek.

(1) Az Ügynökség ellenőrzi a 
regisztrációban vagy a továbbfelhasználó 
jelentésében szereplő bármely olyan,
gerinces állatokon végzett kísérletek 
bevonásával járó vizsgálati javaslatot, 
amely valamely anyaggal kapcsolatban a 
VII– X. mellékletben meghatározott 
információk biztosítására vonatkozik. 
Elsőbbséget kell biztosítani azon anyagok 
regisztrálásának, amelyek a PBT, vPvB, 
túlérzékenységet kiváltó és/vagy rákkeltő, 
mutagén és reprodukciót károsító (CMR) 
tulajdonságokkal rendelkeznek vagy 
rendelkezhetnek, vagy olyan, a 67/548/EGK 
irányelv alapján veszélyesként besorolt 
anyagok évi 100 tonnát meghaladó 
mennyiségben, amelyek felhasználásai 
kiterjedt és diffúz expozíciót 
eredményeznek.

Or. en
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Indokolás

Promotion of non-animal testing. Successful First Reading amendment 175 intended to 
ensure that animal tests take place only when absolutely necessary. (Davies)

In order to prevent animal testing and save costs for industry, particularly SMEs, and as data 
from animal tests should only be provided if necessary for the safety assessment of a 
substance, any testing proposals for provision of the information specified in Annexes VII and 
VIII should also be examined by the Agency. Amendment first reading 175. (Brepoels + Lucas 
& others)

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Módosítás: 202
39. CIKK, (2) BEKEZDÉS, BEVEZETŐ RÉSZ

(2) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján 
az Ügynökség elkészíti a következő 
határozatok valamelyikének tervezetét, és 
ezt a határozatot a 49. és 50. cikkben 
megállapított eljárásnak megfelelően 
elfogadja:

2) Az (1), (1a) és (1b) bekezdés szerinti 
vizsgálat alapján az Ügynökség elkészíti a 
következő határozatok valamelyikének 
tervezetét, és ezt a határozatot a 49. és 50. 
cikkben megállapított eljárásnak 
megfelelően elfogadja:

Or. en

(Modified reinstatement of the Commission text)

Indokolás

To ensure coherence with amendments 22 and 23 by the rapporteur.

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund + Evangelia Tzampazi + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas 

Sjöstedt + Urszula Krupa

Módosítás: 203
40. CIKK, (4) BEKEZDÉS

(4) A regisztráló az előírt információkat a 
meghatározott határidőn belül benyújtja az 
Ügynökségnek.

(4) A regisztráló az előírt információkat az 
Ügynökség által meghatározott ésszerű 
határidőn belül benyújtja az Ügynökségnek. 
A határidő nem haladhatja meg a hat 
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hónapot. Az Ügynökség visszavonja a 
regisztrációs számot, ha a regisztráló a 
meghatározott határidőn belül nem nyújtja 
be a vonatkozó információkat. 

Or. en

Indokolás

Council has failed to provide a clear deadline for submission of information as the 
Parliament has proposed in Amendment 180. (Hegyi & others + Tzampazi + Krupa)

A registrant might have passed the completeness check as stipulated in Article 20, but the 
information requirements might nevertheless not be fulfilled. Non-compliance with the 
information requirements should have clear consequences. Registrants should have no more 
than one chance within a maximum of six months to correct flawed registrations. This could 
ensure good quality and avoid never-ending disputes between the authorities and registrants. 
The wording is in line with the provisions for the completeness check in Article 20. (Schlyter 
& others)

Módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi

Módosítás: 204
40. CIKK, (7) BEKEZDÉS

(7) Az Ügynökséggel folytatott konzultációt 
követően a Bizottság határozhat a 
kiválasztott dokumentációk százalékaránya 
megváltoztatásáról, és a 132. cikk (3)
bekezdésében említett eljárással összhangban 
a (5) bekezdésben foglalt kritériumokat 
módosíthatja, vagy azokhoz továbbiakat 
csatolhat.

(7) Az Ügynökséggel folytatott konzultációt 
követően a Bizottság határozhat a 
kiválasztott dokumentációk százalékaránya 
megváltoztatásáról, és a 132. cikk (3a)
bekezdésében említett eljárással összhangban 
a (5) bekezdésben foglalt kritériumokat 
módosíthatja, vagy azokhoz továbbiakat 
csatolhat.

Or. en

Indokolás

The amendment is needed to align the text to the provisions of the new "commitology" 
Decision, and in particular to replace the ordinary "regulatory committee" procedure with 
the "regulatory committee with scrutiny", since the measures concerned are measures of 
general scope designed to amend non-essential elements of the draft legislation.
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Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Módosítás: 205
42. CIKK, (2) BEKEZDÉS, A) ÉS B) PONT

a) ... *-ig a ...  -ig átvett valamennyi 
regisztrálással kapcsolatban, amelyek a IX. és
X. melléklet tájékoztatási követelményeinek 
teljesítése érdekében vizsgálati javaslatokat 
tartalmaznak;

a) ... *-ig a ...  -ig átvett valamennyi 
regisztrálással kapcsolatban, amelyek a VII–
X. melléklet tájékoztatási követelményeinek 
teljesítése érdekében vizsgálati javaslatokat 
tartalmaznak;

b) . . .  -ig a ...     -ig átvett valamennyi 
regisztrálással kapcsolatban, amelyek 
kizárólag a IX. melléklet tájékoztatási 
követelményeinek teljesítése érdekében 
tartalmaznak vizsgálati javaslatokat;

b) . . .  -ig a ...     -ig átvett valamennyi 
regisztrálással kapcsolatban, amelyek a VII–
IX. melléklet tájékoztatási 
követelményeinek teljesítése érdekében 
tartalmaznak vizsgálati javaslatokat;

Or. en

(Amendment 186 - first reading)

Indokolás

Linked to the amendment to Article 39(1) by the same authors. In order to prevent animal 
testing and save costs for industry, particularly SMEs, and as data from animal tests should 
only be provided if necessary for the safety assessment of a substance, any testing proposals 
for provision of the information specified in Annexes VII and VIII should also be examined by 
the Agency.

Módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi

Módosítás: 206
46. CIKK, (2) BEKEZDÉS

(2) A kiegészítő információk kérésére 
vonatkozó összehangolt megközelítés 
biztosítása érdekében az Ügynökség 
felügyeli a 45. cikk szerinti 
határozattervezeteket, valamint kialakítja a 
kritériumokat és prioritásokat. Adott esetben 
a 132. cikk (3) bekezdésében említett 
eljárással összhangban végrehajtási 
intézkedéseket kell elfogadni.

(2) A kiegészítő információk kérésére 
vonatkozó összehangolt megközelítés 
biztosítása érdekében az Ügynökség 
felügyeli a 45. cikk szerinti 
határozattervezeteket, valamint kialakítja a 
kritériumokat és prioritásokat. Adott esetben 
a 132. cikk (3a.) bekezdésében említett 
eljárással összhangban végrehajtási 
intézkedéseket kell elfogadni.
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Or. en

Indokolás

The amendment is needed to align the text to the provisions of the new "commitology" 
Decision, and in particular to replace the ordinary "regulatory committee" procedure with 
the "regulatory committee with scrutiny", since the measures concerned are measures of 
general scope designed to amend non-essential elements of the draft legislation.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + 
Frieda Brepoels, Anders Wijkman + Philippe Busquin + Dan Jørgensen

Módosítás: 207
49. CIKK, (1) BEKEZDÉS

(1) Az Ügynökség értesíti az érintett 
regisztráló(k)at és továbbfelhasználó(ka)t a 
39., 40. vagy 45. cikk szerinti 
határozattervezetekről, és tájékoztatja őket 
arról, hogy a kézhezvételtől számított 30 
napon belül észrevételt nyújthatnak be. 
Amennyiben az érintett regisztráló(k) vagy 
továbbfelhasználó(k) észrevételeket 
kívánnak tenni, azokat továbbítják az 
Ügynökségnek. Az Ügynökség ezt követően 
haladéktalanul tájékoztatja az illetékes 
hatóságot az észrevétel benyújtásáról. Az 
illetékes hatóság (a 45. cikk értelmében 
hozott határozatok esetében) és az 
Ügynökség (a 39. és a 40. cikk értelmében 
hozott határozatok esetében) minden 
beérkezett észrevételt figyelembe vesz és 
ennek megfelelően módosíthatja a 
határozattervezetet.

(1) Az Ügynökség értesíti az érintett 
regisztráló(k)at és továbbfelhasználó(ka)t a 
39., 40. vagy 45. cikk szerinti 
határozattervezetekről, továbbá az 
érdekeltek és az Európai Alternatív 
Vizsgálati Módszerek Jóváhagyásával 
Foglalkozó Központ (ECVAM) 
észrevételeiről, és tájékoztatja őket arról, 
hogy a kézhezvételtől számított 30 napon 
belül észrevételt nyújthatnak be. 
Amennyiben az érintett regisztráló(k) vagy 
továbbfelhasználó(k) észrevételeket 
kívánnak tenni, azokat továbbítják az 
Ügynökségnek. Az Ügynökség ezt követően 
haladéktalanul tájékoztatja az illetékes 
hatóságot az észrevétel benyújtásáról. Az 
illetékes hatóság (a 45. cikk értelmében 
hozott határozatok esetében) és az 
Ügynökség (a 39. és a 40. cikk értelmében 
hozott határozatok esetében) minden 
beérkezett észrevételt figyelembe vesz és 
ennek megfelelően módosíthatja a 
határozattervezetet.

Or. en
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(Amendment 206 - first reading)

Indokolás

For reasons of transparency, the comments by ECVAM and other stakeholders should also be 
published. (Lucas & others)

EP Amendment 206 - first reading. Linked to Amendments to Article 39(1), (1a) and (2). 
(Brepoels & Wijkman)


