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Guido Sacconi
A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról, az 
Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról és az 1999/45/EK irányelv, valamint 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: Chris Davies, Lena Ek + Urszula Krupa + Guido Sacconi

Módosítás: 208
54. CIKK

E cím célja a belső piac megfelelő 
működésének, valamint — egyidejűleg — a 
különös aggodalomra okot adó anyagok 
felhasználásából eredő kockázatok 
megfelelő ellenőrzésének, továbbá annak 
biztosítása, hogy ezeket az anyagokat végül 
megfelelő alternatív anyagokkal vagy 
technológiákkal helyettesítsék, amennyiben 
az gazdaságilag vagy műszakilag 
megvalósítható.

E cím célja annak biztosítása, hogy a 
különös aggodalomra okot adó anyagokat 
biztonságosabb alternatív anyagokkal vagy 
technológiákkal helyettesítik, ha vannak 
ilyenek. Amennyiben nincsenek, továbbá a 
társadalom számára keletkező előnyök 
meghaladják az ilyen anyagok 
használatából adódó kockázatokat, e cikk 
célja annak biztosítása, hogy a különös 
aggodalomra okot adó anyagok használatát 
megfelelően ellenőrzik, és ösztönzik az 
alternatívákat. Rendelkezései mögött az 
elővigyázatosság elve áll.
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Or. en

(Amendment 214 - first reading)

Indokolás

The aim of authorisation is to ensure the protection of human health and the environment. 
(Davies & Ek)

The aim of authorisation is to ensure the protection of human health and the environment. EP 
amendment 214 is re-tabled. (Krupa)

The emphasis on the internal market needs to be deleted. REACH already contains a free 
movement clause (art. 128) and is based on the Treaty’s legal base for the internal market. 
This specific title is about allowing chemicals that are known to be harmful to be used under 
specific conditions. The precautionary principle is mentioned in the general provisions of 
REACH but it is especially important to include this principle in the provisions on 
authorisation. (Sacconi)

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies, Lena Ek

Módosítás: 209
55. CIKK, (4) BEKEZDÉS

Az (1) és (2) bekezdést nem kell alkalmazni 
az anyagok alábbi felhasználásaira:

Az (1) és (2) bekezdést nem kell alkalmazni 
az anyagok alábbi felhasználásaira:

a) a 91/414/EGK irányelv hatálya alá tartozó 
növényvédő szerekben történő 
felhasználások;

a) a 91/414/EGK irányelv hatálya alá tartozó 
növényvédő szerekben történő 
felhasználások;

b) a 98/8/EK irányelv hatálya alá tartozó 
biocid termékekben történő felhasználások;

b) a 98/8/EK irányelv hatálya alá tartozó 
biocid termékekben történő felhasználások;

c) a benzin és a dízelüzemanyagok 
minőségéről, valamint a 93/12/EGK tanácsi
irányelv módosításáról szóló, 1998. október 
13-i 98/70/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv hatálya alá tartozó 
üzemanyagként történő felhasználások;
d) az ásványolajtermékek üzemanyagként 
való felhasználása a mozgatható vagy 
rögzített tüzelőberendezésekben, valamint 
üzemanyagként történő felhasználás zárt 
rendszerekben.

Or. en
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Indokolás

Exemptions need to be kept to a minimum to prevent market distortions between different 
materials and to enable the identification of chemicals of very high concern and their safer 
alternatives.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland, Anne Laperrouze, Françoise Grossetête

Módosítás: 210
55. CIKK, (4) BEKEZDÉS, DA) PONT (új)

da) ércek és dúsított ércek mint a 
természetben előforduló nyersanyagok –
melyek egyébként a nyilvánosság számára 
nem beszerezhetőek – felhasználása a 
96/61/EK irányelv hatálya alá tartozó 
feldolgozó létesítményekben.

Or. en

Indokolás

Most contain small amounts of natural CMR substances and are therefore liable to 
Authorisation. Used only as raw materials into plants submitted to permits allocated by 
reference to the Best Available Techniques (Dir. 96/61/CE) as well as legislation on workers 
and environment protection; products and waste streams remain under REACH and waste 
legislation. Resulting risks are properly controlled: under article 57(2), exemptions will be 
granted. Due to the variability in composition, this amendment avoids thousands of useless 
files (system overload) and safeguards workability.

Módosítás, előterjesztette: Holger Krahmer, Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs, Mojca 
Drčar Murko, Marios Matsakis, Vittorio Prodi

Módosítás: 211
55. CIKK, (4) BEKEZDÉS, DB) PONT (új)

db) anyagoknak a [2006/xx/EK] irányelv 
hatálya alá tartozó szárazelemekben és 
akkumulátorokban való felhasználása 

Or. en
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Indokolás

The newly adopted directive on batteries and accumulators provides notably for strict 
substance restrictions in design and manufacture, assigns responsibility to producers for 
collecting, recycling waste. Moreover, substances used in batteries that could be of potential 
concern for the environment or human health have already been subject to risk assessments 
and thus undergone thorough and strict tests as foreseen in REACH.

To avoid double legislation and administrative burden, substances used in batteries under the 
battery directive should be exempted from Authorisation.

Módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi

Módosítás: 212
55. CIKK, (5) BEKEZDÉS

(5) Azon anyagok esetében, amelyek 
kizárólag azért engedélykötelesek, mert 
esetükben teljesülnek az 56. cikk a), b) vagy 
c) pontjának kritériumai, vagy mert azokat 
az 56. cikk f) pontjával összhangban 
kizárólag az emberi egészség veszélyeztetése 
alapján azonosították, e cikk (1) és (2) 
bekezdését nem kell alkalmazni az alábbi 
felhasználásokra:

törölve

a) a 76/768/EGK irányelv hatálya alá 
tartozó kozmetikai termékekben történő 
felhasználások;
b) az 1935/2004/EK rendelet hatálya alá 
tartozó, élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő 
anyagokban történő felhasználások.

Or. en

(Amendment 471/rev. partially - first reading)

Indokolás

No restrictions should apply to the scope of authorisation.

Módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi + Urszula Krupa + Chris Davies, Lena Ek

Módosítás: 213
55A. CIKK (új)
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 55a. cikk
Engedélyköteles anyagok listája
Azon anyagokat, amelyekről ismeretes, 
hogy eleget tesznek az 56. cikk feltételeinek, 
a XIVa. mellékletben sorolják fel az 
engedélyezési eljárásig. Az engedélyezési 
eljárás megindítását követően az anyagokat 
a XIVb. mellékletben sorolják fel, az 57. 
cikk (1) bekezdésében megállapított 
eljárással összhangban.

Or. en

(Amendment 215 - first reading)

Indokolás

In order to increase transparency, stimulate voluntary measures by downstream users and 
innovation towards safer alternatives, all substances that meet the criteria of very high 
concern should be added immediately to a candidate list for authorisation (=Annex XIVa). 

Subsequently, following the priority setting by the agency, substances will be moved to Annex 
XIVb, in which sunset dates and deadlines for applications for authorisation would be set. 
(Sacconi)

In order to help SMEs in their mid to long-term investment planning, reduce bureaucracy, 
stimulate innovation towards safer alternatives and voluntary measures and increase 
transparency, all substances that meet the criteria of very high concern should be added 
immediately to a candidate list for authorisation (Annex XIV (a)). This is a much clearer and 
straightforward procedure than what the Council has proposed. EP amendments 215, 216 
(relevant part), 219, 223, 227, 228, 229 and 230 are  re-tabled as part of the candidate list 
package. (Krupa + Davies)

Módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi + Urszula Krupa + Chris Davies, Lena Ek

Módosítás: 214
56. CIKK, CÍM ÉS BEVEZETŐ RÉSZ

A XIV. mellékletben feltüntetendő anyagok A XIVa. mellékletben feltüntetendő anyagok

Az 57. cikkben megállapított eljárással 
összhangban a következő anyagok 
tüntethetők fel a XIV. mellékletben:

A meglévő vagy jövőbeli korlátozások 
sérelme nélkül az 58. cikkben megállapított 
eljárással összhangban a következő anyagok
tüntetendők fel a XIVa. mellékletben:
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Or. en

(Amendment 216 - first reading)

Indokolás

Partially linked to the amendments on Article 55a new.

Given the introduction of a candidate list, the procedure for inclusion on the lists needs to be 
modified. (Sacconi)

Linked to amendment to Article 55a (new).

If new scientific information emerges showing the need for wider measures to further restrict 
a substance from the market, then the restrictions process should be available to the 
authorities. The relevant part of EP amendment 216 is re-tabled. (Krupa + Davies)

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

Módosítás: 215
56. CIKK, F) PONT

f) olyan anyagok — mint például az 
endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal 
rendelkező anyagok, a perzisztens, 
bioakkumulatív és mérgező tulajdonságokkal 
rendelkező anyagok, vagy a nagyon 
perzisztens és nagyon bioakkumulatív 
anyagok —, amelyek esetében nem 
teljesülnek a d) vagy e) pont kritériumai, és 
amelyek esetében tudományosan igazolható 
módon megállapítják, hogy valószínűleg 
olyan súlyos hatást gyakorolnak az emberi 
egészségre és a környezetre, amely az a)-e) 
pontban felsorolt anyagokkal azonos 
mértékű aggodalomra ad okot, és amelyek 
meghatározására az 58. cikkben 
meghatározott eljárással összhangban eseti 
alapon kerül sor.

f) olyan anyagok — mint például az 
endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal 
rendelkező anyagok, a perzisztens, 
bioakkumulatív és mérgező tulajdonságokkal 
rendelkező anyagok, vagy a nagyon 
perzisztens és nagyon bioakkumulatív 
anyagok —, amelyek esetében nem 
teljesülnek a d) vagy e) pont kritériumai, és 
amelyek esetében az a)–e) pontban felsorolt 
anyagokhoz hasonló mértékű aggodalomra 
okot adó anyagként történő meghatározásra
az 58. cikkben meghatározott eljárással 
összhangban eseti alapon kerül sor.

Or. en
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(Amendment 217 - first reading)

Indokolás

This amendment lowers the level of concern required for a substance before it is allowed to 
be added to Annex XIVa. A more flexible wording is preferable. (Sacconi)

The precautionary principle gives at hand that we cannot wait until we have full scientific 
evidence that a substance is going to have a negative impact on hormones for example, 
therefore the proposed wording will allow us to find more substances which are likely to give 
similar level of concern. (Wijkman & others)

The Council text would result in a significant increase in animal testing. This amendment 
allows for a handful of dangerous substances, mainly hormone disrupting chemicals which 
interfere with the normal functioning of the hormone system of both people and wildlife and 
result in a wide range of adverse effects including reproductive, developmental and 
behavioural problems, and those like PFOS, PFOA and DecaBDE to be brought under 
authorisation. EP amendment 217 is re-tabled. (Davies)

Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez

Módosítás: 216
56. CIKK, F) PONT

f) olyan anyagok — mint például az 
endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal 
rendelkező anyagok, a perzisztens, 
bioakkumulatív és mérgező tulajdonságokkal 
rendelkező anyagok, vagy a nagyon 
perzisztens és nagyon bioakkumulatív 
anyagok —, amelyek esetében nem 
teljesülnek a d) vagy e) pont kritériumai, és 
amelyek esetében tudományosan igazolható 
módon megállapítják, hogy valószínűleg 
olyan súlyos hatást gyakorolnak az emberi 
egészségre és a környezetre, amely az a)-e) 
pontban felsorolt anyagokkal azonos 
mértékű aggodalomra ad okot, és amelyek 
meghatározására az 58. cikkben 
meghatározott eljárással összhangban eseti 
alapon kerül sor.

f) olyan anyagok — mint például az 
endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal 
rendelkező anyagok, a perzisztens, 
bioakkumulatív és mérgező tulajdonságokkal 
rendelkező anyagok, vagy a nagyon 
perzisztens és nagyon bioakkumulatív 
anyagok —, amelyek esetében nem 
teljesülnek a d) vagy e) pont kritériumai, és 
amelyek esetében tudományosan igazolható 
módon megállapítják, hogy valószínűleg 
olyan súlyos hatást gyakorolnak az emberi 
egészségre és a környezetre, amely az a)-e) 
pontban felsorolt anyagokkal azonos 
mértékű aggodalomra ad okot, és amelyek 
meghatározására az 58. cikkben 
meghatározott eljárással összhangban eseti 
alapon kerül sor.

Az ilyen anyagok tekintetében a Bizottság a 
REACH hatályba lépésekor útmutatót 
készít, amelyben meghatározza azon 
anyagok megállapításához a feltételeket, 
melyek az a)–e) pontban felsorolt 
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anyagokhoz hasonló mértékű aggodalomra 
adnak okot.

Or. es

Indokolás

To ensure that substances which meet some but not all of the criteria for PBT substances can 
be classified in Reach as chemical substances of equivalent concern, a question which the 
current wording leaves unclear.

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

Módosítás: 217
56. CIKK, FA) PONT (új)

fa) nanorészecskék.

Or. en

(New amendment - Rule 62(2)(d) to take account of the modified Opinion of SCENIHR of 10 
March 2006, and of the Review "Toxic Potential of Materials as the Nanolevel" published in 

Science on 3 February 2006))

Indokolás

According to "Science", the very small size of nanomaterials can modify the physico-chemical 
properties and create the opportunity for increased uptake and interaction with biological 
tissues. This combination can generate adverse biological effects in living cells that would not 
otherwise be possible with the same material in larger form. According to SCENIHR, 
information about the biological fate of nanoparticles (e.g. distribution, accumulation, 
metabolism and organ specific toxicity) is still minimal. Nanoparticles should therefore fall 
under authorisation.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 218
56. CIKK, FA) PONT (új)

fa) olyan anyagok, melyeket a 
tagállamoknak a dohánytermékek 
gyártására, kiszerelésére és árusítására 
vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezései közelítéséről 
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szóló, 2001/37/EK irányelv 2. cikkének (1) 
és 2. cikkének (5) bekezdése értelmében 
dohánytermékek összetevőiként 
használnak.

Or. en

Indokolás

Corresponds to Amendment 218 adopted in First Reading.

Módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi

Módosítás: 219
57. CIKK, CÍM ÉS (1) BEKEZDÉS, BEVEZETŐ RÉSZ

Az anyagok felvétele a XIV. mellékletbe
(1) Az 56. cikkben említett anyagoknak a 
XIV. mellékletbe való felvételéről szóló 
határozatokat a 132. cikk (3) bekezdésében 
említett eljárással összhangban kell 
elfogadni. A határozatnak minden anyaggal 
kapcsolatban meg kell határoznia az 
alábbiakat:

Az anyagok felvétele a XIVb. mellékletbe
(1) Az 56. cikkben említett anyagoknak a 
XIVb. mellékletbe való felvételéről szóló 
határozatokat a 132. cikk (3a) bekezdésében 
említett eljárással összhangban kell 
elfogadni. A határozatnak minden anyaggal 
kapcsolatban meg kell határoznia az 
alábbiakat:

Or. en

(Amendment 219 - first reading)

Indokolás

Following the creation of the list of substances applying for authorisation, Annex XIV 
becomes Annex XIVb.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa + Chris Davies, Lena Ek

Módosítás: 220
57. CIKK, CÍM ÉS (1) BEKEZDÉS, BEVEZETŐ RÉSZ

Az anyagok felvétele a XIV. mellékletbe
(1) Az 56. cikkben említett anyagoknak a 
XIV. mellékletbe való felvételéről szóló 
határozatokat a 132. cikk (3) bekezdésében 
említett eljárással összhangban kell 

Az anyagok felvétele a XIVb. mellékletbe
(1) Az 56. cikkben említett anyagoknak a 
XIVb. mellékletbe való felvételéről szóló 
határozatokat a 132. cikk (3) bekezdésében 
említett eljárással összhangban kell 
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elfogadni. A határozatnak minden anyaggal 
kapcsolatban meg kell határoznia az 
alábbiakat:

elfogadni. A határozatnak minden anyaggal 
kapcsolatban meg kell határoznia az 
alábbiakat:

Or. en

Indokolás

Linked to the amendment to Article 55a (new).

Módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi

Módosítás: 221
57. CIKK, (1) BEKEZDÉS, BA) PONT (új)

 ba) bármely korlátozás, a 67. cikkel 
összhangban;

Or. en

(Amendment 220 - first reading)

Indokolás

It is important that any restrictions for manufacture, use and/or placing on the market should 
be stated in the decision to include such substances in Annex XIVb.

Módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi + Chris Davies

Módosítás: 222
57. CIKK, (1) BEKEZDÉS, D) PONT

d) adott esetben a felülvizsgálati időszakok 
egyes felhasználások vonatkozásában;

d) 5 évet meg nem haladó felülvizsgálati 
időszakok, minden felhasználás
vonatkozásában;

Or. en

(Amendment 221 - first reading)

Indokolás

All authorisations must have time limits on them, up to a maximum of 5 years, depending on 
the development of safer alternatives or technologies. In the absence of regular review 
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periods the incentive for innovation and the development of safer methods will be lost. 
(Sacconi)

It is reasonable that all authorisations are issued on a temporary basis, because periodic 
review will allow (and encourage) adaptation to technical progress (e.g. consideration of new 
information on hazards, exposure, socio-economic benefits and availability of alternatives). 
Without regular review periods, the incentive for the innovation of safer alternatives will be 
lost. EP amendment 221 is re-tabled. (Davies)

Módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi

Módosítás: 223
57. CIKK, (2) BEKEZDÉS

(2) Bizonyos felhasználások vagy
felhasználási kategóriák mentesülhetnek az 
engedélyezési követelmény alól, 
amennyiben — az adott anyag felhasználása 
tekintetében az emberi egészség és a 
környezet védelmével kapcsolatos minimum 
követelmények meghatározásáról szóló 
meglévő különös közösségi jogszabályok 
alapján — a kockázatot megfelelően 
ellenőrzik. Az ilyen mentességek 
megállapítása során különösen figyelembe 
kell venni az emberi egészséget és a 
környezetet veszélyeztető kockázatoknak az 
anyag természetéhez viszonyított arányát, 
például azokban az esetekben, amikor az 
anyag fizikai formája módosítja a 
kockázatot.

(2) Bizonyos felhasználások vagy 
felhasználási kategóriák mentesülhetnek az 
engedélyezési követelmény alól. Ilyen 
mentességek megállapítása esetén 
különösen az alábbiakat kell figyelembe 
venni:
a) az adott anyag felhasználása tekintetében 
az emberi egészség és a környezet 
védelmével kapcsolatos minimum 
követelmények meghatározásáról szóló 
meglévő különös közösségi jogszabályok, 
úgymint munkahelyi expozíciós 
határértékek, kibocsátási határértékek stb., 
amennyiben a kockázatot megfelelően 
ellenőrzik;
(b) meglévő jogszabályi kötelezettségek az 
anyag felhasználása vonatkozásában 
irányadó egészségügyi, biztonsági és 
környezeti normákkal való megfelelés 
biztosítása érdekében a megfelelő technikai 
és igazgatási intézkedések meghozatalára.
A mentességek feltételekhez köthetők.

Or. en

Indokolás

Reinstates the initial Commission proposal.
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Módosítás, előterjesztette: Chris Davies + Philippe Busquin, Vittorio Prodi

Módosítás: 224
57. CIKK, (2) BEKEZDÉS

(2) Bizonyos felhasználások vagy 
felhasználási kategóriák mentesülhetnek az 
engedélyezési követelmény alól, 
amennyiben — az adott anyag felhasználása 
tekintetében az emberi egészség és a 
környezet védelmével kapcsolatos minimum 
követelmények meghatározásáról szóló 
meglévő különös közösségi jogszabályok 
alapján — a kockázatot megfelelően 
ellenőrzik. Az ilyen mentességek 
megállapítása során különösen figyelembe 
kell venni az emberi egészséget és a 
környezetet veszélyeztető kockázatoknak az 
anyag természetéhez viszonyított arányát, 
például azokban az esetekben, amikor az 
anyag fizikai formája módosítja a 
kockázatot.

(2) Bizonyos felhasználások vagy 
felhasználási kategóriák mentesülhetnek az 
engedélyezési követelmény alól, 
amennyiben — az adott anyag felhasználása 
tekintetében az emberi egészség, a 
közbiztonság és a környezet védelmével 
kapcsolatos minimum követelmények 
meghatározásáról szóló meglévő különös 
közösségi jogszabályok alapján — a 
kockázatot megfelelően ellenőrzik. Az ilyen 
mentességek megállapítása során különösen 
figyelembe kell venni az emberi egészséget, 
a közbiztonságot és a környezetet 
veszélyeztető kockázatoknak az anyag 
természetéhez viszonyított arányát, például 
azokban az esetekben, amikor az anyag 
fizikai formája módosítja a kockázatot.

Or. en

Indokolás

The implementation of REACH should not prevent the aeronautic sector complying with civil 
aviation safety and certification requirements and standards set out at international (ICAO) 
or Community level (EASA). It may be necessary to exempt some substances from 
authorisation for the reason that their physicochemical properties are essential to allow 
compliance with international and Community safety and certification requirements and 
standards, in particular with the requirements for airworthiness and safety of passengers in 
civil aviation laid down by the Regulation (EC) No 1592/2002.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 225
57. CIKK, (2A) BEKEZDÉS (új)

(2a) Ilyen mentességek nem állapíthatók 
meg a tagállamoknak a dohánytermékek 
gyártására, kiszerelésére és árusítására 
vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezései közelítéséről 
szóló, 2001/37/EK irányelv 2. cikkének (1) 
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és 2. cikkének (5) bekezdése értelmében 
dohánytermékekhez adott összetevőknek 
minősülő, az 56. cikkben említett anyagok 
tekintetében a felhasználásra vagy a 
felhasználási kategóriákra, az említett 
irányelv 12. cikke ellenére.

Or. en

Indokolás

Corresponds to Amendment 222 adopted in First Reading, with adaptation to the change of 
Article Numbers in the Common Position in comparison to the original text issued by the 
European Commission.

Módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi

Módosítás: 226
57. CIKK, (3) BEKEZDÉS, BEVEZETŐ RÉSZ

(3) Az anyagoknak a XIV. mellékletbe 
történő felvételéről szóló határozatot 
megelőzően az Ügynökség — a tagállami 
bizottság véleményét figyelembe véve —
ajánlást tesz a mellékletben feltüntetendő 
elsőbbségi anyagokról, és minden egyes 
anyaggal kapcsolatban meghatározza az (1) 
bekezdésben szereplő adatokat. Általában 
elsőbbséget kell biztosítani a következő 
tulajdonságokkal rendelkező anyagoknak:

(3) Az Ügynökség ajánlást tesz arra 
vonatkozóan, hogy elsőbbségi anyagok 
kerüljenek át a XIVa. mellékletből a XIVb. 
mellékletbe, és minden egyes anyaggal 
kapcsolatban meghatározza az (1) 
bekezdésben szereplő adatokat. Általában 
elsőbbséget kell biztosítani a következő 
tulajdonságokkal rendelkező anyagoknak:

Or. en

(Amendment 223 - first reading)

Indokolás

Following the creation of the list of substances applying for authorisation, Annex XIV 
becomes Annex XIVb.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies, Lena Ek + Urszula Krupa

Módosítás: 227
57. CIKK, (3) BEKEZDÉS, BEVEZETŐ RÉSZ
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(3) Az anyagoknak a XIV. mellékletbe 
történő felvételéről szóló határozatot 
megelőzően az Ügynökség — a tagállami 
bizottság véleményét figyelembe véve —
ajánlást tesz a mellékletben feltüntetendő 
elsőbbségi anyagokról, és minden egyes 
anyaggal kapcsolatban meghatározza az (1) 
bekezdésben szereplő adatokat. Általában 
elsőbbséget kell biztosítani a következő 
tulajdonságokkal rendelkező anyagoknak:

(3) Az anyagoknak a XIVa. mellékletből a 
XIVb. mellékletbe történő áttételéről szóló 
határozatot megelőzően az Ügynökség — a 
tagállami bizottság véleményét figyelembe 
véve — ajánlást tesz a mellékletben 
feltüntetendő elsőbbségi anyagokról, és 
minden egyes anyaggal kapcsolatban 
meghatározza az (1) bekezdésben szereplő 
adatokat. Általában elsőbbséget kell 
biztosítani a következő tulajdonságokkal 
rendelkező anyagoknak:

Or. en

Indokolás

Linked to the amendment to Article 55a (new).

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

Módosítás: 228
57. CIKK, (3) BEKEZDÉS, BA) PONT (új)

ba) nanorészecskék formájában; vagy

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, a wide variety of nanoscale materials and functional nanoscale 
surfaces are in use in consumer products, including cosmetics and sunscreens, fibres and 
textiles, dyes, fillers, paints, emulsions and colloids. Given the combination of a) very 
worrying adverse effects by nanoparticles, b) their widespread use in consumer products and 
c) the minimal knowledge about the biological fate of nanoparticles, they should be 
prioritised within the authorisation system of REACH.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 229
57. CIKK, (3) BEKEZDÉS, C) PONT
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c) nagy mennyiség. c) nagy mennyiség; vagy

Or. en

Indokolás

Corresponds to Amendment 224 adopted in First Reading.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 230
57. CIKK, (3) BEKEZDÉS, CA) PONT (új)

 ca) a tagállamoknak a dohánytermékek 
gyártására, kiszerelésére és árusítására 
vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezései közelítéséről 
szóló, 2001/37 irányelv 2. cikkének (1) és 2. 
cikkének (5) bekezdése értelmében 
dohánytermékekhez adott összetevőknek 
minősülő anyagok.

Or. en

Indokolás

Corresponds to Amendment 225 adopted in First Reading.

Módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi

Módosítás: 231
57. CIKK, (4) BEKEZDÉS, ELSŐ ALBEKEZDÉS

(4) Mielőtt az Ügynökség — az 
információkhoz való hozzáférésről szóló 
117. és 118. cikk figyelembe vételével —
továbbítja ajánlását az Bizottságnak, a 
közzététel időpontjának egyértelmű
megjelölésével közzéteszi azt weboldalán. 
Az Ügynökség felkéri valamennyi érintett 
felet, hogy a közzététel időpontjától 
számított három hónapon belül nyújtsák be 
észrevételeiket, különösen az engedélyezési 
követelmény alól mentesítendő 

(4) Mielőtt az Ügynökség továbbítja 
ajánlását az Bizottságnak, a közzététel 
időpontjának egyértelmű megjelölésével 
közzéteszi azt weboldalán. Az Ügynökség 
felkéri valamennyi érintett felet, hogy a 
közzététel időpontjától számított három 
hónapon belül nyújtsák be észrevételeiket, 
különösen a következőkkel kapcsolatban:

a) az 56. cikk d), e) és f) pontjaiban 
szereplő kritériumok teljesítése;
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felhasználásokkal kapcsolatban. b) az engedélyezési követelmény alól 
mentesítendő felhasználások.

Or. en

Indokolás

Reinstates the initial Commission proposal.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges, Anders Wijkman + Chris Davies, Lena 
Ek + Urszula Krupa + Guido Sacconi

Módosítás: 232
57. CIKK, (5) BEKEZDÉS

(5) A (6) bekezdés sérelme nélkül, valamely 
anyagnak a XIV. mellékletbe történő 
felvételét követően az adott anyag nem 
vethető alá a VIII. címben megfogalmazott 
eljárás szerinti olyan új korlátozásoknak, 
amelyek az anyag önmagában, 
készítményben vagy árucikké feldolgozva 
törtnő felhasználása során a XIV. 
mellékletben meghatározott lényegi 
tulajdonságokból eredő, az emberi 
egészséget és a környezetet érintő 
kockázatokra vonatkoznak.

(5) A (6) bekezdés sérelme nélkül, valamely 
anyagnak a XIV. mellékletbe történő 
felvételét követően az adott anyag nem 
vethető alá a VIII. címben megfogalmazott 
eljárás szerinti olyan új korlátozásoknak, 
amelyek az anyag önmagában, 
készítményben vagy árucikké feldolgozva 
törtnő felhasználása során a XIV. 
mellékletben meghatározott lényegi 
tulajdonságokból eredő, az emberi 
egészséget és a környezetet érintő 
kockázatokra vonatkoznak, kivéve, ha az 
Ügynökségnek olyan tudományos 
információkat nyújtanak, amelyek 
bizonyítják annak szükségességét, hogy az 
anyag további korlátozására vonatkozóan 
sürgős intézkedéseket kell hozni.

Or. en

Indokolás

If new scientific information emerges showing the need for wider measures to further restrict 
a substance from the market, then the restrictions process should be available to the 
authorities. EP amendment 226 is re-tabled. (Hennicot & Wijkman + Davies + Krupa)

A mechanism is needed to control those uses of listed substances which have been exempted 
from authorisation - the Commission text would remove any possibility of control by ‘other’ 
restrictions. Amendment 226 - first reading. (Sacconi)
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Módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi

Módosítás: 233
57. CIKK, (8) BEKEZDÉS

(8) A XIV. mellékletből — a 130. cikk (3)
bekezdésében említett eljárással összhangban 
— törölni kell azokat az anyagokat, amelyek 
az új információk alapján az 56. cikk 
kritériumainak már nem felelnek meg.

(8) A XIV. mellékletből — a 130. cikk (3a)
bekezdésében említett eljárással összhangban 
— törölni kell azokat az anyagokat, amelyek 
az új információk alapján az 56. cikk 
kritériumainak már nem felelnek meg.

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: Guido Sacconi

Módosítás: 234
58. CIKK, CÍM

Az 56. cikkben említett anyagok azonosítása Az 56. cikkben említett anyagok azonosítása
és a XIVa. mellékletbe történő felvétele

Or. en

(Amendments 227 - first reading)

Indokolás

Linked to the amendment of Article 56. 
In order to increase transparency, stimulate voluntary measures by downstream users and 
innovation towards safer alternatives, all substances that meet the criteria of very high 
concern should be added immediately to a candidate list for authorisation (=Annex XIV(a)). 
Those that are known already to meet the criteria shall be included directly. For those that 
are yet to be identified, a procedure for adding them needs to be introduced.

Módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi

Módosítás: 235
58. CIKK, (-1) BEKEZDÉS
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(-1) Az 56. cikk a), b) és c) pontjában 
említett anyagok bekerülnek a XIVa. 
mellékletbe.

Or. en

(Amendments 228 - first reading)

Indokolás

C/m/r substances should be immediately included in the candidate list for authorisation.

Módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi

Módosítás: 236
58. CIKK, (1) BEKEZDÉS

(1) Az e cikk (2)-(10) bekezdésében 
meghatározott eljárást az 56. cikkben 
említett kritériumokat teljesítő anyagok 
azonosítása és a XIV. mellékletbe felvenni 
javasolt anyagok jelöltlistájának 
megállapítása céljából kell alkalmazni. Az 
Ügynökség ebben a jegyzékben feltünteti a 
82. cikk (3) bekezdésének e) pontjával 
szerint összeállított munkaprogramjában 
szereplő anyagokat.

(1) Az e cikk (2)-(10) bekezdésében az 56. 
cikk d), e) és f) pontjában említett anyagok 
azonosítására meghatározott eljárást az 57. 
cikk (3) bekezdése szerinti ajánlásokat 
megelőzően kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Reinstates the initial Commission proposal.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies, Lena Ek + Urszula Krupa

Módosítás: 237
58. CIKK, CÍM ÉS (1) BEKEZDÉS

Az 56. cikkben említett anyagok azonosítása Az 56. cikkben említett anyagok azonosítása
és a XIVa. mellékletbe történő felvétele

(1) Az e cikk (2)-(10) bekezdésében 
meghatározott eljárást az 56. cikkben 

(1) Az e cikk (2)-(10) bekezdésében 
meghatározott eljárást az 56. cikkben 
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említett kritériumokat teljesítő anyagok 
azonosítása és a XIV. mellékletbe felvenni 
javasolt anyagok jelöltlistájának 
megállapítása céljából kell alkalmazni. Az 
Ügynökség ebben a jegyzékben feltünteti a 
82. cikk (3) bekezdésének e) pontjával 
szerint összeállított munkaprogramjában 
szereplő anyagokat.

említett kritériumokat teljesítő anyagok 
azonosítása és a XIVb. mellékletbe felvenni 
javasolt anyagok jelöltlistájának (XIVa. 
melléklet) megállapítása céljából kell 
alkalmazni. Az Ügynökség ebben a 
jegyzékben feltünteti a 82. cikk (3) 
bekezdésének e) pontjával szerint 
összeállított munkaprogramjában szereplő 
anyagokat.

(1a) Az 56. cikk a), b) és c) pontjában 
említett anyagok bekerülnek a XIVa. 
mellékletbe.

Or. en

Indokolás

The identification of substances of high concern should be done by qualified majority. It is not 
appropriate for each of the 25 Member States to have a veto on identifying such substances. 
This amendment also provides a clear timeline procedure for inclusion of very high concern 
chemicals in Annex XIIIa and therefore increases industry’s legal certainty. Linked to 
amendment Article 53a (new).

Módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi

Módosítás: 238
58. CIKK, (8) ÉS (9) BEKEZDÉS

(8) Amennyiben e beterjesztéstől számított 
30 napon belül a tagállami bizottság 
egyhangú megállapodást ér el az azonosítás 
tekintetében, az Ügynökség felveszi az 
anyagot az (1) bekezdésben említett 
jegyzékbe. Az Ügynökség az adott anyagot 
felveheti az 57. cikk (3) bekezdése szerinti 
ajánlásaiba. 

(8) Amennyiben e beterjesztéstől számított 
30 napon belül a tagállami bizottság 
minősített többséggel megállapodást ér el 
annak tekintetében, hogy az anyag megfelel 
az engedélyezés kritériumainak, és fel kell 
venni a XIVb. mellékletbe, az Ügynökség
15 munkanapon belül ajánlja a 
Bizottságnak az anyag XIVb. mellékletbe 
történő felvételét az 57. cikk (3) bekezdése 
szerint. 

(9) Amennyiben a tagállami bizottság nem ér 
el egyhangú jóváhagyást a tagállami 
bizottság véleményének kézhezvételét követő 
3 hónapon belül a Bizottság az anyag 
azonosítására vonatkozó javaslattervezetet 
készít elő. Az anyag azonosítására 
vonatkozó végső határozatot a 132. cikk (3) 

(9) Amennyiben a tagállami bizottság nem ér 
el minősített többséggel jóváhagyást, a 
beterjesztéstől számított 30 napon belül 
véleményt fogad el. Az Ügynökség az 
említett véleményt 15 munkanapon belül 
továbbítja a Bizottságnak, a bizottságon 
belüli kisebbségi véleményekre vonatkozó 
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bekezdésében említett eljárással 
összhangban hozzák meg.

tájékoztatással együtt, hogy a Bizottság 
meghozhassa határozatát.

Or. en

(Amendment 229 - first reading)

Indokolás

In the event of the Committee not reaching an agreement the final decision will rest with the 
Commission.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies + Urszula Krupa

Módosítás: 239
58. CIKK, (8) ÉS (9) BEKEZDÉS

(8) Amennyiben e beterjesztéstől számított 
30 napon belül a tagállami bizottság 
egyhangú megállapodást ér el az azonosítás 
tekintetében, az Ügynökség felveszi az 
anyagot az (1) bekezdésben említett 
jegyzékbe. Az Ügynökség az adott anyagot 
felveheti az 57. cikk (3) bekezdése szerinti 
ajánlásaiba. 

(8) Amennyiben e beterjesztéstől számított 
30 napon belül a tagállami bizottság 
minősített többséggel megállapodást ér el
arra vonatkozóan, hogy az anyag megfelel 
az engedélyezés kritériumainak, és fel kell 
venni a XIVb. mellékletbe, az Ügynökség 
felveszi az anyagot az (1) bekezdésben 
említett jegyzékbe. Az Ügynökség az adott 
anyagot felveheti az 57. cikk (3) bekezdése 
szerinti ajánlásaiba

(8a) Azon anyagokat, amelyek a legújabb 
besorolás szerint teljesítik az 56. cikk a), b) 
és c) pontjának kritériumait, illetve amelyek 
teljesítik az 56. cikk d), e) és f) pontjának 
kritériumait, három hónapon belül 
bekerülnek a XIVa. mellékletbe.

(9) Amennyiben a tagállami bizottság nem ér 
el egyhangú jóváhagyást a tagállami 
bizottság véleményének kézhezvételét 
követő 3 hónapon belül a Bizottság az anyag 
azonosítására vonatkozó javaslattervezetet 
készít elő. Az anyag azonosítására 
vonatkozó végső határozatot a 132. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban hozzák meg.

(9) Amennyiben a tagállami bizottság nem ér 
el minősített többséggel jóváhagyást a 
tagállami bizottság véleményének 
kézhezvételét követő 3 hónapon belül a 
Bizottság az anyag azonosítására vonatkozó 
javaslattervezetet készít elő. Az anyag 
azonosítására vonatkozó végső határozatot a 
132. cikk (3) bekezdésében említett 
eljárással összhangban hozzák meg.

Or. en
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Indokolás

The identification of substances of high concern should be done by qualified majority. It is not 
appropriate for each of the 25 Member States to have a veto on identifying such substances. 
This amendment also provides a clear timeline procedure for inclusion of very high concern 
chemicals in Annex XIIIa and therefore increases industry’s legal certainty. Linked to 
amendment Article 53 A (new).

Módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi

Módosítás: 240
58. CIKK, (9) BEKEZDÉS

9. Amennyiben a tagállami bizottság nem ér 
el egyhangú jóváhagyást a tagállami 
bizottság véleményének kézhezvételét 
követő 3 hónapon belül a Bizottság az anyag 
azonosítására vonatkozó javaslattervezetet 
készít elő. Az anyag azonosítására 
vonatkozó végső határozatot a 132. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban hozzák meg.

9. Amennyiben a tagállami bizottság nem ér 
el egyhangú jóváhagyást a tagállami 
bizottság véleményének kézhezvételét 
követő 3 hónapon belül a Bizottság az anyag 
azonosítására vonatkozó javaslattervezetet 
készít elő. Az anyag azonosítására 
vonatkozó végső határozatot a 132. cikk (3a) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban hozzák meg.

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: Guido Sacconi

Módosítás: 241
58. CIKK, (9A) BEKEZDÉS (új)

(9a) Azon anyagokat, amelyek a legújabb 
besorolás szerint teljesítik az 56. cikk a), b) 
és c) pontjának kritériumait, illetve amelyek 
teljesítik az 56. cikk d), e) és f) pontjának 
kritériumait, három hónapon belül 
bekerülnek a XIVa. mellékletbe.

Or. en
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(Amendment 230 - first reading)

Indokolás

Provides a procedure for inclusion in Annex XIVa.

Módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi

Módosítás: 242
59. CIKK, (2) BEKEZDÉS

(2) A (3) bekezdés sérelme nélkül engedélyt
kell kiadni, ha az anyag felhasználása 
során a XIV. mellékletben meghatározott
lényegi tulajdonságokból eredő, az emberi 
egészséget és a környezetet érintő 
kockázatokat az I. melléklet 6.4. szakaszával 
összhangban hatékonyan ellenőrzik, amit a 
kérelmező kémiai biztonsági jelentése 
dokumentál. A Bizottság a határozathozatal 
időpontjában ismert valamennyi bevezetést, 
kibocsátást és veszteséget figyelembe vesz. 

(2) Engedélyt csak akkor lehet kiadni, ha:

A Bizottság nem mérlegeli az aktív 
beültethető orvostechnikai eszközökre 
vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről szóló, 1990. június 20-i 
90/385/EGK tanácsi irányelvben, az 
orvostechnikai eszközökről szóló, 1993. 
június 14-i 93/42/EGK tanácsi irányelvben 
vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközökről szóló, 1998. október 27-i 
98/79/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben szabályozott orvostechnikai 
eszközökben felhasznált anyagoknak az 
emberi egészséget érintő kockázatait.

a) nem állnak rendelkezésre megfelelő 
alternatív anyagok vagy technológiák, és az 
expozíció minimalizálása érdekében 
intézkedéseket hoztak, és
b) bebizonyosodott, hogy a társadalmi és 
gazdasági előnyök meghaladják az emberi 
egészségre vagy a környezetre az anyag 
használatából adódó kockázatokat, és
c) az anyag felhasználása során a XIVa. 
mellékletben meghatározott lényegi 
tulajdonságokból eredő, az emberi 
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egészséget és a környezetet érintő 
kockázatokat az I. melléklet 6. szakaszával 
összhangban hatékonyan ellenőrzik, amit a 
kérelmező kémiai biztonsági jelentése 
dokumentál. 
A Bizottság a határozathozatal 
időpontjában ismert valamennyi bevezetést, 
kibocsátást és veszteséget figyelembe vesz.

Or. en

(Amendment 232 revised - first reading)

Indokolás

Linked to the amendment to Article 54.

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, 
Olajos Péter, Avril Doyle + Chris Davies, Lena Ek + Urszula Krupa

Módosítás: 243
59. CIKK, (2) BEKEZDÉS

(2) A (3) bekezdés sérelme nélkül engedélyt
kell kiadni, ha az anyag felhasználása 
során a XIV. mellékletben meghatározott 
lényegi tulajdonságokból eredő, az emberi 
egészséget és a környezetet érintő 
kockázatokat az I. melléklet 6.4. szakaszával 
összhangban hatékonyan ellenőrzik, amit a 
kérelmező kémiai biztonsági jelentése 
dokumentál. A Bizottság a határozathozatal 
időpontjában ismert valamennyi bevezetést, 
kibocsátást és veszteséget figyelembe vesz. 

(2) Engedélyt csak akkor lehet kiadni, ha:

A Bizottság nem mérlegeli az aktív 
beültethető orvostechnikai eszközökre 
vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről szóló, 1990. június 20-i 
90/385/EGK tanácsi irányelvben, az 
orvostechnikai eszközökről szóló, 1993. 
június 14-i 93/42/EGK tanácsi irányelvben 
vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközökről szóló, 1998. október 27-i 
98/79/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben szabályozott orvostechnikai 
eszközökben felhasznált anyagoknak az 
emberi egészséget érintő kockázatait.
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a) nem állnak rendelkezésre megfelelő 
alternatív anyagok vagy technológiák, és az 
expozíció minimalizálása érdekében 
intézkedéseket hoztak, és 
b) bebizonyosodott, hogy a társadalmi és 
gazdasági előnyök meghaladják az emberi 
egészségre vagy a környezetre az anyag 
használatából adódó kockázatokat, és
c) az anyag felhasználása során a XIVa. 
mellékletben meghatározott lényegi 
tulajdonságokból eredő, az emberi 
egészséget és a környezetet érintő 
kockázatokat az I. melléklet 6. szakaszával 
összhangban hatékonyan ellenőrzik, amit a 
kérelmező kémiai biztonsági jelentése 
dokumentál. 

Or. en

Indokolás

For substances, substitution should always be the first option, taking social economic aspects 
and adequate control into account. Amendment 232 from the first reading. The Coucil 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. Amendments 1-5, 12-13 from Wijkman are related. (Wijkman & others)

This amendment clarifies that the availability of suitable safer alternatives should always be 
looked at first. Proactive companies investing in safer solution are currently disadvantaged 
on the market. ‘Adequate control’ means business as usual and doesn’t offer incentives for 
innovation. This amendment encourages the replacement of hazardous chemicals by safer 
alternatives. Reinstatement of EP amendment 232. (Davies + Krupa)

Módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi

Módosítás: 244
59. CIKK, (3) BEKEZDÉS

(3) A (2) bekezdés nem alkalmazandó a 
következőkre:

törölve

a) olyan anyagok, amelyek megfelelnek az 
56. cikk a), b), c) és f) pontjaiban foglalt 
kritériumoknak, és melyekre vonatkozóan 
az I. melléklet 6.4. szakasza szerinti 
küszöbérték nem meghatározható; 
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b) olyan anyagok, amelyek megfelelnek az 
56. cikk d) és e) pontjaiban foglalt 
kritériumoknak.

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.

Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez

Módosítás: 245
59. CIKK, (3) BEKEZDÉS, BA) PONT (új)

ba) az olyan anyagok, amelyek teljesítik az 
56. cikk f) pontjában említett bizottsági 
útmutatóban szereplő kritériumokat.

Or. es

Indokolás

Consistent with the previous amendment, with the aim of ensuring that substances which meet 
some but not all of the criteria for PBT substances can be classified in Reach as chemical 
substances of equivalent concern, a question which the current wording leaves unclear.

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, 
Olajos Péter, Avril Doyle + Chris Davies, Lena Ek + Urszula Krupa

Módosítás: 246
59. CIKK, (4) BEKEZDÉS

(4) Amennyiben a (2) bekezdés szerint nem 
adható ki engedély, vagy a (3) bekezdésben 
foglalt anyagok esetében, ennek ellenére 
kiadható az engedély, amennyiben 
igazolják, hogy az anyag felhasználásából 
származó társadalmi-gazdasági előnyök 
jelentősebbek, mint annak az emberi 
egészséget vagy a környezetet érintő 
kockázatai, és amennyiben nem állnak 
rendelkezésre megfelelő alternatív anyagok 
és technológiák. Ezt a határozatot a 
következő tényezők mérlegelését követően 
hozzák meg:

törölve
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a) az anyag felhasználásából származó 
kockázat;
b) az anyag felhasználásából származó 
társadalmi-gazdasági előnyök, valamint az 
engedély elutasításának a kérelmező vagy a 
többi érdekelt fél által igazolt társadalmi-
gazdasági következményei;
c) a kérelmező által a 61. cikk (4) bekezdése 
alapján és harmadik fél által a 63. cikk (2) 
bekezdése alapján benyújtott alternatív 
anyagok és technológiák elemzése;
d) az alternatív anyagok vagy technológiák 
emberi egészségre és környezetre gyakorolt 
kockázatával kapcsolatban rendelkezésre 
álló információk.

Or. en

Indokolás

For substances, substitution should always be the first option, taking social economic aspects 
and adequate control into account. The Coucil 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)

Linked to the amendment to Article 57(2). (Davies + Krupa)

Módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi

Módosítás: 247
59. CIKK, (4) BEKEZDÉS, BEVEZETŐ RÉSZ

(4) Amennyiben a (2) bekezdés szerint nem 
adható ki engedély, vagy a (3) bekezdésben 
foglalt anyagok esetében, ennek ellenére 
kiadható az engedély, amennyiben 
igazolják, hogy az anyag felhasználásából 
származó társadalmi-gazdasági előnyök 
jelentősebbek, mint annak az emberi 
egészséget vagy a környezetet érintő 
kockázatai, és amennyiben nem állnak 
rendelkezésre megfelelő alternatív anyagok 
és technológiák. Ezt a határozatot a 
következő tényezők mérlegelését követően 
hozzák meg:

(4) A (2) bekezdés szerinti engedély 
megadására vonatkozó határozatot a 
következő tényezők mérlegelését követően 
hozzák meg:

Or. en
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(Amendment 233 - first reading)

Indokolás

Linked to the amendment to Article 54.

Módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi

Módosítás: 248
59. CIKK, (7) BEKEZDÉS

(7) Amennyiben az engedélyezési kérelem 
magában foglalja a 61. cikk (5) 
bekezdésének b) pontjában meghatározott 
információkat, ezeket az információkat 
figyelembe kell venni az e cikk (8) 
bekezdése szerinti meghatározott időn 
belüli felülvizsgálati időszak időtartamának 
meghatározásánál.

(7) A korlátozott időre szóló engedélyezés 
időtartamát a 61. cikk (4) bekezdésének eb) 
pontjában meghatározott információk 
alapján és más, rendelkezésre álló 
információk figyelembe vételével 
határozzák meg. 

Or. en

Indokolás

Links the duration of the authorisation to the information contained in the substitution plan.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies, Lena Ek

Módosítás: 249
59. CIKK, (7) BEKEZDÉS

(7) Amennyiben az engedélyezési kérelem 
magában foglalja a 61. cikk (5) 
bekezdésének b) pontjában meghatározott 
információkat, ezeket az információkat 
figyelembe kell venni az e cikk (8) 
bekezdése szerinti meghatározott időn belüli 
felülvizsgálati időszak időtartamának 
meghatározásánál.

(7) A 61. cikk (4) bekezdésének db) 
pontjában meghatározott információkat
figyelembe kell venni az e cikk (8) 
bekezdése szerinti meghatározott időn belüli 
felülvizsgálati időszak időtartamának 
meghatározásánál.

Or. en

Indokolás

Substitution plans will help industry, particularly SMEs, to plan ahead. Substitution plans are 
simply research and development plans and a timetable for proposed actions by the applicant.



PE 378.597v01-00 28/105 AM\630161HU.doc

külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi

Módosítás: 250
59. CIKK, (8) BEKEZDÉS

(8) A jövőbeni felülvizsgálati időszakra 
vonatkozó határozatok sérelme nélkül az
engedélyeket meghatározott időn belül felül 
kell vizsgálni (amely időtartamot eseti 
alapon kell meghatározni), és általában 
különböző feltételekhez — többek között 
monitoringhoz — kell kötni.

(8) Az engedélyeket felülvizsgálati 
időszakokhoz és helyettesítési tervekhez 
kötik, illetve ezeket adott esetben egyéb
feltételekhez — többek között 
monitoringhoz — lehet kötni. Az 
engedélyeket 5 évet meg nem haladó 
időtartamra adják.

Or. en

(Amendment 235 - first reading)

Indokolás

Authorisations must be subject to a time limit to give an incentive for innovation.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 251
59. CIKK, (8) BEKEZDÉS

(8) A jövőbeni felülvizsgálati időszakra 
vonatkozó határozatok sérelme nélkül az
engedélyeket meghatározott időn belül felül 
kell vizsgálni (amely időtartamot eseti 
alapon kell meghatározni), és általában 
különböző feltételekhez — többek között 
monitoringhoz — kell kötni.

(8) Az engedélyeket meghatározott 
időtartamhoz (amely időtartamot eseti 
alapon, de legfeljebb 5 évben kell 
meghatározni), és helyettesítő tervek 
bemutatásához és általában különböző 
feltételekhez — többek között 
monitoringhoz — kell kötni.

Or. en

Indokolás

It is reasonable that all authorisations are issued on a temporary basis, because periodic 
review will allow (and encourage) adaptation to technical progress (e.g. consideration of new 
information on hazards, exposure, socio-economic benefits and availability of alternatives). 
Without regular review periods, the incentive for the innovation of safer alternatives will be 
lost. EP amendment 235 is re-tabled.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies + Philippe Busquin

Módosítás: 252
59. CIKK, (8) BEKEZDÉS
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(8) A jövőbeni felülvizsgálati időszakra 
vonatkozó határozatok sérelme nélkül az 
engedélyeket meghatározott időn belül felül 
kell vizsgálni (amely időtartamot eseti 
alapon kell meghatározni), és általában 
különböző feltételekhez — többek között 
monitoringhoz — kell kötni.

(8) Az engedélyeket meghatározott időn 
belül felül kell vizsgálni (amely időtartamot 
eseti alapon kell meghatározni), figyelembe 
véve a termékek életciklusát, illetve a 
biztonsági és fenntartási megszorításokat, 
az alternatívák hiányát, és adott esetben a 
kérelmező által a 61. cikk (5) bekezdésének 
b) pontja szerint benyújtott intézkedési 
javaslatok ütemtervét. Az engedélyek 
megadását a jövőbeni felülvizsgálati 
időszakra vonatkozó határozatok sérelme 
nélkül általában különböző feltételekhez —
többek között monitoringhoz — kell kötni.

Or. en

Indokolás

As no-one wants planes to be grounded or to drop out of the sky the authorisation procedure, 
including possible exemptions from authorisation, must take into account the specificity of the 
aeronautic sector and be compatible with civil aviation safety obligations, recognising that 
the products involved may have a long life cycle of 25-40 years. (Davies)

The European aeronautic industry aim at obtaining the highest level of material and product 
performance in order to ensure products endure throughout their long life cycle- typically 25-
40 years- with the highest possible degree of safety. The authorisation procedure, including 
possible exemptions from authorisation, must duly take into account the specificity of the 
aeronautic sector and be compatible with civil aviation safety obligations. When the risk of 
using a substance can be adequately controlled for particular use, the authorisation should be 
granted for a period of time compatible with life cycle of aeronautic products and 
maintenance requirements. In granting the authorisation, the Commission, as the competent 
authority, should be required to take account of products' life cycle and maintenance 
constraints, the presence or absence of real alternatives, and the timetable for proposed 
actions submitted by the applicant in relation to the development of real alternatives, which 
can guarantee the same degree of safety. (Busquin)

Módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi

Módosítás: 253
59. CIKK, (9) BEKEZDÉS

(9) Az engedély az alábbiakat határozza 
meg:

(9) Az engedély az alábbiakat határozza 
meg:

a) az(ok) a személy(ek), aki(k) számára az 
engedélyt kiállítják;

a) az(ok) a személy(ek), aki(k) számára az 
engedélyt kiállítják;
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b) az anyag(ok) azonosítója; b) az anyag(ok) azonosítója;

c) az(ok) a felhasználás(ok), amely(ek)re az 
engedélyt megadják;

c) az(ok) a felhasználás(ok), amely(ek)re az 
engedélyt megadják;

d) az engedély megadásának feltételei; d) az engedély megadásának feltételei;
e) a meghatározott időn belüli felülvizsgálati 
időszak;

e) a felülvizsgálati időszak;

f) bármely monitoring intézkedés. f) bármely monitoring intézkedés.

Or. en

(Amendment 236 and 359 (partially) - first reading)

Indokolás

Clarifies the wording.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies, Lena Ek + Guido Sacconi

Módosítás: 254
60. CIKK, (1) BEKEZDÉS

(1) Az 59. cikkel összhangban megadott 
engedélyek addig tekintendők érvényesnek, 
amíg a Bizottság felülvizsgálat keretében az 
engedély módosításáról vagy 
visszavonásáról határoz, feltéve, hogy az 
engedély jogosultja a korlátozott 
felülvizsgálati időszak lejárta előtt legalább 
18 hónappal felülvizsgálati jelentést nyújt 
be. A jelenlegi engedély iránti eredeti 
kérelem valamennyi elemének újbóli 
benyújtása helyett az engedély jogosultja —
a második, harmadik és negyedik 
albekezdésre figyelemmel — a jelenlegi 
engedély számát is benyújthatja.

(1) Az engedélyek addig tekintendők 
érvényesnek, amíg a Bizottság új 
kérelemről, határoz, feltéve, hogy az 
engedély jogosultja lejárta előtt legalább 18 
hónappal új kérelmet nyújt be. A jelenlegi 
engedély iránti eredeti kérelem valamennyi 
elemének újbóli benyújtása helyett a 
kérelmező benyújthatja:

Az 59. cikkel összhangban megadott 
engedély jogosultja benyújtja a kérelmében 
szereplő helyettesítési terv aktualizált 
változatát. Amennyiben a kérelmező nem 
tudja bizonyítani, hogy a kockázatokat 
megfelelően ellenőrzik, akkor be kell 
nyújtania az eredeti kérelemben szereplő 
társadalmi-gazdasági elemzésnek, az 
alternatívák elemzésének és a helyettesítési 

(a) a jelenlegi engedély számát,
(b) az eredeti kérelemben szereplő 

társadalmi-gazdasági elemzésnek, az 
alternatívák elemzésének és a 
helyettesítési tervnek az aktualizált 
változatát,
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tervnek az aktualizált változatát.

Amennyiben a kérelmező ezt követően 
bizonyítani tudja a kockázatok megfelelő 
ellenőrzését, be kell nyújtania a kémiai 
biztonsági jelentés naprakésszé tett 
változatát.

(c) a kémiai biztonsági jelentés naprakésszé 
tett változatát.

Amennyiben az eredeti kérelem bármely 
egyéb elemében változás történik, akkor a 
kérelmezőnek be kell nyújtania ezeknek az 
elemeknek az aktualizált változatát is.

Amennyiben az eredeti kérelem bármely 
egyéb elemében változás történik, akkor a 
kérelmezőnek be kell nyújtania ezeknek az 
elemeknek az aktualizált változatát is.

Or. en

(Amendment 237 - first reading)

Indokolás

During the review of an authorisation the applicant needs only to re-submit the elements of 
the original application that need to be updated. EP amendment 237 is re-tabled. (Davies)

Linked to amendment to Article 54. (Sacconi)

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies, Lena Ek + Guido Sacconi + Urszula Krupa

Módosítás: 255
60. CIKK, (2) BEKEZDÉS, BEVEZETÉS

(2) Az engedélyek bármikor 
felülvizsgálhatók, amennyiben:

(2) Az engedélyeket bármikor 
felülvizsgálják, amennyiben:

Or. en

(Amendment 238 (partially) - first reading)

Indokolás

This amendment enables the Agency to react quickly to changing circumstances. 
Authorisations should be automatically reviewed if the circumstances of the original 
authorisation have changed so as to affect the risk to human health or the environment, or the 
socio-economic impact or new information on possible substitutes becomes available. EP 
amendment 238 is re-tabled. (Davies + Krupa)

Introduces the obligation to review authorisations if the circumstances have changed. 
(Sacconi)
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Módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi + Chris Davies, Lena Ek

Módosítás: 256
60. CIKK, (3) BEKEZDÉS, MÁSODIK ALBEKEZDÉS

Olyan esetekben, amikor az anyag komoly 
és közvetlen kockázatot jelent az emberi 
egészségre vagy a környezetre, a Bizottság 
— az arányosság elvének 
figyelembevételével — a felülvizsgálat 
lezárultáig felfüggesztheti az engedélyt.

Olyan esetekben, amikor az anyag 
kockázatot jelent az emberi egészségre vagy 
a környezetre, a Bizottság — az arányosság 
elvének figyelembevételével — a 
felülvizsgálat lezárultáig felfüggesztheti az 
engedélyt

Or. en

(Amendment 239 - first reading)

Indokolás

A ‘serious and immediate’ risk is not defined, which will not help the Commission decide 
whether or not to suspend authorisation during the review. EP amendment 239 is re-tabled. 
(Davies)

No criteria exist for the definition of a 'serious és immediate' risk. It is therefore up to the 
Commission to decide, on the basis of criteria, whether or not to suspend authorisation 
during the review. (Sacconi)

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies + Guido Sacconi + Urszula Krupa

Módosítás: 257
60. CIKK, (4) BEKEZDÉS

4. Amennyiben nem teljesülnek a 96/61/EK 
irányelvben említett környezetminőségi 
előírások, az érintett anyag felhasználására 
megadott engedélyek felülvizsgálhatók.

4. Amennyiben nem teljesülnek a 96/61/EK 
irányelvben említett környezetminőségi 
előírások, az érintett anyag felhasználására 
megadott engedélyeket felülvizsgálják.

Or. en

(Amendment 240 - first reading)

Indokolás

This amendment ensures coherence with the IPPC Directive and enables the Agency to react 
to changing circumstances by introducing an obligation to review authorisations. EP



AM\630161HU.doc 33/105 PE 378.597v01-00

külső fordítás

HU

amendment 240 is re-tabled. (Davies + Krupa)

Introduces an obligation to review authorisations. (Sacconi)

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

Módosítás: 258
60. CIKK, (5) BEKEZDÉS

(5) Amennyiben nem teljesülnek a 
2000/60/EK irányelv 4. cikkének (1) 
bekezdésében említett környezeti 
célkitűzések, akkor az adott anyagnak 
valamely folyó vonatkozó vízgyűjtő 
területén történő felhasználására megadott 
engedélyek felülvizsgálhatók.

(5) Amennyiben nem teljesülnek a 
2000/60/EK irányelv 4. cikkének (1) 
bekezdésében említett környezeti 
célkitűzések, akkor az adott anyagnak 
valamely folyó vonatkozó vízgyűjtő 
területén történő felhasználására megadott 
engedélyeket felülvizsgálják.

Or. en

(New amendment - Rule 62(2)(d) in light of COM 2006/397 of 17 July 2006)

Indokolás

In July 2006, the Commission adopted a proposal for a new daughter directive on 
environmental quality standards in the field of water policy with reference to Article 4(1) of 
Directive 2000/60. With the new directive, the Commission intends to rely on external tools, 
such as  e.g. REACH, to implement emission limit measures in line with proposed 
environmental objectives. To prevent any "passing of the buck", it must be ensured that the 
necessary objectives can be achieved via REACH via compulsory revision of any 
authorisation if the environmental objectives are not met.

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

Módosítás: 259
61. CIKK, (4) BEKEZDÉS, C) PONT

c) az engedélyezési kérelem, amely 
meghatározza, hogy mely felhasználásokra 
kérik az engedélyt, és — adott esetben —
ismerteti az anyag készítményekben való 
felhasználását és/vagy az anyag árucikké 
történő feldolgozását;

c) az engedélyezési kérelem, amely 
meghatározza, hogy mely felhasználásokra 
kérik az engedélyt, és — adott esetben —
ismerteti az anyag készítményekben való 
felhasználását, továbbá a javasolt 
felülvizsgálati időszakot és/vagy az anyag 
árucikké történő feldolgozását;
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Or. en

Indokolás

The authorisation procedure must take into account the specificity of the aeronautic sector 
and be compatible with civil aviation safety obligations. When the risk of using a substance 
can be adequately controlled for particular use, authorisation should be possible for a period 
of time compatible with life cycle of aeronautic products and maintenance requirements. In 
considering such authorisation, account should in these circumstances be taken of products’ 
life cycle and maintenance constraints, the presence or the absence of real alternatives, and 
the timetable for proposed actions submitted by the applicant in relation to the development 
of real alternatives, which can guarantee the same degree of safety. (Davies)

The European aeronautic industry aim at obtaining the highest level of material and product 
performance in order to ensure products endure throughout their long life cycle- typically 25-
40 years- with the highest possible degree of safety. The authorisation procedure, including 
possible exemptions from authorisation, must duly take into account the specificity of the 
aeronautic sector and be compatible with civil aviation safety obligations. When the risk of 
using a substance can be adequately controlled for particular use, the authorisation should be 
granted for a period of time compatible with life cycle of aeronautic products and 
maintenance requirements. In granting the authorisation, the Commission, as the competent 
authority, should be required to take account of products' life cycle and maintenance 
constraints, the presence or absence of real alternatives, and the timetable for proposed 
actions submitted by the applicant in relation to the development of real alternatives, which 
can guarantee the same degree of safety. (Busquin & Prodi)

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges

Módosítás: 260
61. CIKK, (4) BEKEZDÉS, E) PONT

e) a helyettesítő alternatíváknak az ezek 
kockázatát és a helyettesítés műszaki-
gazdasági megvalósíthatóságát mérlegelő 
elemzése. 

e) a helyettesítő alternatíváknak az ezek 
kockázatát és a helyettesítés műszaki-
gazdasági megvalósíthatóságát mérlegelő 
elemzése és adott esetben helyettesítő terv, 
ideértve a kutatást és fejlesztést és a 
kérelmező által javasolt intézkedések 
ütemtervét.

Or. en

Indokolás

For substances, substitution should always be the first option, taking social economic aspects 
and adequate control into account. Amendment xxx from the first reading. Amendments 1-5, 
12-13 from Wijkman are related.
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Módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi

Módosítás: 261
61. CIKK, (5) BEKEZDÉS

5. A kérelem tartalmazhatja az alábbiakat:
a) a XVI. melléklettel összhangban elvégzett 
társadalmi-gazdasági elemzés;

ea) a XVI. melléklettel összhangban 
elvégzett társadalmi-gazdasági elemzés;

b) adott esetben helyettesítési terv, amely a 
kutatást-fejlesztést, valamint a kérelmező 
által javasolt intézkedések ütemezését 
tartalmazza.

eb) helyettesítési terv, amely a kutatást-
fejlesztést, valamint a kérelmező által 
javasolt intézkedések ütemezését 
tartalmazza.

(5) A kérelem tartalmazhatja az alábbiakat:
c) indoklást az emberi egészséget és a 
környezetet fenyegető azon kockázatok 
figyelembe nem vételéről, amelyek az 
alábbiak valamelyikéből származnak:

a) indoklást az emberi egészséget és a 
környezetet fenyegető azon kockázatok 
figyelembe nem vételéről, amelyek az 
alábbiak valamelyikéből származnak:

i) a 96/61/EK irányelvvel összhangban 
engedélyezett berendezésből származó 
anyagkibocsátások; vagy

i) a 96/61/EK irányelvvel összhangban 
engedélyezett berendezésből származó 
anyagkibocsátások; vagy

ii) olyan pontforrásból kibocsátott anyagok, 
amelyre a 2000/60/EK irányelv 12. cikke (3) 
bekezdésének g) pontjában említett korábbi 
szabályozás követelményei, valamint azon 
irányelv 16. cikke szerinti jogszabályok 
vonatkoznak.

ii) olyan pontforrásból kibocsátott anyagok, 
amelyre a 2000/60/EK irányelv 12. cikke (3) 
bekezdésének g) pontjában említett korábbi 
szabályozás követelményei, valamint azon 
irányelv 16. cikke szerinti jogszabályok 
vonatkoznak.

Or. en

(Amendment 241 (revised) - first reading)

Indokolás

The socio-economic analyses and the substitution plan must be included in the application for 
authorisation.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies, Lena Ek

Módosítás: 262
61. CIKK, (5) BEKEZDÉS

(5) A kérelem tartalmazhatja az alábbiakat:
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a) a XVI. melléklettel összhangban elvégzett 
társadalmi-gazdasági elemzés;

ea) a XVI. melléklettel összhangban 
elvégzett társadalmi-gazdasági elemzés;

b) adott esetben helyettesítési terv, amely a 
kutatást-fejlesztést, valamint a kérelmező 
által javasolt intézkedések ütemezését 
tartalmazza.

eb) helyettesítési terv, amely a kutatást-
fejlesztést, valamint a kérelmező által 
javasolt intézkedések ütemezését 
tartalmazza.

c) indoklást az emberi egészséget és a 
környezetet fenyegető azon kockázatok 
figyelembe nem vételéről, amelyek az 
alábbiak valamelyikéből származnak:

ec) indoklást az emberi egészséget és a 
környezetet fenyegető azon kockázatok 
figyelembe nem vételéről, amelyek az 
alábbiak valamelyikéből származnak:

i) a 96/61/EK irányelvvel összhangban 
engedélyezett berendezésből származó 
anyagkibocsátások; vagy

i) a 96/61/EK irányelvvel összhangban 
engedélyezett berendezésből származó 
anyagkibocsátások; vagy

ii) olyan pontforrásból kibocsátott anyagok, 
amelyre a 2000/60/EK irányelv 12. cikke (3)
bekezdésének g) pontjában említett korábbi 
szabályozás követelményei, valamint azon 
irányelv 16. cikke szerinti jogszabályok 
vonatkoznak.

ii) olyan pontforrásból kibocsátott anyagok, 
amelyre a 2000/60/EK irányelv 12. cikke (3) 
bekezdésének g) pontjában említett korábbi 
szabályozás követelményei, valamint azon 
irányelv 16. cikke szerinti jogszabályok 
vonatkoznak.

Or. en

Indokolás

This amendment reinstates that an application for authorisation shall include a substitution 
plan that will help industry, particularly SMEs, to plan ahead. Substitution plans are simply 
research and development plans and a timetable for proposed actions by the applicant. EP 
amendment 241is  re-tabled.

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges

Módosítás: 263
61. CIKK, (5) BEKEZDÉS, B) PONT

b) adott esetben helyettesítési terv, amely a 
kutatást-fejlesztést, valamint a kérelmező 
által javasolt intézkedések ütemezését 
tartalmazza;

törölve

Or. en

Indokolás

A general duty of care principle is needed. Amendment 364 from first reading. Slightly 
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reworded to be more in coherence with the amendments referring to substitution. 
Amendments 1-5, 12-13 from Wijkman are related. 

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies, Lena Ek

Módosítás: 264
61. CIKK, (5) BEKEZDÉS, C) PONT, IIA. PONT (új)

iia. az anyagnak a 90/385/EGK, 93/42/EGK 
vagy 98/79/EK irányelvben szabályozott 
orvostechnikai eszközben való 
felhasználását.

Or. en

Indokolás

Exemptions need to be kept to a minimum to prevent market distortions between different 
materials and to enable the identification of chemicals of very high concern and their safer 
alternatives.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies, Lena Ek

Módosítás: 265
61. CIKK, (6) BEKEZDÉS

(6) A kérelem nem tartalmazza a 
90/385/EGK irányelvben, a 93/42/EGK 
irányelvben vagy a 98/79/EK irányelvben 
szabályozott orvostechnikai eszközökben 
felhasznált anyagoknak az emberi 
egészséget érintő kockázatait.

törölve

Or. en

Indokolás

see justification to amendment to Article 61, paragraph 5, letter (c), point (ii) a (new).
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Módosítás, előterjesztette: Chris Davies, Lena Ek

Módosítás: 266
62. CIKK

(1) Amennyiben egy anyag felhasználására 
kérelmet nyújtottak be, a következő 
kérelmező hivatkozhat a 61. cikk (4) 
bekezdésének d) pontjával és (5) 
bekezdésével összhangban benyújtott 
korábbi kérelem részeire, feltéve, hogy a 
következő kérelmező a korábbi 
kérelmezőnek a kérelem ezen részeire 
történő hivatkozásra vonatkozó 
engedélyével rendelkezik.

(1) Amennyiben egy anyag felhasználására 
kérelmet nyújtottak be, a következő 
kérelmező hivatkozhat a 61. cikk (4) 
bekezdésének d), ea) és eb) pontjával
összhangban benyújtott korábbi kérelem 
részeire, feltéve, hogy a következő 
kérelmező a korábbi kérelmezőnek a 
kérelem ezen részeire történő hivatkozásra 
vonatkozó engedélyével rendelkezik.

(2) Amennyiben egy anyag felhasználását 
engedélyezték, a következő kérelmező 
hivatkozhat a jogosultnak a 61. cikk (4) 
bekezdésének d) pontjával és (5) 
bekezdésének a) és b) pontjával 
összhangban benyújtott korábbi kérelmének 
részeire, feltéve, hogy a következő 
kérelmező az engedély jogosultjának a 
kérelem ezen részeire történő hivatkozásra 
vonatkozó engedélyével rendelkezik.

(2) Amennyiben egy anyag felhasználását 
engedélyezték, a következő kérelmező 
hivatkozhat a jogosultnak a 61. cikk (4) 
bekezdésének d), ea) és eb) pontjával
összhangban benyújtott korábbi kérelmének 
részeire, feltéve, hogy a következő 
kérelmező az engedély jogosultjának a 
kérelem ezen részeire történő hivatkozásra 
vonatkozó engedélyével rendelkezik.

Or. en

Indokolás

Linked to the amendment to Article 61.

Módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi

Módosítás: 267
62. CIKK, (1) BEKEZDÉS

(1) Amennyiben egy anyag felhasználására 
kérelmet nyújtottak be, a következő 
kérelmező hivatkozhat a 61. cikk (4) 
bekezdésének d) pontjával és (5) 
bekezdésével összhangban benyújtott 
korábbi kérelem részeire, feltéve, hogy a 
következő kérelmező a korábbi 
kérelmezőnek a kérelem ezen részeire 

(1) Amennyiben egy anyag felhasználására 
kérelmet nyújtottak be, a következő 
kérelmező hivatkozhat a 61. cikk (4) 
bekezdésének d), ea) és eb) pontjával 
összhangban benyújtott korábbi kérelem 
részeire, feltéve, hogy a következő 
kérelmező a korábbi kérelmezőnek a 
kérelem ezen részeire történő hivatkozásra 
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történő hivatkozásra vonatkozó 
engedélyével rendelkezik.

vonatkozó engedélyével rendelkezik.

Or. en

(Amendment 242 (revised) - first reading)

Indokolás

Linked to the amendment to Article 61.

Módosítás, előterjesztette: Philippe Busquin, Vittorio Prodi

Módosítás: 268
63. CIKK, (2) BEKEZDÉS

Az Ügynökség, az információkhoz való 
hozzáférésről szóló 117. és 118. cikk 
figyelembe vételével, közzéteszi az azon 
felhasználásokkal kapcsolatos 
információkat, amelyekre a kérelmet 
benyújtották, s megállapít egy határidőt, 
amelyen belül az érintett harmadik felek 
helyettesítő anyagokkal vagy 
technológiákkal kapcsolatos információkat 
nyújthatnak be.

Az Ügynökség, az információkhoz való 
hozzáférésről szóló 117. és 118. cikk 
ellenére közzéteszi az azon 
felhasználásokkal kapcsolatos 
információkat, amelyekre a kérelmet 
benyújtották, kivéve, ha a kérelmező 
bizonyítani tudja, hogy ez potenciálisan 
sérti saját vagy más érdekelt felek 
kereskedelmi érdekeit, s megállapít egy 
határidőt, amelyen belül az érintett harmadik 
felek, ideértve a továbbfelhasználókat is, a 
különös felhasználások feltételeivel,
helyettesítő anyagokkal vagy 
technológiákkal kapcsolatos információkat 
nyújthatnak be.  

Or. en

Indokolás

The European aeronautic industry represents a highly advanced sector of major importance 
for technological competitiveness in the EU. There is a real concern that the unique 
innovative use of substances by the European aeronautic industry could be made available to 
third parties, and not only manufacturers of substances, who may be competitors of the 
applicant. Any such their party could abuse the authorisation procedure, in particular the 
possibility to come forward with alternatives when information on applications is made 
available by the Agency. In addition, downstream users should be clearly identified among 
those who can provide such information, so as to provide the Agency with a complete picture 
as to whether alternatives are really available or not.
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Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Módosítás: 269
63. CIKK, (3) BEKEZDÉS

(3) Véleményük előkészítésekor az (1) 
bekezdésben említett bizottságok először azt 
ellenőrzik, hogy a kérelem tartalmazza-e a 
61. cikkben meghatározott, a kérelem 
benyújtásához előírt vonatkozó 
információkat. Szükség esetén a bizottságok 
egymással konzultálva kiegészítő 
információk benyújtására kérhetik fel a 
kérelmezőt annak érdekében, hogy a 
kérelmet összehangolják a 61. cikk 
követelményeivel. A társadalmi-gazdasági 
elemzéssel foglalkozó bizottság —
amennyiben szükségét látja — előírhatja a 
kérelmező számára, vagy felkérheti a 
harmadik feleket, hogy meghatározott időn 
belül a lehetséges helyettesítő anyagokkal 
vagy technológiákkal kapcsolatos további 
információkat nyújtson be. A bizottságok 
figyelembe veszik a harmadik felek által 
benyújtott információkat is.

(3) Véleményük előkészítésekor az (1) 
bekezdésben említett bizottságok először azt 
ellenőrzik, hogy a kérelem tartalmazza-e a 
61. cikkben meghatározott, a kérelem 
benyújtásához előírt vonatkozó 
információkat. Szükség esetén a bizottság
kiegészítő információk benyújtására kérheti
fel a kérelmezőt annak érdekében, hogy a 
kérelmet összehangolják a 61. cikk 
követelményeivel. A társadalmi-gazdasági 
elemzéssel foglalkozó bizottság —
amennyiben szükségét látja — előírhatja a 
kérelmező számára, vagy felkérheti a 
harmadik feleket, hogy meghatározott időn 
belül a lehetséges helyettesítő anyagokkal 
vagy technológiákkal kapcsolatos további 
információkat nyújtson be. A bizottságok 
figyelembe veszik a harmadik felek által 
benyújtott információkat is. Harmadik 
feleknek a bizottság által kért beadványait 
az Ügynökség által a 61. cikk (7) 
bekezdésben meghatározott engedélyezési 
díjból finanszírozzák.

Or. en

(Reinstatement of the text of the Commission proposal)

Indokolás

The Committees should be able to independently ask the applicant or third parties for further 
information to reduce unnecessary bureaucracy. While mutual consultation is of course 
useful, it should not be mandatory.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies, Lena Ek

Módosítás: 270
63. CIKK, (3) BEKEZDÉS
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(3) Véleményük előkészítésekor az (1) 
bekezdésben említett bizottságok először azt 
ellenőrzik, hogy a kérelem tartalmazza-e a 
61. cikkben meghatározott, a kérelem 
benyújtásához előírt vonatkozó 
információkat. Szükség esetén a bizottságok 
egymással konzultálva kiegészítő 
információk benyújtására kérhetik fel a 
kérelmezőt annak érdekében, hogy a 
kérelmet összehangolják a 61. cikk 
követelményeivel. A társadalmi-gazdasági 
elemzéssel foglalkozó bizottság —
amennyiben szükségét látja — előírhatja a 
kérelmező számára, vagy felkérheti a 
harmadik feleket, hogy meghatározott időn 
belül a lehetséges helyettesítő anyagokkal 
vagy technológiákkal kapcsolatos további 
információkat nyújtson be. A bizottságok 
figyelembe veszik a harmadik felek által 
benyújtott információkat is.

(3) Véleményük előkészítésekor az (1) 
bekezdésben említett bizottságok először azt 
ellenőrzik, hogy a kérelem tartalmazza-e a 
61. cikkben meghatározott, a kérelem 
benyújtásához előírt vonatkozó 
információkat. Szükség esetén a bizottságok 
kiegészítő információk benyújtására kérhetik 
fel a kérelmezőt annak érdekében, hogy a 
kérelmet összehangolják a 61. cikk 
követelményeivel. A társadalmi-gazdasági 
elemzéssel foglalkozó bizottság —
amennyiben szükségét látja — előírhatja a 
kérelmező számára, vagy felkérheti a 
harmadik feleket, hogy meghatározott időn 
belül a lehetséges helyettesítő anyagokkal 
vagy technológiákkal kapcsolatos további 
információkat nyújtson be. A bizottságok 
figyelembe veszik a harmadik felek által 
benyújtott információkat is. Harmadik 
feleknek a bizottság által kért beadványait 
az Ügynökség által a 61. cikk (7) 
bekezdésben meghatározott engedélyezési 
díjból finanszírozzák.

Or. en

Indokolás

This amendment makes the authorisation process less bureaucratic as the Committees should 
independently be able to ask the applicant or third parties for further information. A joint 
request remains possible.

Módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi

Módosítás: 271
63. CIKK, (4) BEKEZDÉS

(4) A véleménytervezetek a következő 
elemeket tartalmazzák:

(4) A véleménytervezetek a következő 
elemeket tartalmazzák:

a) kockázatértékelési bizottság: az emberi 
egészséget és/vagy a környezetet érintő, az 
anyag kérelemben leírt felhasználásából 
eredő kockázatok értékelése, valamint adott 
esetben a lehetséges alternatívákból fakadó 
kockázatok értékelése;

a) kockázatértékelési bizottság: az emberi 
egészséget és/vagy a környezetet érintő, az 
anyag kérelemben leírt felhasználásából 
eredő kockázatok értékelése, valamint a 
lehetséges alternatívákból fakadó 
kockázatok értékelése;
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b) társadalmi-gazdasági elemzéssel 
foglalkozó bizottság: az anyag kérelemben 
leírt felhasználásával/felhasználásaival 
kapcsolatos társadalmi-gazdasági 
tényezőknek, valamint a helyettesítő 
alternatívák hozzáférhetőségének, 
alkalmasságának és műszaki
kivitelezhetőségének értékelését, 
amennyiben a kérelmet a 61. cikk (5) 
bekezdésével összhangban nyújtották be.

b) társadalmi-gazdasági elemzéssel 
foglalkozó bizottság: az anyag kérelemben 
leírt felhasználásával/felhasználásaival 
kapcsolatos társadalmi-gazdasági 
tényezőknek, valamint a helyettesítő 
alternatívák hozzáférhetőségének, 
alkalmasságának és műszaki 
kivitelezhetőségének értékelését.

Or. en

Indokolás

Linked to the amendment to Article 61.

Módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi

Módosítás: 272
63. CIKK, (8) BEKEZDÉS

(8) Az Ügynökség véleményeinek 
kézhezvételét követő három hónapon belül a 
Bizottság engedélyezési határozattervezetet 
készít elő. Az engedélyt kiadó vagy elutasító 
végső határozatot a 133. cikk (2)
bekezdésében említett eljárással összhangban 
hozzák meg.

(8) Az Ügynökség véleményeinek 
kézhezvételét követő három hónapon belül a 
Bizottság engedélyezési határozattervezetet 
készít elő. Az engedélyt kiadó vagy elutasító 
végső határozatot a 132. cikk (3a)
bekezdésében említett eljárással összhangban 
hozzák meg.

Or. en

Indokolás

This amendment is tabled in light of a judgement by the European Court of Justice of 23 
February 2006 C-122/04 on "Forest Focus" and of the new "commitology" Decision. In its 
judgement in case C-122/04, the Court of Justice found that the Commission has to justify 
when it wants to deviate from the criteria for the choice of the committee procedure, 
otherwise the act can be annulled. The Commission proposed the advisory procedure for the 
granting of authorisations without any justification - even though such a decision is clearly of 
general scope (see Art. 55(2), 57(1c) and 61(2) and (3)), and should therefore have come 
under the regulatory procedure. 

In accordance with the new "commitology" Decision, the new "regulatory procedure with 
scrutiny" should apply.
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Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 273
64. CIKK

Az engedélyek jogosultjainak 
kötelezettségei
Az engedélyek jogosultjai, valamint az 55. 
cikk (2) bekezdésében említett 
továbbfelhasználók, ideértve az anyagot 
készítményhez is felhasználó 
továbbfelhasználókat, mielőtt az anyagot 
vagy az anyagot tartalmazó készítményt 
engedélyezett felhasználás céljából 
forgalomba hozzák, a 67/548/EGK irányelv 
és a 1999/45/EK irányelv sérelme nélkül a 
címkén feltüntetik az engedélyszámot. Erre 
haladéktalanul sort kell keríteni, amint az 
engedélyszámot a 63. cikk (9) bekezdésével 
összhangban nyilvánosan hozzáférhetővé 
tették.

Az engedélyekhez kötött anyagokra 
vonatkozó tájékoztatási kötelezettségek
Valamennyi olyan, önmagában, 
készítményekben vagy árucikkekben 
használt anyagot, amely teljesíti az 56. 
cikkben megállapított feltételeket, címkével 
és minden esetben biztonsági adatlappal 
látnak el. A címkén a következők 
szerepelnek:
(a) az anyag neve,
(b) annak tanúsítása, hogy az anyag 
szerepel-e a XIV. mellékletben, és minden 
egyes felhasználási mód, ideértve az anyag 
engedélyezése szerinti engedélyszámo(ka)t 
is.

Or. en

Indokolás

This label shall inform the customer about the presence of substances which are subject to 
authorisation. EP amendment 246 enables  producers and users of chemicals along the 
supply chain as well as those consuming articles and managing waste to obtain  information 
on chemicals of very high concern.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 274
66. CIKK, (2A) BEKEZDÉS (új)

(2a) Az Ügynökség haladéktalanul 
/késedelem nélkül/ közzéteszi honlapján, ha 
egy tagállam vagy a Bizottság korlátozási 
eljárást kíván lefolytatni, és tájékoztatja 
azokat a személyeket, akik az érintett anyag 
tekintetében regisztrációt kezdeményeztek.
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Or. en

Indokolás

Corresponds to Amendment 789 adopted in First Reading.

Restrictions may apply without tonnage limit i.e. below 1t/y. There is a right to know for all 
interested parties about the restriction intentions of the Agency or the Member States. 

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 275
66. CIKK, (3) BEKEZDÉS

(3) A tagállamok .. .*-ig a fenntarthatnak 
már meglévő, az anyagok gyártásával, 
forgalmazásával vagy felhasználásával 
kapcsolatos szigorúbb korlátozásokat a XVI. 
melléklettel kapcsolatosan, feltéve, hogy e 
korlátozásokról a Szerződés alapján értesítést 
küldenek. A Bizottság .. .**-ig ezen 
korlátozások jegyzékét összeállítja és 
közzéteszi.

(3) A tagállamok .. .*-ig a fenntarthatnak 
már meglévő és/vagy az anyagok 
gyártásával, forgalmazásával vagy 
felhasználásával kapcsolatos szigorúbb 
korlátozásokat a XVI. melléklettel 
kapcsolatosan, feltéve, hogy e 
korlátozásokról a Szerződés alapján értesítést 
küldenek. A Bizottság .. .**-ig ezen 
korlátozások jegyzékét összeállítja és 
közzéteszi.

* E rendelet hatálybalépését követően 6 
évvel.

* E rendelet hatálybalépését követően 6 
évvel.

** E rendelet hatálybalépését követően 2 
évvel.

** E rendelet hatálybalépését követően 2 
évvel.

Or. nl

Indokolás

New text inserted by the Council which is problematic in relation to Directive 76/769/EEC 
(listed in Annex XVII). Inserting a directive into a regulation will create a legal problem 
because of the direct effect of a regulation. The text of the directive is not entirely clear if it is 
read as a regulation. The technical committee should devise a solution to this problem in the 
form of a new text for Annex XVII. Until then, the present restrictions should remain in force, 
so as to continue to ensure protection of health and the environment.

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

Módosítás: 276
66. CIKK, (3) BEKEZDÉS
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A tagállamok . . .-ig a fenntarthatnak már 
meglévő, az anyagok gyártásával, 
forgalmazásával vagy felhasználásával 
kapcsolatos szigorúbb korlátozásokat a XVI. 
melléklettel kapcsolatosan, feltéve, hogy e 
korlátozásokról a Szerződés alapján értesítést 
küldenek. A Bizottság .. .-ig ezen 
korlátozások jegyzékét összeállítja és 
közzéteszi.

A tagállamok . . .-ig a fenntarthatnak már 
meglévő vagy az anyagok gyártásával, 
forgalmazásával vagy felhasználásával 
kapcsolatos szigorúbb korlátozásokat, 
továbbá azok végrehajtási intézkedéseit a 
XVI. melléklettel kapcsolatosan, feltéve, 
hogy e korlátozásokról a Szerződés alapján 
értesítést küldenek. A Bizottság ... -ig ezen 
korlátozások jegyzékét összeállítja és 
közzéteszi.

Or. en

Indokolás

The restrictions of Directive 76/769 will be carried over into REACH. As a regulation, 
REACH is directly applicable in the Member States. All implementing measures would be 
repealed. However, restrictions often depend on national implementing measures to be 
effective. To avoid any undermining of current restrictions at EU or national level, Member 
States should be allowed to keep all national implementing measures during a transitional 
period during which the restrictions under REACH can be amended where necessary to 
maintain effective implementation.

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

Módosítás: 277
67. CIKK, (1) BEKEZDÉS

(1) Amennyiben az anyag gyártása, 
felhasználása és forgalmazása olyan 
elfogadhatatlan kockázatot jelent az emberi 
egészségre és a környezetre, amelyet 
közösségi szinten kell kezelni, a XVII. 
mellékletet a 132. cikk (3) bekezdésében 
említett eljárással összhangban úgy 
módosítják, hogy a 68-72. cikkben 
meghatározott eljárás alapján új 
korlátozásokat fogadnak el magának az 
anyagnak, az anyagot tartalmazó 
készítményeknek és árucikkeknek a 
gyártásával, felhasználásával és 
forgalmazásával kapcsolatban, vagy 
módosítják a XVII. melléklet erre vonatkozó 
korlátozásait. Minden ilyen döntésnél 
figyelembe kell venni a korlátozás 

(1) Amennyiben az anyag gyártása, 
felhasználása és forgalmazása olyan 
elfogadhatatlan kockázatot jelent a 
környezetre vagy az emberi egészségre –
ideértve a veszélyeztetett populációkat és az 
életük során korán vagy folyamatosan 
szennyezőanyag-keverékeknek kitett 
polgárokét – amelyet közösségi szinten kell 
kezelni, a XVII. mellékletet a 132. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárással összhangban 
úgy módosítják, hogy a 68-72. cikkben 
meghatározott eljárás alapján új 
korlátozásokat fogadnak el magának az 
anyagnak, az anyagot tartalmazó 
készítményeknek és árucikkeknek a 
gyártásával, felhasználásával és 
forgalmazásával kapcsolatban, vagy 
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társadalmi-gazdasági következményeit, 
beleértve a helyettesítő alternatívák 
hozzáférhetőségét is.

módosítják a XVII. melléklet erre vonatkozó 
korlátozásait. Minden ilyen döntésnél 
figyelembe kell venni a korlátozás 
társadalmi-gazdasági következményeit, 
beleértve a helyettesítő alternatívák 
hozzáférhetőségét is.

Or. en

Indokolás

Those must vulnerable  should be explicitly included when unacceptable risks to human 
health are being identified. This re-tables the Parliament amendment 248.

Módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi

Módosítás: 278
67. CIKK, (1) BEKEZDÉS, ELSŐ ALBEKEZDÉS

(1) Amennyiben az anyag gyártása, 
felhasználása és forgalmazása olyan 
elfogadhatatlan kockázatot jelent az emberi 
egészségre és a környezetre, amelyet 
közösségi szinten kell kezelni, a XVII. 
mellékletet a 132. cikk (3) bekezdésében 
említett eljárással összhangban úgy 
módosítják, hogy a 68-72. cikkben 
meghatározott eljárás alapján új 
korlátozásokat fogadnak el magának az 
anyagnak, az anyagot tartalmazó 
készítményeknek és árucikkeknek a 
gyártásával, felhasználásával és 
forgalmazásával kapcsolatban, vagy 
módosítják a XVII. melléklet erre vonatkozó 
korlátozásait. Minden ilyen döntésnél 
figyelembe kell venni a korlátozás 
társadalmi-gazdasági következményeit, 
beleértve a helyettesítő alternatívák 
hozzáférhetőségét is.

(1) Amennyiben az anyag gyártása, 
felhasználása és forgalmazása olyan 
elfogadhatatlan kockázatot jelent az emberi 
egészségre és a környezetre, amelyet 
közösségi szinten kell kezelni, a XVII. 
mellékletet a 132. cikk (3a) bekezdésében 
említett eljárással összhangban úgy 
módosítják, hogy a 68-72. cikkben 
meghatározott eljárás alapján új 
korlátozásokat fogadnak el magának az
anyagnak, az anyagot tartalmazó 
készítményeknek és árucikkeknek a 
gyártásával, felhasználásával és 
forgalmazásával kapcsolatban, vagy 
módosítják a XVII. melléklet erre vonatkozó 
korlátozásait. Minden ilyen döntésnél 
figyelembe kell venni a korlátozás 
társadalmi-gazdasági következményeit, 
beleértve a helyettesítő alternatívák 
hozzáférhetőségét is.

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 
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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: Guido Sacconi

Módosítás: 279
67. CIKK, (2) BEKEZDÉS

(2) Az olyan, önmagában, készítményben 
vagy árucikkben előforduló anyagokkal 
kapcsolatban, amelyek megfelelnek az 1. 
vagy 2. kategóriájú rákkeltő, mutagén vagy 
reprodukciót károsító besoroláshoz 
szükséges kritériumoknak, amelyeket a 
fogyasztók használhatnak és amelyekkel 
kapcsolatban a Bizottság javasolta a 
fogyasztói felhasználás korlátozását, a XVII. 
melléklet a 132. cikk (3) bekezdésében 
említett eljárással összhangban módosul. A 
68-72. cikket nem kell alkalmazni.

(2) Az olyan, önmagában, készítményben 
vagy árucikkben előforduló anyagokkal 
kapcsolatban, amelyek megfelelnek az 1. 
vagy 2. kategóriájú rákkeltő, mutagén vagy 
reprodukciót károsító besoroláshoz 
szükséges kritériumoknak, amelyeket a 
fogyasztók használhatnak és amelyekkel 
kapcsolatban a Bizottság javasolta a 
fogyasztói felhasználás korlátozását, a XVII. 
melléklet a 132. cikk (3a) bekezdésében 
említett eljárással összhangban módosul. A 
68-72. cikket nem kell alkalmazni.

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

Módosítás: 280
68. CIKK, (2) BEKEZDÉS

(2) A XIV. mellékletben szereplő anyag 
esetében az 57. cikk (1) bekezdése c) 
pontjának i. alpontjában említett dátumot 
követően az Ügynökség megvizsgálja, hogy 
az anyagnak árucikkekben történő 
felhasználása jelent-e nem megfelelően 
ellenőrzött kockázatot az emberi egészségre 
és a környezetre. Amennyiben az Ügynökség 
úgy ítéli meg, hogy a kockázat nem 

(2) A XIV. mellékletben szereplő anyag 
esetében az 57. cikk (1) bekezdése c) 
pontjának ii. alpontjában említett dátumot 
követően az Ügynökség megvizsgálja, hogy 
az anyagnak árucikkekben történő 
felhasználása jelent-e nem megfelelően 
ellenőrzött kockázatot az emberi egészségre 
és a környezetre. Amennyiben az Ügynökség 
úgy ítéli meg, hogy a kockázat nem 
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megfelelően ellenőrzött, a XV. melléklet 
előírásainak megfelelő dokumentációt 
készít.

megfelelően ellenőrzött, a XV. melléklet 
előírásainak megfelelő dokumentációt .

Or. en

Indokolás

This new paragraph is welcome, as it closes a loophole in the authorisation system via 
restrictions on the use of substances of very high concern in articles. This is relevant for 
import articles, as they are not covered by authorisations. However, it should be possible to 
start the restrictions procedure when it is known for which no applications authorisations 
have been requested, and not only after the sunset date. Otherwise, there would temporarily 
be a double standard: imported articles could contain substances of very high concern, which 
are not authorised anymore for EU articles.

Módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi

Módosítás: 281
72. CIKK, (2) BEKEZDÉS

(2) A végső határozatot a 132. cikk (3)
bekezdésében említett eljárással összhangban 
hozzák meg. A Bizottság a 
módosítástervezetet legalább 45 nappal a 
szavazást megelőzően megküldi a 
tagállamok részére.

(2) A végső határozatot a 132. cikk (3a)
bekezdésében említett eljárással összhangban 
hozzák meg. A Bizottság a 
módosítástervezetet legalább 45 nappal a 
szavazást megelőzően megküldi a 
tagállamok részére

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: Chris Davies + Frieda Brepoels, Anders Wijkman  + Carl Schlyter, 
Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Módosítás: 282
73. CIKK, (4A) BEKEZDÉS (új)

(4a) A díj egy részét a nem állatokon végzett 
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kísérleti módszerek kifejlesztésére fordítják.

Or. en

Indokolás

Promotion of non-animal testing. Successful First Reading amendment linked to revision of 
Recitals 43b and 88a. (Davies)

Linked to Amendments of Recitals 43b and 88a. 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. Amendment first reading 289. (Brepoels, 
Wijkman)

Linked to the amendment introducing a new recital 43b. 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.  
(Schlyter & others)

Módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi

Módosítás: 283
75. CIKK, (1) BEKEZDÉS, D) PONT

d) a társadalmi-gazdasági elemzéssel 
foglalkozó bizottság, amely az Ügynökség 
engedélyezési kérelmekre, korlátozási 
javaslatokra, valamint egyéb olyan, az 
anyagokkal kapcsolatos lehetséges 
jogalkotási intézkedések társadalmi-
gazdasági hatásával kapcsolatos kérdésekre 
vonatkozó véleményének előkészítéséért 
felelős, amelyek e rendelet alkalmazásából 
adódnak;

d) a társadalmi-gazdasági elemzéssel és az 
alternatívák értékelésével foglalkozó 
bizottság, amely az alternatívák 
hozzáférhetőségéért, megfelelőségéért és 
műszaki kivitelezhetőségéért, illetve az 
Ügynökség engedélyezési kérelmekre, 
korlátozási javaslatokra, valamint egyéb 
olyan, az anyagokkal kapcsolatos lehetséges 
jogalkotási intézkedések társadalmi-
gazdasági hatásával kapcsolatos kérdésekre 
vonatkozó véleményének előkészítéséért 
felelős, amelyek e rendelet alkalmazásából 
adódnak; 

Or. en
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(Amendment 255 revised - first reading)

Indokolás

Reinforces the links between the authorisation procedure and the availability of safer 
alternatives while aligning the responsibility of the Committee with its role in the assessment 
of the alternatives as defined in article 63(4).

The change in the name of the Committee will apply throughout the text of the regulation.

Módosítás, előterjesztette: Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás: 284
76. CIKK, (1A) BEKEZDÉS (új)

(1a) Az Ügynökség eljárást állapít meg a 
regisztrációs díjakból alternatív vizsgálati
módszerek kidolgozása és értékelése 
tekintetében finanszírozás rendelkezésre 
bocsátására. Ennek során az Ügynökség 
szoros együttműködést folytat a meglévő 
struktúrákkal, úgymint az Alternatív 
Módszerek Jóváhagyásáért Felelős Európai 
Központtal (ECVAM) és ennek tudományos 
tanácsadó bizottságával (ESAC) és az 
állatkísérletek alternatív megközelítéseivel 
foglalkozó európai partnerséggel (EPAA).
Az Ügynökség minden évben jelentést nyújt 
be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak az állatok felhasználása nélküli 
kísérleti módszerek és vizsgálati stratégiák 
végrehajtásának és alkalmazásának
helyzetéről, hogy kockázatértékelési 
adatokat hozzon létre e rendelet 
követelményei teljesítésének céljából, 
valamint az alternatív vizsgálati módszerek 
kidolgozása és értékelése céljából 
rendelkezésre bocsátott finanszírozás 
összegéről és elosztásáról.

Or. en
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(Amendment 275 of first reading)

Indokolás

Based on amendment 275 as adopted in first reading. The wording of the amendment is 
revised to facilitate the acceptance in Council. Instead of creating a new Committee within 
the Agency, existing structures should be used. In addition, recent developments as the 
installation of the European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing 
(EPAA) are taken into account. Linked to amendment on recital 92a by the same author.

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

Módosítás: 285
76. CIKK, (2) BEKEZDÉS, D) ÉS E) PONT

d) olyan adatbázis(oka)t hoz létre és tart 
fenn, amelyek tartalmazzák a valamennyi 
regisztrált anyagra vonatkozó információkat, 
az osztályozási és címkézési jegyzéket, 
valamint a harmonizált osztályozási és 
címkézési jegyzéket. Az interneten 
díjmentesen nyilvánosságra hozza az 
adatbázis(ok)ban szereplő, a 118. cikk (1) és 
(2) bekezdésében meghatározott 
információkat, kivéve, ha a 10. cikk a) 
pontjának xi. alpontja szerint benyújtott 
kérelmet indokoltnak ítéli. Az Ügynökség a 
117. cikknek megfelelően az adatbázisokban 
szereplő egyéb információkat kérelemre 
rendelkezésre bocsátja;

d) olyan adatbázis(oka)t hoz létre és tart 
fenn, amelyek tartalmazzák a valamennyi 
regisztrált anyagra vonatkozó információkat, 
az osztályozási és címkézési jegyzéket, 
valamint a harmonizált osztályozási és 
címkézési jegyzéket. Az interneten 15 
munkanapon belül díjmentesen 
nyilvánosságra hozza az adatbázis(ok)ban 
szereplő, a 118. cikk (1) és (2) bekezdésében 
meghatározott információkat, kivéve, ha a 
10. cikk a) pontjának xi. alpontja szerint 
benyújtott kérelmet indokoltnak ítéli, és ha 
ez a közérdekkel nem ellentétes. Az 
Ügynökség a 117. cikknek megfelelően az 
adatbázisokban szereplő egyéb 
információkat kérelemre rendelkezésre 
bocsátja;

e) az információknak az Ügynökséghez 
történő beérkezését követő 90 napon belül, a 
118. cikk (1) bekezdésével összhangban 
nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az azzal 
kapcsolatos információkat, hogy jelenleg 
mely anyagokat értékelik, vagy mely 
anyagokat értékelték az Ügynökségnél;

e) az információknak az Ügynökséghez 
történő beérkezését követő 15 munkanapon
belül, a 118. cikk (1) bekezdésével 
összhangban nyilvánosan hozzáférhetővé 
teszi az azzal kapcsolatos információkat, 
hogy jelenleg mely anyagokat értékelik, 
vagy mely anyagokat értékelték az 
Ügynökségnél;

Or. en
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Indokolás

In line with Article 4(2) of Regulation 1049/2001 on access to documents, the access to a 
document can only be refused on the basis of commercial interests if there is no overriding 
public interest. A reference to overriding public interest should therefore be added here.

According to Regulation 1049/2001, the standard response time should be 15 working days.

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek

Módosítás: 286
76. CIKK, (2) BEKEZDÉS, D) ÉS E) PONT

d) olyan adatbázis(oka)t hoz létre és tart 
fenn, amelyek tartalmazzák a valamennyi 
regisztrált anyagra vonatkozó információkat, 
az osztályozási és címkézési jegyzéket, 
valamint a harmonizált osztályozási és 
címkézési jegyzéket. Az interneten 
díjmentesen nyilvánosságra hozza az 
adatbázis(ok)ban szereplő, a 118. cikk (1) és 
(2) bekezdésében meghatározott 
információkat, kivéve, ha a 10. cikk a) 
pontjának xi. alpontja szerint benyújtott 
kérelmet indokoltnak ítéli. Az Ügynökség a 
117. cikknek megfelelően az adatbázisokban 
szereplő egyéb információkat kérelemre 
rendelkezésre bocsátja;

d) olyan adatbázis(oka)t hoz létre és tart 
fenn, amelyek tartalmazzák a valamennyi 
regisztrált anyagra vonatkozó információkat, 
az osztályozási és címkézési jegyzéket, 
valamint a harmonizált osztályozási és 
címkézési jegyzéket. Az interneten 15 
munkanapon belül díjmentesen 
nyilvánosságra hozza az adatbázis(ok)ban 
szereplő, a 118. cikk (1) és (2) bekezdésében 
meghatározott információkat, kivéve, ha a 
10. cikk a) pontjának xi. alpontja szerint 
benyújtott kérelmet indokoltnak ítéli. Az 
Ügynökség a 117. cikknek megfelelően az 
adatbázisokban szereplő egyéb 
információkat kérelemre rendelkezésre 
bocsátja;

e) az információknak az Ügynökséghez 
történő beérkezését követő 90 napon belül, a 
118. cikk (1) bekezdésével összhangban 
nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az azzal 
kapcsolatos információkat, hogy jelenleg 
mely anyagokat értékelik, vagy mely 
anyagokat értékelték az Ügynökségnél;

e) az információknak az Ügynökséghez 
történő beérkezését követő 15 munkanapon
belül, a 118. cikk (1) bekezdésével 
összhangban nyilvánosan hozzáférhetővé 
teszi az azzal kapcsolatos információkat, 
hogy jelenleg mely anyagokat értékelik, 
vagy mely anyagokat értékelték az 
Ügynökségnél;

Or. en

Indokolás

The relevant part of EP amendment 263 sets a timeline for entry of public information into the 
database(s) to ensure a smooth procedure. Regulation 1049/2001 sets 15 working days as the 
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standard response time.

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

Módosítás: 287
76. CIKK, (2) BEKEZDÉS, MA) PONT (új)

ma) kiválósági központ létrehozása és 
fenntartása a kockázattal kapcsolatos 
közlemények továbbítása céljából; 
centralizált, összehangolt forrásokat 
biztosítva a vegyi anyagok, készítmények és 
árucikkek biztonságos használatára 
vonatkozó információk területén; lehetővé 
téve a kockázattal kapcsolatos közlemények 
terén a bevált gyakorlat megosztását.

Or. en

(Amendment 263, point gb) of first reading)

Indokolás

Successful First Reading amendment seeking to enable consumers to use substances, 
preparations and products containing chemicals safely. (Davies)

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 
substances, preparations and products containing chemicals safely and effectively. 
(Lienemann, Ferreira + Ek + Oomen-Ruijten & Prodi)

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 288
77. CIKK, HARMADIK ALBEKEZDÉS

Elfogadja az Ügynökség belső ügyrendjét és 
eljárási szabályzatát. Ezeket a szabályokat 
közzé kell tenni. 

Elfogadja az Ügynökség belső ügyrendjét és 
eljárási szabályzatát. 

Or. de
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Indokolás

Amendment necessitated by the amendment to Article 108.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 289
78. CIKK, (1) BEKEZDÉS, ELSŐ ALBEKEZDÉS

(1) Az igazgatóság tagállamonként egy 
képviselőből és a Bizottság által kinevezett 
legfeljebb hat képviselőből — közöttük 
három, az érdekelt feleket képviselő, 
szavazati joggal nem rendelkező 
magánszemélyből — áll. 

(1) Az igazgatóság tagállamonként egy 
képviselőből és a Bizottság által kinevezett 
legfeljebb hat képviselőből — közöttük 
három, az érdekelt feleket képviselő, 
szavazati joggal nem rendelkező 
magánszemélyből — áll, akik közül 
legalább egy az iparág képviselője. 

Or. de

Indokolás

The three representatives of interested parties should at the minimum include one 
representative of industry, as the requirements of the REACH Regulation will have a huge 
impact on industry.

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

Módosítás: 290
86. CIKK, (2) BEKEZDÉS, ELSŐ ALBEKEZDÉS

(2) A tagállamok továbbítják az 
Ügynökségnek azoknak a szakértőknek a 
nevét, akik igazolható tapasztalattal 
rendelkeznek a 76. cikkben előírt feladatok 
területén és a bizottságok 
munkacsoportjaiban való részvételre 
rendelkezésre állnak, valamint megadják e 
személyek képesítését és szakterületét is.

(2) A tagállamok továbbítják az 
Ügynökségnek azoknak a független
szakértőknek a nevét, akik igazolható 
tapasztalattal rendelkeznek a 76. cikkben 
előírt feladatok területén és a bizottságok 
munkacsoportjaiban való részvételre 
rendelkezésre állnak, valamint megadják e 
személyek képesítését és szakterületét is.

Or. en
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Indokolás

This amendment ensures the independence of experts. The relevant part of EP amendment 
282 is re-tabled. (Krupa)

It should be specified that the experts should be independent. (Schlyter & others)

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 291
88. CIKK, (3) BEKEZDÉS, ELSŐ ALBEKEZDÉS

(3) Az elnököt, a két másik tagot és a 
póttagokat egy a Bizottság által elfogadott, 
a megfelelő képesítéssel rendelkező 
jelölteket felsoroló listából az igazgatóság 
nevezi ki, a vegyi anyagok biztonsága, a 
természettudományok, vagy a szabályozási 
és igazságügyi eljárások terén szerzett 
tapasztalataik és szakértelmük alapján.

(3) Az elnököt, a két másik tagot és a 
póttagokat az igazgatóság nevezi ki. Az 
igazgatóságot a megfelelő képesítéssel 
rendelkező jelölteknek a Bizottság által az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában és adott 
esetben a sajtón vagy az interneten közzétett 
szándéknyilatkozat benyújtására vonatkozó 
felhívásra adott válaszukat követően 
nyilvános kiválasztási eljárás alapján 
elfogadott listájáról választják. A 
fellebbezési tanács tagjait és a képviselőket 
a vegyi anyagok biztonsága, a 
természettudományok, vagy a szabályozási 
és igazságügyi eljárások terén szerzett 
tapasztalataik és szakértelmük alapján jelölik
ki. A fellebbezési tanács legalább egy 
tagjának megfelelő tapasztalattal kell 
rendelkeznie a bírósági eljárások területén.

Or. de

Indokolás

In view of the remit of the Board of Appeal, at least one member must have relevant 
experience in the field of judicial procedures. Given the nature of the tasks of the Board of 
Appeal, a transparent procedure should be ensured for the submission of candidacies.

Módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi

Módosítás: 292
88. CIKK, (4) BEKEZDÉS
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(4) A fellebbezési tanács tagjainak előírt 
képesítését a 132. cikk (3) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően a Bizottság 
határozza meg.

(4) A fellebbezési tanács tagjainak előírt 
képesítését a 132. cikk (3a) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően a Bizottság 
határozza meg.

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: 293
90. CIKK, (1) BEKEZDÉS

1. Az Ügynökségnek a 9. cikk, a 20. cikk, a 
27. cikk (6) bekezdése, a 30. cikk (2) és (3) 
bekezdése vagy az 50. cikk alapján hozott 
határozataival szemben fellebbezéssel lehet 
élni. 

1. Az Ügynökségnek a 9. cikk, a 20. cikk, a 
27. cikk (6) bekezdése, a 30. cikk (2), (3) 
bekezdése, az 50. cikk és a 117. cikk (5) 
bekezdése és a 118. cikk alapján hozott 
határozataival szemben fellebbezéssel lehet 
élni.

Or. en

Indokolás

Appeal should be possible with regard of decisions on confidential business information.

Módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi

Módosítás: 294
92. CIKK, (4) BEKEZDÉS

(4) A fellebbezési tanács eljárásait a 132. 
cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően a Bizottság határozza meg.

(4) A fellebbezési tanács eljárásait a 132. 
cikk (3a) bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően a Bizottság határozza meg.

Or. en
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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: 295
108. CIKK

Az átláthatóság biztosítása érdekében az 
igazgatóság — az ügyvezető igazgató 
javaslata alapján és a Bizottsággal 
egyetértésben — olyan szabályokat fogad el, 
amelyek biztosítják az önmagukban, 
készítményekben vagy árucikkekben 
előforduló anyagok biztonságával 
kapcsolatos, nem bizalmas jellegű
szabályozási, tudományos és technikai 
információk nyilvánosság számára való 
hozzáférhetőségét.

Az átláthatóság biztosítása érdekében az 
igazgatóság — az ügyvezető igazgató 
javaslata alapján és a Bizottsággal 
egyetértésben — olyan szabályokat fogad el, 
amelyek biztosítják az önmagukban, 
készítményekben vagy árucikkekben 
előforduló anyagok biztonságával 
kapcsolatos, nem bizalmas jellegű
szabályozási, tudományos és technikai 
információk nyilvánosság számára való 
hozzáférhetőségét.

Az Ügynökség belső szabályzatát és az 
Ügynökség igazgatóságának és 
bizottságainak eljárási szabályzatát az 
Ügynökség közzéteszi.

Or. en

Indokolás

The formulation concerning the transparency of the Agency's work should be more precise. 
The provisions concerning the publication of the Agency's internal rules, which have hitherto 
appeared in the third sentence of Article 77, should be moved to Article 108, in order to make 
it clear systematically that they relate to transparency. The rules of procedure of the 
Management Board and Committees should also be published in order to indicate even more 
openly how the Agency operates.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 296
112. CIKK, (2) BEKEZDÉS
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(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti 
kötelezettség következtében ugyanarra az 
anyagra több besorolási tétel vonatkozik a 
jegyzékben, a bejelentőknek és a 
regisztrálóknak törekedniük kell arra, hogy 
megállapodjanak egy besorolási tételben.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti 
kötelezettség következtében ugyanarra az 
anyagra több besorolási tétel vonatkozik a 
jegyzékben, az Ügynökség állapítja meg a 
jegyzékbe felveendő besorolási tételt.

Or. en

(Reinstatement of amendment 295 adopted in first reading)

Indokolás

In the event of differing hazard classifications for the same substance, market forces will 
inevitably favour the supplier of the substance with the lower hazard classification. 
Consequently, pressure will be on the other suppliers to reduce their hazard classification.  
Thus the tendency will be towards the lowest common denominator, resulting in a lowering of 
standards and protection. The best way to avoid this problem is to ensure there is only one 
single entry for each substance classification on the Inventory.

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek

Módosítás: 297
112. CIKK, (2) BEKEZDÉS

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti 
kötelezettség következtében ugyanarra az 
anyagra több besorolási tétel vonatkozik a 
jegyzékben, a bejelentőknek és a 
regisztrálóknak törekedniük kell arra, hogy 
megállapodjanak egy besorolási tételben.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti 
kötelezettség következtében ugyanarra az 
anyagra több besorolási tétel vonatkozik a 
jegyzékben, a bejelentőknek és a 
regisztrálóknak törekedniük kell arra, hogy 
megállapodjanak egy besorolási tételben. Ha 
nem születik ilyen megállapodás, az 
Ügynökség állapítja meg a tételt a 
megfelelően kiszabott díj ellenében.

Or. en

Indokolás

This amendment is a modification of first reading amendment 295, taking into account the 
need for incentives for the actors themselves to find an agreement rather than expecting the 
Agency to act first. For downstream users, it is imperative that the classification of the same 
substance, produced by different suppliers, is the same. Without it, it's likely that 
environmental as well as commercial concerns are compromised.
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Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 298
113. CIKK, (1) BEKEZDÉS, ELSŐ ALBEKEZDÉS

(1) Az Ügynökség egy adatbázis formájában 
létrehozza és vezeti az osztályozási és 
címkézési jegyzéket, amely felsorolja a 112. 
cikk (1) bekezdésében említett 
információkat mind a 112. cikk (1) 
bekezdésében bejelentett adatok, mind pedig 
a regisztrálási dokumentáció részeként 
benyújtott adatok tekintetében. Az 
adatbázisnak a 118. cikk (1) bekezdésében 
említett információi nyilvánosan 
hozzáférhetőek. Az Ügynökség minden 
egyes anyag egyéb adataival kapcsolatban 
betekintést biztosít azoknak a bejelentőknek 
és regisztrálóknak, akik a 29. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően benyújtották az 
anyagra vonatkozó információkat.

(1) Az Ügynökség egy adatbázis formájában 
létrehozza és vezeti az osztályozási és 
címkézési jegyzéket, amely felsorolja a 112. 
cikk (1) bekezdésében említett 
információkat mind a 112. cikk (1) 
bekezdésében bejelentett adatok, mind pedig 
a regisztrálási dokumentáció részeként 
benyújtott adatok tekintetében. Az 
adatbázisnak a 118. cikk (1) bekezdésében 
említett információi nyilvánosan 
hozzáférhetőek a 118. cikk (2) és (3) 
bekezdése tekintetében. Az Ügynökség 
minden egyes anyag egyéb adataival 
kapcsolatban betekintést biztosít a 117. 
cikkel összhangban.

Or. en

Indokolás

1. Creates consistency with Art.118. Without the reference to Article 118(2) and (3) the  
agency would be forced to publish information even if she had decided according  to Art. 118 
to keep this information confidential. 

2. Simplification and Consistency. The access of data is regulated in Art. 117, while Art. 29(1) 
is regulating the Substance Information Exchange Fora (SIEF). Therefore the right reference 
should be Art. 117. 

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

Módosítás: 299
116A. CIKK (új)

A nyilvánosság tájékoztatására vonatkozó 
különös rendelkezések

Annak érdekében, hogy a fogyasztók 
biztonságos és fenntartható módon 
használhassák az anyagokat és 
készítményeket, a gyártók rendelkezésre 
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bocsátják a veszélyekkel és kockázatokkal 
kapcsolatos információkat, az egyes, 
fogyasztói értékesítés céljából forgalomba 
hozott kiszerelések csomagolására helyezett 
címkékkel, amelyek meghatározzák az 
ajánlott használatból vagy az előre látható,
nem rendeltetésszerű használatból adódó 
kockázatokat. Emellett a csomagoláson 
található címkéken kívül adott esetben más 
kommunikációs módszer is használható, 
úgymint az anyaggal vagy készítménnyel 
kapcsolatos honlapok, részletesebb 
biztonsági és felhasználási információk 
rendelkezésre bocsátása.

Or. en

Indokolás

Amendment 298, first reading. Slightly reworded.

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

Módosítás: 300
116A. CIKK (új)

A nyilvánosság tájékoztatására vonatkozó 
különös rendelkezések

(1) Annak érdekében, hogy a fogyasztók 
biztonságos és fenntartható módon 
használhassák az anyagokat és 
készítményeket, a gyártók rendelkezésre 
bocsátják a veszélyekkel és kockázatokkal 
kapcsolatos információkat, az egyes, 
fogyasztói értékesítés céljából forgalomba 
hozott kiszerelések csomagolására helyezett 
címkékkel, amelyek meghatározzák az 
ajánlott használatból vagy az előre látható,
nem rendeltetésszerű használatból adódó 
kockázatokat. Emellett a csomagoláson 
található címkéken kívül adott esetben más 
kommunikációs módszer is használható, 
úgymint az anyaggal vagy készítménnyel 
kapcsolatos honlapok, részletesebb 
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biztonsági és felhasználási információk 
rendelkezésre bocsátása.
(2) A 1999/45/EK és 67/548/EGK irányelvet 
megfelelően módosítani kell.

Or. en

Indokolás

Successful First Reading amendment. (Davies)

Corresponds to Amendment 298 First Reading. 

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 
substances, preparations and products containing chemicals safely and effectively. (Oomen-
Ruijten & Prodi + Lienemann & Ferreira)

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

Módosítás: 301
117. CIKK, (2) BEKEZDÉS, C) PONT

c) a gyártott vagy forgalomba hozott anyag 
vagy készítmény pontos mennyisége;

törölve

Or. en

Indokolás

The proposed deletion of point (c) is in line with the EP amendment 814 . This will improve 
the quality of research and models about the distribution and fate of chemicals and likely 
exposure of humans and the environment.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 302
117. CIKK, (2) BEKEZDÉS, D) ÉS DA) PONT (új)

d) a gyártó vagy importőr és azok 
továbbfelhasználói közötti kapcsolat.

d) a gyártó vagy importőr és azok 
továbbfelhasználói és az érintett 
kiskereskedők közötti kapcsolat.
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da) bármilyen, a helyszínen elkülönített és 
szállított, elkülönített féltermékre vonatkozó 
információ

Or. en

Indokolás

Corresponds partially to Amendments 304 adopted in First Reading.

1. Clarification that the links of a manufacturer also include retailers.

2. Isolated-onsite and transported intermediates remain in the same or in a very limited 
number of companies and are totally consumed within the synthesis processes. Knowledge 
about their use allows conclusions to processes and recipes. Therefore this information 
should generally not be published.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 303
117. CIKK, (4A) ÉS (4B) BEKEZDÉS (új)

(4a) Amennyiben olyan dokumentumokhoz, 
amelyek tekintetében a kérelmező bizalmas 
kezelést kért, a kérelmet a 1049/2001/EK 
rendelet értelmében nyújtják be az 
Ügynökségnek, az Ügynökség a 
1049/2001/EK rendelet 4. cikkének (4) 
bekezdésében előírt, harmadik féllel történő 
konzultációt a második és a harmadik 
albekezdéssel összhangban végzi.
Az Ügynökség tájékoztatja a regisztrálókat 
és adott esetben a potenciális regisztrálókat, 
a továbbfelhasználókat vagy más érdekelt 
feleket a kérelemről.
Az Ügynökség tájékozatja a kérelmezőt, 
továbbá a regisztrálót, a potenciális 
regisztrálót, a továbbfelhasználót vagy más 
érdekelt felet a dokumentumokhoz való 
hozzáférésre vonatkozó kérelmet illető 
határozatáról. A felsorolt személyek 
bármelyike a 87., 88. és 89. cikkel 
összhangban a határozat meghozatalától 
számított 15 napon belül fellebbezést 
nyújthat be a fellebbezési tanácsnak az 
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említett határozat ellen. Az ilyen fellebbezés 
felfüggesztő hatályú. A fellebbezési tanács 
a fellebbezésről 30 napon belül dönt.
(4b) Amíg fellebbezési eljárás van 
folyamatban vagy amíg fellebbezés 
benyújtására számítani lehet, az Ügynökség 
és a tagállamok hatáskörrel rendelkező 
hatóságai a kérdéses információt továbbra 
is bizalmasan kezelik.

Or. en

Indokolás

Paragraph 4a + 4b create consistency with Regulation 1049/2001/EC (access to information) 
and specify the procedure of the agency in the context of REACH. In line with the original 
COM proposal of Art. 115(2) and (4).

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 304
118. CIKK

(1) Az Ügynökség a 76. cikk (2) bekezdése 
d) pontjának megfelelően az interneten
díjmentesen nyilvánosságra hozza a 
birtokában lévő, az önmagukban, 
készítmények vagy árucikkek 
összetevőjeként előforduló anyagokkal 
kapcsolatos következő információkat:

(1) Az Ügynökség a 76. cikk (2) bekezdése 
d) pontjának megfelelően általában az 
interneten díjmentesen nyilvánosságra hozza 
a birtokában lévő, az önmagukban, 
készítmények vagy árucikkek 
összetevőjeként előforduló anyagokkal 
kapcsolatos következő információkat:

a) az anyag kereskedelmi neve(i);
b) a 67/548/EGK irányelv értelmében 
veszélyes anyagok IUPAC nómenklatúra 
szerinti megnevezése;
c) az anyag EINECS-ben szereplő 
megnevezése, ha rendelkezésre áll;

c) az anyag EINECS-ben szereplő 
megnevezése, ha rendelkezésre áll;

d) az anyag osztályba sorolása és címkézése; d) az anyag osztályba sorolása és címkézése;
e) az anyaggal kapcsolatos fizikai-kémiai 
adatok, valamint az anyag környezeti sorsára 
és terjedési útjára vonatkozó adatok;

e) az anyaggal kapcsolatos fizikai-kémiai 
adatok, valamint az anyag környezeti sorsára 
és terjedési útjára vonatkozó adatok;

f) a toxikológiai és ökotoxikológiai 
tanulmányok eredménye;

f) a toxikológiai és ökotoxikológiai 
tanulmányok eredménye;

g) az I. melléklettel összhangban g) az I. melléklettel összhangban 
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megállapított DNEL-érték (származtatott 
hatásmentes szint) és becsült hatásmentes 
koncentráció (PNEC);

megállapított DNEL-érték (származtatott 
hatásmentes szint) és becsült hatásmentes 
koncentráció (PNEC);

h) a VI. melléklet 4. és 5. szakasza szerinti, a 
biztonságos felhasználásra vonatkozó 
iránymutatások;

h) a VI. melléklet 4. és 5. szakasza szerinti, a 
biztonságos felhasználásra vonatkozó 
iránymutatások;

i) amennyiben a IX. vagy X. melléklet 
előírja, azok az elemzési módszerek, 
amelyek a környezetbe engedéskor lehetővé 
teszik a veszélyes anyagok kimutatását, 
valamint az emberre gyakorolt közvetlen 
expozíciós hatás meghatározását.

i) amennyiben a IX. vagy X. melléklet 
előírja, azok az elemzési módszerek, 
amelyek a környezetbe engedéskor lehetővé 
teszik a veszélyes anyagok kimutatását, 
valamint az emberre gyakorolt közvetlen 
expozíciós hatás meghatározását.

(2) A 76. cikk (2) bekezdése d) pontjának 
megfelelően az interneten díjmentesen 
nyilvánosságra kell hozni az önmagukban, 
készítmények vagy árucikkek 
összetevőjeként előforduló anyagokkal 
kapcsolatos következő információkat, 
kivéve, ha az információt benyújtó fél a 10. 
cikk a) pontja xi. alpontjának megfelelően, 
az Ügynökség által érvényesnek ítélt 
indoklást nyújt be arra vonatkozóan, hogy a 
nyilvánosságra hozatal miért sértheti a 
regisztráló, vagy bármely más fél 
kereskedelmi érdekeit:

(2) A 76. cikk (2) bekezdése d) pontjának 
megfelelően az interneten díjmentesen 
nyilvánosságra kell hozni az önmagukban, 
készítmények vagy árucikkek 
összetevőjeként előforduló anyagokkal 
kapcsolatos következő információkat, 
kivéve, ha az információt benyújtó fél az 
Ügynökség által érvényesnek ítélt indoklást 
nyújt be arra vonatkozóan, hogy a 
nyilvánosságra hozatal miért sértheti a 
regisztráló, vagy bármely más fél 
kereskedelmi érdekeit:

a) amennyiben az osztályba sorolás és 
címkézés szempontjából alapvető 
fontosságú, az anyag tisztasági foka, az 
ismerten veszélyes szennyezőanyagok 
és/vagy az adalékanyagok azonosítója;

a) amennyiben az osztályba sorolás és 
címkézés szempontjából alapvető 
fontosságú, az anyag tisztasági foka, az 
ismerten veszélyes szennyezőanyagok 
és/vagy az adalékanyagok azonosítója;

b) az az összmennyiségi tartomány (azaz 1-
10 tonna, 10-100 tonna, 100–1000 tonna, 
vagy 1000 tonna felett), amelyre az anyagot 
regisztrálták;

b) az az összmennyiségi tartomány (azaz 1-
10 tonna, 10-100 tonna, 100–1000 tonna, 
vagy 1000 tonna felett), amelyre az anyagot 
regisztrálták;

c) az (1) bekezdés e) és f) pontjában említett 
információk vizsgálati összefoglalása vagy 
átfogó vizsgálati összefoglalása;

c) az (1) bekezdés e) és f) pontjában említett 
információk vizsgálati összefoglalása vagy 
átfogó vizsgálati összefoglalása;

d) az (1) bekezdésben felsoroltaktól eltérő, a 
biztonsági adatlapon szereplő információ.

d) az (1) bekezdésben felsoroltaktól eltérő, a 
biztonsági adatlapon szereplő információ.

da) az anyag kereskedelmi neve(i);
db) a 67/548/EGK irányelv értelmében 
veszélyes anyagok IUPAC nómenklatúra 
szerinti megnevezése.
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(2a) Egyes indokolt esetekben az (1) 
bekezdésben szereplő információk 
mentesülhetnek az elektronikus közzétételi 
követelmény alól, ha az információt 
benyújtó fél igazolja az Ügynökség felé, 
hogy kereskedelmi érdekei vagy 
tudományos kutatással és fejlesztéssel 
kapcsolatos érdekei ilyen közzététel 
eredményeként potenciálisan sérülhetnek.

Or. en

Indokolás

In line with Amendment 808 adopted in First Reading. 
Information in para. 1 allows competitors to backtrack details on production processes. An 
exemption of the publication in special cases should be possible, if it is justified and accepted 
by the agency (usually and paragraph 3).
In combination with other information the trade name and IUPAC name can be highly 
sensible information for a company. They should therefore be added in paragraph 2. 
Provisions are important since other countries like the US and Japan have similar provisions 
which allow to keep any information confidential on request, if justified.

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

Módosítás: 305
118. CIKK, (1) BEKEZDÉS, GA) PONT

ga) ha a besorolás és címkézés 
szempontjából létfontosságú, az anyag 
tisztasági foka és a szennyeződés és/vagy 
veszélyesként ismert összetevők 
meghatározása;

Or. en

(Reinstatement of the Commission proposal)

(Linked to the amendment to Article 118, paragraph 2(a) by the same authors)

Indokolás

Information about hazardous impurities and additives, if they are essential to classification 
and labelling, should be made publicly available.
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Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Módosítás: 306
118. CIKK, (1) BEKEZDÉS, HA) PONT (új)

 ha) a biztonsági adatlapon szereplő 
információk, a vállalat/vállalkozás nevét, 
illetve azt az esetet kivéve, ha az 
információt a 117. cikk (2) bekezdésének 
alkalmazásában bizalmasnak tekintik;

Or. en

(Reinstatement of the Commission proposal)

(Linked to the amendment to Article 118, paragraph 2(d) by the same authors)

Indokolás

The information in the safety data sheet, except for the name of the company or other 
confidential information, should be made publicly available.

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

Módosítás: 307
118. CIKK, (1) BEKEZDÉS, IA) PONT (új)

ia) az az összmennyiségi tartomány (azaz 1-
10 tonna, 10-100 tonna, 100–1000 tonna, 
vagy 1000 tonna felett), amelyre az adott 
anyagot regisztrálták;

Or. en

(Compromise amendment - Rule 62(2)(b)) - based on amendment 814 - first reading)

(Linked to the amendment to Article 118, paragraph 2(b) by the same authors)

Indokolás

In amendment 814, Parliament deleted the indication of the "precise" tonnage from the list of 
information that is always confidential. While it might be acceptable to keep the "precise" 
tonnage confidential, the public should have at least the right to know about the total tonnage 
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band with which a particular substance has been registered. The information about the 
tonnage bands should therefore be added to the list of issues that are to be made publicly 
available. (Schlyter & others)

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

Módosítás: 308
118. CIKK, (1) BEKEZDÉS, IB) PONT (új)

ib) az (1) bekezdés e) és f) pontjában 
említett információk vizsgálati 
összefoglalása vagy átfogó vizsgálati 
összefoglalása;

Or. en

Indokolás

Linked to the amendment to Article 117(2). Access to study summaries will ensure proper 
interpretation of the public study results and improve overall quality.

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

Módosítás: 309
118. CIKK, (2) BEKEZDÉS

(2) A 76. cikk (2) bekezdése d) pontjának 
megfelelően az interneten díjmentesen 
nyilvánosságra kell hozni az önmagukban, 
készítmények vagy árucikkek 
összetevőjeként előforduló anyagokkal 
kapcsolatos következő információkat, 
kivéve, ha az információt benyújtó fél a 10. 
cikk a) pontja xi. alpontjának megfelelően, 
az Ügynökség által érvényesnek ítélt 
indoklást nyújt be arra vonatkozóan, hogy a 
nyilvánosságra hozatal miért sértheti a 
regisztráló, vagy bármely más fél 
kereskedelmi érdekeit:

(2) A 76. cikk (2) bekezdése d) pontjának 
megfelelően az interneten díjmentesen 
nyilvánosságra kell hozni az önmagukban, 
készítmények vagy árucikkek 
összetevőjeként előforduló anyagokkal 
kapcsolatos következő információkat, 
kivéve, ha az információt benyújtó fél a 10. 
cikk a) pontja xi. alpontjának megfelelően, 
az Ügynökség által érvényesnek ítélt 
indoklást nyújt be arra vonatkozóan, hogy a 
nyilvánosságra hozatal miért sértheti a 
regisztráló, vagy bármely más fél 
kereskedelmi érdekeit:

a) amennyiben az osztályba sorolás és 
címkézés szempontjából alapvető 
fontosságú, az anyag tisztasági foka, az 

a) amennyiben az osztályba sorolás és 
címkézés szempontjából alapvető 
fontosságú, az anyag tisztasági foka, az 
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ismerten veszélyes szennyezőanyagok 
és/vagy az adalékanyagok azonosítója;

ismerten veszélyes szennyezőanyagok 
és/vagy az adalékanyagok azonosítója;

b) az az összmennyiségi tartomány (azaz 1-
10 tonna, 10-100 tonna, 100–1000 tonna, 
vagy 1000 tonna felett), amelyre az anyagot 
regisztrálták;
c) az (1) bekezdés e) és f) pontjában említett 
információk vizsgálati összefoglalása vagy 
átfogó vizsgálati összefoglalása;
d) az (1) bekezdésben felsoroltaktól eltérő, a 
biztonsági adatlapon szereplő információ.

d) a regisztráló nevétől, a kémiai biztonsági 
jelentéstől és az anyag EU-piacon jelenlévő 
teljes mennyiségétől, illetve az (1) 
bekezdésben felsoroltaktól eltérő, a 
biztonsági adatlapon szereplő információ. 

Or. en

Indokolás

Linked to the amendments to Articles 117(2) and 118(1). This amendment to a new Council 
paragraph clarifies the public access to non-confidential business information.

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

Módosítás: 310
118. CIKK, (2) BEKEZDÉS

(2) A 76. cikk (2) bekezdése d) pontjának 
megfelelően az interneten díjmentesen 
nyilvánosságra kell hozni az önmagukban, 
készítmények vagy árucikkek 
összetevőjeként előforduló anyagokkal 
kapcsolatos következő információkat, 
kivéve, ha az információt benyújtó fél a 10. 
cikk a) pontja xi. alpontjának megfelelően, 
az Ügynökség által érvényesnek ítélt 
indoklást nyújt be arra vonatkozóan, hogy a 
nyilvánosságra hozatal miért sértheti a 
regisztráló, vagy bármely más fél 
kereskedelmi érdekeit:

(2) A 76. cikk (2) bekezdése d) pontjának 
megfelelően az interneten díjmentesen 
nyilvánosságra kell hozni az önmagukban, 
készítmények vagy árucikkek 
összetevőjeként előforduló anyagokkal 
kapcsolatos következő információkat, 
kivéve, ha az információt benyújtó fél a 10. 
cikk a) pontja xi. alpontjának megfelelően és
amennyiben a nyilvánosságra hozatal nem 
kényszerítő közérdek, az Ügynökség által 
érvényesnek ítélt indoklást nyújt be arra 
vonatkozóan, hogy a nyilvánosságra hozatal 
miért sértheti a regisztráló, vagy bármely 
más fél kereskedelmi érdekeit:

a) amennyiben az osztályba sorolás és 
címkézés szempontjából alapvető 
fontosságú, az anyag tisztasági foka, az 
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ismerten veszélyes szennyezőanyagok 
és/vagy az adalékanyagok azonosítója;
b) az az összmennyiségi tartomány (azaz 1-
10 tonna, 10-100 tonna, 100—1000 tonna, 
vagy 1000 tonna felett), amelyre az anyagot 
regisztrálták;
c) az (1) bekezdés e) és f) pontjában említett 
információk vizsgálati összefoglalása vagy 
átfogó vizsgálati összefoglalása;

c) az (1) bekezdés e) és f) pontjában említett 
információk vizsgálati összefoglalása vagy 
átfogó vizsgálati összefoglalása;

d) az (1) bekezdésben felsoroltaktól eltérő, a 
biztonsági adatlapon szereplő információ.

Or. en

Indokolás

In line with Article 4(2) of Regulation 1049/2001 on access to documents, access to a 
document can only be refused on the basis of commercial interests if there is no overriding 
public interest. A reference to overriding public interest should therefore be added here. 
Moreover, such a justification must be based on actual harm to commercial interests, not just 
potential harm.

Information about hazardous impurities and additives, if they are essential to classification 
and labelling, should always be made publicly available.

In amendment 814, Parliament deleted the indication of the "precise" tonnage from the list of 
information that is always confidential. While it might be acceptable to keep the "precise" 
tonnage confidential, the public should have at least the right to know about the total tonnage 
band with which a particular substance has been registered. The information about the 
tonnage bands should therefore be added to the list of issues that are to be made publicly 
available.

The information in the safety data sheet, except for the name of the company or other 
confidential information should be made publicly available.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 311
124. CIKK

A tagállamok fenntartják a hivatalos 
ellenőrzések rendszerét és az adott 
körülményeknek megfelelő egyéb 

A tagállamok fenntartják a hivatalos 
ellenőrzések rendszerét és az adott 
körülményeknek megfelelő egyéb 
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tevékenységeket. tevékenységeket az Ügynökség által 
elkészítendő iránymutatásokkal 
összhangban.

Or. en

Indokolás

Corresponds to Amendment 816 adopted in First Reading. 

To enable REACH to be implemented consistently, the Agency should be entitled to require 
Member States to carry out particular checks and activities.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 312
124A. CIKK (új)

A tagállamok felhatalmazzák az 
Ügynökséget ellenőrzések és tevékenységek 
kezdeményezésére, és az Ügynökség 
iránymutatásokat készít az ellenőrzési
rendszer harmonizálása és eredményessége 
érdekében.

Or. en

Indokolás

Corresponds to Amendment 817 adopted in First Reading. 

The management of the REACH system calls for the harmonised implementation of its 
provisions throughout the common market and on an effective system of controls. The Agency 
should therefore be in a position to call on the Member States to carry out controls or 
activities. 

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 313
125. CIKK

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókkal kapcsolatos 

Az Ügynökség által készített 
iránymutatások alapján meg kell állapítani 
az e rendelet rendelkezéseinek megsértése 



AM\630161HU.doc 71/105 PE 378.597v01-00

külső fordítás

HU

rendelkezéseket, és meghozzák a szankciók 
végrehajtása érdekében szükséges 
valamennyi intézkedést. Az előírt 
szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak 
és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A 
tagállamok ... *-ig értesítik a Bizottságot 
ezekről a rendelkezésekről, és haladéktalanul 
értesítik a rendelkezéseket érintő bármely 
későbbi módosításról.

esetén alkalmazandó szankciókkal 
kapcsolatos rendelkezéseket, és a szankciók 
végrehajtása érdekében szükséges 
valamennyi intézkedést. Az előírt
szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak 
és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A 
tagállamok legkésőbb az e rendelet 
hatálybalépését követő tizennyolc hónapon 
belül értesítik a Bizottságot és az 
Ügynökséget ezekről a rendelkezésekről, és 
haladéktalanul értesítik a rendelkezéseket 
érintő bármely későbbi módosításról.

Or. en

Indokolás

Corresponds to Amendment 818 adopted in First Reading. 

To leave the system of penalties to the Member States’ discretion would lead to the existence
of differing penalties within the Union. If the objectives of REACH are to be attained, there 
must be a harmonised system of penalties and harmonised implementation.

Módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi

Módosítás: 314
130. CIKK

A mellékletek a 132. cikk (3) bekezdésében 
említett eljárással összhangban 
módosíthatók.

A mellékletek a 132. cikk (3a) bekezdésében 
említett eljárással összhangban 
módosíthatók.

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: Guido Sacconi

Módosítás: 315
131. CIKK

Az e rendelet hatékony végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket a 132. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárással összhangban 
fogadják el.

Amennyiben e rendelet hatékony 
végrehajtásához szükségesnek bizonyul 
olyan intézkedések elfogadása, amelyek 
esetében e rendelet másutt nem rendelkezik 
hatáskörről, ezen intézkedéseket a 
következőképpen fogadják el:
a) a 132. cikk (3) bekezdésében említett 
eljárással összhangban, ha az elfogadandó 
intézkedések általános intézkedések, 
amelyek célja e rendelet lényeges 
rendelkezéseinek alkalmazása;
b) a 132. cikk (3a) bekezdésében említett 
eljárással összhangban, ha az elfogadandó 
intézkedések általános intézkedések, 
amelyek célja e rendelet nem lényegi 
elemeinek módosítása.

Or. en

Indokolás

The amendment is needed to align the text to the provisions of the new "commitology" 
Decision, and in particular to distinguish between the ordinary "regulatory committee" 
procedure and the "regulatory committee with scrutiny".

Módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi

Módosítás: 316
132. CIKK, (3A) BEKEZDÉS (új)

(3a) Az e bekezdésre történő 
hivatkozásokkor a 2006/512/EK 
határozattal módosított 1999/468/EK 
határozat 5a. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 317
133. CIKK

Az Ügynökségre vonatkozó átmeneti 
intézkedések

Az Ügynökség létrehozásának előkészítése

(1) A Bizottság megadja az Ügynökség 
létrehozásához szükséges támogatást.

(1) A Bizottság rendelkezésre bocsátja az 
Ügynökség létrehozásához szükséges 
támogatást.

(2) E célból mindaddig, amíg az ügyvezető 
igazgatóság kinevezése a 83. cikkel 
összhangban megtörténik, a Bizottság az 
Ügynökség nevében, az utóbbi számára 
biztosított költségvetés felhasználásával 
kinevezheti a személyzetet — ideértve az 
ügyvezető igazgató feladatait ideiglenesen 
ellátó személy kinevezését is —, és 
szerződéseket köthet.

(2) E célból mindaddig, amíg az ügyvezető 
igazgató azÜgynökség igazgatósága által a 
83. cikkel összhangban történő kinevezését 
követően megkezdi hivatala ellátását, a 
Bizottság az Ügynökség nevében, és az 
utóbbi számára biztosított költségvetés 
felhasználásával: 

a) kinevezheti a személyzetet — ideértve az 
ügyvezető igazgató feladatait ideiglenesen 
ellátó személy kinevezését is; és
b) más szerződéseket köthet.

Or. en

Indokolás

Corresponds to Amendment 822 adopted in First Reading. 

A proper establishment and operation of the Agency is critical to the success of REACH. The 
Agency must be operationally independent from the Commission, and the Commission shall 
not fulfil such operational tasks set out in the Regulation on behalf of the Agency. If the 
Commission is not fulfilling the role of the Agency, there is no need for the Agency to notify 
the Commission that it is ready to take over the tasks from the Commission.  The Commission, 
however, should help to establish the Agency until its Management Board has appointed an 
Executive Director. This should include recruitment of staff and conclusion of necessary 
contracts for services, goods and buildings. 
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Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 318
136A. CIKK (új)

136a. cikk
Időközi utólagos hatásvizsgálat
(1) E rendelet hatálybalépését követő öt év 
leteltével, a 137. cikk rendelkezéseinek 
sérelme nélkül, a Bizottság időközi utólagos 
hatásvizsgálatot végez e rendelet 
tekintetében. A hatásvizsgálat elemzi e 
rendelet végrehajtásának helyzetét, 
összeveti az elért eredményeket a korábbi 
elvárásokkal, és értékeli a rendeletnek a 
belső piac működésére és az azon belüli 
versenyre gyakorolt hatását.
(2) A Bizottság az utólagos hatásvizsgálatot 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
legkésőbb [hat évvel e rendelet hatályba 
lépését követően] nyújtja be. A Bizottság 
javaslatot tesz a rendeletnek az utólagos 
hatásvizsgálat alapján szükségesnek 
mutatkozó módosításaira.

Or. en

Indokolás

Corresponds to Amendment 823 adopted in First Reading. 

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.

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

Módosítás: 319
137. CIKK, (1) BEKEZDÉS

(1) A Bizottság .. .*-ig felülvizsgálatot végez 
annak megállapítása érdekében, hogy a 
kémiai biztonsági értékelés elvégzésére és 
annak a kémiai biztonsági jelentésben való 
dokumentálására vonatkozó kötelezettséget 

(1) A Bizottság .. .*-ig felülvizsgálatot végez 
annak megállapítása érdekében, hogy a 
kémiai biztonsági értékelés elvégzésére és 
annak a kémiai biztonsági jelentésben való 
dokumentálására vonatkozó kötelezettséget 
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kiterjessze-e azokra az anyagokra is, 
amelyekre nem vonatkozik ez a 
kötelezettség, mert nem 
regisztrációkötelesek, vagy 
regisztrációkötelesek, de évi 10 tonnánál 
kisebb mennyiségben gyártják vagy 
importálják. A felülvizsgálat alapján a 
Bizottság indokolt esetben jogalkotási 
javaslatokat nyújthat be a kötelezettség 
kiterjesztése érdekében.

kiterjessze-e azokra az anyagokra is, 
amelyekre nem vonatkozik ez a 
kötelezettség, mert nem 
regisztrációkötelesek. A felülvizsgálat 
alapján a Bizottság indokolt esetben 
jogalkotási javaslatokat nyújthat be a 
kötelezettség kiterjesztése érdekében.

* E rendelet hatálybalépését követően 12
évvel

* E rendelet hatálybalépését követően 6
évvel

Or. en

(Amendment 312 - first reading)

(Linked to Art. 14(1), and the amendment tabled by the same authors to it)

Indokolás

The review concerning the chemical safety report should take place after six years, when 
experience has been gained from the first two phases of registration. If the chemical safety 
report becomes compulsory for all substances as of 1 tonne, and not just as of 10 tonnes, as 
suggested by the amendment of the same authors to Art. 14(1), there is no need to refer to 
low-volume substances in this article.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 320
137. CIKK, (2) BEKEZDÉS, BEVEZETŐ RÉSZ

(2) A Bizottság jogalkotási javaslatokat 
nyújthat be, amint a polimerek regisztrálásra 
való kiválasztásával kapcsolatban 
megbízható műszaki és igazolt tudományos 
kritériumok alapján kivitelezhető és 
költséghatékony módszerek határozhatók 
meg, s miután jelentést tettek közzé a 
következőkről:

(2) A Bizottság jogalkotási javaslatokat 
nyújt be, amint a polimerek regisztrálásra 
való kiválasztásával és értékelésével
kapcsolatban megbízható műszaki és igazolt 
tudományos kritériumok alapján 
kivitelezhető és költséghatékony módszerek 
határozhatók meg, de legkésőbb e rendelet 
hatálybalépését követően 6 évvel, s miután 
jelentést tettek közzé a következőkről:

Or. en



PE 378.597v01-00 76/105 AM\630161HU.doc

külső fordítás

HU

Indokolás

This amendment sets a timeline for the Commission to present a practicable and cost efficient 
way of selecting polymers for registration and evaluation. EP amendment 313 is re-tabled. 

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

Módosítás: 321
137. CIKK, (2) BEKEZDÉS, BEVEZETŐ RÉSZ

(2) A Bizottság jogalkotási javaslatokat 
nyújthat be, amint a polimerek regisztrálásra 
való kiválasztásával kapcsolatban 
megbízható műszaki és igazolt tudományos 
kritériumok alapján kivitelezhető és 
költséghatékony módszerek határozhatók 
meg, s miután jelentést tettek közzé a 
következőkről:

(2) A Bizottság jogalkotási javaslatokat 
nyújt be, amint a polimerek regisztrálásra 
való kiválasztásával és értékelésével
kapcsolatban megbízható műszaki és igazolt 
tudományos kritériumok alapján 
kivitelezhető és költséghatékony módszerek 
határozhatók meg, de legkésőbb e rendelet 
hatálybalépését követően 6 évvel, s miután 
jelentést tettek közzé a következőkről:

Or. en

(Amendment 313 - first reading)

Indokolás

It should not be left to the discretion of the Commission if and when it presents a proposal for 
the registration of polymers. Such registration had been foreseen in the draft text that had 
been submitted to internet consultation. A deadline needs to be set to encourage the 
development of a practicable and cost-efficient way of selecting polymers for registration.

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

Módosítás: 322
137. CIKK, (3) BEKEZDÉS

(3) A 116. cikk (3) bekezdésében említett, az 
e rendelet alkalmazásával kapcsolatban 
szerzett tapasztalatokról szóló jelentés 
tartalmazza azoknak a követelményeknek a 
felülvizsgálatát is, amelyek a gyártónként 
vagy importőrönként évi 1-10 tonna 
mennyiségben gyártott vagy behozott 

(3) A 116. cikk (3) bekezdésében említett, az 
e rendelet alkalmazásával kapcsolatban 
szerzett tapasztalatokról szóló jelentés 
tartalmazza azoknak a tájékoztatási
követelményeknek a felülvizsgálatát is, 
amelyek anyagok regisztrálására 
vonatkoznak. E felülvizsgálat alapján a 
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anyagok regisztrálására vonatkoznak. E 
felülvizsgálat alapján a Bizottság jogalkotási 
javaslatokat nyújthat be a gyártónként vagy 
importőrönként évi 1-10 tonna 
mennyiségben gyártott vagy behozott 
anyagokra meghatározott információs 
követelmények módosítása érdekében, 
figyelembe véve a legújabb fejlesztéseket, 
például az alternatív vizsgálati 
módszerekkel, valamint a molekulaszerkezet 
és biológiai hatás közötti (mennyiségi) 
összefüggésekkel (Q)SAR) kapcsolatban.

Bizottság jogalkotási javaslatokat nyújthat 
be a VII–X. mellékletben meghatározott
információs követelmények módosítása 
érdekében, a legújabb fejlesztések 
figyelembe vétele céljából, különösen az 
alternatív vizsgálati módszerekkel, valamint 
a molekulaszerkezet és biológiai hatás 
közötti (mennyiségi) összefüggésekkel 
(Q)SAR) kapcsolatban

Or. en

(Amendment 314 - first reading)

Indokolás

A review of the information requirements should concern all relevant annexes and should 
take into account the latest developments with regard to alternative testing. (Lucas & others)

Simplification intended to ensure that the information requirements take account of latest 
developments with regard to testing and QSARs. (Davies)

Módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi

Módosítás: 323
137. CIKK, (4) BEKEZDÉS

(4) A Bizottság ... -ig elvégzi az I., IV. és V. 
melléklet felülvizsgálatát abból a célból, hogy 
— amennyiben indokolt — a 132. cikk (3)
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően módosításokat javasoljon 
azokkal kapcsolatban.

(4) A Bizottság ... -ig elvégzi az I., IV. és V. 
melléklet felülvizsgálatát abból a célból, hogy 
— amennyiben indokolt — a 132. cikk (3a)
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően módosításokat javasoljon 
azokkal kapcsolatban.

Or. en

Indokolás

Linked to the amendment to article 59(2), it deletes the reference to the review of Annex I 
introduced by the Council in connection with the development of methodologies to establish 
thresholds for carcinogenic and mutagenic substances.
It also aligns the text to the provisions of the new "commitology" Decision, and in particular 
replaces the ordinary "regulatory committee" procedure with the "regulatory committee with 
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scrutiny", since the measures concerned are measures of general scope designed to amend 
non-essential elements of the draft legislation.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies

Módosítás: 324
137. CIKK, (4) BEKEZDÉS

(4) A Bizottság ... -ig elvégzi az I., IV. és V. 
melléklet felülvizsgálatát abból a célból, hogy 
— amennyiben indokolt — a 132. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően módosításokat javasoljon 
azokkal kapcsolatban.

(4) A Bizottság ... -ig elvégzi a IV. és V. 
melléklet felülvizsgálatát abból a célból, hogy 
— amennyiben indokolt — a 132. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően módosításokat javasoljon 
azokkal kapcsolatban.

Or. en

Indokolás

Linked to amendment to recital 52(a)

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

Módosítás: 325
137. CIKK, (4A) BEKEZDÉS (új)

 (4a) A Bizottság …*-ig elvégzi gyártónként 
vagy importőrönként évi 1 tonna 
mennyiségi küszöbig a regisztráció, 
valamint a 12. cikk szerinti információs 
követelmények felülvizsgálatát a 
nanorészecskék tekintetében. Az említett 
felülvizsgálat alapján a Bizottság megfelelő 
jogalkotási javaslatokat nyújt be a 
nanorészecskék tekintetében a mennyiségi 
küszöb és az információs követelmények 
módosítására, hogy adott esetben biztosítsa 
a megfelelő kockázatértékelést és 
kockázatcsökkentést, hogy az emberi 
egészség és a környezet védelmének 
magasabb szintjét lehessen elérni a 
nanorészecskék tekintetében.
* 18 hónappal e rendelet hatálybalépését 
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követően

Or. en

(New amendment - Rule 62(2)(d) to take account of the modified 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 point to the 
urgent need of a review of the provisions of REACH to ensure adequate risk assessment, and 
risk reductions, where necessary, with regard to engineered nanoparticles.

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Módosítás: 326
139. CIKK

Az 1999/45/EK irányelv 14. cikkét el kell 
hagyni. 

Az 1999/45/EK irányelv 14. cikkét el kell 
hagyni. A 1999/45/EK irányelvet 
módosítani kell annak biztosítása 
érdekében, hogy a fogyasztók megkapják az 
ahhoz szükséges információt, hogy
megtehessék az anyagok és készítmények 
biztonságos felhasználásához szükséges 
megfelelő intézkedéseket.

Or. fr

Indokolás

The development of an adequate and coherent communication system based on risk will make 
it possible for consumers to obtain the information and advice they require in order to use 
substances and preparations safely and effectively.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 327
I. MELLÉKLET, 0. RÉSZ, 0.3. PONT

0.3. A gyártói kémiai biztonsági 
értékelésben ki kell térni az anyag gyártása 
és az összes azonosított felhasználása során

0.3 A kémiai biztonsági értékelésben ki kell 
térni az összes azonosított felhasználásra 
évenkénti 1 vagy több tonna mennyiség 
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jelentkező kockázatokra. Az importőri 
kémiai biztonsági értékelésben ki kell térni 
az összes azonosított felhasználásra. A 
kémiai biztonsági értékelésnek figyelembe 
kell vennie az anyag önmagában (beleértve 
minden főbb szennyezőt és adalékot), 
készítményben vagy árucikkben történő 
felhasználását, amint azt az ismert 
felhasználásokról szóló információk 
meghatározzák. Az értékelésben ki kell térni 
az anyag életciklusának a gyártásból és az 
azonosított felhasználásokból következő 
valamennyi fázisára. A kémiai biztonsági 
értékelés alapjául az anyag lehetséges káros 
hatásainak az adott anyaggal való ismert 
vagy ésszerűen előre látható humán és/vagy 
környezeti expozícióval történő 
összehasonlítása szolgál, amelynek során 
figyelembe veszik az alkalmazott és ajánlott 
kockázatkezelési intézkedéseket és üzemi 
feltételeket.

esetén. Figyelembe kell vennie az anyag 
önmagában (beleértve minden főbb 
szennyezőt és adalékot), készítményben vagy 
árucikkben történő felhasználását, amint azt 
az ismert felhasználásokról szóló 
információk meghatározzák. Az értékelésben 
ki kell térni az anyag életciklusának az 
azonosított felhasználásokból következő 
valamennyi fázisára. A kémiai biztonsági 
értékelés alapjául az anyag lehetséges káros 
hatásainak az adott anyaggal való ismert 
vagy ésszerűen előre látható humán és/vagy 
környezeti expozícióval történő 
összehasonlítása szolgál, amelynek során 
figyelembe veszik az alkalmazott és ajánlott 
kockázatkezelési intézkedéseket és üzemi 
feltételeket.

Or. en

Indokolás

Corresponds to Amendment 831 adopted in First Reading. 

It improves workability by setting a volume limit for performing a chemical safety assessment. 
Makes Annex I consistent with Article 36, Paragraph 4c.

Módosítás, előterjesztette: Frédérique Ries + Chris Davies

Módosítás: 328
I. MELLÉKLET, 1. RÉSZ, 1.4.1. PONT

1.4.1. Az 1. és 2. lépés eredményei alapján 
meg kell határozni az anyagra vonatkozó 
DNEL-(ke)t, amely(ek) tükrözi(k) a 
valószínű expozíciós uta(ka)t, valamint az 
expozíció időtartamát és gyakoriságát. 
Néhány végpont, különösen a mutagén és a 
rákkeltő hatás esetében előfordulhat, hogy a 
rendelkezésre álló információ nem teszi 
lehetővé határérték megállapítását, ezért a 
DNEL sem állapítható meg. Amennyiben azt 

1.4.1 Az 1. és 2. lépés eredményei alapján 
meg kell határozni az anyagra vonatkozó 
számított hatásmentes szinte(ke)t, amely(ek) 
tükrözi(k) a valószínű expozíciós uta(ka)t, 
valamint az expozíció időtartamát és 
gyakoriságát. Néhány végpont, különösen a 
mutagén és a rákkeltő hatás esetében 
előfordulhat, hogy a rendelkezésre álló 
információ nem teszi lehetővé határérték 
megállapítását, ezért a DNEL sem 
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az expozíciós forgatókönyv(ek) 
igazolja/igazolják, egyetlen DNEL elegendő 
lehet. Figyelembe véve azonban a 
rendelkezésre álló információkat és a kémiai 
biztonsági jelentés 5. szakaszában szereplő 
expozíciós forgatókönyve(ke)t, külön DNEL 
megállapítására lehet szükség minden 
érintett emberi populációra (pl. 
alkalmazottak, fogyasztók és a környezeten 
keresztül a veszélynek közvetetetten kitett 
személyek) és bizonyos veszélyeztetett 
alpopulációkra (pl. gyermekek, terhes nők),
valamint a különböző expozíciós utakra 
vonatkozóan. Teljes indoklást kell adni, 
amely meghatározza többek között a 
felhasznált információk kiválasztását, a 
beadási módot (szájon, bőrön keresztüli, 
belélegzés), valamint az anyaggal való 
expozíció azon időtartamát és gyakoriságát, 
amelyre a DNEL érvényes. Ha több beadási 
mód is valószínű, akkor külön minden egyes 
beadási módra, valamint az összes beadási 
mód kombinációjára vonatkozóan DNEL-t 
kell megállapítani. A DNEL 
megállapításához többek között az alábbi 
tényezőket kell figyelembe venni:  

állapítható meg. Amennyiben azt az 
expozíciós forgatókönyv(ek) 
igazolja/igazolják, egyetlen DNEL elegendő 
lehet. Figyelembe véve azonban a 
rendelkezésre álló információkat és a kémiai 
biztonsági jelentés 5. szakaszában szereplő 
expozíciós forgatókönyve(ke)t, külön DNEL 
megállapítására lehet szükség minden 
érintett emberi populációra (pl. 
alkalmazottak, fogyasztók és a környezeten 
keresztül a veszélynek közvetetetten kitett 
személyek) és veszélyeztetett populációkra,
valamint a különböző expozíciós utakra 
vonatkozóan. Teljes indoklást kell adni, 
amely meghatározza többek között a 
felhasznált információk kiválasztását, a 
beadási módot (szájon, bőrön keresztüli, 
belélegzés), valamint az anyaggal való 
expozíció azon időtartamát és gyakoriságát, 
amelyre a DNEL érvényes. Ha több beadási 
mód is valószínű, akkor külön minden egyes 
beadási módra, valamint az összes beadási 
mód kombinációjára vonatkozóan DNEL-t 
kell megállapítani. A DNEL 
megállapításához többek között az alábbi 
tényezőket kell figyelembe venni:

i) a kísérleti információk különbözőségéből, 
valamint a fajokon belüli és a fajok közötti 
eltérésekből adódó bizonytalanság;  

i) a kísérleti információk különbözőségéből, 
valamint a fajokon belüli és a fajok közötti 
eltérésekből adódó bizonytalanság;  

ii) a hatás természete és súlyossága; ii) a hatás természete és súlyossága;
iii) annak az (al-)populációnak az 
érzékenysége, amelyre az expozícióra 
vonatkozó mennyiségi és/vagy minőségi 
információk vonatkoznak.

iii) a humán populáció, amelyre az 
expozícióra vonatkozó mennyiségi és/vagy 
minőségi információk vonatkoznak.

iiia) a veszélyeztetett populációk különös 
érzékenysége;
iiib) rendellenes hatásokra utaló jelek, 
különösen, ha a folyamat ismeretlen marad 
vagy nem lehet megfelelően leírni;
iiic) más vegyi anyagoknak való lehetséges 
expozíció.

Or. en
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Indokolás

Many diseases originate in the perinatal phase.  Therefore vulnerable groups should also be 
included so that the safety levels determined are valid for protecting future generations. This 
re-tables EP amendment 320.

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

Módosítás: 329
I. MELLÉKLET, 1. RÉSZ, 1.4.1. PONT

1.4.1 Az 1. és 2. lépés eredményei alapján 
meg kell határozni az anyagra vonatkozó 
DNEL-(ke)t, amely(ek) tükrözi(k) a 
valószínű expozíciós uta(ka)t, valamint az 
expozíció időtartamát és gyakoriságát. 
Néhány végpont, különösen a mutagén és a 
rákkeltő hatás esetében előfordulhat, hogy a 
rendelkezésre álló információ nem teszi 
lehetővé határérték megállapítását, ezért a 
DNEL sem állapítható meg. Amennyiben azt 
az expozíciós forgatókönyv(ek) 
igazolja/igazolják, egyetlen DNEL elegendő 
lehet. Figyelembe véve azonban a 
rendelkezésre álló információkat és a kémiai 
biztonsági jelentés 5. szakaszában szereplő 
expozíciós forgatókönyve(ke)t, külön DNEL 
megállapítására lehet szükség minden 
érintett emberi populációra (pl. 
alkalmazottak, fogyasztók és a környezeten 
keresztül a veszélynek közvetetetten kitett 
személyek) és bizonyos veszélyeztetett 
alpopulációkra (pl. gyermekek, terhes nők),
valamint a különböző expozíciós utakra 
vonatkozóan. Teljes indoklást kell adni, 
amely meghatározza többek között a 
felhasznált információk kiválasztását, a 
beadási módot (szájon, bőrön keresztüli, 
belélegzés), valamint az anyaggal való 
expozíció azon időtartamát és gyakoriságát, 
amelyre a DNEL érvényes. Ha több beadási 
mód is valószínű, akkor külön minden egyes 
beadási módra, valamint az összes beadási 
mód kombinációjára vonatkozóan DNEL-t 
kell megállapítani. A DNEL 
megállapításához többek között az alábbi 

1.4.1 Az 1. és 2. lépés eredményei alapján 
meg kell határozni az anyagra vonatkozó 
DNEL-(ke)t, amely(ek) tükrözi(k) a 
valószínű expozíciós uta(ka)t, valamint az 
expozíció időtartamát és gyakoriságát. 
Néhány végpont, különösen a mutagén és a 
rákkeltő hatás esetében előfordulhat, hogy a 
rendelkezésre álló információ nem teszi 
lehetővé határérték megállapítását, ezért a 
DNEL sem állapítható meg. Amennyiben azt 
az expozíciós forgatókönyv(ek) 
igazolja/igazolják, egyetlen DNEL elegendő 
lehet. Figyelembe véve azonban a 
rendelkezésre álló információkat és a kémiai 
biztonsági jelentés 5. szakaszában szereplő 
expozíciós forgatókönyve(ke)t, külön DNEL 
megállapítására lehet szükség minden 
érintett emberi populációra (pl. 
alkalmazottak, fogyasztók és a környezeten 
keresztül a veszélynek közvetetetten kitett 
személyek) és veszélyeztetett populációkra,
valamint a különböző expozíciós utakra 
vonatkozóan. Teljes indoklást kell adni, 
amely meghatározza többek között a 
felhasznált információk kiválasztását, a 
beadási módot (szájon, bőrön keresztüli, 
belélegzés), valamint az anyaggal való 
expozíció azon időtartamát és gyakoriságát, 
amelyre a DNEL érvényes. Ha több beadási 
mód is valószínű, akkor külön minden egyes 
beadási módra, valamint az összes beadási 
mód kombinációjára vonatkozóan DNEL-t 
kell megállapítani. A DNEL 
megállapításához többek között az alábbi 
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tényezőket kell figyelembe venni: tényezőket kell figyelembe venni:

i) a kísérleti információk különbözőségéből, 
valamint a fajokon belüli és a fajok közötti 
eltérésekből adódó bizonytalanság;

i) a kísérleti információk különbözőségéből, 
valamint a fajokon belüli és a fajok közötti 
eltérésekből adódó bizonytalanság;

ii) a hatás természete és súlyossága; ii) a hatás természete és súlyossága;

iii) annak az (al-)populációnak az 
érzékenysége, amelyre az expozícióra 
vonatkozó mennyiségi és/vagy minőségi 
információk vonatkoznak.

iii) annak az (al-)populációnak az 
érzékenysége, amelyre az expozícióra 
vonatkozó mennyiségi és/vagy minőségi 
információk vonatkoznak, ideértve a 
veszélyeztetett populációk különös 
érzékenységét;
iiib) rendellenes hatásokra utaló jelek, 
különösen, ha a folyamat ismeretlen marad 
vagy nem lehet megfelelően leírni;
iiic) más vegyi anyagoknak való lehetséges 
expozíció.

Or. en

(Amendment 320 - first reading)

Indokolás

Many diseases originate in the perinatal phase of the developing child. Therefore, vulnerable 
groups need to be included so that the safety levels meet the requirement to protect future 
generations. 

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

Módosítás: 330
I. MELLÉKLET, 5. RÉSZ, 5.0. PONT, BEVEZETŐ RÉSZ

Az expozíciós értékelés célja az anyag azon 
dózisának/koncentrációjának mennyiségi 
vagy minőségi becslése, amelynek az 
emberek vagy a környezet ki van vagy ki 
lehet téve. Az értékelésben ki kell térni az 
anyag életciklusának a gyártásból és az 
azonosított felhasználásokból következő 
valamennyi fázisára, és bármely olyan 
expozícióra, amely az 1-4. szakaszban 
meghatározott veszélyekhez kapcsolódik. 
Az expozíciós értékelés az alábbi két lépést 
tartalmazza, amelyeket, mint olyat, a kémiai 

Az expozíciós értékelés célja az anyag azon 
dózisának/koncentrációjának mennyiségi 
vagy minőségi becslése, amelynek az 
emberek vagy a környezet ki van vagy ki 
lehet téve. Az értékelésben ki kell térni az 
anyag életciklusának valamennyi fázisára. 
Az expozíciós értékelés az alábbi két lépést 
tartalmazza, amelyeket, mint olyat, a kémiai 
biztonsági jelentésben egyértelműen 
azonosítani kell:



PE 378.597v01-00 84/105 AM\630161HU.doc

külső fordítás

HU

biztonsági jelentésben egyértelműen 
azonosítani kell:

Or. en

(New amendment – Rule 62(2)(c))

Indokolás

While the additional reference by Council to the life-cycle is welcome, it does not make sense 
to speak of a life-cycle resulting from manufacture and use, as these are important parts of 
the life cycle that need to be considered as well.

To link the exposure assessment to the hazards identified has led to many conflicting 
interpretations. It could drastically reduce the scope of the risk assessment. There should be 
no confusion about the scope of the risk assessment. 

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek

Módosítás: 331
I. MELLÉKLET, 5. RÉSZ, 5.0. PONT, BEVEZETŐ RÉSZ

Az expozíciós értékelés célja az anyag azon 
dózisának/koncentrációjának mennyiségi 
vagy minőségi becslése, amelynek az 
emberek vagy a környezet ki van vagy ki 
lehet téve. Az értékelésben ki kell térni az 
anyag életciklusának a gyártásból és az 
azonosított felhasználásokból következő 
valamennyi fázisára, és bármely olyan
expozícióra, amely az 1-4. szakaszban 
meghatározott veszélyekhez kapcsolódik. 
Az expozíciós értékelés az alábbi két lépést 
tartalmazza, amelyeket, mint olyat, a kémiai 
biztonsági jelentésben egyértelműen 
azonosítani kell:

Az expozíciós értékelés célja az anyag azon 
dózisának/koncentrációjának mennyiségi 
vagy minőségi becslése, amelynek az 
emberek vagy a környezet ki van vagy ki 
lehet téve. Az értékelésben ki kell térni az 
anyag életciklusának a gyártásból és az 
azonosított felhasználásokból következő 
valamennyi fázisára, és bármely expozícióra. 
Az expozíciós értékelés az alábbi két lépést 
tartalmazza, amelyeket, mint olyat, a kémiai 
biztonsági jelentésben egyértelműen 
azonosítani kell

Or. en

Indokolás

The limitation on the exposure assessment introduced by the Council severely limits its 
usability. 



AM\630161HU.doc 85/105 PE 378.597v01-00

külső fordítás

HU

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

Módosítás: 332
I. MELLÉKLET, 5. RÉSZ, 5.0. PONT, BEVEZETŐ RÉSZ

Az expozíciós értékelés célja az anyag azon 
dózisának/koncentrációjának mennyiségi 
vagy minőségi becslése, amelynek az 
emberek vagy a környezet ki van vagy ki 
lehet téve. Az értékelésben ki kell térni az 
anyag életciklusának a gyártásból és az 
azonosított felhasználásokból következő 
valamennyi fázisára, és bármely olyan
expozícióra, amely az 1-4. szakaszban 
meghatározott veszélyekhez kapcsolódik. 
Az expozíciós értékelés az alábbi két lépést 
tartalmazza, amelyeket, mint olyat, a kémiai 
biztonsági jelentésben egyértelműen 
azonosítani kell:

Az expozíciós értékelés célja az anyag azon 
dózisának/koncentrációjának mennyiségi 
vagy minőségi becslése, amelynek az 
emberek vagy a környezet ki van vagy ki 
lehet téve. Az értékelésben ki kell térni az 
anyag életciklusának a gyártásból és az 
azonosított felhasználásokból következő 
valamennyi fázisára, és bármely expozícióra. 
Az expozíciós értékelés az alábbi két lépést 
tartalmazza, amelyeket, mint olyat, a kémiai 
biztonsági jelentésben egyértelműen
azonosítani kell

Or. en

Indokolás

The proposed sentence added by the Council adds confusion and uncertainty to the risk 
assessment process as many conflicting interpretations are possible.

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

Módosítás: 333
III. MELLÉKLET, (AA) BEKEZDÉS (új)

(aa) nanorészecskék,

Or. en

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

Indokolás

So far, nanoparticles are often only produced in very low quantities. But given their major 
potential to create adverse biological effects, as a very minimum, nanoparticles between 1 
and 10 tonnes should be considered to be priority substances for which at least the whole 
base set information of Annex VII should be provided in the absence of nanoparticle-specific 
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tests.

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

Módosítás: 334
III. MELLÉKLET, (B) BEKEZDÉS, I) PONT

i) amelyek diszperziós vagy diffúz 
felhasználásúak, különösen amennyiben 
ezeket az anyagokat fogyasztási 
készítményekben vagy cikkekben is 
felhasználják; és

i) amelyek diszperziós vagy diffúz 
felhasználásúak, különösen amennyiben 
ezeket az anyagok önmagukban vagy
fogyasztási vagy szakmai felhasználásra 
szánt készítményekben vagy cikkekben is 
felhasználják; és

Or. en

(Part of Amendment 388 (paragraph b, first indent) - first reading)

Indokolás

Basic safety information should also be given for hazardous substances in quantities between 
1 and 10 tonnes with dispersive or diffuse uses in the professional sector.

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

Módosítás: 335
III. MELLÉKLET, (B) BEKEZDÉS, I) PONT

i) amelyek diszperziós vagy diffúz 
felhasználásúak, különösen amennyiben 
ezeket az anyagokat fogyasztási 
készítményekben vagy cikkekben is 
felhasználják; és

i) amelyek diszperziós vagy diffúz 
felhasználásúak, különösen amennyiben 
ezeket az anyagokat fogyasztási 
készítményekben vagy cikkekben is 
felhasználják vagy szakmai felhasználásra 
szánják, vagy

Or. en

Indokolás

This amendment is a compromise between the wording in the Council and the EP amendment 
388. Basic safety information such as simple tests for cancer and skin irritation should also 
be provided to protect workers as well as when chemicals are likely to be dangerous.
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Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Módosítás: 336
III. MELLÉKLET, (B) BEKEZDÉS, I) PONT

i) amelyek diszperziós vagy diffúz 
felhasználásúak, különösen amennyiben 
ezeket az anyagokat fogyasztási 
készítményekben vagy cikkekben is 
felhasználják; és  

i) amelyek diszperziós vagy diffúz 
felhasználásúak, különösen amennyiben 
ezeket az anyagokat fogyasztási 
készítményekben vagy cikkekben is 
felhasználják; vagy  

Or. en

Indokolás

The criteria for substances between 1 and 10  tonnes should also include substances where 
there is an increased risk.

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines + Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 337
IV. MELLÉKLET, új TÉTELEK (új)

EINECS-szám  ---  Név/Csoportképlet ---  
CAS-szám

231-096-4          Vas 7439-89-6
Szervetlen anyagok, amik vagy amelyek 
kockázatai közismertek, pl. nátrium-klorid, 
szóda, marólúg, kalcium-oxid, arany, ezüst, 
alumínium, magnézium, szilikátok, üveg, 
üvegolvadék

Or. en

Indokolás

Partially reinstates am 322 adopted in first reading.

Steel, by far the main use of iron, has been produced for 150 years with no evidence that iron 
presents risks to human health or the environment. Because iron is a high tonnage material, it 
will be potentially subject to considerable testing under REACH. Such testing would entail the 
use of a large number of laboratory animals.



PE 378.597v01-00 88/105 AM\630161HU.doc

külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 338
IV. MELLÉKLET, új TÉTELEK (új)

EINECS-szám  ---  Név/Csoportképlet  ---  
CAS-szám

215-138-9   Kalcium-oxid CaO              1305-78-8
256-858-3  Kalcium-magnézium-oxid 50933-69-2
83897-84-1                                              69227-00-0

281-192-5
273-923-1

Élelmiszerekben gyakran használt természetes 
növényi anyagok. 

Or. en

Indokolás

This amendment partially reinstates amendment 322 adopted in  first reading. 
1. Amendment 322 referred to “inorganic substances that are common or the risks of which 
are well known” and gave as an example both calcium oxide (lime) and calcium magnesium 
oxide (dolime).  These two substances already fulfil the two criteria which are stated in article 
2.7 a) of the Common Position: 1) there is sufficient information about them, 2) they are 
considered to cause minimum risks because of their intrinsic properties. 

2. Exemption of natural botanical substances commonly  found in foodstuffs, reduces the 
burden of registration of the users of natural botanical substances. Natural botanical 
subtances are commonly found in foodstuffs and justified in use from both a human health 
and environmental perspective. 

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle, Bogusław Sonik, Johannes Blokland

Módosítás: 339
IV. MELLÉKLET, új TÉTELEK (új)

EINECS-szám  ---  Név/Csoportképlet  ---  
CAS-szám

215-138-9   Kalcium-oxid CaO              1305-78-8
256-858-3  Kalcium-magnézium-oxid 50933-69-2
281-192-5                                                83897-84-1
273-923-1                    69227-00-0

Or. en
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(Partial reinstatement of amendment 322 adopted in first reading)

Indokolás

This amendment partially reinstates amendment 322 from first reading. Amendment 322 
referred to “inorganic substances that are common or the risks of which are well known” and 
gave as an example both calcium oxide (lime) and calcium magnesium oxide (dolime).  

These two substances already fulfil the two criteria which are stated in article 2.7 a) of the 
Common Position: 1) there is sufficient information about them, 2) they are considered to 
cause minimum risks because of their intrinsic properties.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 340
V. MELLÉKLET, (7) BEKEZDÉS

(7) Az alábbi természetben előforduló 
anyagok, amennyiben kémiailag nem 
módosítottak.

(7) A természetben előforduló anyagok, 
amennyiben kémiailag nem módosítottak és
az ezekből ásványtani vagy fizikai 
átalakítási eljárással kinyert anyagok:

Ásványi anyagok, ércek, dúsított ércek, 
cementklinker, földgáz, cseppfolyósított 
propán-bután gáz, földgázkondenzátum, 
vivőgázok és összetevőik, kőolaj, szén, 
koksz.

Ásványi anyagok, ércek, dúsított ércek, 
cementklinker, földgáz, cseppfolyósított 
propán-bután gáz, földgázkondenzátum, 
vivőgázok és összetevőik, kőolaj, szén, 
koksz.

Or. en

Indokolás

Partially reinstates am ITRE 255 adopted in First Reading.

The text as it stands in the common position is technically incorrect and the description 
doesn't match with the properties of the substances listed blow as some do not occur in nature 
(such as process gases) and other have been chemically modified. Understanding the Council 
intentions as being in line with those of Parliament in first reading, this amendment intends to 
find a compromise with Council on the wording to make it technically correct and remove 
legal uncertainty.

Módosítás, előterjesztette: Stéphane Le Foll

Módosítás: 341
V. MELLÉKLET, (8) BEKEZDÉS
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(8) A 7. pontban felsoroltaktól eltérő, 
természetben előforduló anyagok, 
amennyiben kémiailag nem módosítottak, 
kivéve, ha a 67/548/EGK irányelv 
értelmében megfelelnek a veszélyesként való 
besorolás kritériumainak.

(8) A 7. pontban felsoroltaktól eltérő, 
természetben előforduló anyagok, 
amennyiben kémiailag nem módosítottak, 
kivéve, ha a 67/548/EGK irányelv 
értelmében megfelelnek a veszélyesként való 
besorolás kritériumainak.

Mentességet nem élvező természetes 
anyagok esetén a regisztráció benyújtását, 
az információkat, a vizsgálatokat és a VI–
X. melléklet szerinti értékelési 
kritériumokat ki kell igazítani e termékek 
egyedi sajátosságai szerint az adott tárgyra 
vonatkozó végrehajtási 
rendelkezéstervezetek révén, amelyek 
következtetései e rendelet XI. mellékletében 
találhatóak. 

Or. fr

Indokolás

Registration and assessment present very serious problems for natural substances. Many of 
the tests and methods provided for are inapplicable to them because of the complexity of their 
composition. They are disproportionate because these substances are constantly present in 
nature. The procedure laid down is not appropriate to the situation of their producers, who 
are generally small farmers. A method of registration and assessment tailored to the specific 
characteristics of naturally occurring substances therefore needs to be defined.

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

Módosítás: 342
VII. MELLÉKLET, BEVEZETŐ RÉSZ, (5) BEKEZDÉS

Mielőtt az e mellékletben felsorolt 
tulajdonságok meghatározása céljából újabb 
vizsgálatokra kerülne sor, valamennyi 
rendelkezésre álló in vitro adatot, in vivo 
adatot, humán adatot, igazolható (Q)SAR-
ból származó adatot, valamint rokon 
szerkezetű anyagokra vonatkozó adatot 
(kereszthivatkozási megközelítés) először ki 
kell értékelni. Kerülni kell a maró hatású 
anyagokkal és korróziót okozó 
koncentrációban/dózisban történő in vivo 

Mielőtt az e mellékletben felsorolt 
tulajdonságok meghatározása céljából újabb 
vizsgálatokra kerülne sor, valamennyi 
rendelkezésre álló in vitro adatot, in vivo 
adatot, humán adatot, igazolható (Q)SAR-
ból származó adatot, valamint rokon 
szerkezetű anyagokra vonatkozó adatot 
(kereszthivatkozási megközelítés) először ki 
kell értékelni. Kerülni kell a maró hatású 
anyagokkal és korróziót okozó 
koncentrációban/dózisban történő in vivo 
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vizsgálatokat. A vizsgálatok előtt e melléklet 
kiegészítéseként a vizsgálati stratégiákra 
vonatkozó további útmutatásról konzultációt 
kell folytatni.

vizsgálatokat. A vizsgálatok előtt a 
regisztrálónak javaslatot és ütemtervet kell 
benyújtania e melléklet információs 
követelményeinek teljesítése céljából, a 12. 
cikk (1) bekezdésével összhangban, 
amennyiben gerinces állatokon végzett 
kísérletek is érintettek, és e melléklet 
kiegészítéseként a vizsgálati stratégiákra 
vonatkozó további útmutatásról konzultációt 
kell folytatni.

Or. en

(Amendment 329 - first reading)

Indokolás

Successful First Reading amendment intended to reduce unnecessary animal testing. Linked 
to Amendment of Article 39(1). (Davies)

Linked to Amendment of Article 39(1). 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, testing proposals involving tests on 
vertebrate animals for provision of the information specified in Annex VII should also be 
submitted. (Lucas & others + Brepoels & Wijkman)

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 343
VII. MELLÉKLET, 9.1.2. PONT

9.1.2. Növekedésgátlási vizsgálat 
vízinövényeken (elsődlegesen algákon)

törölve

9.1.2. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha 
olyan enyhítő tényezők vannak jelen, 
amelyek arra utalnak, hogy a vízi toxicitás 
bekövetkezte nem valószínűsíthető, például, 
ha az anyag vízben erősen oldhatatlan vagy 
nem valószínű, hogy az anyag áthatol a 
biomembránokon.

Or. en
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Indokolás

The Council introduced a test with algues in Annex VII (1-10t) as an additional test for) for 
testing the aquatic toxicity of a substance, which was neither foreseen in the Commission 
proposal nor in the EP report of the first reading. This test would raise the testing costs of 
Annex VII significantly (approx. 5.000 EUR), without evolving any new information, since 
there is already a test foreseen in Annex VII (1-10t) for aquatic toxicity with daphnie or fish.

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

Módosítás: 344
VIII. MELLÉKLET, BEVEZETŐ RÉSZ, (3) BEKEZDÉS

Mielőtt az e mellékletben felsorolt 
tulajdonságok meghatározása céljából újabb 
vizsgálatokra kerülne sor, valamennyi 
rendelkezésre álló in vitro adatot, in vivo 
adatot, humán szakirodalmi adatot, valid 
(Q)SAR-ból származó adatot, valamint rokon 
szerkezetű anyagokra vonatkozó adatot 
(kereszthivatkozási megközelítés) először ki 
kell értékelni. Kerülni kell a maró 
anyagokkal a maró hatást okozó 
koncentrációban/dózisban történő in vivo 
vizsgálatokat. A vizsgálatok előtt e 
mellékleten túlmenően a vizsgálati 
stratégiákra vonatkozó további iránymutatást 
el kell olvasni.

Mielőtt az e mellékletben felsorolt 
tulajdonságok meghatározása céljából újabb 
vizsgálatokra kerülne sor, valamennyi 
rendelkezésre álló in vitro adatot, in vivo 
adatot, humán adatot, igazolható (Q)SAR-
ból származó adatot, valamint rokon 
szerkezetű anyagokra vonatkozó adatot 
(kereszthivatkozási megközelítés) először ki 
kell értékelni. Kerülni kell a maró hatású 
anyagokkal és korróziót okozó 
koncentrációban/dózisban történő in vivo 
vizsgálatokat. A vizsgálatok előtt a 
regisztrálónak javaslatot és ütemtervet kell 
benyújtania e melléklet információs 
követelményeinek teljesítése céljából, a 12. 
cikk (1) bekezdésével összhangban, 
amennyiben gerinces állatokon végzett 
kísérletek is érintettek, és e melléklet 
kiegészítéseként a vizsgálati stratégiákra 
vonatkozó további útmutatásról konzultációt 
kell folytatni.

Or. en

(Amendment 337 - first reading)

Indokolás

Linked to Amendment of Article 39(1). 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, testing proposals involving tests on 
vertebrate animals for provision of the information specified in Annex VIII should also be 
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submitted. (Lucas & others + Brepoels & Wijkman)

Successful First Reading amendment intended to reduce unnecessary animal testing. Linked 
to Amendment of Article 39(1). (Davies)

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 345
VIII. MELLÉKLET, 8.4.2. ÉS 8.4.3. PONT

8.4.2. In vitro vizsgálatok citogén hatásra 
emlős sejteken

8.4.2. In vitro vizsgálatok citogén hatásra 
emlős sejteken vagy in vitro micronucleus-
teszt

8.4.2. A vizsgálatot általában nem kell
elvégezni

8.4.2 E vizsgálatokat (8.4.2 és 8.4.3) 
általában nem végzik el

– ha megfelelő in vivo vizsgálati adatok 
állnak rendelkezésre citogén hatásra, vagy

– ha megfelelő in vivo vizsgálati adatok 
állnak rendelkezésre, vagy

– az anyagról ismeretes, hogy 1. vagy 2. 
kategóriájú rákkeltő, vagy 1., 2. vagy 3. 
kategóriájú mutagén hatású.

- az anyagról ismeretes, hogy 1. vagy 2. 
kategóriájú rákkeltő, vagy 1., 2. vagy 3. 
kategóriájú mutagén hatású, vagy a 
regisztráló kockázatkezelési intézkedést hajt 
végre és adott esetben javasol, ha ez a 
helyzet áll fenn; vagy
- az I. melléklet szerinti kémiai biztonsági 
értékelés szerint az azonosított 
felhasználások tekintetében az egészségre 
vagy a környezetre jelentett kockázat nem 
releváns vagy megfelelően ellenőrizhető, a 
kockázatkezelési intézkedések figyelembe 
vételével. A XI. melléklet 3. szakaszát kell 
alkalmazni.

8.4.3 In vitro génmutációs vizsgálat emlős 
sejteken, ha a VII. melléklet 8.4.1. 
szakaszának és a VIII. melléklet 8.4.2. 
szakaszának eredménye negatív.

8.4.3. Az V. vagy VI. mellékletben említett 
in vitro génmutációs vizsgálatok bármelyike 
esetén kapott pozitív eredmény
megerősíthető másik, a valószínűsíthető 
mechanizmus megerősítése érdekében 
elvégzett in vitro vizsgálat elvégzésével 
és/vagy a vizsgálat megismétlésével, 
megfelelő exogén anyagcsererendszer (pl. 
emberi mikroszomális enzimek) 
felhasználásával együtt. 

Or. en
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Indokolás

Corresponds to Amendment 399 adopted in First Reading.
Cytogenicity studies can be replaced by more reliable ones. Both are non-animal studies. 
1. It should be possible to perform an in vitro micronucleus study instead of in vitro 
cytogenicity study to raise flexibility.
2. The test should only be performed if really necessary taking into account the Risk 
Management Measures.
3. Avoids animal testing.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 346
VIII. MELLÉKLET, 1. ÉS 2. OSZLOP, 8.7. PONT

1. oszlop
8.7. Vizsgálat reprodukciót károsító 

tulajdonságra

1. oszlop
8.7. Vizsgálat reprodukciót károsító 

tulajdonságra

8.7.1. Szűrés reprodukciót károsító 
tulajdonságra/fejlődési toxicitásra, egy fajra 
(OECD 421 vagy 422), ha nincs bizonyíték a 
rendelkezésre álló, rokon szerkezetű
anyagokra vonatkozó információkból, a 
(Q)SAR becslésekből vagy az in vitro 
módszerekből arra nézve, hogy az anyag a 
fejlődés során mérgező lehet.

8.7.1. Ezen eredmény kezdeti értékelése 
figyelembe veszi a rendelkezésre álló, 
különösen a rokon szerkezetű anyagokra 
vonatkozó valamennyi toxikológiai 
információt (pl. a 28 vagy 90 napos 
vizsgálatból), különösen a (Q)SAR 
becslésekből vagy az in vitro módszerekből.

2. oszlop 2. oszlop
8.7.1. E vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:
– az anyag ismert genotoxikus rákkeltő 
anyag, és megfelelő kockázatkezelési 
intézkedések foganatosítására kerül sor; 
vagy 
– az anyag ismert csírasejt mutagén, és 
megfelelő kockázatkezelési intézkedések 
foganatosítására kerül sor; vagy
– releváns humán expozíció kizárható a XI. 
melléklet 3. szakaszával összhangban; vagy
– rendelkezésre áll szülés előtti fejlődés-
toxikológiai vizsgálat (e melléklet 8.7.2. 
szakasza) vagy kétgenerációs vizsgálat 
reprodukciót károsító tulajdonságra (e 
melléklet 8.7.3. szakasza). 

8.7.1 Ha a kezdeti értékelés szerint nincs 
arra bizonyíték, hogy az anyag fejlődési 
vagy reprodukciós szempontból toxikus, és
a vállalat nem vezet be és nem javasol az 1. 
vagy 2. reprotoxikus kategória esetében 
meghozandó, megfelelő kockázatkezelési 
intézkedéseket, a regisztrálónak további 
reprotoxicitási vizsgálatokat kell végeznie.
Az ilyen vizsgálatokra a IX. mellékletben 
megállapított feltételeket kell alkalmazni.

Ha az anyag arról ismert, hogy káros 
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hatással van a termékenységre, megfelel 
azon kritériumnak, amely alapján azt 
reprodukciót károsító 1. vagy 2., R:60 
osztályba tartozó anyagként sorolják be, és 
a rendelkezésre álló információ megfelelő 
egy átfogó kockázatelemzés 
megalapozására, abban az esetben nincs 
szükség további vizsgálatokra. A fejlődés-
toxikológiai vizsgálat lehetőségét azonban 
fontolóra kell venni.
Ha az anyag arról ismert, hogy fejlődési 
toxicitást okoz, megfelel azon kritériumnak, 
amely alapján azt reprodukciót károsító 1. 
vagy 2., R:61 osztályba tartozó anyagként 
sorolják be, és a rendelkezésre álló 
információ megfelelő egy átfogó 
kockázatelemzés megalapozására, abban az 
esetben nincs szükség további 
vizsgálatokra. A termékenységre gyakorolt 
hatás vizsgálatának lehetőségét azonban 
fontolóra kell venni.
Olyan esetekben, ahol komoly aggodalmat 
okoz a termékenységre vagy fejlődésre 
gyakorolt káros hatás, a regisztrálást kérő 
születés előtti fejlődés-toxikológiai 
vizsgálatot (a IX. melléklet 8.7.2. szakasza), 
vagy reprodukciót károsító tulajdonságra 
végzett kétgenerációs vizsgálatot javasolhat 
(a IX. melléklet, 8.7.3. szakasza) 
szűrővizsgálat helyett.

Or. en

Indokolás

Corresponds to Amendment 405 adopted in First Reading. 

This test demands a high number of animal tests and is therefore extremely cost-intensive. 
However, it delivers insufficient test results only. Therefore it is proposed to perform an 
initial assessment and depending on those results, other more reliable tests have to be 
performed, if necessary.
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Módosítás, előterjesztette: Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás: 347
VIII. MELLÉKLET, 1. ÉS 2. OSZLOP, 8.7.1. PONT

1. oszlop 1. oszlop
8.7.1. Szűrés reprodukciót károsító 
tulajdonságra/fejlődési toxicitásra, egy fajra 
(OECD 421 vagy 422), ha nincs bizonyíték a 
rendelkezésre álló, rokon szerkezetű
anyagokra vonatkozó információkból, a 
(Q)SAR becslésekből vagy az in vitro 
módszerekből arra nézve, hogy az anyag a 
fejlődés során mérgező lehet.

8.7.1 Prenatális fejlődéstoxicitási 
vizsgálatra, egy fajra, a legmegfelelőbb 
igazgatási útvonalon, tekintettel az emberi 
expozíció legvalószínűbb útvonalára (a
vizsgálati módszerekről szóló bizottsági 
rendelet B.31. szakasza a 13. cikk (2) 
bekezdésében vagy az OECD 414-ben 
megállapítottak szerint), ha nincs elegendő
bizonyíték a rendelkezésre álló, rokon 
szerkezetű anyagokra vonatkozó 
információkból, a (Q)SAR becslésekből 
vagy az in vitro módszerekből arra nézve, 
hogy az anyag a fejlődés során mérgező 
lehet.

2. oszlop 2. oszlop

Olyan esetekben, ahol komoly aggodalmat 
okoz a termékenységre vagy fejlődésre 
gyakorolt káros hatás, a regisztrálást kérő 
születés előtti fejlődés-toxikológiai 
vizsgálatot (a IX. melléklet 8.7.2. szakasza), 
vagy reprodukciót károsító tulajdonságra 
végzett kétgenerációs vizsgálatot javasolhat
(a IX. melléklet, 8.7.3. szakasza) 
szűrővizsgálat helyett.

Ha nem áll rendelkezésre rövid távon 
megismételt dózistoxicitási vizsgálat vagy 
szubkrónikus toxicitási vizsgálat, vagy – ha 
ezek nem foglalkoztak a reprodukciós 
szervek elemzésével – a 
reprodukciós/fejlődési toxicitásra 
vonatkozóan szűrővizsgálat elvégzését kell 
fontolóra venni (OECD TG 421 vagy 422). 
Olyan esetekben, ahol komoly aggodalmat 
okoz a termékenységre gyakorolt káros 
hatás, a regisztrálást kérő egygenerációs 
vizsgálatot (OECD 415) javasolhat
szűrővizsgálat helyett.

Or. en

Indokolás

Only the recent Reach Implementation Projects revealed that the number of animals used for 
registration could tremendously exceed former estimations. Notably in field of reproductive 
toxicity, which consumes more than 70% of all animals for REACH, animal tests could be 
more than halved whilst the information gained is minimally affected.

In Annex VIII the (debatable) test OECD 421 is replaced by OEDC 414. This would provide 
even more information on the effects to the unborn and adverse effects to mammalian fertility.  
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Linked to amendments on Annexes IX and X.

Módosítás, előterjesztette: Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás: 348
IX. MELLÉKLET, 8.7. PONT, JOBBOLDALI OSZLOP, HARMADIK FRANCIA 

BEKEZDÉS

- az anyag toxikológiai aktivitása alacsony 
(egyik rendelkezésre álló vizsgálat sem 
szolgáltat bizonyítékot a mérgező hatásra), 
toxikokinetikai adatokkal bizonyítható, hogy 
az expozíció releváns útjain keresztül nem 
fordul elő szisztémás felszívódás (pl. 
érzékeny módszer alkalmazásával a 
plazmában/vérben észlelt koncentráció a 
kimutathatósági határérték alatt marad, 
valamint az anyag és anyagcseretermékei a 
vizeletből, az epéből vagy a kilélegzett 
levegőből hiányoznak), végül nincs humán 
expozíció, vagy az nem jelentős.

- az anyag toxikológiai aktivitása alacsony 
(egyik rendelkezésre álló vizsgálat sem 
szolgáltat bizonyítékot a mérgező hatásra), 
toxikokinetikai adatokkal bizonyítható, hogy 
az expozíció releváns útjain keresztül nem 
fordul elő szisztémás felszívódás (pl. 
érzékeny módszer alkalmazásával a 
plazmában/vérben észlelt koncentráció a 
kimutathatósági határérték alatt marad, 
valamint az anyag és anyagcseretermékei a 
vizeletből, az epéből vagy a kilélegzett 
levegőből hiányoznak), vagy nincs humán 
expozíció, vagy az nem jelentős.

Or. en

Indokolás

See am. on Annex VIII by the same author. In Annex IX,  a two-generation study is replaced 
by the one-generation OECD 415 test extended with additional endpoints which are normally 
covered by the two-generation study (L. Cooper et al. in Critical reviews in Toxicology, 
36:69-98, 2006). All relevant parameters of reproductive toxicity are hereby covered with the 
advantage of reducing the number of animals up to 50%. According to recent studies, the 
predictive value of animal tests for human pregnancy is limited. Sufficient information can 
also be gained through the proposed alternative.

Módosítás, előterjesztette: Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás: 349
IX. MELLÉKLET, 8.7.2. PONT, JOBBOLDALI OSZLOP

8.7.2 A vizsgálatot először egy fajon kell 
elvégezni. Az első vizsgálat eredménye, 
valamint az összes egyéb rendelkezésre álló 
releváns adat alapján kell dönteni arról, hogy 
az adott mennyiségi szinten szükséges-e a 

8.7.2 A vizsgálatot először egy fajon kell 
elvégezni. Az első vizsgálat eredménye, 
valamint az összes egyéb rendelkezésre álló 
releváns adat alapján kell dönteni arról, hogy 
szükséges-e a vizsgálat elvégzése, vagy egy 
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vizsgálat elvégzése, vagy egy második fajon 
szükséges-e második vizsgálatot végezni.

második fajon szükséges-e vizsgálatot 
végezni.

Or. en

Indokolás

See am. on Annex VIII by the same author. In Annex IX,  a two-generation study is replaced 
by the one-generation OECD 415 test extended with additional endpoints which are normally 
covered by the two-generation study (L. Cooper et al. in Critical reviews in Toxicology, 
36:69-98, 2006). All relevant parameters of reproductive toxicity are hereby covered with the 
advantage of reducing the number of animals up to 50%. According to recent studies, the 
predictive value of animal tests for human pregnancy is limited. Sufficient information can 
also be gained through the proposed alternative.

Módosítás, előterjesztette: Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás: 350
IX. MELLÉKLET, 8.7.3. PONT

1. oszlop 1. oszlop
8.7.3 Kétgenerációs vizsgálat reprodukciót 
károsító tulajdonságra egy faj hím és 
nőstény egyedén, a humán expozíció 
valószínű útjának figyelembe vételével a 
beadás legmegfelelőbb módjával, 
amennyiben a 28 napos vagy a 90 napos 
vizsgálat a szaporodási szerveken vagy 
szöveteken káros hatásokat jelez.

8.7.3 Egygenerációs vizsgálat reprodukciót 
károsító tulajdonságra egy faj hím és 
nőstény egyedén, a humán expozíció 
valószínű útjának figyelembe vételével a 
beadás legmegfelelőbb módjával, 
amennyiben a 28 napos vagy a 90 napos 
vizsgálat a szaporodási szerveken vagy 
szöveteken káros hatásokat jelez.

2. oszlop 2. oszlop

8.7.3 A vizsgálatot először egy fajon kell 
elvégezni. Az első vizsgálat eredménye, 
valamint az összes egyéb rendelkezésre álló 
releváns adat alapján kell dönteni arról, 
hogy az adott mennyiségi szinten szükséges-
e a vizsgálat elvégzése, vagy egy második 
fajon szükséges-e második vizsgálatot 
végezni

törölve

Or. en

Indokolás

See am. on Annex VIII by the same author. In Annex IX,  a two-generation study is replaced 
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by the one-generation OECD 415 test extended with additional endpoints which are normally 
covered by the two-generation study (L. Cooper et al. in Critical reviews in Toxicology, 
36:69-98, 2006). All relevant parameters of reproductive toxicity are hereby covered with the 
advantage of reducing the number of animals up to 50%. According to recent studies, the 
predictive value of animal tests for human pregnancy is limited. Sufficient information can 
also be gained through the proposed alternative.

Módosítás, előterjesztette: Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás: 351
ANNEX X, 8.7.3. PONT, BALOLDALI OSZLOP

8.7.3 Kétgenerációs vizsgálat reprodukciót 
károsító tulajdonságra egy faj hím és 
nőstény egyedén, a humán expozíció 
valószínű útjának figyelembe vételével a 
beadás legmegfelelőbb módjával, 
amennyiben a 28 napos vagy a 90 napos 
vizsgálat a szaporodási szerveken vagy 
szöveteken káros hatásokat jelez.

8.7.3 Egygenerációs vizsgálat reprodukciót 
károsító tulajdonságra egy faj hím és 
nőstény egyedén, a humán expozíció 
valószínű útjának figyelembe vételével a 
beadás legmegfelelőbb módjával. 

Mérlegelni kell olyan értelmű határozat 
meghozatalát, hogy a jelenlegi 
iránymutatásokból további végpontokat 
vonjanak be a vizsgálatba a születés utáni 
hatások értékelése céljából.

Or. en

Indokolás

See amend. on Annex VIII by the same author. Here,  a two-generation study is replaced by 
the one-generation OECD 415 test extended with additional endpoints which are normally 
covered by the two-generation study (L. Cooper et al. in Critical reviews in Toxicology, 
36:69-98, 2006). All relevant parameters of reproductive toxicity are hereby covered with the 
advantage of reducing the number of animals up to 50%. According to recent studies, the 
predictive value of animal tests for human pregnancy is limited. Appropriate information can 
also be gained through the proposed alternative.

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

Módosítás: 352
XI. MELLÉKLET, 1.5. PONT, (3A) BEKEZDÉS (új)
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A bonyolult és változó összetételű anyagok 
osztályba sorolásának és 
kockázatértékelésének végpontjait az 
anyagban szereplő legnagyobb 
koncentráció figyelembe vételével a 
jellemző összetevőkre vonatkozó adatok 
alapján is meg lehet határozni. Az 
Ügynökség – az érintettekkel és más 
érdekeltekkel való konzultációt követően –
részletes és tudományosan alátámasztott 
módszertant ad ki az e rendelet elfogadását 
követő két éven belül.

Or. en

Indokolás

Corresponds to Amendment 966 First Reading. 

It seeks to substantiate the Grouping of substances and read-across approach allowing 
registration per group of substances and thereby significantly decreasing the number of 
dossiers submitted for registration. The amendment also provides for the obligation for the 
Commission to issue a detailed methodology. (Oomen-Ruijten & Prodi)

This amendment is intended to support the grouping of substances and the read-across 
approach, making it possible to register substances by group and thus significantly reduce the 
number of registration submissions. The amendment also comprises a requirement for the 
Commission to communicate a detailed methodology.

Tabling of Amendment 966 from the first reading by the European Parliament. (Lienemann & 
Ferreira)

Reinstatement of Amendment 966 adopted at first reading. Proposes different provisions for 
natural substances. (Grossetête)

Módosítás, előterjesztette: Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás: 353
XI. MELLÉKLET, 1.5. PONT, (3A) BEKEZDÉS (új)

A bonyolult és változó összetételű anyagok 
osztályba sorolásának és 
kockázatértékelésének végpontjait az 
anyagban szereplő legnagyobb 
koncentráció figyelembe vételével a 
jellemző összetevőkre vonatkozó adatok 
alapján is meg lehet határozni. Az 
Ügynökség – az érintettekkel és más 
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érdekeltekkel való konzultációt követően –
részletes és tudományosan alátámasztott 
módszertant ad ki e rendelet elfogadását 
követő két éven belül.

Or. en

Indokolás

Reinstates amendment 966 as adopted in first reading but gives the Agency a prolonged 
timeframe for setting up a methodology for the treatment of complex substances. Complex 
substances vary when it comes to their exact composition. Therefore, a special treatment 
during the registration is justified.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 354
XI. MELLÉKLET, 3. PONT

3.1. A VIII. melléklet 8.6. és 8.7. szakasza és
a IX. és X. mellékletek szerinti vizsgálatok a 
kémiai biztonsági jelentésben kidolgozott 
expozíciós forgatókönyv(ek) alapján 
elhagyhatók.

3.1. A IX. és X. mellékletek és adott esetben 
a VIII. melléklet szerinti vizsgálatok a 
kémiai biztonsági jelentésben kidolgozott 
expozíciós forgatókönyv(ek) alapján 
elhagyhatók.

3.2. Minden esetben megfelelő indoklást és 
dokumentációt kell nyújtani. Az indoklás az 
I. melléklet 5. szakaszával összhangban 
elvégzett expozíciós értékelésen alapul, 
valamint megfelel a 3.3. szakasza alapján 
elfogadott kritériumoknak, és a különleges 
felhasználási feltételekről tájékoztatást kell 
nyújtani a kémiai szállítói láncon keresztül a 
31. vagy 32. cikkel összhangban. 

3.2. Minden esetben megfelelő indoklást és 
dokumentációt kell nyújtani, ideértve az 
alábbiakat:
(i) a környezeti elemek típusai;
(ii) az expozícióval érintett humán 

populációk;
(iii) kockázatkezelési intézkedések;
(iv) expozíciós útvonalak;
(v) az expozíció időtartama és 

gyakorisága;
(vi) állatok életének védelme.
Az indoklás az I. melléklet 5. szakaszával 
összhangban elvégzett expozíciós 
értékelésen alapul, valamint megfelel a 3.3. 
szakasza alapján elfogadott kritériumoknak, 
és a különleges felhasználási feltételekről 
tájékoztatást kell nyújtani a kémiai szállítói 
láncon keresztül a 31. vagy 32. cikkel 
összhangban.

3.3. A Bizottság a 132. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárással 

3.3. A Bizottság a 132. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárással 
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összhangban, ...*-ig elfogadja azokat a 
kritériumokat, amelyek alapján 
meghatározható, hogy a 2. szakasz keretében 
mi minősül megfelelő indokolásnak.

összhangban, ...*-ig elfogadja azokat a 
kritériumokat, amelyek alapján 
meghatározható, hogy a 2. szakasz keretében 
mi minősül megfelelő indokolásnak.

Or. en

Indokolás

Corresponds to Amendment 389 adopted in First Reading. 

In order to prevent animal testing and save costs for industry, particularly SMEs, testing 
should be tailored to fulfil relevant information requirements only. Therefore it is necessary 
to ensure that it is possible to waive testing requirements where there is no relevant exposure.

Módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi

Módosítás: 355
XI. MELLÉKLET, 3.3. PONT

3.3. A Bizottság a 132. cikk (3)
bekezdésében említett eljárással 
összhangban, ...*-ig elfogadja azokat a 
kritériumokat, amelyek alapján 
meghatározható, hogy a 2. szakasz keretében 
mi minősül megfelelő indokolásnak.

3.3. A Bizottság a 132. cikk (3a)
bekezdésében említett eljárással 
összhangban, ...*-ig elfogadja azokat a 
kritériumokat, amelyek alapján 
meghatározható, hogy a 2. szakasz keretében 
mi minősül megfelelő indokolásnak.

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: 356
XII. MELLÉKLET, BEVEZETÉS, (1) ÉS (2) BEKEZDÉS

1. E melléklet célja annak meghatározása, 
hogy a továbbfelhasználók miként értékeljék 
és dokumentálják azt, hogy az általuk 

1. E melléklet célja annak meghatározása, 
hogy a továbbfelhasználók miként értékeljék 
és dokumentálják azt, hogy az általuk 
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használt anyag(ok)ból eredő kockázatokat 
megfelelően kézben tartják az anyagok olyan 
felhasználása során, amely felhasználás a 
rendelkezésükre bocsátott biztonsági 
adatlapon nem szerepel, valamint azt, hogy a 
szállítási láncban lejjebb lévő más 
felhasználók megfelelően kézben tudják 
tartani a kockázatokat. Az értékelésnek az 
anyagot egész életciklusa során, a 
továbbfelhasználóhoz saját felhasználásra 
való eljutásától a szállítási láncban történő 
további azonosított felhasználásokig végig 
kell követnie. Az értékelésnek figyelembe 
kell vennie az anyag önmagában való, 
készítményben vagy árucikkben történő 
felhasználását. 

használt anyag(ok)ból eredő kockázatokat 
megfelelően kézben tartják az anyagok olyan 
felhasználása során, amely felhasználás a 
rendelkezésükre bocsátott biztonsági 
adatlapon nem szerepel, valamint azt, hogy a 
szállítási láncban lejjebb lévő más 
felhasználók megfelelően kézben tudják 
tartani a kockázatokat. Az értékelésnek az 
anyagot egész életciklusa során, a 
továbbfelhasználóhoz saját felhasználásra 
való eljutásától a szállítási láncban történő, 
évi egy vagy több tonna mennyiségű további 
azonosított felhasználásokig végig kell 
követnie. Az értékelésnek figyelembe kell 
vennie az anyag önmagában való, 
készítményben vagy árucikkben történő 
felhasználását.

A kémiai biztonsági értékelés elvégzésekor 
és a kémiai biztonsági jelentés 
elkészítésekor a továbbfelhasznál ónak 
figyelembe kell vennie a vegyi anyag 
szállítójától e rendelet 31. és 32. cikkének 
értelmében kapott információkat. Lehetőség 
szerint és adott esetben a közösségi 
jogszabályok értelmében elvégzett értékelést 
(pl. a 793/93/EGK rendelet értelmében 
elvégzett kockázatértékelést) a kémiai 
biztonsági értékelésben figyelembe kell 
venni és a kémiai biztonsági jelentésben 
tükrözni kell. Az ilyen értékelésektől való 
eltéréseket indokolni kell. Az egyéb 
nemzetközi és nemzeti programok 
értelmében elvégzett értékelések is 
figyelembe vehetők.

A kémiai biztonsági értékelés elvégzésekor
és a kémiai biztonsági jelentés 
elkészítésekor a továbbfelhasznál ónak 
figyelembe kell vennie a vegyi anyag 
szállítójától e rendelet 31. és 32. cikkének 
értelmében kapott információkat.

Or. en

Indokolás

Corresponds to Amendment 865 adopted in First Reading. 

It improves workability by setting a volume limit for performing a chemical safety assessment. 
Makes Annex I consistent with Article 36, Paragraph 4c. 
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Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges, Anders Wijkman

Módosítás: 357
XIII. MELLÉKLET, (2A) BEKEZDÉS (új)

Számos PBT- és vPvB-besorolásra jelölt 
anyag vizsgálata és értékelése technikai 
kihívást jelent. Ezért a szokásos 
vizsgálatokat adott esetben módosítani kell. 
Így, mivel a vizsgálati eredmények nem 
feltétlenül állnak közvetlen összefüggésben 
egy környezeti elem vagy BCF tekintetében 
a felezési idővel, szakértői döntés szükséges 
annak meghatározásához, hogy teljesülnek-
e a kritériumok.

Or. en

Indokolás

This amendment is based on new information from a REACH Implementation Project (RIP). 
It emerged from a RIP that the type of data admissible for consideration under the Annex XIII 
criteria for P and B is too restrictive and fail to take account of the real world situation 
regarding test data availability. For the majority of known PBT chemicals their 
persistence/half-life has been extrapolated from other tests (such as the ‘ready test’) and as 
such they can't legally be said to meet the Annex XIII criterion. In the current list of HPV 
PBTs there is actually only 1 substance (endosulfan) which fulfils the Annex XIII criteria. All 
the others PB(T)s would be 'equivalent concern' PBTs. Furthermore, many proposed UNEP 
POPs also do not meet the Annex XIII criteria. 

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 358
XVII. MELLÉKLET, 18. PONT, (2) BEKEZDÉS

(2) A tömeg tekintetében több mint 
0,0005% higanyt tartalmazó elemek és 
akkumulátorok forgalmazása, ideértve azon 
eseteket is, amikor az ilyen elemeket és 
akkumulátorokat más eszközökbe építik be, 
tilos. A tömeg tekintetében legfeljebb 2% 
higanyt tartalmazó gombelemek és 
gombelemekből álló elemek e tilalom alól 
mentesülnek.

törölve

Or. de
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Indokolás

This provision would duplicate the planned new directive on batteries. The Commission 
proposal (2003/0282 (COD)) for this directive (Article 4) provides that Member States shall 
prohibit the marketing of batteries or accumulators as referred to in Article 18 of Annex XVII 
to the REACH Regulation. The exemption from the ban is also identical. On 3 May 2006, 
agreement was reached on the batteries directive under the conciliation procedure, so that 
Parliament and the Council are expected to adopt and publish the final version of the 
directive in the next few months. Thus there is no need for further provisions on the subject in 
the REACH Regulation. Moreover, it is correct on substantive grounds that the planned ban 
on substances in batteries should figure in the batteries directive.


