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Módosítás: 43
Urszula Krupa

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
(1) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. pl

Módosítás: 44
Gyula Hegyi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
(7) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A vállalkozásokat érintő előnyök
növekedni fognak, mivel egyre több ország 
fogadja el jogszabályaiban a GHS-
kritériumokat. A Közösségnek e folyamat 
élére kell állnia hogy a többi országot is 
erre ösztönözze, továbbá hogy 
versenyelőnyt teremtsen a Közösség ipara 
számára.

(7) A vállalkozásokat érintő előnyök 
növekedni fognak, mivel egyre több ország 
fogadja el jogszabályaiban a GHS-
kritériumokat. A szigorúbb címkézés 
megerősítheti a fogyasztók vegyi 
anyagokkal kapcsolatos bizalmát. A 
Közösségnek e folyamat élére kell állnia 
hogy a többi országot is erre ösztönözze, 
továbbá hogy versenyelőnyt teremtsen a 
Közösség ipara számára.

Or. en

Indokolás

A vegyiparral kapcsolatos bizalom az elmúlt években csökkent. A szigorú címkézési rendszer 
segíthet abban, hogy a fogyasztók jobban bízzanak a vegyipar termékeiben.
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Módosítás: 45
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
(8) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ezért alapvető fontosságú az anyagok 
és keverékek besorolására és címkézésére 
vonatkozó rendelkezéseknek a 
harmonizálása a Közösségen belül, 
figyelembe véve a GHS besorolási 
kritériumait és címkézési szabályait, de 
ugyanakkor építve a vegyi anyagokra 
vonatkozó közösségi szabályozás 
alkalmazásával szerzett 40 éves 
tapasztalatra is, és fenntartva a besorolás és 
címkézés harmonizálásának rendszere, a 
GHS-nek még részét nem képező 
közösségi veszélyességi osztályok, 
valamint a jelenlegi címkézési és 
csomagolási szabályok révén elért védelem 
szintjét.

(8) Ezért alapvető fontosságú az anyagok 
és keverékek besorolására és címkézésére 
vonatkozó rendelkezéseknek a 
harmonizálása a Közösségen belül, teljes 
körűen figyelembe véve a GHS besorolási 
kritériumait és címkézési szabályait, de 
ugyanakkor építve a vegyi anyagokra 
vonatkozó közösségi szabályozás 
alkalmazásával szerzett 40 éves 
tapasztalatra is, és fenntartva a besorolás és 
címkézés harmonizálásának rendszere, a 
GHS-nek még részét nem képező 
közösségi veszélyességi osztályok, 
valamint a jelenlegi címkézési és 
csomagolási szabályok révén elért védelem 
szintjét.

Or. en

Indokolás

A javasolt rendelet csak akkor fogja a harmonizáció célját szolgálni, ha a GHS besorolási 
kritériumainak és címkézési szabályainak egészét átültetik a közösségi jogszabályokba. Az 5. 
kategóriájú akut toxicitás szerepel a GHS-ben, és ezért itt is szerepeltetni kell. Ellenkező 
esetben csökkenne az EU jogszabályai szerint biztosított jelenlegi védelem szintje, mivel sok 
keveréknek megszűnne a besorolása és címkézése a besorolási kritériumok megváltozása 
miatt.
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Módosítás: 46
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
(16a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Mivel a szállító által végzett 
besorolás elve az összes anyag és keverék 
besorolásának egységes uniós szintű 
megközelítése, az áruk belső piacon való 
szabad mozgását garantáló 
kulcsfontosságú tényezők egyike. Ezt a 
besorolást ezért az e rendelet hatálya alá 
tartozó valamennyi anyagra és keverékre 
alkalmazni kell. A tagállamokat e rendelet 
arra hívja fel, hogy a vegyi anyagok 
besorolásának minden egyéb területén 
hajtsák végre a szállító általi besorolás 
elvét.

Or. fr

Indokolás

E jogszabály egyik fő célkitűzése, hogy a belső piaci verseny torzulásának megakadályozása 
érdekében harmonizálja a vegyi anyagok és keverékek besorolását és címkézését. A 4. cikkben 
megállapítottak szerint a gyártó által végzett besorolás az EU-n belüli egységes besorolás 
biztosításának alapvető elvét képezi. Ezt az elvet ezért az e rendelet hatálya alá tartozó összes 
anyagra és keverékre kivétel nélkül alkalmazni kell.

Módosítás: 47
Urszula Krupa

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
(18) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
fogyasztók megkapják a veszélyekre 
vonatkozó tájékoztatást, a gyártóknak, 
importőröknek és szakmai felhasználóknak 
a levezetett besorolás szerint kell 

(18) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
fogyasztók a veszélyekre vonatkozóan 
megbízható és átlátható tájékoztatást 
kapjanak, a gyártóknak, importőröknek és 
szakmai felhasználóknak a levezetett 
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csomagolniuk és címkézniük az anyagokat 
és keverékeket, a forgalmazóknak pedig 
biztosítaniuk kell a kapott információk 
továbbítását; vagy a címkézés változatlanul 
hagyásával vagy pedig úgy, hogy saját 
maguk végzik el az e rendelet szerinti 
címkézést. Ha a forgalmazó módosítja az 
anyag vagy keverék címkéjét vagy 
csomagolását, akkor rá is vonatkozik az a 
kötelezettség, hogy az anyagot vagy 
keveréket e rendelet előírásai szerint 
besorolja.

besorolás szerint kell csomagolniuk és 
címkézniük az anyagokat és keverékeket, a 
forgalmazóknak pedig biztosítaniuk kell a 
kapott információk továbbítását; vagy a 
címkézés változatlanul hagyásával vagy 
pedig úgy, hogy saját maguk végzik el az e 
rendelet szerinti címkézést. Ha a 
forgalmazó módosítja az anyag vagy 
keverék címkéjét vagy csomagolását, akkor 
rá is vonatkozik az a kötelezettség, hogy az 
anyagot vagy keveréket e rendelet előírásai 
szerint besorolja.

Or. pl

Módosítás: 48
Gyula Hegyi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
(19) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A keverékekben lévő veszélyes 
anyagokra vonatkozó tájékoztatás 
biztosítása érdekében adott esetben a 
keveréket is címkével kell ellátni, ha 
legalább egy veszélyesként besorolt 
anyagot tartalmaz, még abban az esetben 
is, ha maga a keverék nincs veszélyesként 
besorolva.

(19) A keverékekben lévő veszélyes 
anyagokra vonatkozó tájékoztatás 
biztosítása érdekében a keveréket is 
címkével kell ellátni, ha legalább egy 
veszélyesként besorolt anyagot tartalmaz, 
még abban az esetben is, ha maga a 
keverék nincs veszélyesként besorolva.

Or. en

Indokolás

A veszélyes anyagok jelenlétét mindig fel kell tüntetni a címkén, még keverékek esetében is.
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Módosítás: 49
Anne Laperrouze

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
(21) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Bár valamennyi anyag vagy keverék 
besorolása elvégezhető a rendelkezésre álló 
információ alapján, az e rendelet 
alkalmazásában felhasználni kívánt 
rendelkezésre álló információnak lehetőség 
szerint meg kell felelnie az 1907/2006/EK 
rendelet vonatkozó rendelkezéseinek, a 
szállítási rendelkezéseknek vagy az 
információ elismerésére vonatkozó 
nemzetközi elveknek vagy eljárásoknak, 
hogy biztosítsa az eredmények minőségét 
és összevethetőségét, valamint az egyéb 
követelményekkel való konzisztenciát 
nemzetközi vagy közösségi szinten. 
Ugyanez alkalmazandó abban az esetben 
is, ha a szállító új információk előállítását 
választja.

(21) Valamennyi anyag vagy keverék 
besorolása elvégezhető a rendelkezésre álló 
információ alapján. Az e rendelet 
alkalmazásában felhasználni kívánt 
rendelkezésre álló információnak lehetőség 
szerint meg kell felelnie az 1907/2006/EK 
rendelet vonatkozó rendelkezéseinek, a 
szállítási rendelkezéseknek vagy az 
információ elismerésére vonatkozó 
nemzetközi elveknek vagy eljárásoknak, 
hogy biztosítsa az eredmények minőségét 
és összevethetőségét, valamint az egyéb 
követelményekkel való konzisztenciát 
nemzetközi vagy közösségi szinten. 
Ugyanez alkalmazandó abban az esetben 
is, ha a szállító új információk előállítását 
választja.

Or. fr

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy valamely anyag vagy keverék besorolásakor az összes 
vonatkozó rendelkezésre álló információ figyelembe vehető.

Módosítás: 50
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
(24a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) A nem állatokon végzett kísérletek, 
illetve a felhasznált állatok számának 
vagy a kísérleti állatok által átélt 
szenvedés csökkentését szolgáló 
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módszereket értékelő hitelesítő vizsgálatok
elvégzése vagy ellenőrzése során 
figyelembe kell venni, hogy az anyagokat 
ezzel a rendelettel, valamint a GHS-t 
végrehajtó jogszabályokkal összhangban 
kell besorolni és címkézni.

Or. en

Indokolás

A korábbi hitelesítő vizsgálatok alkalmanként nem biztosították, hogy az új teszteket úgy 
alakítsák ki, hogy a besorolási és címkézési, illetve biztonsági követelmények teljesítéséhez 
igazodjanak. Ez késleltetheti az új alternatív módszerek átvételét, és meghosszabbíthatja az 
állatkísérletek alkalmazását még akkor is, ha léteznek tudományosan megalapozott alternatív 
módszerek.

Módosítás: 51
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
(24b) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24b) Abban az esetben, ha a nem 
állatokon végzett kísérletek vagy a 
felhasznált állatok számának, illetve a 
kísérleti állatok által átélt szenvedés 
csökkentése érdekében kiigazított 
állatkísérletek olyan adatokat állítanak 
elő, amelyek nem egyeztethetők 
közvetlenül össze az e rendelet szerinti 
bizonyos besorolási és címkézési 
kritériumokkal, de minden tekintetben 
teljesítik az emberi egészség védelmét 
szolgáló tudományos hitelesítés 
követelményeit, ezt a rendeletet megfelelő 
tudományos indokolás megléte esetén ki 
kell igazítani annak biztosítása érdekében, 
hogy a besorolási és címkézési 
kritériumok ne váljanak az ilyen vizsgálati 
módszerek használatának akadályává.
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Or. en

Indokolás

Bár a GHS-re gyakran úgy hivatkoznak, hogy az „a vizsgálati módszer szempontjából 
semleges”, lehetséges, hogy más vizsgálati módszerek (az állatok használatának 
helyettesítését, csökkentését és finomítását célzó elvet alkalmazva) olyan adatokkal 
szolgálhatnak, amelyek nem felelnek meg közvetlenül a jelenlegi besorolási kritériumoknak, 
amelyek közül sok in vivo jelenségeket vagy közvetlenül a „vizsgált állatokra” gyakorolt 
hatásokat említ. Ezért lehetővé kell tenni a besorolási és címkézési kritériumok kiigazítását, 
hogy olyan módszerekre is vonatkozzanak, amelyek jellegüknél fogva nem járnak állatokon 
végzett vizsgálatokkal.

Módosítás: 52
Anne Laperrouze

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
(25) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A fizikai veszélyeket illetően mindig 
szükségesek új információk, kivéve, ha 
már vannak adatok, illetve a 2. részben 
ismertetett eltérés esetén.

(25) Az adott anyag vagy keverék fizikai 
veszélyeinek meghatározását szolgáló 
vizsgálatok mindig szükségesek, kivéve, ha 
már vannak megbízható és megfelelő 
adatok, illetve a 2. részben ismertetett 
eltérés esetén.

Or. fr

Módosítás: 53
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
(26) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A besoroláshoz szükséges adatok 
előállítása nem engedhető meg emberen és
más főemlősökön végzett vizsgálatokkal. 
Figyelembe kell venni a rendelkezésre álló 
megbízható epidemiológiai adatokat, és az 

(26) A besoroláshoz szükséges adatok 
előállítása nem engedhető meg más 
főemlősökön végzett vizsgálatokkal. A 
besorolás kizárólagos céljából általában 
nem elfogadható az adatok embereken 
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anyagoknak és keverékeknek az emberre 
gyakorolt hatásával kapcsolatos 
tapasztalatokat (pl. a munkaegészségügyi 
adatokat és a baleseti adatbázisokból 
származó adatokat), és ezeket előnyben 
kell részesíteni az állatkísérletekből 
szerzett adatokkal szemben, amikor olyan 
veszélyek merülnek fel, amelyek 
állatkísérletekkel nem igazolhatóak.Az 
állatkísérletek eredményeit az emberre 
vonatkozó adatok tükrében kell 
mérlegelni, és az emberi egészség 
legmagasabb szintű védelmének biztosítása 
érdekében szakértői megítélést kell 
használni az állatokra és az emberre 
vonatkozó adatok értékelésekor.

végzett vizsgálatok segítségével történő 
előállítása, és erre csak akkor kerülhet 
sor, ha semmilyen más alternatíva nem 
lehetséges. Figyelembe kell venni a 
rendelkezésre álló megbízható 
epidemiológiai adatokat, és az anyagoknak 
és keverékeknek az emberre gyakorolt 
hatásával kapcsolatos tudományosan 
megalapozott tapasztalatokat (pl. a 
munkaegészségügyi adatokat és a baleseti 
adatbázisokból származó adatokat), és 
ezeket előnyben kell részesíteni az 
állatkísérletekből szerzett adatokkal 
szemben, amikor olyan veszélyek 
merülnek fel, amelyek állatkísérletekkel 
nem igazolhatóak.Az állatkísérletek 
eredményeit az emberre vonatkozó 
adatokkal kell összevetni, és az emberi 
egészség legmagasabb szintű védelmének, 
valamint annak biztosítása érdekében, 
hogy az adott anyag vagy keverék 
besorolása összhangban álljon az emberi 
egészségre gyakorolt tényleges hatásaival,
szakértői megítélést kell használni.

Or. en

Indokolás

A más főemlősökön végzett vizsgálatok egyáltalán nem megengedhetők az anyagok és 
keverékek besorolása céljából. Az emberi egészség védelmének biztosítása érdekében 
kivételes esetekben engedélyezhetők az embereken végzett vizsgálatok. A szöveg így 
pontosabban tükrözi a GHS, illetve a veszélyes anyagokról és készítményekről szóló irányelv 
jelenlegi szövegét.

Módosítás: 54
Urszula Krupa

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
(29) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Ismert, hogy a különböző 
veszélyességi osztályok kritériumainak az 

(29) Ismert, hogy a különböző 
veszélyességi osztályok kritériumainak az 
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információkra való alkalmazása nem 
mindig egyértelmű és egyszerű, a szállító 
alkalmazhat a bizonyítékok mérlegelésével 
– szakértői megítélés felhasználásával –
történő meghatározásokat, hogy megfelelő 
eredményre jusson.

információkra való alkalmazása nem 
mindig egyértelmű és egyszerű, a szállító 
alkalmazhat a bizonyítékok mérlegelésével 
– szakértői megítélés és az egyes 
keverékekre és anyagokra vonatkozó 
ökotoxikológiai kutatásokból származó 
eredmények felhasználásával – történő 
meghatározásokat, hogy megfelelő 
eredményre jusson.

Or. pl

Indokolás

A szakértői megítélést a rendelkezésre álló kutatási eredményekkel lehetne kiegészíteni.

Módosítás: 55
Urszula Krupa

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
(32) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A keverékek megfelelő besorolásának 
biztosítása érdekében az egymást erősítő és 
egymást kioltó hatásokra vonatkozóan 
rendelkezésre álló információt figyelembe 
kell venni a keverékek osztályba 
sorolásakor.

(32) A keverékek megfelelő besorolásának 
biztosítása érdekében az egymást erősítő és 
egymást kioltó hatásokra vonatkozóan 
rendelkezésre álló információt figyelembe 
kell venni a keverékek osztályba 
sorolásakor. Továbbá figyelembe kell 
venni a rákkeltő, mutagén, reprodukcióra 
káros vagy allergiát okozó hatásokra 
vonatkozó információt.

Or. pl

Indokolás

A cél a hatások felsorolásának kiegészítése. A javaslat (22) preambulumbekezdése külön 
hangsúlyt fektet ezekre a tényezőkre.
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Módosítás: 56
Gyula Hegyi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
(37) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Elengedhetetlen, hogy a forgalomba 
hozott anyagok és keverékek megfelelően 
azonosítottak legyenek, azonban az 
Ügynökségnek – szükség esetén – lehetővé 
kell tennie a vállalkozások számára, hogy a 
kémiai azonosítót olyan módon írják le, 
amely nem kockáztatja üzleti 
tevékenységük bizalmas jellegét.

(37) Elengedhetetlen, hogy a forgalomba 
hozott anyagok és keverékek megfelelően 
azonosítottak legyenek, azonban az 
Ügynökségnek – szükség esetén – lehetővé 
kell tennie a vállalkozások számára, hogy a 
nem veszélyes kémiai azonosságot olyan 
módon írják le, amely nem kockáztatja 
üzleti tevékenységük bizalmas jellegét.

Or. en

Indokolás

A veszélyes anyagokra nem vonatkozhat a címkézés enyhítése. Az üzleti kockázat a kivétel 
okaként kizárólag a nem veszélyes anyagok esetében használható.

Módosítás: 57
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
(37) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Elengedhetetlen, hogy a forgalomba 
hozott anyagok és keverékek megfelelően 
azonosítottak legyenek, azonban az 
Ügynökségnek – szükség esetén – lehetővé 
kell tennie a vállalkozások számára, hogy a 
kémiai azonosítót olyan módon írják le, 
amely nem kockáztatja üzleti 
tevékenységük bizalmas jellegét.

(37) Elengedhetetlen, hogy a forgalomba 
hozott anyagok és keverékek megfelelően 
azonosítottak legyenek, azonban az 
Ügynökségnek – szükség esetén – lehetővé 
kell tennie a vállalkozások számára, hogy 
bizonyos anyagok kémiai azonosságát
olyan módon írják le, amely nem 
kockáztatja üzleti tevékenységük bizalmas 
jellegét.

Or. en
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Indokolás

Nem szabad lehetővé tenni, hogy egy kiemelten aggodalomra okot adó – például rákkeltő, 
mutagén vagy reprotoxikus – anyag nevét üzleti titokra hivatkozva ne tüntessék fel.

Módosítás: 58
Gyula Hegyi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
(38) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Az Elméleti és Alkalmazott Kémia 
Nemzetközi Uniója (Union of Pure and 
Applied Chemistry, IUPAC) hosszú idő óta 
a kémiai nevezéktannal és terminológiával 
foglalkozó globális hatóságként jár el. Az 
anyagok IUPAC-névvel való azonosítása 
világszerte széles körű gyakorlatnak 
számít, és az anyagok nemzetközi és 
soknyelvű környezetben való 
azonosításának szabványos alapjául 
szolgál. Indokolt ezért e rendeletben ezeket 
a neveket használni.

(38) Az Elméleti és Alkalmazott Kémia 
Nemzetközi Uniója (Union of Pure and 
Applied Chemistry, IUPAC) hosszú idő óta 
a kémiai nevezéktannal és terminológiával 
foglalkozó globális hatóságként jár el. Az 
anyagok IUPAC-névvel való azonosítása 
világszerte széles körű gyakorlatnak 
számít, és az anyagok nemzetközi és 
soknyelvű környezetben való 
azonosításának szabványos alapjául 
szolgál. Indokolt ezért e rendeletben ezeket 
a neveket a közhasználatú névvel együtt 
használni, amennyiben van ilyen.

Or. en

Indokolás

Sok vegyi anyagnak van közhasználatú neve, amely az IUPAC-névnél jóval szélesebb körben 
ismert, ezért a meglévő közhasználatú nevet is fel kell tüntetni.

Módosítás: 59
Gyula Hegyi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
(44) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A hatóságok erőforrásait a (44) A hatóságok erőforrásait a 
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legveszélyesebb anyagokra kell 
összpontosítani. Biztosítani kell ezért, hogy 
az illetékes hatóságok vagy a szállítók 
javaslatot adhassanak be az Ügynökségnek 
az 1A. vagy 1B. kategóriájú rákkeltő, 
csírasejt-mutagén vagy reprodukciós 
toxicitású anyagok, továbbá a légúti 
allergén anyagok harmonizált besorolására, 
illetve eseti alapon más hatások miatt is. 
Az Ügynökségnek véleményt kell adnia a 
javaslatról, az érdekelt felek számára pedig 
lehetőséget kell biztosítani, hogy ahhoz 
megjegyzéseket fűzhessenek. A 
Bizottságnak ezt követően kell döntenie a 
végleges besorolásról.

legveszélyesebb anyagokra kell 
összpontosítani. Biztosítani kell ezért, hogy 
az illetékes hatóságok vagy a szállítók 
javaslatot adhassanak be az Ügynökségnek 
az 1A. vagy 1B. kategóriájú rákkeltő, 
csírasejt-mutagén vagy reprodukciós 
toxicitású anyagok, továbbá a légúti 
allergén anyagok harmonizált besorolására, 
illetve eseti alapon más hatások miatt is. Az 
igazoltan endokrin zavarokat okozó
anyagokat szintén szerepeltetni kell. Az 
Ügynökségnek véleményt kell adnia a 
javaslatról, az érdekelt felek számára pedig 
lehetőséget kell biztosítani, hogy ahhoz 
megjegyzéseket fűzhessenek. A 
Bizottságnak ezt követően kell döntenie a 
végleges besorolásról. A perzisztens, 
bioakkumulatív és toxikus (PBT), a 
nagyon perzisztens és nagyon 
bioakkumulatív (vPvB) vagy az 5. 
kategóriájú akut toxicitású anyagokat 
később kell ebbe a rendeletbe felvenni. A 
Bizottságnak 5 éven belül részletes 
kritériumokat kell előterjesztenie az 
endokrin zavarokat okozó anyagok 
besorolását illetően.

Or. en

Indokolás

A perzisztens és bioakkumulatív, toxikus és endokrin zavarokat okozó vegyi anyagok 
címkézése – amennyiben az adatok rendelkezésre állnak – alapvető fontosságú a fogyasztók 
számára. A Bizottságnak kritériumokat kell előterjesztenie az endokrin zavarokat okozó 
anyagok besorolására nézve.

Módosítás: 60
Urszula Krupa

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
(52) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) A veszélyes anyagokra és keverékekre (52) A veszélyes anyagokra és keverékekre 
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vonatkozó tájékoztatás fókuszpontjainak 
létrehozása érdekében a tagállamoknak az 
e rendelet alkalmazásáért és 
végrehajtásáért felelős hatóságok mellett ki 
kell jelölniük az emberi egészséghez 
kapcsolódó információk fogadásáért felelős 
szervezeteket is.

vonatkozó tájékoztatás fókuszpontjainak 
létrehozása érdekében a tagállamoknak az 
e rendelet alkalmazásáért és 
végrehajtásáért felelős hatóságok mellett ki 
kell jelölniük az emberi egészséghez 
kapcsolódó információk fogadásáért és 
feldolgozásáért, valamint az ilyen adatok 
összeállításáért felelős szervezeteket is.

Or. pl

Indokolás

A közegészség szempontjából nemcsak az információ fogadása, hanem a nagy mennyiségű 
adat összeállítása is fontos.

Módosítás: 61
Gyula Hegyi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
(52) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) A veszélyes anyagokra és keverékekre 
vonatkozó tájékoztatás fókuszpontjainak 
létrehozása érdekében a tagállamoknak az 
e rendelet alkalmazásáért és 
végrehajtásáért felelős hatóságok mellett ki 
kell jelölniük az emberi egészséghez 
kapcsolódó információk fogadásáért felelős 
szervezeteket is.

(52) A veszélyes anyagokra és keverékekre 
vonatkozó tájékoztatás fókuszpontjainak 
létrehozása érdekében a tagállamoknak az 
e rendelet alkalmazásáért és 
végrehajtásáért felelős hatóságok mellett ki 
kell jelölniük az emberi egészséghez 
kapcsolódó információk fogadásáért felelős 
szervezeteket is. A Bizottságnak a kapott 
információt nyilvánosan elérhetővé kell 
tennie az interneten keresztül.

Or. en

Indokolás

Az anyagokkal kapcsolatos információkat a besorolásukkal együtt a nyilvánosság számára 
elérhetővé és könnyen hozzáférhetővé kell tenni.



PE402.685v01-00 16/94 AM\710142HU.doc

Külső fordítás

HU

Módosítás: 62
Gyula Hegyi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk - (1) bekezdés - d) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a harmonizált besorolással és 
címkézéssel rendelkező anyagok 
jegyzékének létrehozása közösségi szinten 
a VI. melléklet 3. részében,

d) a harmonizált besorolással és 
címkézéssel rendelkező anyagok 
jegyzékének létrehozása és nyilvános 
hozzáférhetővé tétele közösségi szinten a 
VI. melléklet 3. részében,

Or. en

Indokolás

Az anyagok jegyzékét harmonizált besorolásukkal és címkézésükkel együtt nyilvánosan 
hozzáférhetővé kell tenni.

Módosítás: 63
Urszula Krupa

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – (2) bekezdés - d) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) forgalomba nem hozott, tudományos 
kutatási és fejlesztési célú anyagok és 
keverékek, ha az expozíciót minimalizáló 
olyan ellenőrzött feltételek között 
használják őket, mintha az I. melléklet 
szerint az 1A. vagy 1B. kategóriájú 
rákkeltő, csírasejt-mutagén vagy 
reprodukciót károsító (CRM) anyagként 
vagy keverékként lennének besorolva.

d) forgalomba nem hozott, tudományos 
kutatási és fejlesztési célú anyagok és 
keverékek, ha az expozíciót minimalizáló 
olyan ellenőrzött feltételek között 
használják őket, mintha az I. melléklet 
szerint az 1A. vagy 1B. kategóriájú 
rákkeltő, érzékenyítő, csírasejt-mutagén 
vagy reprodukciót károsító (CRM) 
anyagként vagy keverékként lennének 
besorolva.

Or. pl
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Indokolás

A módosítás célja, hogy a szervezetek anyagokra és keverékekre kialakuló egyéb potenciális 
reakciói is szerepeljenek. E hatások mindegyike szerepel a javaslat (22) 
preambulumbekezdésében.

Módosítás: 64
Urszula Krupa

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
2. cikk - 1a. pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. „keverék”: bizonyos arányban kevert 
két vagy több anyag kombinációja,

Or. pl

Módosítás: 65
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3. cikk – (1) bekezdés – második albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az I. melléklet 3.1., 3.4., 3.7., 3.8. és 4.1. 
szakaszában említett veszélyességi 
osztályok esetében ha ezek az osztályok az 
expozíciós útvonal vagy a hatások jellege 
alapján fel vannak osztva, az anyag vagy 
keverék besorolása az ilyen felosztás 
szerint történik.

Az I. melléklet 3.1., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 
3.8., 3.9. és 4.1. szakaszában említett 
veszélyességi osztályok esetében ha ezek 
az osztályok az expozíciós útvonal vagy a 
hatások jellege alapján fel vannak osztva, 
az anyag vagy keverék besorolása az ilyen 
felosztás szerint történik.

Or. en

Indokolás

A teljesség érdekében a csírasejt-mutagenitást, a rákkeltő hatást és az ismétlődő expozíciós 
célszervi toxicitást (STOT) meg lehet különböztetni az expozíciós útvonal alapján.
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Módosítás: 66
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3. cikk – (2) bekezdés - b) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 3.1–3.6., a 3.7. (a szexuális 
működésére és termékenységére, vagy a 
fejlődésre gyakorolt káros hatások), a 3.8 
(kivéve a kábító hatásokat), a 3.9. és a 
3.10. veszélyességi osztály,

b) a 3.1. (az 5. kategóriát kivéve), a 3.2–
3.6., a 3.7. (a szexuális működésére és 
termékenységére, vagy a fejlődésre 
gyakorolt káros hatások), a 3.8 (kivéve a 
kábító hatásokat), a 3.9. és a 3.10. 
veszélyességi osztály,

Or. en

Indokolás

Az 5. kategóriájú akut toxicitás bevezetése nem változtathatja meg a „veszélyes” 
fogalommeghatározását ebben a rendeletben, hogy ne érintse a REACH vagy az e kifejezést 
említő más közösségi jogszabályok alkalmazási körét.

Módosítás: 67
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3. cikk – (2) bekezdés - b) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 3.1–3.6., a 3.7. (a szexuális 
működésére és termékenységére, vagy a 
fejlődésre gyakorolt káros hatások), a 3.8 
(kivéve a kábító hatásokat), a 3.9. és a 
3.10. veszélyességi osztály,

b) a 3.1. (az 5. kategóriát kivéve), a 3.2–
3.6., a 3.7. (a szexuális működésére és 
termékenységére, vagy a fejlődésre 
gyakorolt káros hatások), a 3.8 (kivéve a 
kábító hatásokat), a 3.9. és a 3.10. 
veszélyességi osztály,

Or. en

Indokolás

Bár fontos a szöveget az 5. kategóriájú akut toxicitás veszélyességi kategóriájával 
kiegészíteni, ez nem változtathatja meg a „veszélyes” fogalommeghatározását ebben a 
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rendeletben, hogy ne érintse a REACH vagy az e kifejezést használó más közösségi 
jogszabályok alkalmazási körét.

Módosítás: 68
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3. cikk – (3) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a veszélyességi 
osztályokon belül további felosztásokat 
alakíthat ki az expozíciós útvonal vagy a 
hatások jellege alapján, és ennek 
eredményeként módosítja az (1) bekezdés 
második albekezdését. Az ilyen 
intézkedések elfogadása, amelyek célja e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítása, az 54. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
történik.

(3) A Bizottság a veszélyességi 
osztályokon belül további felosztásokat 
alakíthat ki és illeszthet be – amennyiben 
azokat nemzetközi szinten elfogadják – az 
expozíciós útvonal vagy a hatások jellege 
alapján, és ennek eredményeként módosítja 
az (1) bekezdés második albekezdését. Az 
ilyen intézkedések elfogadása, amelyek 
célja e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítása, az 54. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
történik.

Or. en

Indokolás

A globális harmonizáció célkitűzése érdekében mindig a következetességre kell törekedni.

Módosítás: 69
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
4. cikk – (1) bekezdés – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gyártók, importőrök és szakmai 
felhasználók a forgalomba hozatal előtt 
elvégzik az anyagok vagy keverékek 

(1) A gyártók és importőrök a forgalomba 
hozatal előtt elvégzik az anyagok vagy 
keverékek besorolását a II. cím szerint.
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besorolását a II. cím szerint.

Or. en

Indokolás

A szöveg egyértelművé tétele. A szakmai felhasználókra a REACH értelmében egyedi 
követelmények hárulnak, ám ezek nem terjednek ki a besorolásra és a címkézésre. Ha 
azonban egy szakmai felhasználó egy anyagot szállítás céljára szánt keverék előállításához 
használja, gyártóvá válik, akire besorolási és címkézési követelmények vonatkoznak.

Módosítás: 70
Gyula Hegyi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
5. cikk – (1) bekezdés - ca) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) bármely új, megbízható tudományos 
információ.

Or. en

Indokolás

Az anyagokra vonatkozó adatokat a legfrissebb tudományos információval kell naprakésszé 
tenni.

Módosítás: 71
Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
6. cikk – (5) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha keverékről magáról nem állnak 
rendelkezésre az (1) bekezdésben említett 
vizsgálati adatok, akkor a szállító az egyes 
alkotó anyagokról és hasonló, vizsgált
keverékekről rendelkezésre álló más olyan 
információkat használ, melyek relevánsak 

(5) Ha keverékről magáról nem állnak 
rendelkezésre az (1) bekezdésben említett 
adatok, akkor a szállító az egyes alkotó 
anyagokról és keverékekről vagy hasonló 
rokon keverékek csoportjába tartozó 
keverékekről rendelkezésre álló összes 
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annak meghatározásához, hogy a keverék 
veszélyes-e, feltéve, hogy a szállító 
ellenőrizte, hogy az információ megfelelő 
és megbízható-e a 9. cikk (4) bekezdése 
szerinti értékeléshez.

olyan információt használja, melyek 
relevánsak annak meghatározásához, hogy 
a keverék veszélyes-e, feltéve, hogy a 
szállító ellenőrizte, hogy az információ 
megfelelő és megbízható-e a 9. cikk (4) 
bekezdése szerinti értékeléshez.

Or. en

Indokolás

Az I. melléklet I. részének 1.1.1. szakaszában előirányzott szakértői megítélés felhasználásával 
és bizonyítékok mérlegelésével történő meghatározások alkalmazásához össze kell gyűjteni a 
hasonló rokon keverékek bármely csoportjába tartozó keverékekre vonatkozóan elérhető 
adatokat. Az (1) bekezdésben említett adatoknak nem mindegyike „vizsgálati” adat (a 
hagyományos értelemben), pl. az (1) bekezdés b) pontjában szereplő adatok, és 
következésképpen a „vizsgálati” adatok említését törölni kell.

Módosítás: 72
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
7. cikk – (2) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Tilos e rendelet folytán emberen vagy 
más főemlősön vizsgálatokat folytatni.

(2) Az e rendelet kizárólagos célját 
szolgáló, emberen végzett vizsgálatok 
általában nem elfogadhatók, és csak 
akkor kerülhet rájuk sor, ha nincs más 
lehetséges alternatíva az emberi egészség 
legjobb védelmének, valamint a valamely 
anyag vagy keverék emberi egészségre 
gyakorolt tényleges hatásai szerinti 
besorolásának biztosítására.

Más főemlősökön e rendelet 
alkalmazásában nem végezhetők 
vizsgálatok.

Or. en
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Indokolás

Az emberi egészség védelme, valamint az anyagok és keverékek pontos besorolása érdekében 
szükségessé válhat, hogy embereken végezzenek vizsgálatokat (pl. embereken végzett 
tapaszpróba) az emberi egészségre gyakorolt tényleges hatásokra vonatkozó információk 
megszerzése érdekében. Az ilyen vizsgálatokat azonban azokra az esetekre kell korlátozni, 
amikor semmilyen más alternatíva nem áll rendelkezésre. A más főemlősökön végzett 
vizsgálatok e rendelet alkalmazásában nem megengedhetők.

Módosítás: 73
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
7. cikk – (2a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A nem állatokon végzett kísérletek, 
illetve a felhasznált állatok számának 
vagy a kísérleti állatok által átélt 
szenvedés csökkentését szolgáló 
módszereket értékelő hitelesítő
vizsgálatokat úgy kell megtervezni, hogy 
azok biztosítsák, hogy az új vizsgálati 
módszerek figyelembe vegyék az e 
rendeletben vagy más joghatósági 
területeken a vegyi anyagok 
besorolásának és címkézésének globálisan 
harmonizált rendszerét végrehajtó 
hasonló jogszabályokban szereplő 
követelményeket, hogy a besorolási és 
címkézési követelmények ne váljanak az 
állatkísérletek helyettesítésének, 
csökkentésének és finomításának 
akadályává.

Or. en

Indokolás

A korábbi hitelesítő vizsgálatok alkalmanként nem biztosították, hogy az új teszteket úgy 
alakítsák ki, hogy a besorolási és címkézési, illetve biztonsági követelmények teljesítéséhez 
igazodjanak. Ez késleltetheti az új alternatív módszerek átvételét, és meghosszabbíthatja az 
állatkísérletek alkalmazását még akkor is, ha léteznek tudományosan megalapozott alternatív 
módszerek.
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Módosítás: 74
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
7. cikk – (2b) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Amennyiben elegendő tudományos 
indokolás áll rendelkezésre, illetve az 
állatkísérletek minimalizálása érdekében 
a Bizottság ezt a rendeletet az 54. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kiigazítja annak érdekében, 
hogy a besorolási és címkézési 
követelmények ne váljanak az 
állatkísérleteket helyettesítő, csökkentő 
vagy finomító vizsgálati módszerek 
használatának akadályává.

Or. en

Indokolás

Bár a GHS-re gyakran úgy hivatkoznak, hogy az „a vizsgálati módszer szempontjából 
semleges”, lehetséges, hogy más vizsgálati módszerek (az állatok használatának 
helyettesítését, csökkentését és finomítását célzó elvet alkalmazva) olyan adatokkal 
szolgálhatnak, amelyek nem felelnek meg közvetlenül a jelenlegi besorolási kritériumoknak, 
amelyek közül sok in vivo jelenségeket vagy közvetlenül a „vizsgált állatokra” gyakorolt 
hatásokat említ. Ezért lehetővé kell tenni a besorolási és címkézési kritériumok kiigazítását, 
hogy olyan módszerekre is vonatkozzanak, amelyek jellegüknél fogva nem járnak állatokon 
végzett vizsgálatokkal.

Módosítás: 75
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
8. cikk – (4) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az e rendeletből következő (4) Az e rendeletből következő 
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vizsgálatokat az anyag vagy keverék olyan 
formáján kell elvégezni, amelyben 
forgalomba hozatalát követően használják
vagy valószínűleg használják.

vizsgálatokat az anyag vagy keverék olyan 
formáján kell elvégezni, amelyben azt 
felhasználásra szánják, vagy abban a 
formában és/vagy fizikai állapotban, 
amelyben forgalomba hozzák.

Or. en

Indokolás

Következetesség a GHS 1.3.3.1.1. b) pontjának szövegével: „az értékelés a tényleges érintett 
terméken alapul”.

Módosítás: 76
Anne Laperrouze

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
9. cikk – (4) bekezdés – második albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha azonban ez az információ nem teszi 
lehetővé az interpolációs elvek 
alkalmazását, akkor a szállító az 
I. melléklet 3. és 4. részének egyes 
szakaszaiban említett módszerrel vagy 
módszerekkel értékeli az információkat.

Ha azonban ez az információ nem teszi 
lehetővé az interpolációs elvek 
alkalmazását, és szakértői megítéléssel 
nem indokolhatók az interpolációs 
elveken túli kiterjesztések, akkor a szállító 
az I. melléklet 3. és 4. részének egyes 
szakaszaiban említett módszerrel vagy 
módszerekkel értékeli az információkat.

Or. en

Indokolás

A szakértői megítélésről szóló (a GHS-re vonatkozó) ENSZ-kiadvány szövegezésével való 
következetesség érdekében („Lila könyv”, 1.3.2.4.8. pont): „Számos területen a keverékek 
besorolására vonatkozó megközelítés a szakértő vélemény kikérését is magában foglalja, azt 
biztosítandó, hogy a már meglévő információt a lehető legtöbb keverék esetében használni 
lehessen az emberi egészség és a környezet védelme érdekében.”
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Módosítás: 77
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
9. cikk – (4a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az adatok értékelésekor a gyártó vagy 
importőr további információkat is 
figyelembe vesz, mint például az anyag 
vagy keverék azon formáját és/vagy fizikai 
állapotát, amelyben azt a forgalomba 
hozatalt követően felhasználják, és a 
besorolást ennek megfelelően 
finomíthatja. Az anyagok és keverékek 
besorolásánál figyelembe kell venni a 
szokásos kezelést és használatot.

Or. en

Indokolás

Összhang a védelem jelenlegi szintjével, a szokásos kezelés és használat elvének megtartása 
érdekében, amely a meglevő EU-jogszabályok szükséges „hagyatéka”, például az 
„ózonrétegre veszélyes” osztály esetében.

Módosítás: 78
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
10. cikk – (1) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Figyelembe véve a (3) bekezdést is, a 
szállító a következő esetekben egyedi 
koncentráció-határértéket állapíthat meg, 
amely határérték olyan küszöbértéket 
jelent, amelynél vagy amely felett az 
anyagnak egy másik anyagban vagy 
keverékben szennyeződésként, adalékként 
vagy egyedi összetevőként való jelenléte az 
anyagnak vagy keveréknek veszélyesként 
való besorolását eredményezheti:

(1) Figyelembe véve a (3) bekezdést is, a 
szállító a következő esetekben egyedi 
koncentráció-határértéket állapíthat meg, 
amely határérték olyan küszöbértéket 
jelent, amelynél vagy amely felett az 
anyagnak egy másik anyagban vagy 
keverékben azonosított szennyeződésként, 
adalékként vagy egyedi összetevőként való 
jelenléte az anyagnak vagy keveréknek 
veszélyesként való besorolását 
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eredményezheti:
a) Ha az információ azt mutatja, hogy az 
anyag egyértelműen veszélyes, ha az 
I. melléklet 2. részében bármelyik 
veszélyességi osztályra megállapított 
koncentráció, vagy az I. melléklet 3–5. 
részében bármelyik veszélyességi osztályra 
megállapított általános koncentráció-
határérték alatt van jelen,

a) Ha az információ azt mutatja, hogy az 
anyag egyértelműen veszélyes, ha az 
I. melléklet 2. részében bármelyik 
veszélyességi osztályra megállapított 
koncentráció, vagy az I. melléklet 3–5. 
részében bármelyik veszélyességi osztályra 
megállapított általános koncentráció-
határérték alatt van jelen,

b) kivételes esetekben, ha az információ azt 
mutatja, hogy a veszélyesként besorolt 
anyag az I. melléklet 2. részében bármelyik 
veszélyességi osztályra megállapított 
koncentráció, vagy az említett melléklet 3–
5. részében bármelyik veszélyességi 
osztályra megállapított általános 
koncentráció-határérték felett van jelen, de 
meggyőző adatok mutatják, hogy az anyag 
veszélyessége nem egyértelmű.

b) alkalmanként, ha az információ azt 
mutatja, hogy a veszélyesként besorolt 
anyag az I. melléklet 2. részében bármelyik 
veszélyességi osztályra megállapított 
koncentráció, vagy az említett melléklet 3–
5. részében bármelyik veszélyességi 
osztályra megállapított általános 
koncentráció-határérték felett van jelen, de 
meggyőző adatok mutatják, hogy az anyag 
veszélyessége nem egyértelmű.

Or. en

Indokolás

i. „azonosított szennyeződés” – megvalósíthatóság, különösen az összetett anyagok esetében, 
illetve összhang a jelenlegi jogszabályok alkalmazási körével; ii. „alkalmanként” – megfelel a 
GHS szövege 1.3.3.2.3. pontjának.

Módosítás: 79
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
10. cikk – (6a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A szállító az Ügynökség által 
hozzáférhetővé tett iránymutatásban 
meghatározott kritériumokkal 
összhangban meghatározza a 
koncentráció-határértékeket, és ezért az 
indokolást vagy a besorolási és címkézési 
jegyzéknek megfelelő bejelentésében, vagy 
az 1907/2006/EK rendelet szerinti 
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regisztrációjában szerepelteti.

Or. en

Indokolás

Az internetes verzióra vonatkozóan javasolt, az egyedi koncentráció-határértékek és 
szorzótényezők (m-tényezők) szállítók által végzett jelentésével összhangban; I. melléklet, 1. 
rész, 1.1.4.3. bekezdés és a GHS szövegének 1.3.3.2.4. pontja.

Módosítás: 80
Anne Laperrouze

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
11. cikk – (3) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben említett 
küszöbérték a következők közül a kisebb:

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben említett 
küszöbérték a következők egyike:

a) az I. melléklet 1. részének 1.1. 
táblázatában meghatározott általános 
küszöbértékek;

a) a VI. melléklet 3. részében 
meghatározott egyedi koncentráció-
határértékek, vagy

b) a VI. melléklet 3. részében vagy a 43. 
cikkben említett besorolási és a címkézési 
jegyzékben megállapított egyedi
koncentráció-határérték;

b) a 43. cikkben említett besorolási és a 
címkézési jegyzékben megállapított 
koncentráció-határérték, amennyiben a 
bejelentők megállapodásra jutottak; vagy
ba) az I. melléklet 1. részének 1.1. 
táblázatában megállapított általános 
küszöbértékek, amennyiben az a) és ab) 
pontban említett koncentráció-
határértékek nem állnak rendelkezésre;

c) az I. melléklet 2. részének vonatkozó 
szakaszaiban szereplő bármely 
koncentráció vagy az I. melléklet 3–5. 
részének vonatkozó szakaszaiban szereplő 
besorolási általános koncentráció-
határérték, ha a b) pontban említett egyedi 
koncentráció-határérték nem létezik.

c) az I. melléklet 2. részének vonatkozó 
szakaszaiban szereplő bármely 
koncentráció vagy az I. melléklet 3–5. 
részének vonatkozó szakaszaiban szereplő 
besorolási általános koncentráció-
határérték, ha az a), b) vagy ba) pontban
említett egyedi koncentráció-határérték 
nem létezik.

Or. fr
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Indokolás

A szöveg a jelenlegi formájában automatikusan az alacsonyabb küszöbértékekhez vezetne, az 
indokolástól függetlenül. Korábban létezett indokolás arra nézve, hogy az általános 
határértékeken felüli egyedi koncentráció-határértékeket határozzanak meg az anyagokra.

Módosítás: 81
Anne Laperrouze

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
12. cikk - c) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) megfelelő és megbízható bizonyíték 
igazolja az olyan keverékben lévő anyagok 
közötti egymást erősítő vagy egymást 
kioltó hatások lehetséges előfordulását, 
amelyre vonatkozóan a keverékben lévő 
anyagokról szóló információk alapján 
döntöttek az értékelésről.

c) megfelelő és megbízható bizonyíték 
igazolja a keverékben lévő anyagok közötti 
egymást erősítő vagy egymást kioltó 
hatások lehetséges előfordulását.

Or. fr

Módosítás: 82
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
14. cikk – (1) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A keverék besorolását nem érinti, ha az 
információk értékelése a következők 
bármelyikét mutatja ki:

(1) A keverék besorolását nem érinti, ha az 
információk értékelése azt mutatja, hogy a 
keverékben lévő anyagok 
önpolimerizációval oligomereket vagy 
polimereket alkothatnak.

a) a keverékben lévő anyagok a légköri 
gázokkal, különösen az oxigénnel, a szén-
dioxiddal, vagy a vízgőzzel lassan lépnek 
olyan reakcióba, amely más anyagokat 
eredményez,
b) a keverékben lévő anyagok a keverék 
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további anyagaival nagyon lassan lépnek 
olyan reakcióba, amely más anyagokat 
eredményez,
c) a keverékben lévő anyagok 
önpolimerizációval oligomereket vagy 
polimereket alkothatnak.

Or. en

Indokolás

Amennyiben egy keverékben az anyagok más anyagok keletkezéséhez vezető reakcióba 
léphetnek, ezt a besoroláskor figyelembe kell venni.

Módosítás: 83
Gyula Hegyi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
14. cikk – (1) bekezdés - a) és b) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a keverékben lévő anyagok a légköri 
gázokkal, különösen az oxigénnel, a szén-
dioxiddal, vagy a vízgőzzel lassan lépnek 
olyan reakcióba, amely más anyagokat 
eredményez,

a) a keverékben lévő anyagok a légköri 
gázokkal, különösen az oxigénnel, a szén-
dioxiddal, vagy a vízgőzzel lassan lépnek 
olyan reakcióba, amely más, nem 
veszélyes anyagokat eredményez,

b) a keverékben lévő anyagok a keverék 
további anyagaival nagyon lassan lépnek 
olyan reakcióba, amely más anyagokat 
eredményez,

b) a keverékben lévő anyagok a keverék 
további anyagaival nagyon lassan lépnek 
olyan reakcióba, amely más, nem 
veszélyes anyagokat eredményez,

Or. en

Indokolás

A veszélyes anyagok képződésének lehetőségét fel kell tüntetni a címkén.
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Módosítás: 84
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
15. cikk – (1) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Figyelembe véve a (3) bekezdést is, ha 
valószínűsíthető, hogy az anyag vagy 
keverék szállítója tudomást szerzett olyan 
új tudományos vagy műszaki ismeretekről, 
melyek ellenőrzötten megfelelőek és 
megbízhatóak az e fejezet szerinti 
értékeléshez, és amelyek indokolják az 
anyag vagy keverék besorolásának 
megváltoztatását, akkor az anyag vagy 
keverék szállítója elvégzi az információ 
újbóli értékelését e fejezet rendelkezései 
szerint.

(1) Figyelembe véve a (3) bekezdést is, ha 
az anyag vagy keverék szállítója tudomást 
szerzett olyan új tudományos vagy műszaki 
ismeretekről, melyek ellenőrzötten 
megfelelőek és megbízhatóak az e fejezet 
szerinti értékeléshez, és amelyek 
indokolják az anyag vagy keverék 
besorolásának megváltoztatását, akkor az 
anyag vagy keverék szállítója elvégzi az 
információ újbóli értékelését e fejezet 
rendelkezései szerint.

Or. en

Indokolás

Megvalósíthatóság.

Módosítás: 85
Johannes Blokland

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
15. cikk – (1) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Figyelembe véve a (3) bekezdést is, ha 
valószínűsíthető, hogy az anyag vagy 
keverék szállítója tudomást szerzett olyan 
új tudományos vagy műszaki ismeretekről, 
melyek ellenőrzötten megfelelőek és 
megbízhatóak az e fejezet szerinti 
értékeléshez, és amelyek indokolják az 
anyag vagy keverék besorolásának 
megváltoztatását, akkor az anyag vagy 

(1) Figyelembe véve a (3) bekezdést is, ha 
az anyag vagy keverék szállítója tudomást 
szerzett olyan új tudományos vagy műszaki 
ismeretekről, melyek ellenőrzötten 
megfelelőek és megbízhatóak az e fejezet 
szerinti értékeléshez, és amelyek 
indokolják az anyag vagy keverék 
besorolásának megváltoztatását, akkor az 
anyag vagy keverék szállítója elvégzi az 
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keverék szállítója elvégzi az információ 
újbóli értékelését e fejezet rendelkezései 
szerint.

információ újbóli értékelését e fejezet 
rendelkezései szerint.

Or. en

Indokolás

A jobb alkalmazhatóság biztosítása érdekében.

Módosítás: 86
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
17. cikk – (1) bekezdés - d)–h) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) adott esetben a 19. cikk szerinti, 
veszélyt jelző piktogramok,

d) a 19. cikk szerinti, veszélyt jelző 
piktogramok,

e) adott esetben a 20. cikk szerinti 
figyelmeztetések,

e) a 20. cikk szerinti figyelmeztetések,

f) adott esetben a 21. cikk szerinti 
figyelmeztető mondatok,

f) a 21. cikk szerinti figyelmeztető 
mondatok,

g) adott esetben a 22. cikk szerinti, az 
óvintézkedésre vonatkozó mondatok,

g) a 22. cikk szerinti, az óvintézkedésre 
vonatkozó mondatok,

h) adott esetben a 27. cikk szerinti 
kiegészítő információs mező.

h) a 27. cikk szerinti kiegészítő 
információs mező.

Or. en

Indokolás

A besorolásnak mindig a megfelelő cikk szerint kell történnie, és nem csupán „adott esetben”.
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Módosítás: 87
Gyula Hegyi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
18. cikk – (2) bekezdés – második albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a IUPAC-nevezéktanban szereplő név 
meghaladja a 100 karaktert, közhasználatú 
név is használható, feltéve, hogy a 41. cikk 
szerinti bejelentés tartalmazza mind a 
IUPAC-nevezéktanban szereplő nevet, 
mind az alkalmazott közhasználatú nevet.

Amennyiben létezik közhasználatú név, 
azt is fel kell tüntetni. Ha a IUPAC-
nevezéktanban szereplő név meghaladja a 
100 karaktert, közhasználatú név is 
használható, feltéve, hogy a 41. cikk 
szerinti bejelentés tartalmazza mind a 
IUPAC-nevezéktanban szereplő nevet, 
mind az alkalmazott közhasználatú nevet.

Or. en

Indokolás

Sok vegyi anyagnak van közhasználatú neve, amely az IUPAC-névnél jóval szélesebb körben 
ismert, ezért a meglevő közhasználatú nevet is fel kell tüntetni.

Módosítás: 88
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
18. cikk – (3) bekezdés - b) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a keverékben lévő valamennyi olyan 
anyag megnevezése, amely hozzájárul akut 
toxicitáshoz, bőrmaráshoz vagy súlyos 
szemkárosodáshoz, csírasejt-
mutagenitáshoz, rákkeltő hatáshoz, 
reprodukciós toxicitáshoz, légúti 
allergiához vagy bőrallergiához, vagy 
célszervi toxicitáshoz (STOT).

b) a keverékben lévő valamennyi olyan 
anyag megnevezése, amely hozzájárul a 
keverék besorolásához az akut toxicitás, 
bőrmarás vagy súlyos szemkárosodás, 
csírasejt-mutagenitás, rákkeltő hatás, 
reprodukciós toxicitás, légúti allergia vagy 
bőrallergia, vagy célszervi toxicitás
(STOT) tekintetében.

Or. en
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Indokolás

Az egyértelműség érdekében – összhang a 18. cikk (3) bekezdése utolsó albekezdésének 
szövegével.

Módosítás: 89
Gyula Hegyi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
18. cikk - (3) bekezdés - b) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a keverékben lévő valamennyi olyan 
anyag megnevezése, amely hozzájárul akut 
toxicitáshoz, bőrmaráshoz vagy súlyos 
szemkárosodáshoz, csírasejt-
mutagenitáshoz, rákkeltő hatáshoz, 
reprodukciós toxicitáshoz, légúti 
allergiához vagy bőrallergiához, vagy 
célszervi toxicitáshoz (STOT).

b) a keverékben lévő valamennyi olyan 
anyag megnevezése, amely hozzájárul akut 
toxicitáshoz, bőrmaráshoz vagy súlyos 
szemkárosodáshoz, csírasejt-
mutagenitáshoz, rákkeltő hatáshoz, 
reprodukciós toxicitáshoz, légúti 
allergiához vagy bőrallergiához, vagy 
célszervi toxicitáshoz (STOT), vagy 
igazoltan endokrin zavarokat okoznak.

Or. en

Indokolás

Az endokrin zavarokat okozó vegyi anyagok címkézése – amennyiben az adatok rendelkezésre 
állnak – alapvető fontosságú a fogyasztók számára.

Módosítás: 90
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
19. cikk – (3) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az egyes besorolásokra vonatkozó, 
veszélyt jelző piktogramokat az I. 
melléklet 2., 3. és 4. részében szereplő, az 
egyes veszélyességi osztályokhoz 
használandó címkeelemeket tartalmazó 

(3) Az egyes besorolásokra vonatkozó, 
veszélyt jelző piktogramokat az I. 
mellékletben szereplő, az egyes 
veszélyességi osztályokhoz használandó 
címkeelemeket tartalmazó táblázatok 
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táblázatok határozzák meg. határozzák meg.

Or. en

Indokolás

Lehetővé kell tenni, hogy bármely veszélyt jelző piktogramot az I. mellékletben szereplő 
bármely veszélyességi osztályra alkalmazzák, ne csak a 2-4. részben szereplőkre.

Módosítás: 91
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
19. cikk - (3) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az egyes besorolásokra vonatkozó, 
veszélyt jelző piktogramokat az I. 
melléklet 2., 3. és 4. részében szereplő, az 
egyes veszélyességi osztályokhoz 
használandó címkeelemeket tartalmazó 
táblázatok határozzák meg.

(3) Az egyes besorolásokra vonatkozó, 
veszélyt jelző piktogramokat az I. 
mellékletben szereplő, az egyes 
veszélyességi osztályokhoz használandó 
címkeelemeket tartalmazó táblázatok 
határozzák meg.

Or. en

Indokolás

Lehetővé kell tenni, hogy bármely veszélyt jelző piktogramot az I. mellékletben szereplő 
bármely veszélyességi osztályra alkalmazzák, ne csak a 2-4. részben szereplőkre.

Módosítás: 92
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
19. cikk - (3) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az egyes besorolásokra vonatkozó, 
veszélyt jelző piktogramokat az I. 

(3) Az egyes besorolásokra vonatkozó, 
veszélyt jelző piktogramokat az I. 



AM\710142HU.doc 35/94 PE402.685v01-00

Külső fordítás

HU

melléklet 2., 3. és 4. részében szereplő, az 
egyes veszélyességi osztályokhoz 
használandó címkeelemeket tartalmazó 
táblázatok határozzák meg.

mellékletben szereplő, az egyes 
veszélyességi osztályokhoz használandó 
címkeelemeket tartalmazó táblázatok 
határozzák meg.

Or. en

Indokolás

Az ugyanezen szerző által az I. melléklet 5. részére vonatkozóan beterjesztett módosítás 
logikáját követi. Azzal, hogy az I. melléklet részeit nem határozzák meg, nincs kizárva annak 
lehetősége, hogy a piktogramokat további EU-s veszélyességi osztályokra alkalmazzák.

Módosítás: 93
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
21. cikk – (1) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A címke tartalmazza a veszélyes anyag 
vagy keverék által jelentett veszély 
természetét leíró figyelmeztető mondatot, 
beleértve adott esetben a veszély mértékét 
is.

(1) A címke tartalmazza a veszélyes anyag 
vagy keverék által jelentett veszély 
természetét leíró figyelmeztető mondatot, 
beleértve adott esetben a veszély mértékét 
is.

Or. en

Indokolás

Nem lehet kérdés, hogy adott esetben helyénvaló-e a veszély mértékét feltüntetni. Azt fel kell
tüntetni, ha megkülönböztetés tehető a veszély mértékét illetően.
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Módosítás: 94
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
23. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy anyag vagy keverék besorolása az 
I. melléklet 5. rész szerint történik, akkor a 
következők alkalmazandók:

Ha egy anyag vagy keverék besorolása az 
I. melléklet 5. rész szerint történik, akkor a 
címkeelemeket a kiegészítő információs 
mezőben kell elhelyezni a 27. cikkben 
említettek szerint.

a) veszélyt jelző piktogramot nem kell 
feltüntetni a címkén,

b) a figyelmeztetéseket, figyelmeztető 
mondatokat és az óvintézkedésre 
vonatkozó mondatokat a kiegészítő 
információs mezőben kell elhelyezni a 27. 
cikkben említettek szerint.

Or. en

Indokolás

Lehetővé kell tenni, hogy a veszélyt jelző piktogramokat az I. melléklet 5. részével 
összhangban besorolt anyagok vagy keverékek címkéjén is használják.

Módosítás: 95
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
23. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy anyag vagy keverék besorolása az 
I. melléklet 5. rész szerint történik, akkor a 
következők alkalmazandók:

Ha egy anyag vagy keverék besorolása az 
I. melléklet 5. rész szerint történik, akkor a 
címkeelemeket a kiegészítő információs 
mezőben kell elhelyezni a 27. cikkben 
említettek szerint.

a) veszélyt jelző piktogramot nem kell 
feltüntetni a címkén,
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b) a figyelmeztetéseket, figyelmeztető 
mondatokat és az óvintézkedésre 
vonatkozó mondatokat a kiegészítő 
információs mezőben kell elhelyezni a 27. 
cikkben említettek szerint.

Or. en

Indokolás

Lehetővé kell tenni, hogy a veszélyt jelző piktogramokat az I. melléklet 5. részével 
összhangban besorolt anyagok vagy keverékek címkéjén is használják.

Módosítás: 96
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
23. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy anyag vagy keverék besorolása az 
I. melléklet 5. rész szerint történik, akkor a 
következők alkalmazandók:

Ha egy anyag vagy keverék besorolása az 
I. melléklet 5. rész szerint történik, akkor a 
címkeelemeket a kiegészítő információs 
mezőben kell elhelyezni a 27. cikkben 
említettek szerint.

a) veszélyt jelző piktogramot nem kell 
feltüntetni a címkén,

b) a figyelmeztetéseket, figyelmeztető 
mondatokat és az óvintézkedésre 
vonatkozó mondatokat a kiegészítő 
információs mezőben kell elhelyezni a 27. 
cikkben említettek szerint.

Or. en
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Módosítás: 97
Anne Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
23. cikk - b) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a figyelmeztetéseket, figyelmeztető 
mondatokat és az óvintézkedésre 
vonatkozó mondatokat a kiegészítő 
információs mezőben kell elhelyezni a 27. 
cikkben említettek szerint.

b) a címkeelemeket a címkén a kiegészítő 
információs mezőben kell elhelyezni a 27. 
cikkben említettek szerint.

Or. fr

Indokolás

A vegyi anyagokkal kapcsolatos új európai politika következetessége érdekében alapvető 
fontosságú, hogy az egyes politikai eszközökben a kiemelten aggodalomra okot adó 
anyagokra (SVHC-k) fordított figyelem mértéke kölcsönösen összeegyeztethető legyen. Ezt 
szem előtt tartva a címkézési követelmények bevezetésének azt is lehetővé kell tennie, hogy:
i. javítsák az EU kockázatcsökkentő stratégiáját a perzisztens, bioakkumulatív és toxikus 
(PBT) és a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagok tekintetében;
ii. egységes és megfelelő mennyiségű információt biztosítsanak az említett SVHC-k által 
előidézett veszély mértékéről, és
iii. fokozzák a vegyipari termékek besorolási és címkézési rendszerének hitelességét.

Módosítás: 98
Gyula Hegyi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
26. cikk – (1) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az anyag vagy a keverék szállítója 
kérheti az Ügynökségtől, hogy az anyagra 
termékazonosítóként a legfontosabb 
funkcionális kémiai csoportokat 
megnevező névvel vagy közhasználatú 
névvel hivatkozhasson, ha bizonyítani 
tudja, hogy az anyag kémiai 
azonosítójának megadása a címkén üzleti 
titkait – különösen szellemi tulajdonhoz 

(1) Az anyag vagy a keverék szállítója 
kérheti az Ügynökségtől, hogy az anyagra 
termékazonosítóként a legfontosabb 
funkcionális kémiai csoportokat 
megnevező névvel vagy közhasználatú 
névvel hivatkozhasson, ha bizonyítani 
tudja, hogy a nem veszélyes anyag vagy 
nem veszélyes keverék kémiai 
azonosítójának megadása a címkén üzleti 
titkait – különösen szellemi tulajdonhoz 
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fűződő jogát – veszélyezteti. fűződő jogát – veszélyezteti.

Or. en

Indokolás

A veszélyes anyagokra nem vonatkozhat a címkézés enyhítése. Az üzleti kockázat a kivétel 
okaként kizárólag a nem veszélyes anyagok esetében használható.

Módosítás: 99
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
26. cikk – (1a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 
1907/2006/EK rendelet 57. cikkében 
említett kritériumoknak megfelelőként 
azonosított anyagokra.

Or. en

Indokolás

Nem szabad lehetővé tenni, hogy egy kiemelten aggodalomra okot adó – például rákkeltő, 
mutagén vagy reprotoxikus – anyag nevét üzleti titokra hivatkozva ne tüntessék fel.

Módosítás: 100
Gyula Hegyi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
26. cikk – (3) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Ügynökség további tájékoztatást 
kérhet a kérelmet benyújtó szállítótól, ha az 
ilyen információ szükséges a döntés 
meghozatalához. Az Ügynökség a kérelmet 

(3) Az Ügynökség további tájékoztatást 
kérhet a kérelmet benyújtó szállítótól, ha az 
ilyen információ szükséges a döntés 
meghozatalához. Az Ügynökség a kérelmet 
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benyújtó személyt a kérelem vagy a kért 
pótlólagos információk beérkezésétől 
számított hat héten belül értesíti a 
döntéséről. Ha az Ügynökség a megadott 
időn belül nem hoz döntést, a kérelmezett 
név használata engedélyezettnek 
tekintendő.

benyújtó személyt a kérelem vagy a kért 
pótlólagos információk beérkezésétől 
számított hat héten belül értesíti a 
döntéséről.

Or. en

Indokolás

A Bizottság késlekedése nem veszélyeztetheti a polgárok egészségét.

Módosítás: 101
Johannes Blokland

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
26. cikk – (3a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ha az Ügynökség a kérelmet nem 
fogadja el, legalább négy héttel az 
információ bármilyen szándékolt 
közzététele előtt tájékoztatja a gyártót vagy 
az importőrt. A kérelem elutasítására 
vonatkozó döntés ellen az 1907/2006/EK 
rendelet 92. és 93. cikkével összhangban 
lehet fellebbezni. Ez a fellebbezés 
felfüggesztő hatályú, és az adatokat nem 
teszik közzé.

Or. en

Indokolás

A cél a fellebbezés jogának biztosítása a gyártók és importőrök számára.
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Módosítás: 102
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
26. cikk – (3a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ha az Ügynökség a kérelmet nem 
fogadja el, legalább négy héttel az 
információ bármilyen szándékolt 
közzététele előtt tájékoztatja a gyártót vagy 
az importőrt. A kérelem elutasítására 
vonatkozó döntés ellen az 1907/2006/EK 
rendelet 92. és 93. cikkével összhangban 
lehet fellebbezni. Ez a fellebbezés 
felfüggesztő hatályú, és az adatokat nem 
teszik közzé.

Or. en

Indokolás

A fellebbezés joga; az üzleti titok védelme.

Módosítás: 103
Gyula Hegyi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
27. cikk – (3) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A szállító az 1. és 2. szakaszban 
említettektől eltérő kiegészítő 
információkat adhat meg a címke 
kiegészítő információs mezőjében, feltéve, 
hogy az ilyen kiegészítő információ nem 
nehezíti meg a 17. cikk (1) bekezdésének 
a)–g) pontjában említett címkeelemek 
azonosítását, és hogy további részletes 
adatokat tartalmaz, továbbá nem mond 
ellent az ezen elemekben meghatározott 
információknak, vagy nem ébreszt kétséget 

(3) A szállító az 1. és 2. szakaszban 
említettektől eltérő kiegészítő 
információkat adhat meg a címke 
kiegészítő információs mezőjében, feltéve, 
hogy az ilyen kiegészítő információ nem 
nehezíti meg a 17. cikk (1) bekezdésének 
a)–g) pontjában említett címkeelemek 
azonosítását, és hogy további részletes 
adatokat tartalmaz, továbbá nem mond 
ellent az ezen elemekben meghatározott 
információknak, vagy nem ébreszt kétséget 
azok hitelességével kapcsolatban. Bármely 
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azok hitelességével kapcsolatban. félrevezető információ, illetve valótlan 
egészségi vagy környezeti hatásokra 
vonatkozó kiegészítő információ tilos.

Or. en

Indokolás

Mindenfajta valótlan vagy félrevezető kiegészítő információt meg kell akadályozni.

Módosítás: 104
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
30. cikk – (2) bekezdés – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az anyagot vagy keveréket a 
lakosságnak árusítják, a címkén adott 
esetben fel kell tüntetni az anyag vagy 
keverék hulladékként való elhelyezéséről 
szóló, óvintézkedésre vonatkozó mondatot.

(2) Ha az anyagot vagy keveréket a 
lakosságnak árusítják, a címkén fel kell 
tüntetni az anyag vagy keverék 
hulladékként való elhelyezéséről szóló, 
óvintézkedésre vonatkozó mondatot.

Or. en

Indokolás

Nem lehet kérdés, hogy adott esetben helyénvaló-e az óvintézkedésre vonatkozó mondatokat 
feltüntetni; ezt minden esetben meg kell tenni.

Módosítás: 105
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
31. cikk – (1) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A legfeljebb 125 ml anyagot 
tartalmazó csomagolás esetében a 
figyelmeztető mondatokat és 

törölve
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óvintézkedésre vonatkozó mondatokat 
nem kell feltüntetni a címkén, ha az 
anyag vagy keverék besorolása:

a) 2. kategóriájú tűzveszélyes gáz,

b) 2. vagy 3. kategóriájú tűzveszélyes 
folyadék,
c) 1. vagy 2. kategóriájú tűzveszélyes 
szilárd anyag,

d) Anyagok, amelyek vízzel érintkezve 2. 
vagy 3. kategóriájú tűzveszélyes gázokat 
bocsátanak ki,

e) 2. vagy 3. kategóriájú oxidáló folyadék,

f) 2. vagy 3. kategóriájú oxidáló szilárd 
anyag,

g) 4. kategóriájú akut toxicitású, ha az 
anyagot vagy keveréket nem lakossági 
használatra szánják,

h) 2. kategóriájú bőrirritáló,

i) 2. kategóriájú, szemirritáló,

j) 1. kategóriájú akut vízi toxicitású,

k) 1., 2., 3. és 4. kategóriájú krónikus vízi 
toxicitású.

Or. en

Indokolás

Ha a figyelmeztetésre és óvintézkedésre vonatkozó mondatok a legfeljebb 125 ml anyagot 
tartalmazó csomagolású, 1. kategóriába sorolt anyagokra vagy keverékekre alkalmazhatók, 
akkor az ennél enyhébb kategóriákba sorolt anyagokra és keverékekre is alkalmazhatónak 
kell lenniük.
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Módosítás: 106
Gyula Hegyi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
31. cikk – (1) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A legfeljebb 125 ml anyagot tartalmazó 
csomagolás esetében a figyelmeztető 
mondatokat és óvintézkedésre vonatkozó 
mondatokat nem kell feltüntetni a címkén, 
ha az anyag vagy keverék besorolása:

(1) A legfeljebb 100 ml anyagot tartalmazó 
csomagolás esetében a figyelmeztető 
mondatokat és óvintézkedésre vonatkozó 
mondatokat nem kell feltüntetni a címkén, 
ha az anyag vagy keverék besorolása:

a) 2. kategóriájú tűzveszélyes gáz, a) 2. kategóriájú tűzveszélyes gáz,

b) 2. vagy 3. kategóriájú tűzveszélyes 
folyadék,

b) 2. vagy 3. kategóriájú tűzveszélyes 
folyadék,

c) 1. vagy 2. kategóriájú tűzveszélyes 
szilárd anyag,

c) 2. kategóriájú tűzveszélyes szilárd 
anyag,

d) Anyagok, amelyek vízzel érintkezve 2. 
vagy 3. kategóriájú tűzveszélyes gázokat 
bocsátanak ki,

d) Anyagok, amelyek vízzel érintkezve 2. 
vagy 3. kategóriájú tűzveszélyes gázokat 
bocsátanak ki,

e) 2. vagy 3. kategóriájú oxidáló folyadék, e) 2. vagy 3. kategóriájú oxidáló folyadék,

f) 2. vagy 3. kategóriájú oxidáló szilárd 
anyag,

f) 2. vagy 3. kategóriájú oxidáló szilárd 
anyag,

g) 4. kategóriájú akut toxicitású, ha az 
anyagot vagy keveréket nem lakossági 
használatra szánják,

g) 4. kategóriájú akut toxicitású, ha az 
anyagot vagy keveréket nem lakossági 
használatra szánják,

h) 2. kategóriájú bőrirritáló, h) 2. kategóriájú bőrirritáló,

i) 2. kategóriájú, szemirritáló, i) 2. kategóriájú, szemirritáló,

j) 1. kategóriájú akut vízi toxicitású,

k) 1., 2., 3. és 4. kategóriájú krónikus vízi 
toxicitású.

k) 1., 2., 3. és 4. kategóriájú krónikus vízi 
toxicitású.

Or. en
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Indokolás

A küszöbértéket az emberi egészség és a környezet védelme érdekében 100 ml-re kell 
csökkenteni. Az 1. kategóriájú tűzveszélyes szilárd anyagok baleseteket okozhatnak, míg az 1. 
kategóriájú akut vízi toxicitású vegyi anyagok nagy veszélyt jelentenek a környezetre, ezért e 
kategóriák nem élvezhetnek mentességet.

Módosítás: 107
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
31. cikk – (1) bekezdés - k) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) 1., 2., 3. és 4. kategóriájú krónikus vízi 
toxicitású.

k) 1. és 2. kategóriájú krónikus vízi 
toxicitású.

Or. en

Indokolás

A 3. és 4. kategóriájú krónikus vízi toxicitáshoz nem kapcsolódik veszélyt jelző piktogram; 
amennyiben a figyelmeztető mondatot elhagyják a csomagolásról, a felhasználók nem 
lennének tisztában e meghatározott veszéllyel. A javasolt módosítás a veszélyes 
készítményekről szóló irányelvben az R10 vagy R52/53 kategóriába sorolt keverékekre, azaz a 
veszélyt jelző szimbólumhoz nem társított besorolásokra alkalmazott jelenlegi gyakorlatot 
tükrözi.

Módosítás: 108
Johannes Blokland

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
31. cikk – (1) bekezdés - k) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) 1., 2., 3. és 4. kategóriájú krónikus vízi 
toxicitású.

k) 1. és 2. kategóriájú krónikus vízi 
toxicitású.

Or. en
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Indokolás

A 3. és 4. kategóriájú krónikus vízi toxicitáshoz nem kapcsolódik veszélyt jelző piktogram; 
amennyiben a figyelmeztető mondatot elhagyják a csomagolásról, a felhasználók nem 
lennének tisztában e meghatározott veszéllyel. A javasolt módosítás a veszélyes 
készítményekről szóló irányelvben az R10 vagy R52/53 kategóriába sorolt keverékekre, azaz a 
veszélyt jelző szimbólumhoz nem társított besorolásokra alkalmazott jelenlegi gyakorlatot 
tükrözi. A módosítás az e bekezdésre vonatkozóan ugyanezen szerző által beterjesztett másik 
módosításhoz kapcsolódik.

Módosítás: 109
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
31. cikk – (1a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A legfeljebb 125 ml anyagot 
tartalmazó csomagolás esetében az 
óvintézkedésre vonatkozó mondatokat
nem kell feltüntetni a címkén, ha az 
anyag vagy keverék besorolása 3. és 4. 
kategóriájú krónikus vízi toxicitású.

Or. en

Indokolás

A 3. és 4. kategóriájú krónikus vízi toxicitáshoz nem kapcsolódik veszélyt jelző piktogram; 
amennyiben a figyelmeztető mondatot elhagyják a csomagolásról, a felhasználók nem 
lennének tisztában e meghatározott veszéllyel. A javasolt módosítás a veszélyes 
készítményekről szóló irányelvben az R10 vagy R52/53 kategóriába sorolt keverékekre, azaz a 
veszélyt jelző szimbólumhoz nem társított besorolásokra alkalmazott jelenlegi gyakorlatot 
tükrözi.
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Módosítás: 110
Johannes Blokland

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
31. cikk – (1a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A legfeljebb 125 ml anyagot 
tartalmazó csomagolás esetében az 
óvintézkedésre vonatkozó mondatokat 
nem kell feltüntetni a címkén, ha az 
anyag vagy keverék besorolása 3. és 4. 
kategóriájú krónikus vízi toxicitású.

Or. en

Indokolás

A 3. és 4. kategóriájú krónikus vízi toxicitáshoz nem kapcsolódik veszélyt jelző piktogram; 
amennyiben a figyelmeztető mondatot elhagyják a csomagolásról, a felhasználók nem 
lennének tisztában e meghatározott veszéllyel. A javasolt módosítás a veszélyes 
készítményekről szóló irányelvben az R10 vagy R52/53 kategóriába sorolt keverékekre, azaz a 
veszélyt jelző szimbólumhoz nem társított besorolásokra alkalmazott jelenlegi gyakorlatot 
tükrözi.

Módosítás: 111
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
31. cikk – (2) bekezdés - a) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ha a csomagolás vagy túlságosan kicsi, 
vagy más módon alkalmatlan a címkézésre, 
a címkeelemek használatának feltételei,

a) ha a csomagolás vagy túlságosan kicsi, 
vagy más módon alkalmatlan a címkézésre, 
a címkeelemek használatának feltételei a 
csomagoláshoz mellékelt különálló lapon,

Or. en

Indokolás

Annak tisztázása, hogy a címkeelemeket külön lapon kell feltüntetni, ha azok magán a címkén 
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nem helyezhetők el.

Módosítás: 112
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
31. cikk – (2) bekezdés - b) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ha a csomagolás nem 125 ml olyan 
anyagot vagy keveréket tartalmaz, amely 
nem jelent veszélyt az azzal dolgozókra, az 
emberi egészségre, vagy a környezetre, a 
mennyiségek vagy a címkézési 
követelmények alóli megfelelő kivételek a 
következő besorolású anyagok vagy 
keverékek esetén:

törölve

i. tűzveszélyes gázok,

ii. oxidáló gázok,

iii. tűzveszélyes folyadékok,

iv. tűzveszélyes szilárd anyagok,

v. vízzel való érintkezés esetén tűzveszélyes 
gázokat kibocsátó anyagok,

vi. oxidáló folyadékok,

vii. oxidáló szilárd anyagok,

viii. 4. kategóriájú akut toxicitású,

ix. 2. kategóriájú bőrirritáló,

x. 2. kategóriájú szemirritáló,

xi. környezetre veszélyes.

Or. en



AM\710142HU.doc 49/94 PE402.685v01-00

Külső fordítás

HU

Indokolás

A címkézést az adott anyag vagy keverék lényegi tulajdonságai, és nem a kockázatai alapján 
kell elvégezni. Emellett a csomagolásban található mennyiségtől függetlenül kell történnie.

Módosítás: 113
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
31. cikk – (2) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság kérésére az Ügynökség 
elkészíti a 17. és 34. cikkben előírt 
címkézési kötelezettségek alóli kivételek 
tervezetét és azt benyújtja a Bizottságnak,
a következők szerint:

(2) A Bizottság kérésére az Ügynökség 
elkészíti a 17. és 34. cikkben előírt
címkézési kötelezettségek alóli kivételek 
tervezetét és azt benyújtja a Bizottságnak, 
ha a csomagolás nem 125 ml olyan anyagot 
vagy keveréket tartalmaz, amely nem jelent 
veszélyt az azzal dolgozókra, az emberi 
egészségre, vagy a környezetre, a 
mennyiségek vagy a címkézési 
követelmények alóli megfelelő kivételek a 
következő besorolású anyagok vagy 
keverékek esetén:

a) ha a csomagolás vagy túlságosan kicsi, 
vagy más módon alkalmatlan a 
címkézésre, a címkeelemek használatának 
feltételei,

b) ha a csomagolás nem 125 ml olyan 
anyagot vagy keveréket tartalmaz, amely 
nem jelent veszélyt az azzal dolgozókra, az 
emberi egészségre, vagy a környezetre, a 
mennyiségek vagy a címkézési 
követelmények alóli megfelelő kivételek a 
következő besorolású anyagok vagy 
keverékek esetén:

i. tűzveszélyes gázok,
ii. oxidáló gázok,
iii. tűzveszélyes folyadékok,
iv. tűzveszélyes szilárd anyagok,
v. vízzel való érintkezés esetén 
tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok,

(ii. tűzveszélyes gázok,
ii. oxidáló gázok,
iii. tűzveszélyes folyadékok,
iv. tűzveszélyes szilárd anyagok,
v. vízzel való érintkezés esetén 
tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok,
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vi. oxidáló folyadékok,
vii. oxidáló szilárd anyagok,
viii. 4. kategóriájú akut toxicitású,
ix. 2. kategóriájú bőrirritáló,
x. 2. kategóriájú szemirritáló,
xi. környezetre veszélyes.

vi. oxidáló folyadékok,
vii. oxidáló szilárd anyagok,
viii. 4. kategóriájú akut toxicitású,
ix. 2. kategóriájú bőrirritáló,
x. 2. kategóriájú szemirritáló,
xi. környezetre veszélyes.

(2a) Ha a csomagolás szokatlan formájú 
vagy olyan kicsi, hogy technikailag nem 
megoldható a címke felhelyezése, a 
figyelmeztető címkézési információt 
valamilyen más megfelelő módon kell 
biztosítani, pl. ráköthető cédulákkal. 
Amennyiben megoldható, a veszéllyel 
kapcsolatos teljes körű címkézést a 
csomagolás legalább egy rétegén el kell 
helyezni.

Or. en

Indokolás

A javasolt uniós GHS-rendelet a mainál több címkeelemet eredményez. Ezért előfordulhat, 
hogy lehetetlen teljesíteni a 34. cikk követelményeit abban az esetben, ha a csomag túl kicsi 
vagy más okból alkalmatlan az előírt címke felhelyezésére. Ezt a kérdést a Bizottság elismeri, 
de csak potenciális jövőbeli követelményként foglalkozik vele. A javasolt szöveg összhangban 
áll azzal a szövegtervezettel, amelynek felülvizsgálatát a vegyi anyagok besorolásának és 
címkézésének globálisan harmonizált rendszerével foglalkozó szakértői ENSZ-albizottságnak 
(SCEGHS) a kis méretű csomagok címkézésével foglalkozó ülésközi csoportja jelenleg végzi.

Módosítás: 114
Gyula Hegyi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
31. cikk- (2) bekezdés - b) pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ha a csomagolás nem 125 ml olyan 
anyagot vagy keveréket tartalmaz, amely 
nem jelent veszélyt az azzal dolgozókra, az 
emberi egészségre, vagy a környezetre, a 
mennyiségek vagy a címkézési 
követelmények alóli megfelelő kivételek a 
következő besorolású anyagok vagy 

b) ha a csomagolás nem 100 ml olyan 
anyagot vagy keveréket tartalmaz, amely 
nem jelent veszélyt az azzal dolgozókra, az 
emberi egészségre, vagy a környezetre, a 
mennyiségek vagy a címkézési 
követelmények alóli megfelelő kivételek a 
következő besorolású anyagok vagy 
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keverékek esetén: keverékek esetén:

Or. en

Indokolás

A küszöbértéket az emberi egészség és a környezet védelme érdekében 100 ml-re kell 
csökkenteni.

Módosítás: 115
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
32. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A lakosságnak szánt olyan csomagolás, 
amelyen fizikailag lehetetlen címkét 
elhelyezni a 34. cikknek megfelelően, 
mentesül a címkézési kötelezettség alól, 
feltéve, hogy az ilyen csomagoláshoz 
pontos és egyértelmű használati utasítást 
mellékelnek, többek között adott esetben a 
hulladékként való elhelyezésre vonatkozó 
utasításokat, és feltéve, hogy az I. 
mellékletben szereplő alábbi veszélyességi 
osztályokba és kategóriákba besorolt 
anyagot vagy keveréket tartalmaz:

A lakosságnak szánt olyan csomagolás, 
amelyen fizikailag lehetetlen címkét 
elhelyezni a 34. cikknek megfelelően, 
mentesül a címkézési kötelezettség alól, 
feltéve, hogy az ilyen csomagoláshoz a 
címkézési információt tartalmazó külön 
adatlapot, valamint pontos és egyértelmű 
használati utasítást mellékelnek, többek 
között – amennyiben az lényeges – a 
hulladékként való elhelyezésre vonatkozó 
utasításokat:

a) 3.1. szakasz, akut toxicitás, 1., 2. vagy 
3. kategória,

b) 3.2. szakasz, bőrmarás, 1. kategória,

c) 3.8. szakasz, célszervi toxicitás (STOT) 
– egyszeri expozíció, 1. kategória,

d) 3.9. szakasz, célszervi toxicitás (STOT) 
– ismétlődő expozíció, 1. kategória.

Or. en
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Indokolás

Amennyiben a címke nem helyezhető el a csomagoláson, a címkézési információt külön 
adatlapon kell közölni. Nem lehet kérdés, hogy adott esetben helyénvaló-e az 
ártalmatlanításra vonatkozó útmutatás szerepeltetése, hanem azt kell meghatározni, hogy az 
ilyen információ szerepeltetése lényeges-e vagy sem. Nehezen érthető, miért kellene ennek a 
mentességnek bizonyos 1. kategóriájú veszélyességi osztályokra vonatkoznia, míg más 
veszélyességi osztályokra vagy alacsonyabb kategóriákra nem.

Módosítás: 116
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
32. cikk – (1a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A lakossági felhasználásra szánt és a 
2.16. veszélyességi osztályra vonatkozó 
kritériumokat teljesítő anyagok és 
keverékek csomagolása mentesül a 
veszélyességével kapcsolatos címke 
viselésének kötelezettsége alól, feltéve, 
hogy amennyiben külső és belső 
csomagolást is alkalmaznak, a külső 
csomagoláson szerepel a 3922/91/EGK 
rendeletben, a 94/55/EK irányelvben, a 
96/49/EK irányelvben vagy a 2002/59/EK 
irányelvben a veszélyes áruk szállítására 
vonatkozóan előírt szabályoknak 
megfelelő piktogram.

Or. en

Indokolás

A „fémekre korrozív hatású” osztály a szállítás szempontjából lényegtelen – a 2.16. 
veszélyességi osztály új követelmény, amely nem szerepel a veszélyes anyagokról/veszélyes 
készítményekről szóló irányelvben, csak a szállításra vonatkozó szabályozásban. Ez a 
tulajdonság kizárólag nagy mennyiségek szállítása és tárolása szempontjából lényeges, azaz 
az egyedi fogyasztói kiszerelések esetében nem. Ehhez a veszélyességi osztályhoz korrozív 
piktogramot rendeltek – a szimbólum használata azt eredményezi, hogy a fogyasztók 
összetévesztik azt a bőrmarással és a súlyos szemkárosodással.
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Módosítás: 117
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
32. cikk – (1b) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A környezetre veszélyesként 
osztályozott bizonyos keverékek esetében 
az 53. cikkben említett eljárással 
összhangban felmentés adható a 
környezetre veszélyes címkézésre
vonatkozó bizonyos rendelkezések alól, 
vagy különös rendelkezések határozhatók 
meg a környezetre veszélyes címkézéssel 
kapcsolatban, amennyiben a környezeti 
terhelés bizonyíthatóan csökkenne. E 
mentességeket, illetve különös előírásokat 
a II. melléklet 2. része határozza meg.

Or. en

Indokolás

Összhangban a veszélyes készítményekről szóló irányelv jelenlegi szövegével – 10. cikk (3) 
bekezdés.

Módosítás: 118
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
33. cikk – (1) és (2) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az anyag vagy keverék szállítója az anyag 
vagy keverék besorolásának és 
címkézésének bármilyen változását 
követően késedelem nélkül aktualizálja a 
címkét.

Az anyag vagy keverék szállítója az anyag 
vagy keverék besorolásának és 
címkézésének bármilyen változását 
követően minden megfelelő intézkedést 
megtesz annak érdekében, hogy a címkét 
késedelem nélkül és minden esetben 
legkésőbb tizenkét hónappal a besorolás 
megváltozása után aktualizálja.
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A 24. cikkben említett keverék szállítója az 
anyag besorolásának és a keverék 
címkézésének bármilyen változását 
követően késedelem nélkül aktualizálja a 
címkét.

Or. en

Indokolás

Az anyagok és keverékek besorolásában beálló bármely változás a címke késedelem nélküli 
aktualizálásához kell, hogy vezessen. A szállítónak a lehető leggyorsabban kell cselekednie, 
de még kevésbé sürgős esetekben is (pl. a gyártó postacímének aktualizálásakor) egy 
egyértelműen meghatározott időkereten belül kell maradnia. Biztonsági okokból a címkét a 
változtatást követő lehető legrövidebb időn belül kell aktualizálni.

Módosítás: 119
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
33. cikk – harmadik albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E cikk alkalmazása folytán nem érheti 
sérelem a 91/414/EGK és a 98/8/EK 
irányelvet.

E cikk alkalmazása folytán nem érheti 
sérelem e rendelet 4. cikkét, valamint a 
91/414/EGK és a 98/8/EK irányelvet.

Or. fr

Indokolás

E jogszabály egyik fő célkitűzése, hogy a belső piaci verseny torzulásának megakadályozása 
érdekében harmonizálja a vegyi anyagok és keverékek besorolását és címkézését. A 4. cikkben 
megállapítottak szerint a gyártó által végzett besorolás az EU-n belüli egységes besorolás 
biztosításának alapvető elvét képezi. Ezt az elvet ezért az e rendelet hatálya alá tartozó összes 
anyagra és keverékre kivétel nélkül alkalmazni kell.
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Módosítás: 120
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
36a. cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36a. cikk
Mosó- és tisztítószerek címkézése

Az e címben előírt címkézési szabályok 
nem sértik a 648/2004/EK rendeletet.

Or. en

Indokolás

A (41) preambulumbekezdéshez kapcsolódik. A mosó- és tisztítószerekről szóló rendelet 
egyedi címkézési rendelkezéseket tartalmaz a mosó- és tisztító készítményekre nézve, 
amelyeknek meg kell felelniük.

Módosítás: 121
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
37. cikk – (1) bekezdés - a) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a csomagolást úgy kell megtervezni és 
kialakítani, hogy a tartalma ne juthasson ki 
belőle, az olyan esetek kivételével, amikor 
más, pontosabban meghatározott 
biztonsági eszköz alkalmazása van előírva,

a) a csomagolást úgy kell megtervezni és 
kialakítani, hogy a tartalma a szokásos 
kezelés és használat során ne juthasson ki 
belőle, az olyan esetek kivételével, amikor 
más, pontosabban meghatározott 
biztonsági eszköz alkalmazása van előírva,

Or. en

Indokolás

Érthetőség.
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Módosítás: 122
Johannes Blokland

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
37. cikk – (1) bekezdés - a) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a csomagolást úgy kell megtervezni és 
kialakítani, hogy a tartalma ne juthasson ki 
belőle, az olyan esetek kivételével, amikor 
más, pontosabban meghatározott 
biztonsági eszköz alkalmazása van előírva,

a) a csomagolást úgy kell megtervezni és 
kialakítani, hogy a tartalma a szokásos 
kezelés és használat során ne juthasson ki 
belőle, az olyan esetek kivételével, amikor 
más, pontosabban meghatározott 
biztonsági eszköz alkalmazása van előírva,

Or. en

Indokolás

A jobb érthetőség biztosítása érdekében.

Módosítás: 123
Anne Laperrouze

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
37. cikk – (2) bekezdés – második és harmadik albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az ilyen tárolóedények megfelelnek a 
II. melléklet 3.1.1 szakaszában szereplő 
követelményeknek, gyermekbiztos zárással 
kell rendelkezniük a II. melléklet 3.1.2, 
3.1.3 és 3.1.4.2 szakaszának megfelelően.

Ha az ilyen tárolóedények megfelelnek a 
II. melléklet 3.1.1 szakaszában szereplő 
követelményeknek, gyermekbiztos zárással 
kell rendelkezniük a II. melléklet 3.1.2, 
3.1.3 és 3.1.4.2 szakaszának megfelelően, 
kivéve, ha a csomagolásra nézve egyedi 
rendelkezések alkalmazandók a 
keverékre, különösen a mosó- és 
tisztítószerekről szóló, 2004. március 31-i
648/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet rendelkezései1.

Ha az ilyen tárolóedények megfelelnek a 
II. melléklet 3.2.1 szakaszában szereplő 
követelményeknek, kitapintható 
figyelmeztetéseket kell tartalmazniuk a II. 

Ha az ilyen tárolóedények megfelelnek a 
II. melléklet 3.2.1 szakaszában szereplő 
követelményeknek, kitapintható 
figyelmeztetéseket kell tartalmazniuk a II. 
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melléklet 3.2.2. szakaszának megfelelően. melléklet 3.2.2. szakaszának megfelelően, 
kivéve, ha a csomagolásra nézve egyedi 
rendelkezések alkalmazandók a 
keverékre, különösen a 648/2004/EK 
rendelet rendelkezései.
1 HL L 104., 2004.4.8., 1. o. A 
907/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 
168., 2006.6.21., 5. o.) módosított rendelet.

Or. fr

Indokolás

Ez a módosítás elkerüli az átfedést más uniós irányelvek vagy rendeletek rendelkezéseivel.

Módosítás: 124
Anne Laperrouze

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
40. cikk - cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A VI. mellékletben található harmonizált 
besorolásokra és címkézésekre vonatkozó 
vélemények és döntések tartalma, 
hozzáférés az információkhoz

A VI. melléklet 3. részében található 
harmonizált besorolásokra és címkézésekre
vonatkozó vélemények és döntések 
tartalma, hozzáférés az információkhoz

Or. fr

Indokolás

A Bizottság javaslata szerint a VI. melléklet 3. része kötelező érvényű. Javasoljuk, hogy a VI. 
melléklet bővüljön ki egy 4. résszel is, amely az olyan veszélyes anyagok osztályozását és 
címkézési tudnivalóit tartalmazza, amelyek esetében a 67/548/EGK irányelv keretében a 38. 
cikk (1) bekezdésében nem említett veszélyességi kategóriák tekintetében már megtörtént a 
közösségi harmonizáció. A VI. melléklet 4. része a hatóságok és az iparág általi használatra 
szánt, nem kötelező erejű referenciaeszköznek tekintendő.
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Módosítás: 125
Anne Laperrouze

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
40a. cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

40a. cikk
A veszélyes anyagoknak a 67/548/EGK 

irányelv szerinti címkézése és besorolása a 
38. cikk (1) bekezdésében nem említett
veszélyességi kategóriák tekintetében

A szállítók a VI. melléklet 4. részében 
meghatározott besorolásokat és címkézési 
formákat alkalmazhatják.
Ha egy szállító úgy dönt, hogy nem 
alkalmazza ezeket a besorolásokat és 
címkézési formákat, köteles a kérdéses 
anyagot az I. melléklet 2–5. részében 
megállapított kritériumok alapján 
újraértékelni.

Or. fr

Indokolás

A Bizottság javaslata szerint a VI. melléklet 3. része kötelező érvényű. Javasoljuk, hogy a VI. 
melléklet bővüljön ki egy 4. résszel is, amely az olyan veszélyes anyagok osztályozását és 
címkézési tudnivalóit tartalmazza, amelyek esetében a 67/548/EGK irányelv keretében a 38. 
cikk (1) bekezdésében nem említett veszélyességi kategóriák tekintetében már megtörtént a 
közösségi harmonizáció. A VI. melléklet 4. része a hatóságok és az iparág általi használatra 
szánt, nem kötelező erejű referenciaeszköznek tekintendő.

Módosítás: 126
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
41. cikk – (1) bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a gyártók, importőrök, vagy a 
gyártók vagy importőrök azon csoportja (a 

(1) Azok a gyártók, importőrök, vagy a 
gyártók vagy importőrök azon csoportja (a 
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továbbiakban: a bejelentők), akik az 
1907/2006/EK rendelet szerint 
regisztrálandó anyagot, önmagában 
veszélyesként besorolt anyagot, az 
1999/45/EK irányelvben vagy e 
rendeletben előírt koncentráció-
határértéket olyan mértékben meghaladó 
mennyiségben tartalmazó keveréket 
hoznak forgalomba, ami adott esetben a 
keverék veszélyesként való besorolását 
eredményezi, a következő információkat 
szolgáltatják az Ügynökségnek, hogy azok 
bekerüljenek a 43. cikkben említett 
jegyzékbe:

továbbiakban: a bejelentők), akik az 
1907/2006/EK rendelet 6. cikkének (1) 
bekezdése szerint regisztrálandó anyagot 
évi egy tonna vagy ennél nagyobb 
mennyiségben, vagy önmagában 
veszélyesként besorolt anyagot, az 
1999/45/EK irányelvben vagy e 
rendeletben előírt koncentráció-
határértéket olyan mértékben meghaladó 
mennyiségben tartalmazó keveréket 
hoznak forgalomba, ami adott esetben a 
keverék veszélyesként való besorolását 
eredményezi, a következő információkat 
szolgáltatják az Ügynökségnek, hogy azok 
bekerüljenek a 43. cikkben említett 
jegyzékbe:

Or. en

Indokolás

Az 1907/2006/EK rendelet 6. cikke előírja az egy tonnás küszöbérték feletti anyagok 
regisztrációjának kötelezettségét. A REACH rendelkezéseit, valamint az e küszöbérték 
megállapításának alapjául szolgáló részletes értékeléseket figyelembe véve ugyanennek a 
küszöbértéknek kell vonatkoznia a GHS-rendszer által előírt információknak az Ügynökséghez 
történő bejelentésére. Az egy tonnás küszöbérték azonban nem vonatkozhat a veszélyesként 
besorolt anyagokra és keverékekre.

Módosítás: 127
Anne Laperrouze

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
41. cikk – (1) bekezdés – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a gyártók, importőrök, vagy a 
gyártók vagy importőrök azon csoportja (a 
továbbiakban: a bejelentők), akik az 
1907/2006/EK rendelet szerint 
regisztrálandó anyagot, önmagában 
veszélyesként besorolt anyagot, az 
1999/45/EK irányelvben vagy e 

(1) Azok a gyártók, importőrök, vagy a 
gyártók vagy importőrök azon csoportja (a 
továbbiakban: a bejelentők), akik 
veszélyesként besorolt és az 1907/2006/EK 
rendelet szerint regisztrálandó anyagot, 
vagy – amennyiben a mennyiség 
meghaladja az évi 1 tonnát – önmagában 
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rendeletben előírt koncentráció-
határértéket olyan mértékben meghaladó 
mennyiségben tartalmazó keveréket 
hoznak forgalomba, ami adott esetben a 
keverék veszélyesként való besorolását 
eredményezi, a következő információkat 
szolgáltatják az Ügynökségnek, hogy azok 
bekerüljenek a 43. cikkben említett 
jegyzékbe:

veszélyesként besorolt anyagot, az 
1999/45/EK irányelvben vagy e 
rendeletben előírt koncentráció-
határértéket olyan mértékben meghaladó 
mennyiségben tartalmazó keveréket 
hoznak forgalomba, ami adott esetben a 
keverék veszélyesként való besorolását 
eredményezi, a következő információkat 
szolgáltatják az Ügynökségnek, hogy azok 
bekerüljenek a 43. cikkben említett 
jegyzékbe:

Or. fr

Indokolás

A 2010. december 1-jétől fennálló kötelezettség, miszerint az Ügynökséghez a besorolási 
jegyzék céljából bejelentést kell küldeni, nem vonatkozhat minden olyan esetre, amikor egy 
regisztrálandó anyagot forgalomba kívánnak hozni, hanem kizárólag a veszélyesként besorolt 
anyagokra kell vonatkoznia, beleértve a REACH-rendeletet érintő eseteket is. Az említett 
utóbbi két esetben (az önmagában veszélyesként besorolt anyag vagy azt tartalmazó keverék) 
küszöbértéket (évi 1 tonna) kell megállapítani. Ennek elmulasztása veszélyeztetné a 
jogbiztonságot és káros hatást gyakorolna a kutatási és fejlesztési tevékenységekre.

Módosítás: 128
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
41. cikk – (1) bekezdés - ca) pont új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) amennyiben a besorolás eltér a 
besorolási és címkézési jegyzékben már 
szereplő besorolástól, ennek indokolása;

Or. en

Indokolás

A 16. cikk szerint a szállító a besorolási és címkézési jegyzékben már szereplő besorolástól 
eltérően is besorolhatja az anyagot, feltéve, hogy az ilyen besorolás indoklását a 41. cikk 
szerinti bejelentéssel együtt benyújtja. A következetesség érdekében ennek meg kell jelennie a 
41. cikkben.
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Módosítás: 129
Gyula Hegyi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
43. cikk – (1) bekezdés – (3) albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jegyzékben szereplő azon információk, 
amelyek megfelelnek az 1907/2006/EK 
rendelet 119. cikkének (1) bekezdésében 
említett információkkal, nyilvánosan 
hozzáférhetők. Az Ügynökség betekintést 
biztosít azoknak a bejelentőknek és 
regisztrálóknak a jegyzéken szereplő egyes 
anyagról szóló további információkba, akik 
az anyagról az 1907/2006/EK rendelet 29. 
cikkének (1) bekezdése szerint adatokat 
szolgáltattak. Az Ügynökség másoknak az 
említett rendelet 118. cikke alapján enged 
betekintést az ilyen információkba.

A jegyzékben szereplő azon információk, 
amelyek megfelelnek az 1907/2006/EK 
rendelet 119. cikkének (1) bekezdésében 
említett információkkal, nyilvánosan 
hozzáférhetők az interneten. Az 
Ügynökség betekintést biztosít azoknak a 
bejelentőknek és regisztrálóknak a 
jegyzéken szereplő egyes anyagról szóló 
további információkba, akik az anyagról az 
1907/2006/EK rendelet 29. cikkének (1) 
bekezdése szerint adatokat szolgáltattak. 
Az Ügynökség másoknak az említett 
rendelet 118. cikke alapján enged 
betekintést az ilyen információkba.

Or. en

Indokolás

Az adatok nyilvános hozzáférhetővé tételének legegyszerűbb módja, ha azokat az interneten 
teszik elérhetővé.

Módosítás: 130
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
43. cikk – (3) bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett 
információkon túl az Ügynökség adott 
esetben minden besorolási tételbe felveszi 
a következő információkat is:

(3) Az (1) bekezdésben említett 
információkon túl az Ügynökség adott 
esetben minden besorolási tételbe felveszi 
a következő információkat is:
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Or. en

Indokolás

Nem lehet kérdés, hogy adott esetben helyénvaló-e kiegészítő információt megadni, hanem azt 
kell meghatározni, hogy akkor tegyék ezt, amikor az információ alkalmazható.

Módosítás: 131
Anne Laperrouze

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
45. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok kijelölik azt a szervezetet 
vagy szervezeteket, amely fogadja a 
forgalomba hozott és egészségre gyakorolt 
hatásaik vagy fizikai hatásaik alapján a 
szállító által veszélyesnek besorolt vagy 
ítélt keverékekre vonatkozó információkat, 
a kémiai összetételt is beleértve.

(1) A tagállamok kijelölik azt a szervezetet 
vagy szervezeteket, amely fogadja a 
forgalomba hozott és egészségre gyakorolt 
hatásaik vagy fizikai hatásaik alapján a 
szállító által veszélyesnek besorolt vagy 
ítélt keverékekre vonatkozó információkat.

(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott 
információkat a VIIa. mellékletben1

meghatározott formában kell benyújtani, 
és ezeknek a megelőzési vagy gyógyítási 
intézkedések meghatározása tekintetében 
elégségesnek kell lenniük az egészségügyi 
igények céljára, különösen vészhelyzet 
esetében.

(2) A kijelölt szervek biztosítják a kapott 
információk titkosságának fenntartásához 
szükséges garanciákat. Ezen információ 
csak arra használható fel, hogy a 
megelőzési és gyógyítási intézkedések által 
– különösen veszélyhelyzetben – valamely 
egészségügyi igényt kielégítsen.

(2) A kijelölt szervek biztosítják a kapott 
információk titkosságának fenntartásához 
szükséges garanciákat. Ezen információ 
csak arra használható fel, hogy kielégítse 
az (1a) bekezdésben említett egészségügyi 
igényeket, és más célra nem használható 
fel.

Az információk más célra nem 
használhatók fel.
(3) A kijelölt szerveknek rendelkezniük 
kell a forgalomba hozatalért felelős 
szállítóktól kért minden információval, 
hogy elvégezhessék a felelősségi körükbe 

(3) A kijelölt szerveknek rendelkezniük 
kell a forgalomba hozatalért felelős 
szállítóktól kért minden információval, 
hogy elvégezhessék a felelősségi körükbe 
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tartozó feladatokat. tartozó feladatokat.

(3a) A tagállamok minden évben az 
Európai Háztartási és Szabadidős Baleseti 
Felügyeleti Rendszer (EHLASS) 
keretében létrehozott európai baleseti 
adatbázis rendelkezésére bocsátják a 
balesetek számát részletező adatokat, és 
megnevezik az ezekben szerepet játszó 
keverékeket, amelyekkel kapcsolatban a 
kijelölt szervek a kezelést és gyógyítást 
illető egészségügyi információkra 
irányuló kéréseket kaptak.
1 A VIIa. melléklet alapját az EACCPT (a 
Toxikológiai Központok és Klinikai 
Toxikológusok Európai Szövetsége) által 
kiadott iránymutatások összességében 
megállapított információs követelményei 
képezik.

Or. fr

Indokolás

A Toxikológiai Központok és Klinikai Toxikológusok Európai Szövetsége információs 
követelményeket tett közzé, amelyek az új VIIa. melléklet alapját képezhetik. Az Egészségügyi 
és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság által létrehozott baleseti adatbázis eszközként szolgálhat 
azon adatok jelentéséhez, amelyeket a kijelölt szervek gyűjtöttek össze a keverékekről és 
azokról a balesetekről, amelyekben ezek szerepet játszottak.

Módosítás: 132
Anne Laperrouze

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
45. cikk – (3a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tömör fémek, ötvözetek, 
polimereket tartalmazó keverékek és 
elasztomereket tartalmazó keverékek, 
annak ellenére, hogy azokat az I. 
melléklet kritériumainak megfelelően 
sorolták be, mentességet élveznek az (1) 
bekezdésben említett bejelentési 



PE402.685v01-00 64/94 AM\710142HU.doc

Külső fordítás

HU

követelmény alól, ha azok az emberi 
egészségre nézve semmilyen akut 
toxicitási kockázatot nem jelentenek, és 
azokat szakemberek által végzett ipari 
felhasználásra szánják.

Or. fr

Indokolás

A jelenlegi jogszabály (1999/45/EK) és e javaslat néhány rendelkezése elismeri, hogy 
bizonyos anyagok valamilyen közegbe vannak zárva, biológiai szempontból nem könnyen 
hozzáférhetők (szilárd halmazállapotú keverékek esetében) és vízben oldhatatlanok, mint az 
ötvözetek, a polimereket tartalmazó keverékek és az elasztomereket tartalmazó készítmények. 
Bizonyos fokú következetességre van tehát szükség az (1) bekezdés előírása és az I. melléklet 
1.3.4. pontjában szereplő különleges keverékekre vonatkozó rendelkezések között.

Módosítás: 133
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
45. cikk – (3a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság legkésőbb 2010. 
december 1-jén jogalkotási javaslatot 
nyújt be az (1) bekezdésben említett 
információ harmonizálása céljából.

Or. nl

Indokolás

Egy új keletű tanulmány szerint ezt a rendelkezést a különböző tagállamok különbözőképpen 
hajtották végre. Ez a módosítás indokolja a szükséghelyzeti intézkedési eljárások további 
harmonizációját az EU-ban. E rendelet célja továbbá, hogy garantálja a vegyi anyagok és 
keverékek szabad mozgását.
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Módosítás: 134
Gyula Hegyi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
49. cikk – (1) bekezdés – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az anyag vagy keverék szállítója 
összeállítja, és az anyag vagy keverék 
utolsó szállítása után legalább tíz évig
elérhetővé teszi az összes olyan 
információt, amely szükséges az e rendelet 
szerinti besoroláshoz és címkézéshez.

(1) Az anyag vagy keverék szállítója 
összeállítja, és az anyag vagy keverék 
utolsó szállítása után legalább ötven évig
elérhetővé teszi az összes olyan
információt, amely szükséges az e rendelet 
szerinti besoroláshoz és címkézéshez.

Or. en

Indokolás

A régi kelet-európai raktárakban gyakran 20-30 éves régi vegyipari termékek is 
megtalálhatók. A számítógépek merevlemezei is könnyen évtizedeken keresztül tudják tárolni 
az összes információt.

Módosítás: 135
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
49. cikk – (1) bekezdés – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az anyag vagy keverék szállítója 
összeállítja, és az anyag vagy keverék 
utolsó szállítása után legalább tíz évig
elérhetővé teszi az összes olyan 
információt, amely szükséges az e rendelet 
szerinti besoroláshoz és címkézéshez.

(1) Az anyag vagy keverék szállítója 
összeállítja, és az anyag vagy keverék 
utolsó szállítása után legalább harminc
évig elérhetővé teszi az összes olyan 
információt, amely szükséges az e rendelet 
szerinti besoroláshoz és címkézéshez.

Or. en

Indokolás

A toxikológia dinamikus tudományág. A vegyi anyagokról szóló jogszabályok is folyamatosan 
fejlődnek. Ezért fontos a megfelelő nyilvántartások vezetése, hogy szilárd alapot biztosítsanak 
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mind a tudomány, mind a jogalkotás számára.

Módosítás: 136
Anne Laperrouze

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
52. cikk – (1) bekezdés – (1a) albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy szállító kétségbe vonja egy 
tagállam arra irányuló határozatát, hogy 
valamely anyag vagy keverék nem teljesíti 
e rendelet követelményeit, a tagállam 
azonnal értesíti a Bizottságot, az 
Ügynökséget és a többi tagállamot, 
ismertetve határozatának indokolását.

Or. fr

Indokolás

Rendelkezni kell annak lehetőségéről, hogy a rendelet követelményeinek értelmezése kapcsán 
viták merülhetnek fel a szállítók és a tagállamok között, és az ilyen viták esetén eljárásra van 
szükség a harmonizált besorolás eléréséhez.

Módosítás: 137
Gyula Hegyi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
52. cikk – (2) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a tagállamtól származó 
információ kézhezvételétől számított 60 
napon belül az 54. cikk (2) bekezdésében 
említett szabályozási bizottsági eljárásnak 
megfelelően vagy engedélyezi az átmeneti 
intézkedést a határozatban rögzített 
időszakra, vagy kötelezi a tagállamot az 
átmeneti intézkedés visszavonására.

(2) A Bizottság a tagállamtól származó 
információ kézhezvételétől számított 60 
napon belül az 54. cikk (3) bekezdésében
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárásnak megfelelően vagy 
engedélyezi az átmeneti intézkedést a 
határozatban rögzített időszakra, vagy 
kötelezi a tagállamot az átmeneti 
intézkedés visszavonására.
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Or. en

Indokolás

Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alapján védzáradékokat kell 
meghatározni. Mivel az EU szabadkereskedelmi övezet, a veszélyes termékek az összes
tagállamban megjelenhetnek, ezért az EP-t minden döntésbe be kell vonni.

Módosítás: 138
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
53. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 12., 14., 23., 27–32. cikket és 
a 37. cikk (2) bekezdésének második és 
harmadik albekezdését, valamint az I–VII. 
mellékletet a műszaki fejlődéshez 
igazíthatja, illetve annak 
figyelembevételével átdolgozhatja. Az 
ilyen intézkedések elfogadása, amelyek 
célja e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítása, az 54. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
történik. Indokoltan sürgős esetben a 
Bizottság alkalmazhatja az 54. cikk (4) 
bekezdésében említett sürgősségi eljárást.

A Bizottság a 12., 14., 23., 27–30. cikket és 
a 37. cikk (2) bekezdésének második és 
harmadik albekezdését, valamint az I–VII. 
mellékletet a műszaki fejlődéshez 
igazíthatja, illetve annak 
figyelembevételével átdolgozhatja. Az 
ilyen intézkedések elfogadása, amelyek 
célja e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítása, az 54. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
történik. Indokoltan sürgős esetben a 
Bizottság alkalmazhatja az 54. cikk (4) 
bekezdésében említett sürgősségi eljárást.

Or. en

Indokolás

A címkézés alóli mentességeket nem komitológiai eljárással, hanem együttdöntéssel kell 
meghatározni.
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Módosítás: 139
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
53. cikk – (1a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság …-ig* megfelelő esetben 
kiigazítja az I-VII. mellékletet, hogy 
azokban szerepeljen a perzisztens, 
bioakkumulatív és toxikus (PBT) 
veszélyességi osztály, illetve a nagyon 
perzisztens és nagyon bioakkumulatív 
(vPvB) veszélyességi osztály, valamint az 
5. kategóriájú akut toxicitás. Az e rendelet 
nem lényegi elemeinek módosítását 
szolgáló intézkedéseket az 54. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.
* Tizenkét hónappal e rendelet hatálybalépését 
követően.

Or. en

Indokolás

Az új veszélyességi osztályok vagy kategóriák beillesztésének az összes vonatkozó 
mellékletben meg kell jelennie. Ezt komitológiai eljárás révén, e rendelet hatálybalépését 
követően 12 hónapon belül el kell végezni.

Módosítás: 140
Gyula Hegyi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
53. cikk – (1a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb …-ig* javaslatot 
nyújt be a PBT, vPvB és az 5. kategóriájú 
akut toxicitású anyagoknak, valamint az 
endokrin zavarokat okoz anyagok 
részletes kritériumainak e rendeletbe 
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történő felvételére.
________

* Öt évvel e rendelet hatálybalépését követően.

Or. en

Indokolás

A perzisztens és bioakkumulatív, toxikus és endokrint zavarokat okozó vegyi anyagok 
címkézése nélkülözhetetlen a fogyasztók számára. A Bizottságnak javaslatot kell beterjesztenie 
ezeknek az anyagoknak a felvételére, valamint az endokrin zavarokat okozó anyagok 
besorolására vonatkozó kritériumokra.

Módosítás: 141
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
58. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2010. december 1-jéig az anyagok 
besorolása, címkézése és csomagolása a 
67/548/EGK irányelv szerint történik.

(1) 2010. december 1-jéig az anyagok 
besorolása, címkézése és csomagolása a 
67/548/EGK irányelv szerint történik.

2015. június 1-jéig a keverékek besorolása, 
címkézése és csomagolása az 1999/45/EK 
irányelv szerint történik.

2013. december 1-jéig a keverékek 
besorolása, címkézése és csomagolása az 
1999/45/EK irányelv szerint történik.

(2) A 60. cikktől és e cikk (1) bekezdésétől 
eltérve az (1) bekezdés szerint besorolt 
anyagok és keverékek a 2010. december 1., 
illetve a 2015. június 1. előtti időszak 
tekintetében e rendelet szerint sorolhatók 
be és címkézhetők. Ez esetben a 
67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelvben 
foglalt, címkézésre vonatkozó 
rendelkezések nem alkalmazandók.

(2) A 60. cikktől és e cikk (1) bekezdésétől 
eltérve az (1) bekezdés szerint besorolt 
anyagok és keverékek a 2010. december 1., 
illetve a 2013. december 1. előtti időszak 
tekintetében e rendelet szerint sorolhatók 
be és címkézhetők. Ez esetben a 
67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelvben 
foglalt, címkézésre vonatkozó 
rendelkezések nem alkalmazandók.

(3) 2010. december 1-jétől 2015. június 1-
jéig az anyagok besorolása a 67/548/EGK 
irányelvvel és e rendelet szerint történik. 
Az anyagok címkézése és csomagolása e 
rendelet szerint kell történik.

(3) 2010. december 1-jétől 2013. december 
1-jéig az anyagok besorolása a 
67/548/EGK irányelvvel és e rendelet 
szerint történik. Az anyagok címkézése és 
csomagolása e rendelet szerint kell 
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történik.

(4) Azon anyagok és keverékek esetében, 
amelyeket 2010. december 1., illetve a 
2015. június 1. előtt soroltak be és hoztak 
forgalomba, nem követelhető meg, hogy e 
rendelet szerint legyenek címkézve és 
csomagolva.

(4) Azon anyagok és keverékek esetében, 
amelyeket 2010. december 1., illetve 2013. 
december 1. előtt soroltak be és hoztak 
forgalomba, nem követelhető meg, hogy e 
rendelet szerint legyenek címkézve és 
csomagolva.

Or. en

Indokolás

Nem indokolt, hogy az anyagok besorolását követően 4,5 évet biztosítsanak a keverékek 
besorolására. A Bizottság a 4 és 5 év között minden megoldást megvizsgált, majd a középutat 
választotta. A tagállamok azonban jellemzően elegendőnek tekintették a 3 évet. Ezért a 
módosítás azt javasolja, hogy a keverékek besorolásának ezt az átmeneti időszakát az 
anyagok besorolását követő 3 évre csökkentsék.

Módosítás: 142
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
58. cikk, (4a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság legkésőbb 2010. 
december 1-jéig jelentést terjeszt elő a 
rendelet 45. cikke (1)-(3) bekezdésének 
hatékonyságáról, annak érdekében –
amennyiben szükséges –, hogy az 54. cikk 
(3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban módosításokat nyújtson be a 
további harmonizáció céljából.

Or. nl

Indokolás

Egy új keletű tanulmány szerint ezt a rendelkezést a különböző tagállamok különbözőképpen 
hajtották végre. Ez a módosítás indokolja a szükséghelyzeti intézkedési eljárások további 
harmonizációját az EU-ban. E rendelet célja továbbá, hogy garantálja a vegyi anyagok és 
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keverékek szabad mozgását.

Módosítás: 143
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
60. cikk – (2) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A II., III. és IV. cím az anyagok 
tekintetében 2010. december 1-jétől, a 
keverékek tekintetében pedig 2015. június 
1-jétől alkalmazandó.

A II., III. és IV. cím az anyagok 
tekintetében 2010. december 1-jétől, a 
keverékek tekintetében pedig 2013. 
december 1-jétől alkalmazandó.

Or. en

(Az 58. cikkre vonatkozóan ugyanezen szerző által előterjesztett módosításhoz kapcsolódik)

Indokolás

Nem indokolt, hogy az anyagok besorolását követően 4,5 évet biztosítsanak a keverékek 
besorolására. A Bizottság a 4 és 5 év között minden megoldást megvizsgált, majd a középutat 
választotta. A tagállamok azonban jellemzően elegendőnek tekintették a 3 évet. Ezért a 
módosítás azt javasolja, hogy a keverékek besorolásának ezt az átmeneti időszakát az 
anyagok besorolását követő 3 évre csökkentsék.

Módosítás: 144
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
I. melléklet - 3.1. rész - 3.1.2.1. bekezdés – (1a) albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az 53. cikkben említett 
eljárással összhangban legkésőbb …-ig* 
módosítja a melléklet ezen részét, hogy az 
tartalmazza az 5. kategóriájú akut 
toxicitást.
______

* Hat hónappal e rendelet hatálybalépését 
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követően.

Or. en

Indokolás

A gyermekeknek csupán kis mennyiséget kell az 5. kategóriájú akut toxicitású anyagokból 
elfogyasztaniuk ahhoz, hogy mérgezési tüneteik legyenek. E kategóriának a rendeletből való 
kizárása közvetlenül azt eredményezné, hogy több tízezer keverék toxicitásának címkézése 
maradna el. Az 5. kategória szerepel a GHS-ben, és azt jelentené, hogy az EU fogyasztói 
kevesebb információhoz jutnának, mint más, olyan országok fogyasztói, ahol a GHS-t 
alkalmazni fogják. Az 5. kategória beillesztése az EU-rendeletbe elősegítené az említett 
országokkal folytatott kereskedelmet is, ami a GHS alapvető célja.

Módosítás: 145
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
I. melléklet - 3.1. rész - 3.1.2.1. bekezdés és 3.1.1. táblázat – 1. és 2. sor

A Bizottság által javasolt szöveg

3.1.2.1. Az anyagokat a szájon át, bőrön át vagy belélegzéssel történő expozíció miatti akut 
toxicitás alapján négy toxicitási kategória egyikébe lehet besorolni az alábbi 3.1.1. táblázatban 
ismertetett számszerű kritériumok szerint. Az akut toxicitás értékét az LD50 (szájon át, bőrön 
át) vagy LC50 (belélegzés) (közelítő) értékei, vagy a becsült akut toxicitási érték (acute 
toxicity estimate – ATE) fejezi ki. Magyarázatok a 3.1.1. táblázat után.

3.1.1. táblázat
Az adott kategóriát meghatározó akut toxicitási veszélykategóriák

és becsült akut toxicitási értékek (ATE)

Expozíciós útvonal 1. 
kategória

2. 
kategória

3. 
kategória

4. 
kategória

Szájon át 
(mg/testtömegkilogramm)
Lásd a) megjegyzés

ATE < 5 5 < ATE <
50

50 < ATE 
< 300

300 < 
ATE < 
2000

A Parlament módosítása



AM\710142HU.doc 73/94 PE402.685v01-00

Külső fordítás

HU

3.1.2.1. Az anyagokat a szájon át történő expozíció miatti akut toxicitás alapján öt, a bőrön át 
vagy belélegzéssel történő expozíció miatti akut toxicitás alapján pedig négy toxicitási 
kategória egyikébe lehet besorolni az alábbi 3.1.1. táblázatban ismertetett számszerű 
kritériumok szerint. Az akut toxicitás értékét az LD50 (szájon át, bőrön át) vagy LC50 
(belélegzés) (közelítő) értékei, vagy a becsült akut toxicitási érték (acute toxicity estimate –
ATE) fejezi ki. Magyarázatok a 3.1.1. táblázat után.

3.1.1. táblázat
Az adott kategóriát meghatározó akut toxicitási veszélykategóriák

és becsült akut toxicitási értékek (ATE)

Expozíciós útvonal 1. 
kategória

2. 
kategória

3. 
kategória 4. kategória 5. kategória

Szájon át 
(mg/testtömegkilogramm)
Lásd a) megjegyzés

ATE < 5 5 < ATE 
< 50

50 < ATE 
< 300

300 < ATE 
< 2000

2000 < 
ATE < 
5000

Lásd ca) 
megjegyzés

Megjegyzések a 3.1.1. táblázathoz:
ca) Az 5. kategóriára vonatkozó kritériumok célja, hogy lehetővé tegyék azoknak az 

anyagoknak az azonosítását, amelyek viszonylag kis mértékű akut toxicitási veszélyt 
hordoznak, ám bizonyos körülmények között az érzékeny csoportok számára veszélyt 
jelenthetnek. Ezen anyagok esetében az orális LD50 érték várhatóan a 2000-5000 
mg/testtömegkilogramm tartományba esik:

i. Az anyagot akkor sorolják ebbe a kategóriába, ha megbízható adatok állnak 
már rendelkezésre, amelyek szerint az LD50 érték az 5. kategóriára 
meghatározott értékek tartományában van, vagy állatokon végzett más 
vizsgálatok vagy emberekre gyakorolt mérgező hatások azt mutatják, hogy az 
emberi egészség tekintetében akut természetű problémák merülnek fel.

ii. Az anyagot extrapoláció, becslés vagy adatok mérése segítségével akkor sorolják 
ebbe a kategóriába, amennyiben a veszélyesebb kategóriába sorolás nem 
indokolt, és:

- a rendelkezésre álló, megbízható információk embereknél jelentős toxikus 
hatásokat mutatnak; vagy

- a szájon át, belégzéssel vagy bőrön át történő expozíció során a 4. kategóriáig 
elvégzett vizsgálatok során bármilyen elhullást figyeltek meg; vagy

- amennyiben a szakértői megítélés a 4. kategóriáig elvégzett vizsgálatok során 
megerősíti a toxicitás jelentős klinikai jeleit, kivéve a hasmenést, a 
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szőrborzolást vagy az elhanyagolt külsőt; vagy

- amennyiben a szakértői megítélés megerősíti az állatokon végzett más 
vizsgálatokból származó megbízható információkat, amelyek jelentős akut 
hatásokat okozó potenciálra utalnak.

Az állatjólét védelmének szükségességét elismerve az állatokon 5. kategóriájú 
tartományokban végzett vizsgálatok mellőzendők, és azok csak akkor mérlegelendők, 
amikor komoly a valószínűsége, hogy az ilyen vizsgálatok eredményei közvetlen 
jelentőséggel bírnának az emberek egészségének védelme szempontjából.

Or. en

Indokolás

A gyermekeknek csupán kis mennyiséget kell az 5. kategóriájú akut toxicitású anyagokból 
elfogyasztaniuk ahhoz, hogy mérgezési tüneteik legyenek. E kategóriának a rendeletből való 
kizárása közvetlenül azt eredményezné, hogy több tízezer keverék toxicitásának címkézése 
maradna el. Az 5. kategória szerepel a GHS-ben, és ez azt jelentené, hogy az EU fogyasztói 
kevesebb információhoz jutnának, mint más, olyan országok fogyasztói, ahol a GHS-t 
alkalmazni fogják. Az 5. kategória beillesztése az EU-rendeletbe elősegítené az említett 
országokkal folytatott kereskedelmet is, ami a GHS alapvető célja.

Módosítás: 146
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
I. melléklet - 3.1. rész - 3.1.2.1. bekezdés és 3.1.1. táblázat – 1. és 2. sor

A Bizottság által javasolt szöveg

3.1.2.1. Az anyagokat a szájon át, bőrön át vagy belélegzéssel történő expozíció miatti akut 
toxicitás alapján négy toxicitási kategória egyikébe lehet besorolni az alábbi 3.1.1. 
táblázatban ismertetett számszerű kritériumok szerint. Az akut toxicitás értékét az 
LD50 (szájon át, bőrön át) vagy LC50 (belélegzés) (közelítő) értékei, vagy a becsült 
akut toxicitási érték (acute toxicity estimate – ATE) fejezi ki. Magyarázatok a 3.1.1. 
táblázat után.

3.1.1. táblázat
Az adott kategóriát meghatározó akut toxicitási veszélykategóriák

és becsült akut toxicitási értékek (ATE)

Expozíciós útvonal 1. 
kategória

2. 
kategória

3. 
kategória

4. 
kategória
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Szájon át 
(mg/testtömegkilogramm)
Lásd a) megjegyzés

ATE < 5 5 < ATE <
50

50 < ATE 
< 300

300 < 
ATE < 
2000

A Parlament módosítása

3.1.2.1. Az anyagokat a szájon át történő expozíció miatti akut toxicitás alapján öt, a bőrön át 
vagy belélegzéssel történő expozíció miatti akut toxicitás alapján pedig négy 
toxicitási kategória egyikébe lehet besorolni az alábbi 3.1.1. táblázatban ismertetett 
számszerű kritériumok szerint. Az akut toxicitás értékét az LD50 (szájon át, bőrön át) 
vagy LC50 (belélegzés) (közelítő) értékei, vagy a becsült akut toxicitási érték (acute 
toxicity estimate – ATE) fejezi ki. Magyarázatok a 3.1.1. táblázat után.

3.1.1. táblázat
Az adott kategóriát meghatározó akut toxicitási veszélykategóriák

és becsült akut toxicitási értékek (ATE)

Expozíciós útvonal 1. 
kategória

2. 
kategória

3. 
kategória 4. kategória 5. kategória

Szájon át 
(mg/testtömegkilogramm)
Lásd a) megjegyzés

ATE < 5 5 < ATE 
< 50

50 < ATE 
< 300

300 < ATE 
< 2000

2000 < 
ATE < 
5000

Lásd ca) 
megjegyzés

Megjegyzés:
ca) Az 5. kategóriára vonatkozó kritériumok célja, hogy lehetővé tegyék azoknak az 

anyagoknak az azonosítását, amelyek viszonylag kis mértékű akut toxicitási veszélyt 
hordoznak, ám bizonyos körülmények között az érzékeny csoportok számára veszélyt 
jelenthetnek. Ezen anyagok esetében az orális LD50 érték várhatóan a 2000-5000 
mg/testtömegkilogramm tartományba esik:

i. Az anyagot akkor sorolják ebbe a kategóriába, ha megbízható adatok állnak 
már rendelkezésre, amelyek szerint az LD50 érték az 5. kategóriára 
meghatározott értékek tartományában van, vagy állatokon végzett más 
vizsgálatok vagy emberekre gyakorolt mérgező hatások azt mutatják, hogy az 
emberi egészség tekintetében akut természetű problémák merülnek fel.

ii. Az anyagot extrapoláció, becslés vagy adatok mérése segítségével akkor sorolják
ebbe a kategóriába, amennyiben a veszélyesebb kategóriába sorolás nem 
indokolt, és:
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- megbízható információk állnak rendelkezésre, amelyek embereknél jelentős 
toxikus hatásokat mutatnak; vagy

- a szájon át, belégzéssel vagy bőrön át történő expozíció során a 4. kategóriáig 
elvégzett vizsgálatok során bármilyen elhullást figyeltek meg; vagy

- amennyiben a szakértői megítélés a 4. kategóriáig elvégzett vizsgálatok során 
megerősíti a toxicitás jelentős klinikai jeleit, kivéve a hasmenést, a 
szőrborzolást vagy az elhanyagolt külsőt; vagy

- amennyiben a szakértői megítélés megerősíti az állatokon végzett más 
vizsgálatokból származó megbízható információkat, amelyek jelentős akut 
hatásokat okozó potenciálra utalnak.

Az állatjólét védelmének szükségességét elismerve az állatokon 5. kategóriájú 
tartományokban végzett vizsgálatok mellőzendők, és azok csak akkor mérlegelendők, 
amikor komoly a valószínűsége, hogy az ilyen vizsgálatok eredményei közvetlen 
jelentőséggel bírnának az emberek egészségének védelme szempontjából.

Or. en

Indokolás

A javasolt rendelet csak akkor fogja a harmonizáció célját szolgálni, ha a GHS besorolási 
kritériumainak és címkézési szabályainak egészét átültetik a közösségi jogszabályokba. Az 5. 
kategóriájú akut toxicitás szerepel a GHS-ben, és ezért itt is szerepeltetni kell. Ellenkező 
esetben nemcsak a kereskedelmet akadályozná, hanem csökkenne az EU jogszabályai szerint 
biztosított jelenlegi védelem szintje is, mivel sok ezer keveréknek megszűnne a besorolása és 
címkézése. Ez a megfelelő védelmet hátrányosan érintené, különösen a gyermekek és más 
érzékeny csoportok esetében.

Módosítás: 147
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
I. melléklet - 3.1. rész - 3.1.2.2.1a. bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.1.2.2.1a. Az 5. kategória azokra a vegyi 
anyagokra vonatkozik, amelyek akut 
toxicitása viszonylag alacsony, ám 
bizonyos körülmények között az érzékeny 
csoportok számára veszélyt jelenthetnek. 
Az 5. kategóriába tartozó anyagok 
azonosításának kritériumai a táblázat 
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kiegészítéseként szerepelnek. Ezen 
anyagok esetében az orális LD50 érték 
várhatóan a 2000-5000 
mg/testtömegkilogramm tartományba 
esik. Az állatjóléti szempontokat 
figyelembe véve az állatokon 5. 
kategóriájú tartományokban végzett 
vizsgálatok mellőzendők, és azok csak 
akkor mérlegelendők, amikor komoly a 
valószínűsége, hogy az ilyen vizsgálatok 
eredményei közvetlen jelentőséggel 
bírnának az emberek egészségének 
védelme szempontjából.

Or. en

Indokolás

Az 5. kategóriába tartozó vegyi anyagok címkézése különös fontossággal bír a gyermekek 
védelme terén. E kategóriának a rendeletből való kizárása közvetlenül azt eredményezné, 
hogy több tízezer keverék toxicitásának címkézése maradna el. Az 5. kategória szerepel a 
GHS-ben, és ez azt jelentené, hogy az EU fogyasztói kevesebb információhoz jutnának, mint 
más, olyan országok fogyasztói, ahol a GHS-t teljes egészében alkalmazni fogják. Az 5. 
kategória beillesztése az EU-rendeletbe elősegítené az említett országokkal folytatott 
kereskedelmet is, és azt jelenti, hogy az EU jogszabályai az ENSZ által az akut toxicitás 
tekintetében elfogadott összes kritériumot tartalmazni fogják.

Módosítás: 148
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
I. melléklet - 3.1. rész - 3.1.2.2.1a. bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.1.2.2.1a. Az 5. kategória azokra a vegyi 
anyagokra vonatkozik, amelyek akut 
toxicitása viszonylag alacsony, ám 
bizonyos körülmények között az érzékeny 
csoportok számára veszélyt jelenthetnek. 
Az 5. kategóriába tartozó anyagok 
azonosításának kritériumai a táblázat 
kiegészítéseként szerepelnek. Ezen 
anyagok esetében az orális LD50 érték 
várhatóan a 2000-5000 



PE402.685v01-00 78/94 AM\710142HU.doc

Külső fordítás

HU

mg/testtömegkilogramm tartományba 
esik. Az állatjóléti szempontokat 
figyelembe véve az állatokon 5. 
kategóriájú tartományokban végzett 
vizsgálatok mellőzendők, és azok csak 
akkor mérlegelendők, amikor komoly a 
valószínűsége, hogy az ilyen vizsgálatok 
eredményei közvetlen jelentőséggel 
bírnának az emberek egészségének 
védelme szempontjából.

Or. en

Indokolás

A javasolt rendelet csak akkor fogja a harmonizáció célját szolgálni, ha a GHS besorolási 
kritériumainak és címkézési szabályainak egészét átültetik a közösségi jogszabályokba. Az 5. 
kategóriájú akut toxicitás szerepel a GHS-ben, és ezért itt is szerepeltetni kell. Ellenkező 
esetben nemcsak a kereskedelmet akadályozná, hanem csökkenne az EU jogszabályai szerint 
biztosított jelenlegi védelem szintje is, mivel sok ezer keveréknek megszűnne a besorolása és 
címkézése. Ez a megfelelő védelmet hátrányosan érintené, különösen a gyermekek és más 
érzékeny csoportok esetében.

Módosítás: 149
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
I. melléklet - 3.1. rész - 3.1.3.6.2.3. bekezdés - 3.1.2. táblázat- 2. sor

A Bizottság által javasolt szöveg

3.1.2. táblázat
Az akut toxicitási tartományra nézve kísérleti úton meghatározott értékek (vagy akut toxicitási 

veszélyre vonatkozó kategóriák) átváltása az akut toxicitási pont becsléseire az adott 
expozíciós útvonallal kapcsolatos besoroláshoz

Expozíciós útvonal
Besorolási kategória vagy az akut 

toxicitási tartomány kísérletes becslése

Átváltással kapott 
becsült akut 

toxicitási érték
(lásd 1. megjegyzés)
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Szájon át

(mg/testtömegkilogramm)

0 < 1. kategória  5

5 < 2. kategória  50

50 < 3. kategória  300

300 < 4. kategória  2000

0.5

5

100

500

1. megjegyzés:
A fenti értékek célja, hogy azokat egy keveréknek az összetevői alapján végzett besorolására 
vonatkozó ATE kiszámításához használják fel, és nem vizsgálati eredményeket jelentenek.

A Parlament módosítása

3.1.2. táblázat
Az akut toxicitási tartományra nézve kísérleti úton meghatározott értékek (vagy akut toxicitási 

veszélyre vonatkozó kategóriák) átváltása az akut toxicitási pont becsléseire az adott 
expozíciós útvonallal kapcsolatos besoroláshoz

Expozíciós útvonal
Besorolási kategória vagy az akut 

toxicitási tartomány kísérletes becslése

Átváltással kapott 
becsült akut 

toxicitási érték
(lásd 1. megjegyzés)

Szájon át

(mg/testtömegkilogramm)

0 < 1. kategória  5

5 < 2. kategória  50

50 < 3. kategória  300

300 < 4. kategória  2000

2000 < 5. kategória  5000 (lásd 1a. 
megjegyzés)

0.5

5

100

500

2500

1. megjegyzés:
A fenti értékek célja, hogy azokat egy keveréknek az összetevői alapján végzett besorolására 
vonatkozó ATE kiszámításához használják fel, és nem vizsgálati eredményeket jelentenek.

1a. megjegyzés:
Az 5. kategória azokra a vegyi anyagokra vonatkozik, amelyek akut toxicitása viszonylag 
alacsony, ám bizonyos körülmények között az érzékeny csoportok számára veszélyt 
jelenthetnek. Ezen anyagok esetében az orális LD50 érték várhatóan a 2000-5000 
mg/testtömegkilogramm tartományba esik. Az állatjóléti szempontokat figyelembe véve az 
állatokon 5. kategóriájú tartományokban végzett vizsgálatok mellőzendők, és azok csak akkor 
mérlegelendők, amikor komoly a valószínűsége, hogy az ilyen vizsgálatok eredményei 
közvetlen jelentőséggel bírnának az emberek egészségének védelme szempontjából.
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Or. en

Indokolás

Az 5. kategóriába tartozó vegyi anyagok címkézése különös fontossággal bír a gyermekek 
védelme terén. E kategóriának a rendeletből való kizárása közvetlenül azt eredményezné, 
hogy több tízezer keverék toxicitásának címkézése maradna el. Az 5. kategória szerepel a 
GHS-ben, és ez azt jelentené, hogy az EU fogyasztói kevesebb információhoz jutnának, mint 
más, olyan országok fogyasztói, ahol a GHS-t teljes egészében alkalmazni fogják. Az 5. 
kategória beillesztése az EU-rendeletbe elősegítené az említett országokkal folytatott 
kereskedelmet is, és azt jelenti, hogy az EU jogszabályai az ENSZ által az akut toxicitás 
tekintetében elfogadott összes kritériumot tartalmazni fogják.

Módosítás: 150
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
I. melléklet - 3.1. rész - 3.1.3.6.2.3. bekezdés - 3.1.2. táblázat- 2. sor

A Bizottság által javasolt szöveg

3.1.2. táblázat
Az akut toxicitási tartományra nézve kísérleti úton meghatározott értékek (vagy akut toxicitási 

veszélyre vonatkozó kategóriák) átváltása az akut toxicitási pont becsléseire az adott 
expozíciós útvonallal kapcsolatos besoroláshoz

Expozíciós útvonal
Besorolási kategória vagy az akut 

toxicitási tartomány kísérletes becslése

Átváltással kapott 
becsült akut 

toxicitási érték
(lásd 1. megjegyzés)

Szájon át

(mg/testtömegkilogramm)

0 < 1. kategória  5

5 < 2. kategória  50

50 < 3. kategória  300

300 < 4. kategória  2000

0.5

5

100

500

1. megjegyzés:
A fenti értékek célja, hogy azokat egy keveréknek az összetevői alapján végzett besorolására 
vonatkozó ATE kiszámításához használják fel, és nem vizsgálati eredményeket jelentenek.

A Parlament módosítása
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3.1.2. táblázat
Az akut toxicitási tartományra nézve kísérleti úton meghatározott értékek (vagy akut toxicitási 

veszélyre vonatkozó kategóriák) átváltása az akut toxicitási pont becsléseire az adott 
expozíciós útvonallal kapcsolatos besoroláshoz

Expozíciós útvonal
Besorolási kategória vagy az akut 

toxicitási tartomány kísérletes becslése

Átváltással kapott 
becsült akut 

toxicitási érték
(lásd 1. megjegyzés)

Szájon át

(mg/testtömegkilogramm)

0 < 1. kategória  5

5 < 2. kategória  50

50 < 3. kategória  300

300 < 4. kategória  2000

2000 < 5. kategória  5000 (lásd 1a. 
megjegyzés)

0.5

5

100

500

2500

1. megjegyzés:
A fenti értékek célja, hogy azokat egy keveréknek az összetevői alapján végzett besorolására 
vonatkozó ATE kiszámításához használják fel, és nem vizsgálati eredményeket jelentenek.

1a. megjegyzés:
Az 5. kategória azokra a vegyi anyagokra vonatkozik, amelyek akut toxicitása viszonylag 
alacsony, ám bizonyos körülmények között az érzékeny csoportok számára veszélyt 
jelenthetnek. Ezen anyagok esetében az orális LD50 érték várhatóan a 2000-5000 
mg/testtömegkilogramm tartományba esik. Az állatjóléti szempontokat figyelembe véve az 
állatokon 5. kategóriájú tartományokban végzett vizsgálatok mellőzendők, és azok csak akkor 
mérlegelendők, amikor komoly a valószínűsége, hogy az ilyen vizsgálatok eredményei 
közvetlen jelentőséggel bírnának az emberek egészségének védelme szempontjából.

Or. en

Indokolás

A javasolt rendelet csak akkor fogja a harmonizáció célját szolgálni, ha a GHS besorolási 
kritériumainak és címkézési szabályainak egészét átültetik a közösségi jogszabályokba. Az 5. 
kategóriájú akut toxicitás szerepel a GHS-ben, és ezért itt is szerepeltetni kell. Ellenkező 
esetben nemcsak a kereskedelmet akadályozná, hanem csökkenne az EU jogszabályai szerint 
biztosított jelenlegi védelem szintje is, mivel sok ezer keveréknek megszűnne a besorolása és 
címkézése. Ez a megfelelő védelmet hátrányosan érintené, különösen a gyermekek és más 
érzékeny csoportok esetében.
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Módosítás: 151
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
I. melléklet - 3.1.4.1. bekezdés és 3.1.3. táblázat – 1–4. sor és 8. sor

A Bizottság által javasolt szöveg

3.1.4.1. Az ebbe a veszélyességi osztályba való besorolása kritériumainak megfelelő 
anyagoknál vagy keverékeknél a 3.1.3. táblázat szerinti címkeelemeket kell használni.

3.1.3. táblázat
Az akut toxicitásra vonatkozó címkeelemek

Besorolás 1. kategória 2. kategória 3. kategória 4. kategória

GHS 
piktogram

Figyelmeztetés Veszély Veszély Veszély Figyelem

Figyelmeztető 
mondat:
Szájon át

H300: 
Lenyelve 
halálos

H300: 
Lenyelve 
halálos

H301: 
Lenyelve 
mérgező

H302:
Lenyelve 
ártalmas

Óvintézkedésre 
vonatkozó 
mondat –
Elhárító 
intézkedés 
(szájon át)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330

A Parlament módosítása

3.1.4.1. Az ebbe a veszélyességi osztályba való besorolása kritériumainak megfelelő 
anyagoknál vagy keverékeknél a 3.1.3. táblázat szerinti címkeelemeket kell használni.

Az 5. kategóriába sorolt anyagok és keverékek címkézésének egyedi szempontjai a 
táblázathoz fűzött 2a. megjegyzésben szerepelnek.
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3.1.3. táblázat
Az akut toxicitásra vonatkozó címkeelemek

Besorolás 1. kategória 2. kategória 3. kategória 4. kategória 5. kategória

GHS piktogram Nincs 
piktogram

Figyelmeztetés Veszély Veszély Veszély Figyelem Figyelem

Figyelmeztető 
mondat:
Szájon át

H300: 
Lenyelve 
halálos

H300: 
Lenyelve 
halálos

H301: 
Lenyelve 
mérgező

H302:
Lenyelve 
ártalmas

H303:
Lenyelve 
ártalmas 

lehet

Óvintézkedésre 
vonatkozó mondat 
– Elhárító 
intézkedés (szájon 
át)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330 P312

2a. megjegyzés:
Az 5. kategóriára vonatkozóan a 3.1.3. táblázatban szereplő címkeelemeket a lakosság 
számára hozzáférhető anyagok és keverékek esetében kell használni.
A kizárólag szakmai felhasználóknak szánt, 5. kategóriájú anyagok és keverékek esetében a 
szállító a biztonsági adatlap segítségével biztosítja a besorolásra vonatkozó információt a 
szakmai felhasználók és forgalmazók számára.

Or. en

Indokolás

Az 5. kategóriába tartozó vegyi anyagok címkézése különös fontossággal bír a gyermekek 
védelme terén. E kategóriának a rendeletből való kizárása közvetlenül azt eredményezné, 
hogy több tízezer keverék toxicitásának címkézése maradna el. Az 5. kategória szerepel a 
GHS-ben, és ez azt jelentené, hogy az EU fogyasztói kevesebb információhoz jutnának, mint 
más, olyan országok fogyasztói, ahol a GHS-t teljes egészében alkalmazni fogják. Az 5. 
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kategória beillesztése az EU-rendeletbe elősegítené az említett országokkal folytatott 
kereskedelmet is, és azt jelenti, hogy az EU jogszabályai az ENSZ által az akut toxicitás 
tekintetében elfogadott összes kritériumot tartalmazni fogják.

Módosítás: 152
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
I. melléklet - 3.1.4.1. bekezdés és 3.1.3. táblázat – 1–4. sor és 8. sor

A Bizottság által javasolt szöveg

3.1.3. táblázat
Az akut toxicitásra vonatkozó címkeelemek

Besorolás 1. kategória 2. kategória 3. kategória 4. kategória

GHS 
piktogram

Figyelmeztetés Veszély Veszély Veszély Figyelem

Figyelmeztető 
mondat:
Szájon át

H300: 
Lenyelve 
halálos

H300: 
Lenyelve 
halálos

H301: 
Lenyelve 
mérgező

H302:
Lenyelve 
ártalmas

Óvintézkedésre 
vonatkozó 
mondat –
Elhárító 
intézkedés 
(szájon át)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330

A Parlament módosítása
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3.1.3. táblázat
Az akut toxicitásra vonatkozó címkeelemek

Besorolás 1. kategória 2. kategória 3. kategória 4. kategória 5. kategória

GHS piktogram Nincs 
piktogram

Figyelmeztetés Veszély Veszély Veszély Figyelem Figyelem

Figyelmeztető 
mondat:
Szájon át

H300: 
Lenyelve 
halálos

H300: 
Lenyelve 
halálos

H301: 
Lenyelve 
mérgező

H302:
Lenyelve 
ártalmas

H303:
Lenyelve 
ártalmas 

lehet

Óvintézkedésre 
vonatkozó mondat 
– Elhárító 
intézkedés (szájon 
át)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330 P312

2a. megjegyzés:
Az 5. kategóriára vonatkozóan a 3.1.3. táblázatban szereplő címkeelemeket a lakosság 
számára hozzáférhető anyagok és keverékek esetében kell használni.
A kizárólag szakmai felhasználóknak szánt, 5. kategóriájú anyagok és keverékek esetében a 
szállító a biztonsági adatlap segítségével biztosítja a besorolásra vonatkozó információt a 
szakmai felhasználók és forgalmazók számára.

Or. en

Indokolás

A javasolt rendelet csak akkor fogja a harmonizáció célját szolgálni, ha a GHS besorolási 
kritériumainak és címkézési szabályainak egészét átültetik a közösségi jogszabályokba. Az 5. 
kategóriájú akut toxicitás szerepel a GHS-ben, és ezért itt is szerepeltetni kell. Ellenkező 
esetben nemcsak a kereskedelmet akadályozná, hanem csökkenne az EU jogszabályai szerint 
biztosított jelenlegi védelem szintje is, mivel sok ezer keveréknek megszűnne a besorolása és 
címkézése. Ez a megfelelő védelmet hátrányosan érintené, különösen a gyermekek és más 
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érzékeny csoportok esetében.

Módosítás: 153
Anne Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
I. melléklet – 5. bekezdés - 1a. pont (új)

5.1a. Perzisztens, bioakkumulatív és toxikus (PBT), illetve nagyon 
perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagok1

5.1a.1. Anyagok besorolási kritériumai

5.1a.1.1. Valamely anyag akkor kap PBT vagy vPvB besorolást, 
ha azt:

i. egy gyártó vagy importőr által a vegyi anyagok 
regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 
(REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról szóló, 
2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelet1 14. cikke és I. 
melléklete szerint PBT-ként vagy vPvB-ként azonosítja, vagy
ii. PBT-ként vagy vPvB-ként azonosítják (vagy annak tekintik), 
és felveszik az 1907/2006/EK rendelet 59. cikke (1) bekezdése szerinti 
jegyzékbe, vagy
iii. PBT-ként vagy vPvB-ként azonosítják (vagy annak tekintik), 
és felveszik az 1907/2006/EK rendelet XVI. mellékletébe.
5.1a.2. Keverékek besorolási kritériumai

5.1a.2.1. A keverékeket az azokban található, szintén PBT vagy vPvB 
besorolást kapott egyes anyagok koncentrációja alapján sorolják be 
PBT-ként vagy vPvB-ként, az 5.3. táblázattal összhangban.

5.3. táblázat
A PBT-ként vagy vPvB-ként besorolt (keverékben található) 
anyagokra vonatkozó általános koncentráció-határértékek

Anyag besorolása Keverék besorolása

PBT vagy vPvB [C > 0,1%]

                                               
1 Azt javasoljuk, hogy a kritériumok és címkeelemek részleteit (a piktogram, figyelmeztető mondat és 
óvintézkedésre vonatkozó mondat megválasztása) a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás formájában 
dolgozzák ki, a rendeletre irányuló javaslat 53. cikkében meghatározott komitológiai eljárással összhangban. 
Ennek ellenére helyénvaló lenne például a környezeti veszélyekre vonatkozó GHS piktogramot alkalmazni.
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5.1a.3. Figyelmeztetés a veszélyre

5.1a.3.1. A címkeelemeket a szóban forgó veszélyességi osztályra 
vonatkozó besorolási kritériumoknak megfelelő anyagokra vagy 
keverékekre az 5.4. táblázat szerint kell alkalmazni.

5.4. táblázat
A PBT vagy vPvB anyagokra vonatkozó címkeelemek

Szimbólum/piktogram

Figyelmeztetés Veszély
Figyelmeztető mondat EUH0XX: [emberekre és a 

környezetre nézve hosszan tartó 
káros hatást okozhat]

Óvintézkedésre vonatkozó 
mondat [meghatározandó]

1 HL L 396., 2006.12.30., 1. o. Módosított változat: HL L 136., 2007.5.29., 3. o.

Or. fr

Indokolás

A vegyi anyagokkal kapcsolatos új európai politika következetessége érdekében alapvető 
fontosságú, hogy az egyes politikai eszközökben a kiemelten aggodalomra okot adó 
anyagokra (SVHC-k) fordított figyelem mértéke kölcsönösen összeegyeztethető legyen. Ezt 
szem előtt tartva a címkézési követelmények bevezetésének azt is lehetővé kell tennie, hogy:
i. javítsák az EU kockázatcsökkentő stratégiáját a perzisztens, bioakkumulatív és toxikus 
(PBT) és a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagok tekintetében;
ii. egységes és megfelelő mennyiségű információt biztosítsanak az említett SVHC-k által 
előidézett veszély mértékéről, és
iii. fokozzák a vegyipari termékek besorolási és címkézési rendszerének hitelességét.
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Módosítás: 154
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
I. melléklet - 5.1a. bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5.1a. Perzisztens, bioakkumulatív és 
toxikus (PBT), illetve nagyon perzisztens 
és nagyon bioakkumulatív (vPvB) 
anyagok
5.1a.1. Anyagok besorolási kritériumai
5.1a.1.1. Valamely anyag akkor kap PBT 
vagy vPvB besorolást, ha azt:

i. egy gyártó vagy importőr az 
1907/2006/EK rendelet 14. cikke szerint 
PBT-ként vagy vPvB-ként azonosítja, vagy
ii. PBT-ként vagy vPvB-ként felveszik az
1907/2006/EK rendelet 59. cikke (1) 
bekezdése szerinti jegyzékbe, vagy
iii. PBT-ként vagy vPvB-ként felveszik az 
1907/2006/EK rendelet XVI. mellékletébe.
5.1a.2. Keverékek besorolási kritériumai
5.1a.2.1. A keverékeket az azokban 
található, szintén PBT vagy vPvB 
besorolást kapott egyes anyagok 
koncentrációja alapján sorolják be PBT-
ként vagy vPvB-ként, az 5.2a. táblázattal 
összhangban.

5.1a.3. Tájékoztatás a veszélyről
5.1a.3.1. A címkeelemeket az ebbe a 
veszélyességi osztályba történő besorolás 
kritériumainak megfelelő anyagokra vagy 
keverékekre az 5.2b. táblázat szerint kell 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

A PBT és vPvB anyagokat a REACH-rendelet értelmében kiemelten aggodalomra okot adó 
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(SVHC) anyagoknak tekintik. Ezenfelül a REACH engedélyezési rendszer prioritásként kezeli 
ezeket. Ennek a rendeletnek tehát világos címkézés követelményeket kell tartalmaznia a PBT 
és vPvB anyagokra nézve. Ez biztosítani az említett anyagok egységes és megfelelő 
címkézését, amely viszont előfeltétele annak, hogy a REACH-rendelet szerint megfelelő 
intézkedések szülessenek e vegyi anyagok ellen.

Módosítás: 155
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
I. melléklet - 5.1a. bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5.1a. Perzisztens, bioakkumulatív és 
toxikus (PBT), illetve nagyon perzisztens 
és nagyon bioakkumulatív (vPvB) 
anyagok
5.1a.1. Anyagok besorolási kritériumai
5.1a.1.1. Valamely anyag akkor kap PBT 
vagy vPvB besorolást, ha azt:

i. egy gyártó vagy importőr az 
1907/2006/EK rendelet 14. cikke szerint 
PBT-ként vagy vPvB-ként azonosítja, vagy
ii. PBT-ként vagy vPvB-ként felveszik az
1907/2006/EK rendelet 59. cikke (1) 
bekezdése szerinti jegyzékbe, vagy
iii. PBT-ként vagy vPvB-ként felveszik az 
1907/2006/EK rendelet XVI. mellékletébe.
5.1a.2. Keverékek besorolási kritériumai
5.1a.2.1. A keverékeket az azokban 
található, szintén PBT vagy vPvB 
besorolást kapott egyes anyagok 
koncentrációja alapján sorolják be PBT-
ként vagy vPvB-ként, az 5.2a. táblázattal 
összhangban.

5.1a.3. Tájékoztatás a veszélyről



PE402.685v01-00 90/94 AM\710142HU.doc

Külső fordítás

HU

5.1a.3.1. A címkeelemeket az ebbe a 
veszélyességi osztályba történő besorolás 
kritériumainak megfelelő anyagokra vagy 
keverékekre az 5.2b. táblázat szerint kell 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

A PBT és vPvB anyagokat a REACH-rendelet értelmében kiemelten aggodalomra okot adó 
(SVHC) anyagoknak tekintik. Ezenfelül a REACH engedélyezési rendszer prioritásként kezeli 
ezeket. Ennek a rendeletnek tehát világos címkézés követelményeket kell tartalmaznia a PBT 
és vPvB anyagokra nézve. Ez biztosítani az említett anyagok egységes és megfelelő 
címkézését, amely viszont előfeltétele annak, hogy a REACH-rendelet szerint megfelelő 
intézkedések szülessenek e vegyi anyagok ellen.

Módosítás: 156
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
I. melléklet - 5.1a. bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5.1a. Perzisztens, bioakkumulatív és 
toxikus (PBT), illetve nagyon perzisztens 
és nagyon bioakkumulatív (vPvB) 
anyagok
5.1a.1. Anyagok besorolási kritériumai
5.1a.1.1. Valamely anyag akkor kap PBT 
vagy vPvB besorolást, ha azt:

i. egy gyártó vagy importőr az 
1907/2006/EK rendelet 14. cikke és I. 
melléklete szerint PBT-ként vagy vPvB-
ként azonosítja, vagy
ii. PBT-nek vagy vPvB-nek tekintik, és 
felveszik az 1907/2006/EK rendelet 59. 
cikke (1) bekezdése szerinti jegyzékbe, 
vagy
iii. PBT-nek vagy vPvB-nek tekintik, és 
felveszik az 1907/2006/EK rendelet XVI. 
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mellékletébe.
A Bizottság az 53. cikkben említett 
eljárással összhangban megfelelő esetben 
legkésőbb …-ig* módosítja az ebben a 
bekezdésben az 1907/2006/EK rendeletre 
vonatkozóan szereplő hivatkozásokat.
5.1a.2. Keverékek besorolási kritériumai
5.1a.2.1. A keverékeket az azokban 
található, szintén PBT vagy vPvB 
besorolást kapott egyes anyagok 
koncentrációja alapján sorolják be PBT-
ként vagy vPvB-ként, az 5.2a. táblázattal 
összhangban.
A Bizottság az 53. cikkben említett 
eljárással összhangban legkésőbb …-ig* 
módosítja ezt a mellékletet, hogy abban 
szerepeljen a PBT-ként vagy vPvB-ként 
besorolt (keverékben található) anyagokra 
vonatkozó általános koncentráció-
határértékeket meghatározó új táblázat.

5.1a.3. Tájékoztatás a veszélyről
5.1a.3.1. A címkeelemeket az ebbe a 
veszélyességi osztályba történő besorolás 
kritériumainak megfelelő anyagokra vagy 
keverékekre az 5.2b. táblázat szerint kell 
alkalmazni.
A Bizottság az 53. cikkben említett 
eljárással összhangban legkésőbb …-ig* 
módosítja ezt a mellékletet, hogy abban 
szerepeljen a PBT vagy vPvB anyagokra 
vonatkozó címkeelemeket meghatározó új 
táblázat. Ezek egy megfelelő 
piktogramból, a „veszély” 
figyelmeztetésből, egy megfelelő 
figyelmeztető mondatból és egy vagy több 
megfelelő óvintézkedésre vonatkozó 
mondatból állnak.
______

* Hat hónappal e rendelet hatálybalépését 
követően.

Or. en
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Indokolás

Az egészség és a környezet magas szintű védelmének eléréséhez kulcsfontosságú azon 
anyagok és keverékek azonosítása és címkézése, amelyeket úgy tekintik, hogy a legsúlyosabb 
hatásokat okozzák. A kiemelten aggodalomra okot adó anyagnak tekintett PBT-ket és vPvB-
ket a besorolási és címkézési rendszer nem ekként kezeli. Ezekhez az anyagokhoz – a rákkeltő, 
mutagén és reprotoxikus anyagokkal ellentétben – esetleg nem társítanak olyan 
címkeelemeket, amelyek megfelelnek a nekik tulajdonított veszély szintjének. Ez a 
következetlenség az EU vegyi anyagokkal kapcsolatos új politikáját, valamint a besorolási és 
címkézési rendszer hiteltelenné teszi.

Módosítás: 157
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
I. melléklet - 5.1a. bekezdés - 5.2a. táblázat (új)

5.2a. TÁBLÁZAT
A PBT-ként vagy vPvB-ként besorolt (keverékben található)
anyagokra vonatkozó általános koncentráció-határértékek

Anyag besorolása Keverék besorolása

PBT vagy vPvB [C > 0,1%]

Or. en

Módosítás: 158
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
I. melléklet - 5.1a. bekezdés - 5.2a. táblázat (új)

5.2a. TÁBLÁZAT
A PBT-ként vagy vPvB-ként besorolt (keverékben található)
anyagokra vonatkozó általános koncentráció-határértékek

Anyag besorolása Keverék besorolása

PBT vagy vPvB [C > 0,1%]

Or. en
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Módosítás: 159
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
I. melléklet - 5.1a. bekezdés - 5.2b. táblázat (új)

5.2b. TÁBLÁZAT
A PBT vagy vPvB anyagokra vonatkozó címkeelemek

Szimbólum/
piktogram *

Figyelmeztetés Veszély
Figyelmeztető 

mondat
EUH0XX: emberekre és a környezetre 

nézve hosszan tartó káros hatást okozhat
Óvintézkedésre 
vonatkozó 
mondatok

*

* Az 54. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsággal összhangban, legkésőbb … [hat hónappal e rendelet 
hatálybalépését követően] be kell illeszteni a PBT-re/vPvB-re utaló 
szimbólumot/piktogramot és óvintézkedésre vonatkozó mondatokat.

Or. en

Módosítás: 160
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
I. melléklet - 5.1a. bekezdés - 5.2b. táblázat (új)

5.2b. TÁBLÁZAT
A PBT vagy vPvB anyagokra vonatkozó címkeelemek

Szimbólum/
piktogram *

Figyelmeztetés Veszély
Figyelmeztető 

mondat
EUH0XX: emberekre és a környezetre 

nézve hosszan tartó káros hatást okozhat
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Óvintézkedésre 
vonatkozó 
mondatok

*

* Az 54. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsággal összhangban, legkésőbb … [hat hónappal e rendelet 
hatálybalépését követően] be kell illeszteni a PBT-re/vPvB-re utaló 
szimbólumot/piktogramot és óvintézkedésre vonatkozó mondatokat.

Or. en


	710142hu.doc

