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RÖVID INDOKOLÁS

A mesterséges vegyi anyagok a modern élet részei, amelyek az Európai Unióban élő nők és 
családjaik számára magas szintű kényelmet tesznek lehetővé.

Növekvő mértékben a tudományos bizonyítékok azonban azt mutatják, hogy sok veszélyes 
anyag veszélyt jelent az emberi egészségére és környezetre, mivel a különösen a nőket, 
gyermekeket érintő légúti betegségekkel, allergiákkal, és rákkal kapcsolatosak. Ráadásul a 
szintetikus vegyi anyagok szennyezhetik a környezetet és a környezetben tartósan 
megmaradhatnak, szennyezhetik édesvizeinket, használhatatlanná tehetik a talajt és 
felhalmozódhatnak a vadon élő állatok világában. A nők nagyon aggódnak a mérgező vegyi 
anyagoknak az egészségükre, a családjaikra és a környezetre gyakorolt lehetséges hatásai 
miatt. A bizonyíték a megelőző cselekvés és a veszélyes vegyi anyagok fokozatos 
helyettesítésének szükségességét jelzi, különösen amennyiben választási lehetőségek állnak 
rendelkezésre. 
Az EU-ban akár több mint 100.000 vegyi anyag is forgalmazásra kerül. Ezek közül 30.000-et 
egy tonna feletti mennyiségben állítanak elő, és a REACH alapján szabályozzák. Ezen 
anyagok negyvenöt százaléka kevés biztonsági adattal vagy anélkül van forgalomban, és ezek 
közül számos nagymértékben aggodalomra ad okot. Míg egyre több és több vegyi anyagnak 
vagyunk kitéve, még mindig csak nagyon keveset tudunk azok hatásairól. Ez különösen a 
szülőképes korú nőket érintheti – még a nagy mennyiségben előállított vegyi anyagok 
esetében is csak 32%-uknál tudjuk, hogy károsítják-e a magzat méhen belüli fejlődését vagy 
nem.  

A nőkre és családjaikra gyakorolt hatások 
A nőkre és családjaikra a szintetikus vegyi anyagok egyaránt hatást gyakorolnak, a különböző 
fiziológiának köszönhető sajátos módon. A nők több zsírszövettel rendelkeznek, mint a 
férfiak, ezáltal a bioakkumulációs vegyi anyagokat könnyebben tárolják. A női test jobban 
meg is változik az egész élet során, mivel a nők biológiai szakaszokon mennek keresztül, 
úgymint a terhesség vagy a menopauza. A hormonrendszer szabályozza ezeket a változásokat, 
amelyek a nőket még érzékenyebbé teszik az endokrin rendszert károsító tényezőkként 
viselkedő anyagokkal szemben.

Egyes tudósokat növekvő mértékben nyugtalanít a vegyi anyagoknak történő expozíció és a 
rák kifejlődése közötti kapcsolat. A tudósok azt feltételezik, hogy a rákbetegségek 75%-a a 
környezeti tényezők által előidézett mutációk eredménye.
A másik aggasztó tendencia a vegyi anyagokkal kapcsolatban a férfi termékenység 
csökkenése. Az elmúlt évtizedek folyamán a spermaszám 50%-kal csökkent a férfiaknál 
Európában, az Egyesült Államokban és Ausztráliában, amely csökkenés az endokrin rendszert 
károsító tényezőként viselkedő vegyi anyagoknak köszönhető.



PE 357.536v01-00

Külső fordítás 4/1 PA\562492HU.doc

Külső fordítás

HU

A legérzékenyebb népességcsoportot, a gyermekeket tekintve, a test kémiai szennyeződése 
már a gyermek fejlődésének legkorábbi szakaszaiban bekövetkezik. A női testben raktározott 
vegyi anyagok a méhmagzatnak a méhlepény útján vagy a születés után az anyatejjel együtt 
továbbadásra kerülnek. Ezek zavarhatják fejlődését, visszafordíthatatlan károsodást 
eredményezve. A vegyi anyagok a gyerekeknél sokkal kisebb mértékben okoznak káros 
egészségügyi hatást, mint a felnőtteknél, ideértve azt is, hogy a vegyi anyagok károsítják a 
gyermek központi idegrendszerének, immunrendszerének és szaporító rendszerének születés 
előtti fejlődését is. Ezek a hatások csak akkor válnak láthatóvá, amikor a gyermek eléri a 
pubertáskort vagy a felnőttkort: tanulási nehézségeket, allergiát, asztmát és még gyermekkori 
rákot is eredményezhetnek.

A vegyi anyagokat biztonságossá kell tenni
A helyzet miatt aggódva egy csoport jól ismert tudós 2004. májusában megszervezte a Kémiai 
szennyezésnek köszönhető betegségekre vonatkozó párizsi felhívást (The Paris Appeal on 
diseases due to chemical pollution). Ez a panel arra sürgeti a jogszabályalkotókat, hogy 
vegyék komolyan a vegyi anyagok problémáját, és kötelezzék el magukat olyan megelőző 
fellépés mellett, mint például vegyi anyagokra vonatkozó jelenlegi információhiányt 
megszüntető jogszabályok hatályba léptetése. Ajánlja a legveszélyesebb vegyi anyagok 
kivonását, melyek közül néhányról tudott, hogy rákot okoz, felhalmozódik az emberi 
szövetben és természetes úton nem bomlik le, akadályozza a gyermek születés körüli 
fejlődését vagy megváltoztathatja a DNS-t.
Az Európai Bizottság REACH javaslata az európai nők, családjaik és a környezet számára a 
magas szintű védelem biztosítására nyújt különleges lehetőséget. A REACH lehetővé teszi 
Európa számára, hogy vezérszerepet vállaljon a szintetikus vegyi anyagokkal történő 
világszerte  ellenőrizetlen kísérletezés megszüntetésében. Biztosítani lehet, hogy az emberi 
egészség és a környezet védelmére irányuló óvintézkedés legyen az alapvető elv. Ezért a 
REACH-et támogatni kell.
A jelenlegi jogszabálytervezet azonban jelentős hiányosságokat mutat. Ez a nők, családjaik és 
a környezet nem kielégítő védelméhez vezethet. A jogszabálytervezet következő módosításait 
javasolom: 

- A nagy aggodalmat keltő vegyi anyagok helyett mást kell használni, amennyiben 
biztonságosabb megoldási lehetőségek állnak rendelkezésre 

- A kis mennyiségű vegyi anyagokra vonatkozó adat-követelményeket növelni kell
- A behozott árucikkek az EU-ban előállított árucikkekkel azonos biztonsági 

szabványok alá kell, hogy tartozzanak
- A fogyasztók, kiskereskedők és az egyéb későbbi felhasználók a vegyi anyagokra 

vonatkozó biztonsági információkhoz teljes mértékben hozzá kell, hogy férjenek
- Általános elővigyázatossági kötelezettséget kell újra bevezetni 

- Az engedélyköteles anyagokat tartalmazó fogyasztói cikkek érthető címkézése 
szükséges 
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Ezekre a változásokra szükség van, ha az EU el kívánja érni a Fenntartható Fejlődésről szóló 
2002. évi Világ-Csúcstalálkozón elfogadott célkitűzést, “2002-re az oly módon használt és 
előállított vegyi anyagok, amelyek az emberi egészségre és környezetre gyakorolt jelentős 
káros hatásoknak a lehető legkisebbre való csökkentéséhez vezetnek”. Ezek a változások 
hozzájárulhatnak a nők veszélyes vegyi anyagok negatív hatásaival szembeni védelméhez, 
gyermekeik számára az élet elkezdését mérgező anyagoktól mentesen biztosítva.

MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszerbiztonsági Bizottságot, mint felelős bizottságot, hogy foglalja bele jelentésébe a 
következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

1. módosítás
4. preambulumbekezdés

(4) A belső piac egységének és az emberi 
egészség, különösen a munkavállalók 
egészsége és a környezet magas szintű 
védelmének megőrzése érdekében szükséges 
annak biztosítása, hogy a Közösségben 
gyártott anyagok a közösségi jognak 
megfeleljenek, akkor is, ha azok kivitelére 
kerül sor. 

(4) A belső piac egységének és az emberi 
egészség, különösen a munkavállalók 
egészsége, valamint az egyéb érzékeny 
lakossági csoportok, és a környezet magas 
szintű védelmének megőrzése érdekében 
szükséges annak biztosítása, hogy a 
Közösségben gyártott anyagok a közösségi 
jognak megfeleljenek, akkor is, ha azok 
kivitelére kerül sor.

Indokolás

Az Európai Parlament úgy ítéli meg, hogy ‘a gyermekek egészségének a környezeti 
vonatkozású betegségekkel szembeni védelme nélkülözhetetlen beruházás a megfelelő emberi 
és gazdasági fejlődés védelme érdekében’ (Az európai környezeti és egészségügyi stratégiáról 
szóló Paulsen Jelentés) és a népességi csoportok fokozottan veszélyes csoportjaira nézve a 
vegyi anyagok külön korlátozását kéri (Az európai környezetről és egészségügyi cselekvési 
tervről szóló Ries Jelentés). A REACH-et nem csak a munkavállalók egészségét védő speciális 

  
1 A hivatalos lapban még nem tették közé.
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lehetőségnek kell tekinteni, hanem a kémiai expozícióval szemben legérzékenyebb személyeket 
is védi. 

2. módosítás 
5. preambulumbekezdés

(5) A Közösségben levő veszélyes 
anyagokat szabályozó négy fő jogi eszköz 
működésének vizsgálata (a veszélyes 
anyagok osztályozására, csomagolására és 
címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 
szóló 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi 
irányelv, a veszélyes készítmények 
osztályozására, csomagolására és 
címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 
szóló 1988. június 7-i 88/379/EGK tanácsi 
irányelv (amely helyébe időközben a 
tagállamoknak a veszélyes készítmények 
osztályozására, csomagolására és 
címkézésére
vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről 
szóló 1999. május 31-i európai parlamenti és 
tanácsi irányelv lépett) a létező anyagok 
kockázatainak értékeléséről és ellenőrzéséről
szóló 1993. március 23-i 793/93/EGK 
tanácsi rendelet és az egyes veszélyes 
anyagok és készítmények forgalomba 
hozatalának és felhasználásának 
korlátozásaira vonatkozó tagállami 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések közelítéséről szóló 1976. 
július 27-i tanácsi irányelv) a vegyi 
anyagokra vonatkozó közösségi 
jogszabályok működésében számos 
problémát állapított meg, amely a belső 
piac működésére e területen közvetlen 
hatást gyakorló tagállami törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezések 
között egyenlőtlenségeket eredményez.

(5) A Közösségben levő veszélyes 
anyagokat szabályozó négy fő jogi eszköz 
működésének vizsgálata (a veszélyes 
anyagok osztályozására, csomagolására és 
címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 
szóló 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi 
irányelv, a veszélyes készítmények 
osztályozására, csomagolására és 
címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 
szóló 1988. június 7-i 88/379/EGK tanácsi 
irányelv (amely helyébe időközben a 
tagállamoknak a veszélyes készítmények 
osztályozására, csomagolására és 
címkézésére
vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről 
szóló 1999. május 31-i európai parlamenti és 
tanácsi irányelv lépett) a létező anyagok 
kockázatainak értékeléséről és ellenőrzéséről 
szóló 1993. március 23-i 793/93/EGK 
tanácsi rendelet és az egyes veszélyes 
anyagok és készítmények forgalomba 
hozatalának és felhasználásának 
korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezések 
közelítéséről szóló 1976. július 27-i tanácsi 
irányelv) a vegyi anyagokra vonatkozó 
közösségi jogszabályok működésében 
számos problémát állapított meg, amely a 
belső piac működésére e területen közvetlen 
hatást gyakorló tagállami törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezések között 
egyenlőtlenségeket eredményez, valamint a 
közegészség és a környezet megfelelő 
védelmének elmulasztását okozza.
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Indokolás

A jelenlegi jogszabályokban talált problémákat nem csak az jelenti, hogy azok nemzeti jogok 
között egyenlőtlenségeket okoznak, hanem különösen az is, hogy a jelenlegi jogszabályok 
elmulasztják a közegészségnek és a környezetnek a veszélyes vegyi anyagokkal szembeni 
megfelelő védelmének biztosítását.

3. módosítás 
12. preambulumbekezdés

(12) Az engedélyezési rendelkezések a nagy 
aggodalomra okot adó anyagok forgalomba 
helyezésére és használatára irányuló 
engedélyekre vonatkozóan előírják, hogy 
azokat a Bizottság kell, hogy megadja, 
amennyiben a használatukból származó 
kockázatok megfelelően ellenőrzöttek vagy 
használatuk társadalmi-gazdasági okokból 
indokolt.

(12) Az engedélyezési rendelkezések a nagy 
aggodalomra okot adó anyagok forgalomba 
helyezésére és használatára irányuló 
engedélyekre vonatkozóan előírják, hogy 
azokat a Bizottság kell, hogy megadja, 
amennyiben biztonságosabb alternatívák 
vagy technológiák nem állnak 
rendelkezésre és használatuk társadalmi-
gazdasági okokból indokolt.

Indokolás

Ez a preambulumbekezdés az engedélyezési eljárás célkitűzéseit erősíti meg újból, mivel az 
előírt magas szintű védelmet csak akkor lehet biztosítani, ha a nagy aggodalomra okot adó 
anyagok helyébe - amennyiben lehetséges- megfelelő alternatív anyagok vagy 
technológiákkal lépnek. Ez a hasonló közösségi jogszabályoknak is megfelel (pl. a biocidokra, 
a munkavállalók egészségére vonatkozó jogszabályok). A kockázatok “megfelelő ellenőrzése” 
alternatív szándékának fenntartása  érdekében támogatni kell a környezet szempontjából nagy 
aggodalomra okot adó anyagok további felhasználását és kibocsátását, tekintet nélkül az ilyen 
felhasználások  társadalmi-gazdasági okaira és arra, hogy biztonságosabb alternatívák 
állnak-e rendelkezésre.

4. módosítás 
20. preambulumbekezdés

(20) Mivel az árucikkek gyártói és 
importőrei az árucikkeikért felelősséggel 
kell hogy tartozzanak, helyénvaló egy 
nyilvántartásba vételi követelmény előírása 
azokra az anyagokra vonatkozóan, 
amelyeket ezekből az árucikkekből 

(20) Mivel az árucikkek gyártói és 
importőrei az árucikkeikért felelősséggel 
kell hogy tartozzanak, helyénvaló egy 
nyilvántartásba vételi követelmény előírása 
az árucikkekben levő veszélyes anyagokra 
vonatkozóan.
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kívánnak előállítani. Azoknak az 
anyagoknak az esetében, amelyeket elég 
nagy mértékben e cikkekből állítottak elő 
valószínűleg, és az emberi egészségre vagy 
a környezetre káros hatást gyakorló módon, 
értesíteni kell az Ügynökséget, és fel kell 
hatalmazni arra, hogy nyilvántartásba 
vételre irányuló kérelem benyújtását kérje.

Indokolás

Az árucikkek a vegyi anyagokra nézve elsődleges expozíciós forrást jelentenek. Az 
árucikkekben levő veszélyes anyagok használata nyilvántartási kötelezettségek alá kell, hogy 
tartozzon.

5. módosítás 
31. preambulumbekezdés

(31) Az összehangolt, egyszerű rendszer 
biztosítása érdekében minden nyilvántartást 
az Ügynökséghez kell benyújtani. Az 
ellentmondásmentes megközelítés és a 
források hatékony használatának 
biztosítása érdekében minden 
nyilvántartásba vételt teljes mértékben 
ellenőrizni kell, valamint a nyilvántartások 
végleges elutasításáért is viselni kell a 
felelősséget.

(31) Az összehangolt, egyszerű rendszer 
biztosítása érdekében minden nyilvántartást 
az Ügynökséghez kell benyújtani. Az 
ellentmondásmentes, teljes és jó minőségű 
beadványok biztosítása érdekében független 
ellenőrzést kell végezni az Ügynökséghez 
történő előterjesztést megelőzően.  Az 
Ügynökség viseli a nyilvántartások végleges 
elutasításáért is a felelősséget.

Indokolás

A nyilvántartási okiratgyűjtők minőségének és tartalmának értékelése jelenleg nem kötelező, 
mivel az Ügynökség csak a teljességet ellenőrzi (18. cikk (2) bekezdés). Annak ismeretében, 
hogy a tagállamok illetékes hatóságai jelenlegi értékelése szerint a biztonsági adatlapoknak 
csak 31%-a volt teljesen pontos, alapvető fontosságú, hogy az Ügynökség feladatának 
megkönnyítése érdekében egy független ellenőrzésre kerüljön sor a kérelem benyújtása előtt.

6. módosítás 
(52) preambulumbekezdés

(52) Az emberi egészség és a környezet 
kielégítően magas szintű védelmének
biztosítása érdekében a nagy aggodalomra 
okot adó anyagokat elővigyázatos módon 

(52) Az emberi egészség, különösen az 
érzékeny lakossági csoportok és a környezet 
kielégítően magas szintű védelmének 
biztosítása érdekében a nagy aggodalomra 



PA\562492HU.doc 9/1 PE 357.536v01-00

Külső fordítás

Külső fordítás

HU

kell kezelni, ami az azokat felhasználó 
vállalkozások részéről a kockázatok 
megfelelő ellenőrzését kívánja meg. 
Amennyiben nem ez az eset áll fenn, a 
felhasználásoknak akkor is 
engedélyezetteknek kell lenniük, 
amennyiben a vállalkozások igazolják, hogy 
a társadalom számára az anyagok 
felhasználásból adódó előnyök meghaladják 
az azok felhasználásával kapcsolatos 
hátrányokat, és hogy nincsenek megfelelő 
alternatívák vagy technológiák. Az 
engedélyező hatóságnak ekkor azt kell 
megvizsgálnia, hogy eleget tettek-e ezeknek 
a követelményeknek a vállalkozások 
kérelmei alapján indított engedélyezési 
eljárás során. Mivel az engedélyezések az 
egész belső piacon magas szintű védelmet 
kell, hogy biztosítsanak, helyénvaló, hogy a 
Bizottság legyen az engedélyező hatóság.

okot adó anyagokat csak akkor kell 
engedélyezni, amennyiben a vállalkozások 
igazolják, hogy a társadalom számára az 
anyagok felhasználásból adódó előnyök 
meghaladják az azok felhasználásával 
kapcsolatos hátrányokat, és hogy nincsenek 
megfelelő alternatívák vagy technológiák. 
Az engedélyező hatóságnak ekkor azt kell 
megvizsgálnia, hogy eleget tettek-e ezeknek 
a követelményeknek a vállalkozások 
kérelmei alapján indított engedélyezési 
eljárás során. Mivel az engedélyezések az 
egész belső piacon magas szintű védelmet 
kell, hogy biztosítsanak, helyénvaló, hogy a 
Bizottság legyen az engedélyező hatóság.

Indokolás

Különös figyelmet kell fordítani az érzékeny lakossági csoportokra az engedélyezés során. 

Az engedélyezési kötelezettség csak akkor nyújt magas szintű védelmet, ha a nagy 
aggodalomra okot adó anyagok helyébe – amennyiben lehetséges - biztonságosabb alternatív 
anyagok vagy technológiák lépnek. Ez a hasonló közösségi jogszabályoknak is megfelel (pl. a 
biocidokra, az elektromos és elektronikus berendezésekre, a munkavállalók egészségére 
vonatkozó jogszabályok). A kockázatok “megfelelő ellenőrzése” alternatív szándékának 
fenntartása  érdekében támogatni kell a környezet szempontjából nagy aggodalomra okot adó 
anyagok további felhasználását és kibocsátását akkor is, ha biztonságosabb alternatívák 
állnak rendelkezésre.

7. módosítás
1. cikk, 3. pont

Ez a rendelet azon elven alapul, hogy a 
gyártók, importőrök és további fogyasztók 
feladata annak biztosítása, hogy az ilyen 
anyagokat úgy gyártsák, hozzák 

Ez a rendelet az elővigyázatosság elvén 
alapul.
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forgalomba, hozzák be vagy használják fel, 
hogy azzal ne gyakoroljanak káros hatást 
az emberi egészségre vagy a környezetre. A 
rendelet előírásai az elővigyázatosság elvén 
alapulnak.

Indokolás

A “elővigyázatosság kötelezettségéről” szóló új cikk bevezetésével függ össze (együttesen kell 
szavazni róla).

Mivel 70 000 vegyi anyag van esetlegesen a REACH-ből kizárva, az emberi egészség és a 
környezet védelme szempontjából fontos, hogy a vegyi anyagokat gyártók és a további 
fogyasztók számára az elővigyázatosság általános kötelezettségét írják elő a biztonságos 
használat iratokkal való igazolására vonatkozóan. Ez az internetes konzultációra 
előterjesztett jogszabálytervezeti javaslatban is ajánlásra került, de a jogszabályszövegben a 
jogi kötelezettséget egy kikényszeríthetetlen elvvé minősítették vissza. Ez a módosítás a puszta 
elv törlésére törekszik, mivel a rendelkezést jogilag kötelező erejű rendelkezésként kell újból 
előterjeszteni.

8. módosítás 
3. cikk, 29a) pont (új)

29a) A érzékeny lakossági csoportok az 
érzékeny embereket jelenti, ideértve az 
újszülötteket, a csecsemőket, a gyerekeket, 
a terhes nőket, a szoptató anyákat és az idős 
személyeket.

Indokolás

A érzékeny lakossági csoport meghatározása szükséges annak biztosítása érdekében, hogy az 
érzékeny lakossági csoportok megállapításra kerüljenek, és hogy intézkedéseket lehessen 
tenni az e lakossági csoportokra vonatkozó kockázatok megfelelő mértékben való csökkentése 
érdekében. A meghatározás a lakossági csoportok nagy veszélynek kitett részein alapul, 
ahogyan azt az Európai Parlamentnek az  Európai Környezetvédelmi és egészségvédelmi 
cselekvési tervről szóló (Ries Jelentés) újabb keletű állásfoglalásában alkalmazzák. 

9. módosítás 
3 a. cikk (új)

3a. cikk 
Az elővigyázatosság kötelezettsége
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1. A gyártóknak, importőröknek és a 
további fogyasztóknak biztosítaniuk kell, 
hogy a szükséges információt beszerezzék, 
és megtegyék a szükséges intézkedéseket az 
anyagok gyártásából, behozatalából, 
forgalomba hozatalából vagy önállóan, 
készítményekben vagy árucikkekben 
történő felhasználásából az emberi 
egészséggel vagy a környezettel szembeni 
kár elkerülése érdekében, az ésszerű 
mértékben előre látható felhasználás és 
feltételek alapján.

2. A gyártóknak, importőröknek és a 
további fogyasztóknak az (1) bekezdésnek 
megfelelő nyilvántartásokat kell vezetniük. 
Ezeket a nyilvántartásokat az illetékes 
hatóságok és az Ügynökség kérelmére azok 
rendelkezésére kell bocsátani.

Indokolás

Az “elővigyázatosság kötelezettségének” elvét az 1. cikkből kitörlő módosításhoz kapcsolódik 
(együttesen kell szavazni róla).

Mivel 70 000 vegyi anyag van esetlegesen a REACH-ből kizárva, az emberi egészség és a 
környezet védelme szempontjából fontos, hogy a vegyi anyagokat gyártók és a további 
fogyasztók számára az elővigyázatosság általános kötelezettségét írják elő a biztonságos 
használat iratokkal való igazolására vonatkozóan. Erről az internetes konzultációra 
előterjesztett tervezet is rendelkezik, de a jogszabályszövegben azt,  ami eredetileg egy jogi 
kötelezettség volt, egy kikényszeríthetetlen elvvé minősítették vissza. Ez a módosítás a jogilag 
kötelező erejű rendelkezés visszaállítására törekszik.

10. módosítás 
5. cikk, (4 a) bekezdés (új)

Minden nyilvántartásra irányuló beadványt 
az Ügynökséghez való benyújtásukat 
megelőzően egy független ellenőrzésnek 
kell alávetni, és az ellenőrzési jelentést az 
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Ügynökséghez a nyilvántartásra irányuló 
beadvánnyal együtt kell benyújtani. Ennek 
az ellenőrzésnek kell biztosítania, hogy a 
nyilvántartás teljes és jó minőségű legyen. 
Az ellenőrzést a bejegyeztetésre kötelezettől 
független szervezetnek kell lefolytatnia, bár 
a költségeket a bejegyeztetésre kötelezettnek 
kell viselnie. Az Ügynökségnek az ilyen 
minőségi ellenőrzésekre vonatkozó 
útmutatást kell készítenie.

Indokolás

A nyilvántartási okiratgyűjtők minőségének és tartalmának értékelése jelenleg nem kötelező, 
mivel az Ügynökség csak a teljességet ellenőrzi (18. cikk (2) bekezdés). Annak ismeretében, 
hogy a tagállamok illetékes hatóságainak jelenlegi értékelése szerint a biztonsági 
adatlapoknak csak 31%-a volt teljesen pontos, alapvető fontosságúnak tekintjük, hogy egy 
független ellenőrzés legyen kötelező az iratok benyújtása előtt a nyilvántartási okiratgyűjtők 
pontosságának biztosítása érdekében.

11. módosítás 
6. cikk, (1) bekezdés

Az árucikkek gyártóinak vagy termelőinek 
nyilvántartást kell az Ügynökséghez 
benyújtaniuk az ezen árucikkek által 
tartalmazott anyagokra vonatkozóan, 
amennyiben a következő feltételek 
mindegyike teljesül:

Az árucikkek gyártóinak vagy termelőinek 
nyilvántartást kell az Ügynökséghez 
benyújtaniuk az ezen árucikkek által 
tartalmazott anyagokra vonatkozóan, 
amennyiben a következő feltételek 
mindegyike teljesül:

a) az ezekben az árucikkekben levő 
anyag gyártónként vagy importőrönként 
mennyiségben meghaladja az évi 1 
tonnát, minden egyes árucikktípust 
külön tekintve;

● az ezekben az árucikkekben levő anyag 
gyártónként vagy importőrönként 
mennyiségben meghaladja az évi 1 
tonnát;

b) az anyag a 67/548/EGK irányelvnek 
megfelelően a veszélyesként való 
besorolás feltételének megfelel;

• az anyag a 67/548/EGK irányelvnek 
megfelelően a veszélyesként való 
besorolás feltételének megfelel

Az anyagot a szokásos és ésszerűen 
előre látható használati feltételek 
mellett szándékoznak forgalomba hozni.

az anyag 0,1%-os koncentrációt 
meghaladó mértékben van jelen 
ezekben az árucikkekben vagy ezeknek 
az árucikkeknek a homogén 
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anyagaiban.

Indokolás

Az árucikkek a vegyi anyagok elsődleges expozíciós forrását jelentik. Az ‘árutípusra’ való 
utalás nem elfogadható, mivel egyáltalán nem egyértelmű (pl. a karosszékkel szemben a karfa 
nélküli szék – ez egy árutípus vagy kettő?). A behozott árucikkek teljes mennyisége az egyetlen 
egyértelmű utalás, az anyagokra és készítményekre is vonatkozó hivatkozási alap. A csak a 
forgalomba hozatalra kerülő  árucikkekben levő veszélyes anyagok nyilvántartásának 
előírása túlságosan korlátozott, mivel csak kevés anyag minősül ilyennek. Az árucikkekben az 
egy bizonyos koncentrációt meghaladóan jelen levő összes veszélyes anyagot nyilván kell 
tartani. 

12. módosítás 
6. cikk, (2) bekezdés

Az árucikkek gyártóinak vagy 
importőreinek értesíteniük kell az 
Ügynökséget az ezen árucikkek által 
tartalmazott anyagokról a (3) bekezdéssel 
összhangban, amennyiben a következő 
feltételek teljesülnek: 
(a) az ezekben az árucikkekben levő anyag 
gyártónként vagy importőrönként 
mennyiségben meghaladja az évi 1 tonnát; 
(b) az anyag a 67/548/EGK irányelvnek 
megfelelően a veszélyesként való besorolás 
feltételének megfelel;
(c) a gyártó vagy az importőr tudomással 
bír arról vagy tudomására jutott, hogy az 
árucikket valószínűsíthetően a szokásos és 
ésszerűen előre látható használati  
feltételek alapján hozzák forgalomba, még 
ha nem is e forgalomba hozatal a cikk 
kívánt funkciója;  
A forgalomba hozott anyagok mennyisége 
káros hatást gyakorolhat az emberi 
egészségre vagy a környezetre.

törölve
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Indokolás

Sok árucikk valószínűsíthetően veszélyes anyagokat bocsát ki. Az ilyen árucikkekre vonatkozó 
jelenlegi REACH rendelkezések azonban nagyon erőtlenek – mintha azt mondanák: 
“amennyiben nyomós indokok állnak a korlátozásra vonatkozóan rendelkezésre, akkor kérjük 
értesítsenek”. Ez nem biztosítja az emberi egészség vagy a környezet megfelelő védelmét. Az 
esetleges káros hatásra vonatkozó feltétel túlságosan szubjektív és vitatható ahhoz, hogy 
használható legyen. Az árucikkek a vegyi anyagok elsődleges expozíciós forrását jelentik. Az 
árucikkekben levő veszélyes anyagok használata nyilvántartási kötelezettség alá kell, hogy 
tartozzon, ahogy az a 6. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosításban szerepel. 

13. módosítás 
6. cikk, (3) bekezdés

Amennyiben a (2) bekezdésben foglalt 
feltételek teljesülnek, a bejelentett 
információnak a következőket kell 
tartalmaznia, az Ügynökség által a 108. 
cikkel összefüggésben meghatározott 
formában:
(a) a gyártó vagy importőr 
személyazonossági vagy kapcsolattartásra 
vonatkozó adatait;
(b) a 18. cikk (1) bekezdésében említett 
nyilvántartási számo(ka)t, amennyiben 
rendelkezésre áll(nak);
(c) az anyag(ok) azonosítóját, ahogy az a 
IV. melléklet 2. szakaszában 
meghatározásra került;
(d) az anyag osztályázását;
(e) az árucikk használatának rövid 
meghatározását;
(f) az anyag mennyiségi tartományát, úgy 
mint 1-10 tonna, 10-100 tonna és így 
tovább.

törölve

Indokolás

Mivel az árucikkekben levő veszélyes anyagok használata nyilvántartási kötelezettség alá kell, 
hogy tartozzon, ahogy az a 6. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosításban szerepel, a 
továbbiakban nincs szükség értesítésre.
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14. módosítás 
6. cikk, (4) bekezdés

Az Ügynökség az árucikkek gyártóit és 
importőreit az ezen árucikkekbe foglalt és a 
(3) bekezdéssel összefüggésben bejelentett 
anyagok nyilvántartására kötelező 
határozatokat hozhat, a II. Címmel 
összefüggésben.

törölve

Indokolás

Mivel az árucikkekben levő veszélyes anyagok használata nyilvántartási kötelezettségek alá 
kell, hogy tartozzon, ahogy az a 6. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosításban szerepel, a 
továbbiakban nincs szükség értesítésre. 

15. módosítás 
6. cikk, (5) bekezdés

Az (1)-(4) bekezdést nem kell alkalmazni 
azokra az anyagokra, amelyeket e 
használatra már nyilvántartásba vett a 
további ellátási lánc szereplője.

Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni azokra 
az anyagokra, amelyeket e használatra már 
nyilvántartásba vett a további ellátási lánc 
szereplője.

Indokolás

Ez biztosítja a (2),(3) és (4) bekezdések törlését javasoló módosításokkal az összhangot.

16. módosítás 
6. cikk, (6) bekezdés

Az (1)-(4) bekezdéseket a 21. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott határidő lejártát 
követő 3. hónaptól kell alkalmazni.

Az (1) bekezdést a 21. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott határidő lejártát követő 3. 
hónaptól kell alkalmazni.

Indokolás

Ez biztosítja a (2),(3) és (4) bekezdések törlését javasoló módosításokkal az összhangot.

17. módosítás 
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6. cikk, (7) bekezdés

Az (1)-(6) bekezdések végrehajtására 
irányuló intézkedéseket a 103. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Az (1)-(3) bekezdések végrehajtására 
irányuló intézkedéseket a 103. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Indokolás

Ez biztosítja a (2),(3) és (4) bekezdések törlését javasoló módosításokkal az összhangot.

18. módosítás 
9. cikk, ba) pont (új)

(ba) Az a) és b) pont alapján az információ 
nyilvántartási szándékkal történő 
benyújtásakor a kérelmező kérheti, hogy a 
speciálisan megjelölt dokumentumokat 
vagy azok részeit bizalmasan kezeljék. A 
kérelmezőnek kérés esetén teljes indokolást 
kell adnia. Az információt megkapó 
hatóság kell, hogy határozzon arról, hogy 
melyik információt kell bizalmasan kezelni.

Indokolás

A meglevő jogszabályok (973/93/EGK rendelet és 92/32/EGK irányelv) hasonlóak az iparra 
háruló, a titkosság igazolására vonatkozó terhekhez: a gyártó a kereskedelmileg szenzitív 
információt megjelölheti, de ehhez egy teljes indokolást kell mellékelnie. Az információt 
megkapó hatóságnak saját felelősségére kell határoznia arról, hogy melyik információt védi. 

19. módosítás 
13. cikk, (1) bekezdés, (1) albekezdés

A 98/24/EK irányelv 4. cikkének sérelme 
nélkül vegyi anyagbiztonsági értékelést kell 
végezni, és vegyi  anyagbiztonsági jelentést 
kell készíteni a nyilvántartásba vétel alá 
tartozó minden anyagra vonatkozóan e 
fejezetnek megfelelően, amennyiben a 
bejegyeztetésre kötelezett ilyen anyagot 
évente 10 tonna vagy nagyobb 
mennyiségben gyárt vagy hoz be.

A 98/24/EK irányelv 4. cikkének sérelme 
nélkül vegyi anyagbiztonsági értékelést kell 
végezni, és vegyi anyagbiztonsági jelentést 
kell készíteni a nyilvántartásba vétel alá 
tartozó minden anyagra vonatkozóan e 
fejezetnek megfelelően.
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Indokolás

Nem fogadható el a biztonsági értékeléseknek a 10 tonna feletti anyagokra való korlátozása, 
mivel ez azt jelentené, hogy a REACH alá tartozó anyagok két-harmadára vonatkozóan 
továbbra sem tudnánk az adatokat felfedni. Az információk felfedése nélkül majdnem 
lehetetlen lenne a megfelelő kockázatkezelési intézkedések megállapítása a szakemberek vagy 
fogyasztók védelme érdekében - akik között sok szülőképes korú nő van, aki naponta 
közvetlenül érintkezik 10t alatti mennyiségben előállított vegyi anyagokkal, így pl. a háztartási 
tisztító- ápolószerekben levő egyes vegyi anyagokkal. 

20. módosítás 
21. cikk, (1) bekezdés, a) pont

a) bevezetésre kerülő, 1. és 2. kategóriájú, az 
újbóli előállításhoz rákkeltő, mutagén vagy 
mérgező anyagokként osztályozott a 
67/548/EGK irányelvvel összhangban, és a 
Közösségben gyártott vagy oda behozott, 
gyártónként vagy importőrönként az évi 1 
tonnát vagy többet e rendelet hatálybalépését 
megelőzően legalább egyszer elérő anyagok;

a) bevezetésre kerülő, 1. és 2. kategóriájú, az 
újbóli előállításhoz rákkeltő, mutagén vagy 
mérgező anyagokként osztályozott a 
67/548/EGK irányelvvel összhangban, vagy 
az 54. cikk (d), (e) és (f) pontjában említett 
engedélyezési feltételt teljesítő és a 
Közösségben gyártott vagy oda behozott, 
gyártónként vagy importőrönként az évi 1 
tonnát vagy többet e rendelet hatálybalépését 
megelőzően legalább egyszer elérő anyagok;

Indokolás

A bevezetésre kerülő anyagok nyilvántartásba vételének első határideje, ahogy az a REACH 
alapján javaslatra került, az 1000 tonna feletti mennyiségben előállított vegyi anyagokra és 1. 
és 2. kategóriájú CMR anyagokra vonatkozik. Ez az első szakasz a PBT vagy vPvB anyagokra 
is kiterjed, mivel azok különösen veszélyesek (a fejlődő embriónak továbbadódnak, és káros 
egészségügyi hatásokat okozhatnak). Mivel a PBT vagy vPvB anyagoknak az engedélyezés 
során elsőbbséget kell adni (ld. az 55. cikk (3) bekezdését), a REACH-be szintén korán be kell 
vezetni az engedélyezéssel együttes koherencia biztosítása érdekében.

21. módosítás 
31 a. cikk (új)

31a cikk 
Az árucikkekben levő anyagokra 
vonatkozó információ közlésének 
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kötelezettsége.
A további felhasználóknak, akik egy 
árucikkben olyan anyagot vagy 
készítményt egyesítenek, amelyekre 
biztonsági adatlapot hoztak létre, és 
azoknak, akik ezt az árucikket ezt 
követően továbbadják vagy tovább 
feldolgozzák, a biztonsági adatlapot 
tovább kell adniuk annak, aki az 
árucikket vagy az abból származó 
terméket átveszi. A nyilvánosság nem 
minősül átvevőnek. 
A nyilvánosság jogosult arra, hogy a 
gyártótól vagy az importőrtől az általa 
előállított vagy behozott árucikkben levő 
anyagokról tájékoztatást kérjen. A gyártó 
vagy importőr 15 munkanapon belül 
köteles válaszolni.

Indokolás

Az árucikkek gyártói, a kiskereskedők és a nyilvánosság meg kell, hogy tudják állapítani, hogy 
a végső árucikkben vannak-e különleges anyagok és biztonságosabb alternatívákat kell, hogy 
tudjanak keresni, amennyiben szükséges. A 15 napos határidő a közösségi intézmények 
irataihoz való hozzáférésről rendelkező 1049/2001 rendeletben meghatározott szokványos 
válaszadási időre való utalással került megállapításra.

22. módosítás 
52. cikk

E cím célja a belső piac jó működésének 
biztosítása, annak biztosítása mellett, hogy 
a nagy aggodalomra okot adó anyagokból 
származó kockázatok megfelelően 
ellenőrzöttek legyenek vagy hogy ezeknek 
az anyagoknak a helyébe megfelelő 
alternatív anyagok vagy technológiák 
lépjenek.

E cím célja elsősorban annak biztosítása, 
hogy a nagy aggodalomra okot adó 
anyagoknak a helyébe a rendelkezésre álló 
megfelelő alternatív anyagok vagy 
technológiák lépjenek. Amennyiben nem 
állnak rendelkezésre ilyen alternatívák, de 
a társadalom számára járó haszon 
meghaladja az ezen anyag felhasználásával 
kapcsolatos kockázatokat, ennek a címnek 
a célja annak biztosítása, hogy a nagy 
aggodalomra okot adó anyagok 
felhasználása megfelelően ellenőrzött 
legyen, és harmadsorban az, hogy 
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alternatívák kerüljenek kifejlesztésre.

Indokolás

A nők és családjaik egészségét vagy a környezetet nem lehet védeni, amennyiben ennek a 
címnek a célja nem a nagy aggodalomra okot adó anyagok helyettesítése (a.m. PBT, vPvB, 
CMR-k). Ezeknek az anyagoknak a helyettesítése nélkülözhetetlen, mivel az ilyen vegyi 
anyagok használatából származó, az emberi egészségre és környezetre vonatkozó veszélyeket 
nem lehet “megfelelően ellenőrizni”. Ezeknek a vegyi anyagoknak az egyértelmű és nem 
bürokratikus engedélyezési eljárásának a gyártók is hasznát látják. Az elővigyázatosság 
elvének alkalmazása, mint a REACH irányadó politikájának egyik intézkedése logikus módon 
a  legrosszabb vegyi anyagok kivonásában fejeződne be.

23. módosítás 
53. cikk, (1) bekezdés, b) pont

b) ezen anyagok egyedüli, egy
készítményben való felhasználása vagy az 
anyagnak egy olyan árucikkbe való 
belefoglalása, amely miatt az anyagot 
forgalomba hozták vagy amely az anyagot 
használja fel, az 55. cikk (2 ) bekezdésével 
összhangban a XIII. mellékletben foglalt 
engedélyezési kötelezettség alól mentességet 
élvez.

törölve

Indokolás

Nem kellenek általános kivételek a helyettesítési elv teljes megvalósításának biztosítása 
érdekében.

24. módosítás 
53. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) A XIII. mellékletbe foglalt anyagot 
tartalmazó árucikk forgalomba hozatala és 
behozatala ezen anyag felhasználásának 
minősül.



PE 357.536v01-00

Külső fordítás 20/1 PA\562492HU.doc

Külső fordítás

HU

Indokolás

A REACH javaslat az engedélyköteles anyagokat tartalmazó behozott cikkekre vonatkozóan 
nem rendelkezik. Az árucikkek importőreit ugyanolyan kötelezettségek terhelik, mint az egyéb 
EU gyártókat az emberi egészség és különösen a nők és családjaik hatékony védelme 
érdekében. Ennek helyrehozásának elmulasztása komoly veszélyt jelentene az egészség- és 
környezetvédelemre, és az egyes ipari szektorra nézve.

25. módosítás 
54. cikk, f) pont

(f) az endokrin rendszert károsító 
tulajdonságokkal vagy a tartós, 
bioakkumulatív és mérgező 
tulajdonságokkal vagy nagyon tartós és 
nagyon bioakkumulatív tulajdonságokkal 
rendelkező anyagok, amelyek nem felelnek 
meg a d) és e) pontok feltételeinek, és 
amelyek esetről esetre az emberekre vagy a 
környezetre nézve olyan súlyos vagy 
visszafordíthatatlan hatással járnak, 
amelyek egyenértékűek a többi, az a) és e) 
pontokban felsorolt anyagokkal az 56. 
cikkben meghatározott eljárással 
összhangban.

(f) az endokrin rendszert károsító 
tulajdonságokkal vagy a tartós, 
bioakkumulatív és mérgező 
tulajdonságokkal vagy nagyon tartós és 
nagyon bioakkumulatív tulajdonságokkal 
rendelkező anyagok, amelyek nem felelnek 
meg a d) és e) pontok feltételeinek, és 
amelyek esetről esetre hasonló szintű 
aggodalomra adnak okot, mint az a) és e) 
pontokban felsorolt anyagok az 56. cikkben 
meghatározott eljárással összhangban.

Indokolás

Annak bizonyításának kötelezettsége, hogy a súlyos és visszafordíthatatlan hatások a rendelet 
hatályba lépése előtt keletkeztek, elfogadhatatlan és nem áll összhangban az elővigyázatosság 
elvének alkalmazásával. E jogszabályokkal összefüggésben az elővigyázatossági fellépés  e 
javaslat elsődleges célkitűzése.

26. módosítás 
55. cikk, (1) bekezdés, d) pont

d)  az egyes felhasználási időszakok 
felülvizsgálata, amennyiben szükséges;

d) az 5 évet meg nem haladó felhasználási 
időszak felülvizsgálata;

Indokolás

Minden engedélyezésre határidőt kell szabni, mert az időszakos felülvizsgálat lehetővé teszi 
(és elősegíti) a műszaki fejlődéshez való alkalmazkodást (pl. figyelembe véve a kockázatokra, 
az expozícióra, a társadalmi-gazdasági hasznokra és a rendelkezésre álló alternatívákra 
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vonatkozó információkat). Rendszeres felülvizsgálati időszakok nélkül új biztonságosabb 
alternatívák folyamatos kifejlesztése nem lehetséges.

27. módosítás 
55. cikk, (1) bekezdés, e) pont

e)az engedélyezési kötelezettség alól 
mentességet élvező felhasználások vagy 
felhasználási típusok, amennyiben vannak 
ilyenek, és az ezekre a mentességekre 
vonatkozó feltételek, amennyiben vannak 
ilyenek.

Törölve

Indokolás

Nem kellenek általános kivételek a helyettesítési elv teljes megvalósításának biztosítása 
érdekében.

28. módosítás 
55. cikk, (2) bekezdés

A felhasználások vagy a felhasználási 
típusok az engedélyezési kötelezettség alól 
mentességet élvezhetnek. Ezeknek a 
mentességeknek a bevezetése során 
különösen a következőkre kell figyelemmel 
lenni: 
(a) az anyag felhasználására irányuló, az 
egészség vagy a környezet védelmével 
kapcsolatos minimumkövetelményeket 
megállapító különös közösségi 
jogszabályok, így a szakmai expozíciós 
határértékek, kibocsátási határértékek és 
így tovább kötelezővé tétele 
(b) Az anyag használatával kapcsolatban a 
vonatkozó egészségi, biztonsági és 
környezeti normáknak való megfelelés 
biztosítására irányuló megfelelő műszaki és 
kezelési intézkedések megtételére irányuló 
jogi kötelezettségek.
A mentességek feltételektől függhetnek.

törölve
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Indokolás

Nem kellenek általános kivételek a helyettesítési elv teljes megvalósításának biztosítása 
érdekében.

29. módosítás 29
55. cikk, (4) bekezdés, b) pont

(b) Az engedélyezési kötelezettség alól 
mentességet élvező felhasználások.

törölve

Indokolás

Nem kellenek általános kivételek a helyettesítési elv teljes megvalósításának biztosítása 
érdekében.

30. módosítás 
57. cikk, (2) bekezdés

Meg kell adni az engedélyt, ha a XIII. 
mellékletben meghatározott lényeges 
tulajdonságokból származó anyag 
felhasználásából az emberi egészségre vagy 
a környezetre irányuló veszély az I. 
melléklet (6) szakaszával összhangban 
megfelelően ellenőrzött, és a kérelmező 
vegyi anyagbiztonsági jelentésében 
iratokkal alátámasztott.
A Bizottság nem veszi figyelembe a 
következőket:
a) az emberi egészségre és a környezetre 
vonatkozó veszélyek az olyan 
létesítményből származó anyag 
kibocsátásából eredően, amelyre a 
96/61/EK 49 tanácsi irányelvvel 
összefüggésben engedélyt adtak ki;
b) pontforrásból származó 
anyagkibocsátásból a vízi környezetben és 
azon keresztül jelentkező veszélyek, 
amelyeket a 11. cikk (3) bekezdésében és 
a 2000/60/EK 50 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv16. cikke alapján 
elfogadott jogszabályban említett előzetes 

törölve
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szabályozási kötelezettség szabályoz;
c)az emberi egészségre gyakorolt veszélyek, 
amelyek a 90/385/EGK 51 tanácsi irányelv, 
a 93/42/EGK 52 tanácsi irányelv vagy a 
98/79/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv által szabályozott orvostechnikai 
eszközben levő anyag felhasználásából 
származnak.

Indokolás

Az engedélyezési kötelezettség csak a nagy aggodalomra okot adó anyagoknak – amennyiben 
lehetséges - megfelelő alternatív anyagok vagy technológiákkal való helyettesítése által tud 
magas szintű védelmet nyújtani. A veszélyek “megfelelő ellenőrzésének” alternatív célkitűzése 
a nagy aggodalomra okot adó anyagok folyamatos felhasználását és kibocsátását teszi 
lehetővé, jóllehet biztonságosabb alternatívák állhatnak rendelkezésre. Ez a REACH 
hatékonyságát jelentősen veszélyezteti az egészség- és környezetvédelmet tekintve.

A kibocsátási határértékek általi szabályozás nem megfelelő eszköz a nagy aggodalomra okot 
adó vegyi anyagok kezelésére és nem nyújt magas szintű védelmet.

31. módosítás 
57. cikk, (3) bekezdés, (1) albekezdés

Amennyiben a (2) bekezdés alapján nem 
lehet engedélyt kiadni, akkor adható 
engedély, ha igazolást nyer, hogy a 
társadalmi-gazdasági előnyök meghaladják 
az anyag felhasználásából az emberi 
egészségre vagy a környezetre gyakorolt 
veszélyt, és ha megfelelő alternatív anyagok 
vagy technológiák nincsenek. Ezt a 
határozatot az összes következő elem 
figyelembe vételét követően kell meghozni:

Engedélyt kell kiadni, ha igazolást nyer, 
hogy a társadalmi-gazdasági előnyök 
meghaladják az anyag felhasználásából az 
emberi egészségre, ideértve a 
munkavállalók és az érzékeny lakossági 
csoportok egészségére,  vagy a környezetre 
gyakorolt veszélyt, és ha megfelelő 
alternatív anyagok vagy technológiák 
nincsenek, és ha az expozíciók és 
kibocsátások, a környezetre gyakorolt 
emissziók és veszteségek lehető legkisebbre 
való csökkentésére irányuló intézkedéseket 
vezetnek be. Ezt a határozatot az összes 
következő elem figyelembe vételét követően 
kell meghozni: 
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Indokolás

Az 57. cikk (2) bekezdésének eltörléséhez kapcsolódik. Mihelyt nyilvánvaló, hogy az 
engedélyek mindig figyelembe veszik a társadalmi-gazdasági indokolást és azt, hogy 
biztonságosabb alternatívák állnak-e rendelkezésre, kötelezővé válhat az engedély megadása. 
Engedélyeket csak akkor szabad  kiadni, ha nincs biztonságosabb alternatíva, nyilvánvaló 
társadalmi szükség van az anyag használatára, és ha az expozíció és a környezetre gyakorolt 
veszteségek lehető legkisebbre való csökkentésére irányuló intézkedéseket vezetnek be. A 
veszélyekbe azok figyelembe vételekor a munkavállalókra és az érzékeny lakossági 
csoportokra vonatkozó veszélyt is bele kell érteni.   

32. módosítás 
57. cikk, (6) bekezdés

Az engedélyeket feltételektől lehet függővé 
tenni, ideértve a felülvizsgálati időszakokat 
és/vagy az ellenőrzést. A (3) bekezdéssel 
összhangban adott engedélyek rendes 
körülmények között határidőhöz kötöttek. 
Az engedélyek felülvizsgálati időszakokhoz 
kötöttek.

Az engedélyeket felülvizsgálati időszakoktól 
lehet függővé tenni és helyettesítési terv 
kötelezettsége alá tartoznak és egyéb 
feltételekhez - az ellenőrzési kötelezettséget
is ideértve -,kötöttek is lehetnek. Az 
engedélyek legfeljebb 5 éves periódusú 
határidőkhöz kötöttek.

Indokolás  

Minden engedélyezésre határidőt kell szabni, mert az időszakos felülvizsgálat lehetővé teszi 
(és elősegíti) a műszaki fejlődéshez való alkalmazkodást (pl. figyelembe véve a kockázatokra, 
az expozícióra, a társadalmi-gazdasági hasznokra és a rendelkezésre álló alternatívákra 
vonatkozó információkat). Ez megfelel a biocidokra és növényvédő szerekre vonatkozó 
jelenlegi jogszabálynak. Rendszeres felülvizsgálati időszakok nélkül biztonságosabb 
alternatívák folyamatos kifejlesztése nem lehetséges. Minden engedélynek egy helyettesítési 
terv is részét kell, hogy képezze.

33. módosítás 
57. cikk, (7) bekezdés

Az engedélynek meg kell határoznia:
(a) azt a személy(eke)t, aki(k) részére az 
engedélyt kiadták;
(b) az anyag(ok) meghatározását;

(c) a felhasználási mód(oka)t, amelyre az 
engedélyt kiadták;

Az engedélynek meg kell határoznia:
(a) azt a személy(eke)t, aki(k) részére az 
engedélyt kiadták;
(b) az anyag(ok) meghatározását;

(c) a felhasználási mód(oka)t, amelyre az 
engedélyt kiadták;

(ca) azt az időtartamot, amelyre az 
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engedélyt megadták;
(d) azokat a feltételeket, amelyek mellett az 
engedélyt megadták;

(d) azokat a feltételeket, amelyek mellett az 
engedélyt megadták;

(e) a felülvizsgálati időszakot; (e) a felülvizsgálati időszakot;

(f) az ellenőrző intézkedést. (f) az ellenőrző intézkedést.

(g) a helyettesítési tervet.

Indokolás

Minden engedélyezésre határidőt kell szabni, mert az időszakos felülvizsgálat lehetővé teszi 
(és elősegíti) a műszaki fejlődéshez való alkalmazkodást (pl. figyelembe véve a kockázatokra, 
az expozícióra, a társadalmi-gazdasági hasznokra és a rendelkezésre álló alternatívákra 
vonatkozó információkat). Rendszeres felülvizsgálati időszakok nélkül biztonságosabb 
alternatívák folyamatos kifejlesztése nem lehetséges. Minden engedélynek egy helyettesítési 
terv is részét kell, hogy képezze.

34. módosítás 
58. cikk, (1) bekezdés

Az 57. cikk (3) bekezdésével összhangban 
nyújtott, határidőhöz kötött engedélyek 
addig érvényesek, míg a Bizottság az új 
kérelemről határoz, feltéve, hogy az 
engedélyes legalább 18 hónappal a határidő 
lejárta előtt új kérelmet nyújt be. Az adott 
engedélyre vonatkozó eredeti kérelem 
minden elemének újbóli benyújtása helyett a 
kérelmező csak az adott engedély számát is 
benyújthatja, a második, harmadik és 
negyedik albekezdésekre figyelemmel. 
Amennyiben nem lehet bebizonyítani, hogy 
a veszély megfelelően ellenőrzött, az eredeti 
kérelembe foglalt alternatívák és 
helyettesítés terv naprakész társadalmi-
gazdasági elemzését kell benyújtani.

Az engedélyek addig érvényesek, míg a 
Bizottság az új kérelemről határoz, feltéve, 
hogy az engedélyes legalább 18 hónappal a 
határidő lejárta előtt új kérelmet nyújt be. Az 
adott engedélyre vonatkozó eredeti kérelem 
minden elemének újbóli benyújtása helyett a 
kérelmező csak az adott engedély számát is 
benyújthatja, a második, harmadik és 
negyedik albekezdésekre figyelemmel. Az 
eredeti kérelembe foglalt alternatívák és 
helyettesítés terv naprakész társadalmi-
gazdasági elemzését kell benyújtani.

Amennyiben bebizonyítható, hogy a 
veszély megfelelően ellenőrzött, a vegyi 
anyagbiztonsági jelentés naprakész 
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változatát kell benyújtani.
Amennyiben megváltoztak az eredeti 
kérelem egyéb elemei, ezeknek az 
elem(ek)nek a naprakész változatát is be 
kell nyújtani.

Amennyiben megváltoztak az eredeti 
kérelem egyéb elemei, ezeknek az 
elemeknek a naprakész változatát is be kell 
nyújtani.

Indokolás

A határidős engedélyek megadására és a helyettesítési elv végrehajtására vonatkozó 
célkitűzéssel való megegyezés megvalósítása érdekében.

35. módosítás 
59. cikk, (4) bekezdés

(4) Az engedély iránti kérelemnek a 
következő adatokat kell tartalmaznia:

(4) Az engedély iránti kérelemnek a 
következő adatokat kell tartalmaznia:

a) az anyag(ok)nak a IV. melléklet 2. 
szakaszában említettek szerinti 
meghatározását;

a) az anyag(ok)nak a IV. melléklet 2. 
szakaszában említettek szerinti 
meghatározását;

b) a kérelmet benyújtó személy vagy 
személyek nevét és kapcsolattartási adatait;

b) a kérelmet benyújtó személy vagy 
személyek nevét és kapcsolattartási adatait;

c) engedély iránti kérelem, amely 
meghatározza, hogy az engedélyt milyen 
felhasználásra kérik és amennyiben ez 
lényeges, a készítményekben levő anyag 
felhasználására és/vagy az anyagnak az 
árucikkekbe történő belefoglalására is 
kiterjed;

c) engedély iránti kérelem, amely 
meghatározza, hogy az engedélyt milyen 
felhasználásra kérik és amennyiben ez 
lényeges, a készítményekben levő anyag 
felhasználására és/vagy az anyagnak az 
árucikkekbe történő belefoglalására is 
kiterjed;

d) kivéve, ha a nyilvántartás részeként már 
benyújtásra került, az I. melléklettel 
összhangban álló kémiai biztonsági jelentést, 
amely a XIII. mellékletben meghatározott 
lényeges tulajdonságokból származó anyag 
felhasználásából az emberi egészségre vagy 
a környezetre irányuló veszélyekre is
kiterjed.

d) kivéve, ha a nyilvántartás részeként már 
benyújtásra került, az I. melléklettel 
összhangban álló kémiai biztonsági jelentést, 
amely a XIII. mellékletben meghatározott 
lényeges tulajdonságokból származó anyag 
felhasználásából az emberi egészségre vagy 
a környezetre irányuló veszélyekre is 
kiterjed, valamint a kockázatkezelési 
intézkedéseket;
da) a XV. melléklettel összhangban 
lefolytatott társadalmi-gazdasági elemzést,
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db) az alternatívák elemzését, tekintettel 
azok veszélyeire és a helyettesítés műszaki 
és gazdasági megvalósíthatóságára, egy 
helyettesítési tervvel együttesen, a kutatást 
és fejlesztést valamint a kérelmező által 
javasolt cselekvések ütemtervét is beleértve

Indokolás

A társadalmi-gazdasági elemzéstől és a rendelkezésre álló alternatíváktól függő engedélyek 
megadására vonatkozó célkitűzéssel való összhang megteremtése érdekében. Minden 
engedélynek egy helyettesítési terv is részét kell, képezze. Az engedély iránti kérelemnek 
kockázatkezelési intézkedéseket is kifejezetten magában kell foglalnia. 

36. módosítás 
59. cikk, (5) bekezdés

A kérelem tartalmazhat:
(a) a XV. mellékletnek megfelelően 
lefolytatott társadalmi-gazdasági elemzést;
(b) az alternatívák elemzését, tekintettel 
azok veszélyeire és a helyettesítés műszaki 
és gazdasági megvalósíthatóságára, egy 
helyettesítési tervvel együttesen, a kutatást 
és fejlesztést valamint a kérelmező által 
javasolt cselekvések ütemtervét is beleértve.

törölve

Indokolás

Az 59. cikk (4) bekezdéséhez fűzött módosítással kapcsolatos, mely ezeket a rendelkezéseket 
kötelezővé teszi.

37. módosítás 
59. cikk, (6) bekezdés

A kérelem nem tartalmazhatja a 
következőket:
a)  az emberi egészségre és a környezetre 
vonatkozó veszélyek az olyan berendezésből 

törölve
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származó anyag kibocsátásából eredően, 
amelyre a 96/61/EK 49 tanácsi irányelvvel 
összefüggésben engedélyt adtak ki;
b) pontforrásból származó 
anyagkibocsátásból a vízi környezetben és 
azon keresztül jelentkező veszélyek, amelyet 
a 11. cikk (3) bekezdésében és a 
2000/60/EK 50 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv16. cikke alapján elfogadott 
jogszabályban említett előzetes szabályozási 
kötelezettség szabályoz;
(c) az emberi egészségre vonatkozó 
veszélyek, amelyek a 90/385/EGK, a 
93/42/EGK vagy a 98/79/EK irányelv által 
szabályozott orvosi eszközben levő anyag 
felhasználásából származnak.

Indokolás

Fontos az érintett vegyi anyagok széleskörű felhasználásának a figyelembevétele, különösen 
azoknak a jogszabályoknak a tekintetében, amelyek nem vizsgálják az anyagok 
környezetvédelmi hatásait, de az egyéb lehetséges kibocsátási és expozíciós forrásokra is 
kiterjednek. A kibocsátási határértékek szerinti szabályozás nem megfelelő eszköz a nagy 
aggodalomra okot adó vegyi anyagok kezelésére, és az emberi egészség és a környezet magas 
szintű védelmét sem tudja biztosítani, különösen a PBT és vPvB anyagok tekintetében. Fontos, 
hogy az engedély iránti kérelmek az emberi egészségre és a környezetre vonatkozó 
kockázatokat teljes mértékben vegyék figyelembe, kibocsátási határértékek létezése esetén is.

38. módosítás
62. cikk

Az engedély jogosultjának kötelezettsége Az engedélyköteles anyagok 
felhasználására vonatkozó 
kötelezettségekről szóló tájékoztatás

Az engedély jogosultjának az anyag 
engedélyezett felhasználásra irányuló 
forgalomba hozatalát megelőzően a címkére 
rá kell tennie az engedélyszámot.

Az engedély jogosultjának az anyag 
engedélyezett felhasználásra irányuló 
forgalomba hozatalát megelőzően a 
címkére rá kell tennie az engedélyszámot.

Minden anyagot, melynek 
felhasználására vonatkozóan engedélyt 
adtak ki, és minden olyan anyagot 
tartalmazó készítmény és árucikk, 
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amelynek ezekben a készítményekben és 
árucikkekben való felhasználásra 
vonatkozóan engedélyt adtak ki, címkével 
kell ellátni. A címke a következőket kell, 
hogy tartalmazza:
a) az anyag elnevezését, 
b) az anyag osztályozását és a megfelelő 
vegyjelet és a veszély jelzését a 
67/548/EGK irányelvben meghatározottak 
szerint, 
c) annak tényét, hogy az anyag 
engedélyköteles,
d) az érintett felhasználást, amelyre az 
anyagot engedélyezték.

Indokolás

Az engedély jogosultjának  javasolt kötelezettségei nem elegendőek a szükséges 
környezettudatosság erősítésére. Lényeges, hogy a vegyi anyagoknak a gyártás során levő sok 
felhasználója és az ellátási lánc, a nyilvánosság, és  a hulladékgazdálkodási szektor 
tájékozódni tudjon a nagy aggodalomra okot adó engedélyköteles anyagok felhasználásról.

39. módosítás 
65. cikk, 1) pont

Amennyiben az emberi egészségre vagy a 
környezetre vagy az anyagok gyártásából, 
felhasználásából vagy forgalomba 
hozatalából származóan elfogadhatatlan 
veszély áll fenn, amelyet közösségi szinten 
kell kezelni, a XVI. mellékletet a 130. cikk 
(3) bekezdésében említett eljárással 
összhangban új korlátozások elfogadásával 
vagy a XVI. mellékletben levő jelenlegi 
korlátozások módosításával módosítani kell 
- az anyagok magukban, készítményekben 
vagy árucikkekben történő gyártására, 
felhasználására vagy forgalomba hozatalára 
vonatkozóan, a 66-70. cikkekben 

Amennyiben az emberi egészségre, ideértve 
az érzékeny lakossági csoportokat is, vagy a 
környezetre vagy az anyagok gyártásából, 
felhasználásából vagy forgalomba 
hozatalából származóan elfogadhatatlan 
veszély áll fenn, amelyet közösségi szinten 
kell kezelni, a XVI. mellékletet a 130. cikk 
(3) bekezdésében említett eljárással 
összhangban új korlátozások elfogadásával 
vagy a XVI. mellékletben levő jelenlegi 
korlátozások módosításával módosítani kell 
- az anyagok magukban, készítményekben 
vagy árucikkekben történő gyártására, 
felhasználására vagy forgalomba hozatalára 
vonatkozóan, a 66-70. cikkekben 
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meghatározott eljárás szerint. meghatározott eljárás szerint.

Indokolás

A REACH alatti korlátozások elfogadásának az érzékeny lakossági csoportokra vonatkozó 
veszély figyelembevételét is kifejezetten tartalmaznia kell.

40. módosítás 
72. cikk, (1) bekezdés, c) pont

c) Kockázatkezelési Bizottság, amely az 
Ügynökségnek az engedély iránti 
kérelmekre, a korlátozásokra vonatkozó 
javaslatokra, és jelen rendeletnek az emberi 
egészségre vagy a környezetre vonatkozó 
veszélyekkel kapcsolatos kezeléséből 
származó egyéb kérdésekre vonatkozó 
véleményének elkészítéséért felelős;

c) Kockázat- és Alternatíva kezelési 
Bizottság, amely az Ügynökségnek az 
engedély iránti kérelmekre, a korlátozásokra 
vonatkozó javaslatokra, a rendelkezésre álló 
alternatívák felmérésére, és jelen 
rendeletnek az emberi egészségre vagy a 
környezetre vonatkozó veszélyekkel 
kapcsolatos kezeléséből származó egyéb 
kérdésekre vonatkozó véleményének 
elkészítéséért felelős;

Indokolás

Horizontális módosítás – amennyiben megváltozik a bizottság neve és hatásköre, ezt az egész 
szövegben  meg kell változtatni. Ez a módosítás azt a szándékot erősíti meg, hogy az 
engedélyezési rendelkezések szerinti határozathozatal során mindig figyelembe kell venni a 
rendelkezésre álló biztonságosabb alternatívákat is. 

41. módosítás 
73. cikk, (2) bekezdés, d) pont

d) az összes nyilvántartott anyagra, az 
osztályozási és címkézési jegyzőkönyvre és 
az összehangolt osztályozási és címkézési 
listára vonatkozó információkat tartalmazó 
adatbázisok létrehozása és fenntartása, a 
116. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
nem titkos információknak adatbázisokban 
történő interneten keresztüli nyilvánosságra 
hozatala, és az adatbázisokba foglalt egyéb 
nem titkos információk kérelemre történő 
rendelkezésre bocsátása;

d) az összes nyilvántartott anyagra, az 
osztályozási és címkézési jegyzőkönyvre és 
az összehangolt osztályozási és címkézési 
listára vonatkozó információkat tartalmazó 
adatbázisok létrehozása és fenntartása, a 
116. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
nem titkos információknak adatbázisokban 
történő interneten keresztüli nyilvánosságra 
hozatala 15 munkanapon belül, és az 
adatbázisokba foglalt egyéb nem titkos 
információk kérelemre történő rendelkezésre 
bocsátása a 115. cikk (2) bekezdésével 
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összhangban;

Indokolás

A (nyilvános) információk adatbázisokban történő bejegyzésére vonatkozó határidőre van 
szükség az egyértelműség biztosítása érdekében. 15 munkanapot kell meghatározni a 
1049/2001 rendeletben meghatározott szokásos válaszadási idővel kapcsolatban. 
Egyértelműen utalni kell a 116. cikk (1) bekezdésében fel nem sorolt és a 116. cikk (2) 
bekezdése által nem titkosként szabályozott nem titkos információra vonatkozó tájékoztatás 
iránti kérelemmel kapcsolatos eljárásra.

42. módosítás 
73. cikk, (2) bekezdés, e) pont

e) azon információ nyilvánosan 
hozzáférhetővé tétele, amely alapján az 
anyagokat az információ Ügynökséghez való 
beérkezésétől számított 90 napon belül
kiértékelik vagy kiértékelték, a 116. cikk (1) 
bekezdésével összhangban;

e) azon információ nyilvánosan 
hozzáférhetővé tétele, amely alapján az 
anyagokat az információ Ügynökséghez való 
beérkezésétől számított 15 munkanapon 
belül kiértékelik vagy kiértékelték, a 116. 
cikk (1) bekezdésével összhangban;

Indokolás

A 73. cikk (2) bekezdésének e) pontja az Ügynökség kötelességévé teszi, hogy az anyagok 
kiértékeléséről 90 napon belül nyilvánosan hozzáférhető információt készítsen. Ez nem felel 
meg az Aarhus Egyezményben és a 1049/2001 rendeletben a kérelmek megválaszolására 
vonatkozóan meghatározott mértéknek. Amennyiben az Ügynökségtől dokumentumot kérnek, 
akkor rendes körülmények között annak 15 munkanapon belül válaszolnia kell a 1049/2001 
rendelet szerint. 

43. módosítás 
115. cikk, (1) bekezdés

Az e rendelettel összhangban benyújtott nem 
titkos információkhoz hozzáférést kell 
biztosítani a 1049/2001/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel 
összhangban az Ügynökség által őrzött 
dokumentumok esetén. Az Ügynökség az 
ilyen információkat kérelemre 
hozzáférhetővé teszi, a 73. cikk (2) 

Az e rendelettel összhangban benyújtott, a 
116. cikkben fel nem sorolt információkhoz 
hozzáférést kell biztosítani a 1049/2001/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel 
összhangban az Ügynökség által őrzött 
dokumentumok esetén. Az Ügynökség az 
ilyen információkat kérelemre a 
nyilvánosság számára interneten keresztül 
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bekezdése d) pontjának megfelelően. hozzáférhetővé teszi, a 73. cikk (2) 
bekezdése d) pontjának megfelelően.

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a 115. cikk csak a “szürke zónás” ("grey zone") információkra, 
a 116. cikkben külön fel nem sorolt információkra vonatkozik (állandó jelleggel nem titkos 
vagy állandó jelleggel titkos). Amennyiben a hozzáférést megadták, azt ugyanolyan módon 
kell nyilvánosan hozzáférhetővé tenni, mint az állandó jelleggel nem titkos információt.

44. módosítás 
115. cikk, (2) bekezdés

Amennyiben az Ügynökséghez a 
1049/2001/EK rendelet alapján iratokhoz 
való hozzáférés iránti kérelmet nyújtottak 
be, az Ügynökség a 1049/2001/EK 
rendelet 4. cikkének (4) bekezdésében 
meghatározott harmadik féllel konzultációt 
folytat a második és harmadik 
albekezdésnek megfelelően.

Amennyiben az Ügynökséghez a 
1049/2001/EK rendelet alapján a 116. 
cikkben fel nem sorolt információhoz való 
hozzáférés iránti kérelmet nyújtottak be, 
amelyekre vonatkozóan a harmadik fél 
titkosságot kért, az Ügynökség a 
1049/2001/EK rendelet 4. cikkének (4) 
bekezdésében meghatározott harmadik 
féllel konzultációt folytat a második és
harmadik albekezdésnek megfelelően.

Az Ügynökség tájékoztatja a 
bejegyeztetésre kötelezett személyt, a 
lehetséges bejegyeztetésre kötelezett 
személyt, a további felhasználót, a 
kérelmezőt vagy az e kérelem által érintett 
egyéb felet.

Az érintett félnek 30 napon belül 
nyilatkozatot kell benyújtania, a kérelem 
tárgyát képező kereskedelmileg 
szenzitívnek tekintett információ 
meghatározásával, amelynek felfedése 
kereskedelmileg károsíthatja őt, és 
amelyet ő ezért az illetékes hatóságok, az 
Ügynökség és a Bizottság kivételével 
minden egyéb személy előtt 
kereskedelmileg titkosnak kíván 
megőrizni. Minden esetet meg kell 
indokolnia.

Az Ügynökség tájékoztatja a 
bejegyeztetésre kötelezett személyt, és 
adott esetben, a lehetséges bejegyeztetésre 
kötelezett személyt, a további felhasználót, 
a kérelmezőt vagy az e kérelem által 
érintett egyéb felet.

A nyilatkozatot a Hatóság ítéli meg, amely A kérelem nyilvántartásba vételétől 
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határoz arról, hogy az indokolás alapján 
mielőtt az iratokhoz való hozzáférésre 
irányuló kérelemnek helyt ad, elfogadja-e 
ezt a nyilatkozatot. Az Ügynökség az 
érintett felet tájékoztatja, aki a 87., 88. és 
89. cikkekkel összefüggésben a 
fellebbezési tanácsnál bármely határozatot, 
amelyben a Hatóság nem fogadja el a 
nyilatkozatot, a határozat meghozatalától 
számított 15 napon belül megfellebbezhet. 
A fellebbezés felfüggesztő hatályú. A 
fellebbezési tanács 30 napon belül határoz 
a fellebbezésről.

számított 15 munkanapon belül az 
Ügynökség tájékoztatja határozatáról a 
kérelmezőt, valamint a bejegyeztetésre 
kötelezett személyt, a lehetséges 
bejegyeztetésre kötelezett személyt, a 
további felhasználót vagy az érintett egyéb 
felet, melyek a 87., 88. és 89. cikkekkel 
összefüggésben a fellebbezési tanácsnál 
bármely határozatot a határozat 
meghozatalától számított 15 napon belül 
megfellebbezhetnek. A fellebbezés 
felfüggesztő hatályú. A fellebbezési tanács 
30 napon belül határoz a fellebbezésről.

Indokolás

Az előzetes határozatra vonatkozó határidőnek meg kell felelnie az Aarhus Egyezménynek és 
a 1049/2001 rendeletnek, amely az információ egy hónapon belül történő felfedését írja elő. 
Minden fél számára lehetővé teszi azt is, hogy fellebbezéssel éljen minden féllel szemben a 
határozat megfellebbezése tekintetében, azokat is beleértve, akik az információt megtagadták.

A szövegnek a “kereskedelmileg szenzitív” és “amely kereskedelmileg károsíthatja őt” 
kifejezéseit az Aarhus Egyezmény nem ismeri. A károsítás puszta lehetősége nem elég az 
Egyezmény 4. cikkének (4) bekezdése d) pontjában meghatározott kivétel használatához.

Az Ügynökségnek nem csak a bejegyeztetésre kötelezett indokolását kell figyelembe vennie, 
hanem az egyéb felek véleményeit is. 

45. módosítás 
115. cikk, (3) bekezdés

Az e rendeletnek megfelelően benyújtott 
nem titkos információhoz hozzáférést kell 
biztosítani a tagállami illetékes hatóságok 
által őrzött iratok tekintetében a 2003/4/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
megfelelően. A tagállamoknak kell a 
rendszer létrehozását biztosítaniuk, amely 
révén minden érintett fél felfüggesztő 
hatállyal fellebbezhet az iratokhoz való 

Az e rendeletnek megfelelően benyújtott, a 
116. cikkben fel nem sorolt információhoz 
hozzáférést kell biztosítani a tagállami 
illetékes hatóságok által őrzött iratok 
tekintetében a 2003/4/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek megfelelően. A 
tagállamoknak kell a rendszer létrehozását 
biztosítaniuk, amely révén minden érintett 
fél felfüggesztő hatállyal fellebbezhet az 
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hozzáféréssel kapcsolatban hozott 
határozatok ellen.

iratokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban 
hozott határozatok ellen. A fellebbezésről 30 
napon belül kell határozatot hozni.

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a 115. cikk csak a “szürke zónás” ("grey zone") információkra, 
a 116. cikkben külön fel nem sorolt információkra vonatkozik (állandó jelleggel nem titkos 
vagy állandó jelleggel titkos). A fellebbezésről szóló határozatok meghozatalára határidőt 
kell szabni.

46. módosítás 
116. cikk, cím

Titkosság Átláthatóság és titkosság

Indokolás

A címnek megfelelő módon kell a cikk tartalmát tükröznie.

47. módosítás 
116. cikk, (1) bekezdés

A következő információ nem minősül 
titkosnak:
(a) az anyag kereskedelmi elnevezése(i);

(b) a veszélyes anyagokra vonatkozó 
IUPAC-nevezéktanbeli elnevezés a 
67/548/EGK irányelv értelmében;
(c) amennyiben alkalmazható, az anyagnak 
a Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok 
Jegyzéke szerinti elnevezése;

(d) az anyagra vonatkozó valamint az 
utakkal és a környezet pusztulásával 
kapcsolatos fizikai-kémiai adatok;
(e) minden egyes toxikológiai és 
ökotoxikológiai tanulmány eredménye;
(f) az I. melléklettel összhangban bevezetett 
származtatott hatásmentes szint (Dnel) vagy 
becsült hatásmentes koncentráció (Pnec);

A következő információ nem minősül 
titkosnak:
(a) az anyag kereskedelmi elnevezése(i);

(b) a veszélyes anyagokra vonatkozó 
IUPAC-nevezéktanbeli elnevezés a 
67/548/EGK irányelv értelmében;
(c) amennyiben alkalmazható, az anyagnak a 
Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok 
Jegyzéke szerinti elnevezése;

(d) az anyagra vonatkozó valamint az 
utakkal és a környezet pusztulásával 
kapcsolatos fizikai-kémiai adatok;
(e) minden egyes toxikológiai és 
ökotoxikológiai tanulmány eredménye;
(f) az I. melléklettel összhangban bevezetett 
származtatott hatásmentes szint (Dnel) vagy 
becsült hatásmentes koncentráció (Pnec);
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(g) amennyiben az osztályozás és címkézés 
nélkülözhetetlen, az anyag tisztasági foka és 
a szennyezések és/vagy az ismert veszélyes 
adalékanyagok meghatározása;

(h) a IV. melléklet 4. részével összhangban 
előírt biztonsági használatról szóló útmutató;

(g) amennyiben az osztályozás és címkézés 
nélkülözhetetlen, az anyag tisztasági foka és 
a szennyezések és/vagy az ismert veszélyes 
adalékanyagok meghatározása;
(h) a IV. melléklet 4. részével összhangban 
előírt biztonsági használatról szóló útmutató;

(i) a biztonsági adatlapon feltüntetett 
információ, a társaság/vállalkozás 
elnevezését kivéve, ha az információ a (2) 
bekezdés alkalmazásában titkosnak minősül;

(i) a biztonsági adatlapon feltüntetett 
információ kivéve, ha az információ a (2) 
bekezdés alkalmazásában titkosnak minősül;

(j) a VII. vagy VIII. melléklettel 
összhangban kért elemzési módszerek, 
amelyek lehetővé teszik a veszélyes anyagok 
detektálását a környezetbe való kibocsátásuk 
esetén, valamint az emberekre irányuló 
közvetlen expozíció meghatározását; 

(k) annak ténye, hogy gerinces állatokon 
folytattak tesztelést.

(j) a VII. vagy VIII. melléklettel 
összhangban kért elemzési módszerek, 
amelyek lehetővé teszik a veszélyes anyagok 
detektálását a környezetbe való kibocsátásuk 
esetén, valamint az emberekre irányuló 
közvetlen expozíció meghatározását; 

(k) annak ténye, hogy gerinces állatokon 
folytattak tesztelést.

(ka) a bejegyeztetésre kötelezett neve;
(kb) az anyag kémiai felépítése;
(kc) az anyag tonnában kifejezett 
mennyisége 
(kd) az anyagnak az EU piacon a 
mennyiségi osztályok szerinti teljes 
mennyisége;
(kd) felhasználási kategóriák;
(ke) a készítményekben levő összetevők 
listája;
(kf) a vegyi anyagbiztonsági jelentés.

Indokolás

A titkosnak soha nem minősülő információk listája túlságosan behatárolt. Nincs értelme 
titokban tartani a bejegyeztetésre kötelezettek nevét, a mennyiségi tartományra vonatkozó 
információt vagy a felhasznált kategóriákat. Ez az információ a környezet védelme 
szempontjából lényeges, és az Aarhus Egyezménnyel összhangban közzé kell tenni. A 
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bejegyeztetésre kötelezett neve az adatmegosztásra és adatkikényszerítésre vonatkozó 
akadályok megszüntetéséhez szükséges, és ahhoz, hogy a nyilvánosság számára lehetővé 
tegyék, hogy ki a felelős egy különös vegyi anyag gyártásáért vagy behozataláért. Az 
átlátható, határozott és korrupciómentes rendszer fogalmával ellentétes volna a 
bejegyeztetésre kötelezett nevének visszatartása.

48. módosítás 
116. cikk, (2) bekezdés, a) pont 

a) a készítmény teljes összetételének 
részletei;

a) a készítmény teljes összetételének 
mennyiségi részletei;

Indokolás

A készítmények teljes összetételére vonatkozó nyilvános információ a kozmetikumok valamint 
a mosó- és tisztítószerek esetében már megszokott. A titkosságot ezért a mennyiségi 
információkra kellene korlátozni.

49. módosítás 
I. melléklet, 0.5 pont, (4) bekezdés

Amennyiben az 1-4. lépések eredményeként 
a gyártó vagy az importőr arra a 
következtetésre jut, hogy az anyag vagy a 
készítmény megfelel a veszélyesként való 
osztályozás feltételének a 67/548/EGK 
irányelvnek vagy az 1999/45/EK 
irányelvnek megfelelően vagy PBT-ként 
vagy vPvB-ként értékelt, a vegyi 
anyagbiztonsági értékelésnek a következő 
lépésekre is tekintettel kell lennie:

Amennyiben az 1-4 lépések eredményeként 
a gyártó vagy az importőr arra a 
következtetésre jut, hogy az anyag vagy a 
készítmény megfelel a veszélyesként való 
osztályozás feltételének a 67/548/EGK 
irányelvnek vagy az 1999/45/EK 
irányelvnek megfelelően vagy PBT-ként 
vagy vPvB-ként értékelt, vagy erre 
vonatkozóan egyéb ésszerű indok áll fenn a 
vegyi anyagbiztonsági értékelésnek a 
következő lépésekre is tekintettel kell lennie:

Indokolás

Nem indokolt a nem veszélyesként osztályozott vagy nem PBT/vPvB anyagokra vonatkozó 
expozíciós értékelés és kockázati jellemzés automatikus eltörlése. Például az általában 
nagyobb mennyiségben helyben felhasznált nagy mennyiségű anyagok expozíciója hatást 
gyakorolhat a helyi környezetre még akkor is, ha az anyag a környezeti osztályozás 
követelményeinek nem felel meg.

50. módosítás 
I. melléklet, 1.4.1. pont



PA\562492HU.doc 37/1 PE 357.536v01-00

Külső fordítás

Külső fordítás

HU

1.4.1. Az 1-3. lépések kimenetelei alapján, 
származtatott hatásmentes szinteket kell 
bevezetni az anyagokra, az expozíció 
valószínű módjaira, időtartamára vagy 
gyakoriságára vonatkozóan. Az expozíciós 
leírás(ok) által igazoltan egy külön DNEL 
elegendő lehet. Azonban a vegyi 
anyagbiztonsági jelentés 5. szakaszában 
rendelkezésre álló adatokat és az expozíciós 
leírás(oka)t figyelembe véve szükséges a 
különböző DNEL-eknek a mindegyik 
lényeges emberi csoportra (pl. a közvetett 
módon a környezetbe való expozícióért 
felelős munkavállalók, fogyasztók és 
emberek) és esetleg az egyes alcsoportokra 
(pl. gyerekek, terhes nők) valamint a 
különböző expozíciós módokra vonatkozó 
meghatározása. Teljes indokolást kell tenni 
többek között a felhasznált adatok 
kiválasztását, az expozíciós módot (orális, 
bőrön át, inhalálás útján történő) és az 
expozíció időtartamát és gyakoriságát 
illetően annak az anyagnak az esetében, 
amelyre a DNEL érvényes. Amennyiben 
valószínű, hogy egynél több expozíciós 
módra kerül sor, akkor minden egyes 
expozíciós módra és az összes módból 
összeállított expozícióra egy DNEL-t kell 
bevezetni. A DNEL bevezetésekor a 
következő tényezőket kell többek között 
figyelembe venni:

1.4.1. Az 1-3 lépések kimenetelei alapján, 
származtatott hatásmentes szinteket kell 
bevezetni az anyagokra, az expozíció 
valószínű módjaira, időtartamára vagy 
gyakoriságára vonatkozóan. Az expozíciós 
leírás(ok) által igazoltan egy külön DNEL 
elegendő lehet. Azonban a vegyi 
anyagbiztonsági jelentés 5. szakaszában 
rendelkezésre álló adatokat és az expozíciós 
leírás(oka)t figyelembe véve szükséges a 
különböző DNEL-eknek a mindegyik 
lényeges emberi csoportra (pl. a közvetett 
módon a környezetbe való expozícióért 
felelős munkavállalók, fogyasztók és 
emberek) és az érzékeny lakossági 
csoportokra valamint a különböző 
expozíciós módokra vonatkozó 
meghatározása. Teljes indokolást kell tenni 
többek között a felhasznált adatok 
kiválasztását, az expozíciós módot (orális, 
bőrön át, inhalálás útján történő) és az 
expozíció időtartamát és gyakoriságát 
illetően annak az anyagnak az esetében, 
amelyre a DNEL érvényes. Amennyiben 
valószínű, hogy egynél több expozíciós 
módra kerül sor, akkor minden egyes 
expozíciós módra és az összes módból 
összeállított expozícióra egy DNEL-t kell 
bevezetni. A DNEL bevezetésekor a 
következő tényezőket kell többek között 
figyelembe venni:

(i) az egyéb tényezők mellett a kísérleti 
adatok variációiból és a fajtákban levő és 
azok közötti variációkból származó 
bizonytalanság;

(i) az egyéb tényezők mellett a kísérleti 
adatok variációiból és a fajtákban levő és 
azok közötti variációkból származó 
bizonytalanság;

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

(iii) az emberi csoport, amelyre az 
expozícióra vonatkozó mennyiségi és/vagy 
minőségi információ vonatkozik.

(iii) az emberi csoport, amelyre az 
expozícióra vonatkozó mennyiségi és/vagy 
minőségi információ vonatkozik.
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(iv) az érzékeny lakossági csoportok 
különös érzékenysége;
(v) a nem szokásos hatásokra való utalás, 
különösen amennyiben a cselekvés módja 
ismeretlen marad vagy nem elegendően 
jellemezett; 
(vi) az egyéb vegyi anyagok lehetséges 
együttes expozíciója;

Indokolás

Az Európai Parlament úgy ítéli meg, hogy “a gyermekek egészségének a környezeti 
vonatkozású betegségek elleni védelme lényeges beruházás a megfelelő emberi és gazdasági 
fejlődés biztosítása érdekében” (Az európai környezeti és egészségügyi stratégiáról szóló 
Paulsen Jelentés) és  a lakosság fokozottan veszélyeztetett csoportjaira nézve a vegyi anyagok 
külön korlátázását kéri (Az európai környezetről és egészségügyi cselekvési tervről szóló Ries 
Jelentés). A REACH-nek mindig figyelembe kell vennie az érzékeny lakossági csoportokat.


