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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel
jelölik.  A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak javításokat a végleges szöveg 
kidolgozásának elősegítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy 
kihagyások egy adott nyelvi változatban).  Az ilyen jellegű javasolt 
módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az anyagok és keverékek besorolásáról, címkézéséről és csomagolásáról, valamint a 
67/548/EGK irányelv és az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2007)0355),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a 
Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0197/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, valamint az Ipari, Kutatási és 
Energiaügyi Bizottság véleményére (A6-0000/2008),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(8) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(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 

(8) Ezért alapvető fontosságú az anyagok 
és keverékek besorolására és címkézésére 
vonatkozó rendelkezéseknek és 
feltételeknek 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 
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címkézés harmonizálásának rendszere, a 
GHS-nek még részét nem képező 
közösségi veszélyességi osztályok, 
valamint a jelenlegi címkézési és 
csomagolási szabályok révén elért védelem 
szintjét.

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.

Indokolás

A módosítás a rendelet célkitűzéseinek való következetes megfelelést hivatott biztosítani.

Módosítás: 2
(13) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(13) Az ebben a rendeletben szereplő 
fogalmaknak meg kell egyezniük a vegyi 
anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról
(Reach), a Európai Vegyianyag-ügynökség 
létrehozásáról, az 1999/45/EK tanácsi és 
európai parlamenti irányelv módosításáról, 
valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 
1488/94/EK bizottsági rendelet, a 
76/769/EGK tanácsi irányelv, a 
91/155/EGK bizottsági irányelv, a 
93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK 
bizottsági irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 
1907/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben megállapítottakkal, 
valamint az ENSZ szintjén a GHS-ben 
megállapított meghatározásokkal annak 
érdekében, hogy a legmagasabb szintű 
egységességet biztosítsák a vegyi 
anyagokra vonatkozó jogszabályoknak a 
Közösségen belüli, a globális kereskedelem 
rendszerében való alkalmazásakor.
Ugyanennél az oknál fogva a GHS-ben 
meghatározott veszélyességi osztályokat e 
rendeletben kell megállapítani.

(13) Az ebben a rendeletben szereplő 
fogalmaknak és meghatározásoknak meg 
kell egyezniük a vegyi anyagok 
regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról
(REACH), a Európai Vegyianyag-
ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK 
tanácsi és európai parlamenti irányelv 
módosításáról, valamint a 793/93/EGK 
tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági 
rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 
91/155/EGK bizottsági irányelv, a 
93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK 
bizottsági irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 
1907/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben megállapítottakkal, 
valamint az ENSZ szintjén a GHS-ben 
megállapított meghatározásokkal annak 
érdekében, hogy a legmagasabb szintű 
egységességet biztosítsák a vegyi 
anyagokra vonatkozó jogszabályoknak a 
Közösségen belüli, a globális kereskedelem 
rendszerében való alkalmazásakor.
Ugyanennél az oknál fogva a GHS-ben 
meghatározott veszélyességi osztályokat e 
rendeletben kell megállapítani.

Indokolás

A félreértések elkerülése érdekében a fogalmaknak és meghatározásoknak összhangban kell 
lenniük a vonatkozó európai szabályozással.
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Módosítás: 3
(25) PREAMBULUMBEKEZDÉS

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

(25) A fizikai ártalmak azonosítását 
szolgáló új információk és kísérletek
mindig szükségesek, kivéve, ha már
rendelkezésre állnak megfelelő és 
megbízható adatok, illetve ha a 2. rész 
eltérést tesz lehetővé.

Indokolás

Fontos előírni a felhasznált adatok megfelelőségét és megbízhatóságát, és azt, hogy a 
fiziokémiai kockázatok felmérését szolgáló kísérleteket nem állatokon végzik.

Módosítás: 4
(26) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(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 
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.

(26) A besorolás végett emberen és más 
főemlősökön végzett vizsgálatok csak 
abban az esetben kerülhetnek sorra, ha 
semmilyen más alternatíva nem áll 
rendelkezésre. Más adatok cáfolása 
céljából ilyen vizsgálatok nem végezhetők.
Figyelembe kell venni a rendelkezésre álló 
megbízható epidemiológiai adatokat, és az 
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.
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Indokolás

Az emberi egészség védelme érdekében szükséges lehet vizsgálatok elvégzése embereken és 
emberszabású főemlősökön. Az effajta teszteket azonban azokra az esetekre kell korlátozni, 
ahol semmilyen más megoldás nem jöhet szóba. 

Módosítás: 5
(31) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(31) A végrehajthatóság és az arányosság 
érdekében általános küszöbértékeket kell 
meghatározni az anyagokban lévő 
szennyeződésekre, adalékokra és egyedi 
összetevőkre vonatkozóan, valamint a 
keverékekben lévő anyagokra 
vonatkozóan, megadva, hogy az ezekről 
szóló információkat mikor kell figyelembe 
venni az anyagok és keverékek 
veszélyességi besorolásának 
meghatározásához..

(31) A végrehajthatóság és az arányosság 
érdekében általános küszöbértékeket kell 
meghatározni az anyagokban lévő
azonosított szennyeződésekre, adalékokra 
és egyedi összetevőkre vonatkozóan, 
valamint a keverékekben lévő anyagokra 
vonatkozóan, megadva, hogy az ezekről 
szóló információkat mikor kell figyelembe 
venni az anyagok és keverékek 
veszélyességi besorolásának 
meghatározásához..

Indokolás

A veszélyes anyagokról szóló irányelv VI. melléklete (1.7.2.1. rész) megköveteli azon anyagok 
besorolását, amelyekben szennyeződéseket, adalékanyagokat vagy egyedi összetevőket a 
veszélyes készítményekről szóló irányelvben foglalt követelmények szerint meghatározott 
határértékekkel megegyező vagy azokat maghaladó mértékben azonosítanak.

Módosítás: 6
(35) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(35) Az anyagok és keverékek 
veszélyeinek közlésére két eszköz szolgál, 
a címkék és az 1907/2006/EK rendeletben 
előírt biztonsági adatlap. A címke a 
fogyasztó tájékoztatásának egyedüli 
eszköze, de arra is szolgál, hogy felhívja a 
munkavállalók figyelmét az anyagokra 
vagy keverékekre vonatkozó, a biztonsági 
adatlapon lévő még összetettebb 
információra. Mivel az anyagok szállítási 
láncán belül a fő kommunikációs 
eszközként a biztonsági adatlapokat 
használó 1907/2006/EK rendelet magába 
foglalja a biztonsági adatlapokra vonatkozó 

(35) Az anyagok és keverékek 
veszélyeinek közlésére két fontos eszköz 
szolgál, a címkék és az 1907/2006/EK 
rendeletben előírt biztonsági adatlap. Ezek 
közül csak a címke alkalmas a fogyasztók 
tájékoztatására, és éppen ezért elég 
részletesnek és elég relevánsnak kell 
lennie a termék használatát illetően. Ezért 
lényeges, hogy az 1907/2006/EK 
rendeletben előírtaknak megfelelően, az 
illetékes hatóságokkal és szereplőkkel 
folytatott konzultáció nyomán és az erre 
vonatkozó legjobb gyakorlatot követve az 
Ügynökség útmutatást nyújtson a – nagy 



PR\700983HU.doc 9/30 PE398.679v01-00

HU

rendelkezéseket, helyénvaló eltekinteni 
ugyanezen rendelkezéseknek az ebben a 
rendeletben való megismétlésétől.

nyilvánosság számára a vegyi anyagok és 
keverékek kockázatairól és biztonságos 
használatáról szóló – tájékoztatást 
illetően. A címke arra is szolgál, hogy 
felhívja a munkavállalók figyelmét az 
anyagokra vagy keverékekre vonatkozó, a 
biztonsági adatlapon lévő még összetettebb 
információra. Mivel az anyagok szállítási 
láncán belül a fő kommunikációs 
eszközként a biztonsági adatlapokat 
használó 1907/2006/EK rendelet magába 
foglalja a biztonsági adatlapokra vonatkozó 
rendelkezéseket, helyénvaló eltekinteni 
ugyanezen rendelkezéseknek az ebben a 
rendeletben való megismétlésétől.

Indokolás

Egy megfelelő és koherens kommunikációs rendszer segítségével a fogyasztók megkapják a 
szükséges tájékoztatást és felvilágosítást, amely alapján biztonságosan és hatékonyan 
használhatják a vegyi anyagokat, készítményeket, vagy kemikáliákat tartalmazó anyagokat.  
Ez összhangban áll a GHS-sel is, amely alapján a címkének „elég részletesnek és elég 
relevánsnak kell lennie a termék használatát illetően”.

Módosítás: 7
(35A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(35a) A fogyasztóknak a vegyi anyagok és 
keverékek kockázatairól és biztonságos 
használatáról szóló teljes körű és 
megbízható tájékoztatása – és elsősorban 
bizonyos fajta csomagolású anyagokra 
vonatkozó információk elérhetőségének 
biztosítása – érdekében elő kell mozdítani 
az internetes oldalak és zöld számok 
ismeretét és használatát.

Indokolás

A kisméretű csomagoláson található apró betűs információt a fogyasztók nem mindig képesek 
értelmezni. A kis csomagolási felületen jól olvasható módon feltüntetett, a vonatkozó és 
hasznos információkat tartalmazó internetes oldal vagy zöld szám megfelelő alternatívája 
lehet a fogyasztók tájékoztatásának.

Módosítás: 8
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(41) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(41) Az e rendeletben előírt címkézési 
szabályok folytán nem érheti sérelem a 
növényvédő szerek forgalomba hozataláról 
szóló 91/414/EGK tanácsi irányelvet és a 
biocid termékek forgalomba hozataláról 
szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanács
irányelvet.

(41) Az e rendeletben előírt címkézési 
szabályok folytán nem érheti sérelem a 
növényvédő szerek forgalomba hozataláról 
szóló 91/414/EGK tanácsi irányelvet és a 
biocid termékek forgalomba hozataláról 
szóló 98/8/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvet és a mosó- és 
tisztítószerekről szóló, 2004. március 31-i 
648/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletet1.
_______
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.

Indokolás
A mosószerekről szóló rendelet a mosószerek címkézését illetően konkrét előírásokat 
tartalmaz, amelyeknek meg kell felelni.

Módosítás: 9
(46) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(26) Az anyagok és keverékek belső 
piacának a működése, és egyúttal az 
emberi egészség és a környezet magas 
szintű védelmének biztosítása érdekében 
szabályokat kell megállapítani egy 
besorolási és címkézési jegyzékre 
vonatkozóan. A forgalomba hozott 
anyagok besorolását és címkézését ezért be 
kell jelenteni az Ügynökségnek, azoknak a 
jegyzékbe való felvétele céljából.

(26) Az anyagok és keverékek belső 
piacának a működése, és egyúttal az 
emberi egészség és a környezet magas 
szintű védelmének biztosítása érdekében 
szabályokat kell megállapítani egy 
besorolási és címkézési jegyzékre 
vonatkozóan. A forgalomba hozott 
anyagok – és az 1907/2006/EK rendelet 
értelmében az évi 1 tonna fölött 
regisztrációköteles anyagok – besorolását 
és címkézését be kell jelenteni az 
Ügynökségnek, azoknak a jegyzékbe való 
felvétele céljából.

Indokolás

Az 1907/2006/EK rendelet 6. cikke rendelkezik az 1 tonnát meghaladó mennyiségű anyagok 
regisztrációjáról. A REACH-rendelettel, valamint a küszöbérték meghatározásához vezető 
összetett és széles körű értékelésekkel összhangban kell meghatározni a küszöbértéket az 
ügynökségnek a GHS-rendszer által megkívánt információkról történő értesítése tekintetében 
is.
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Módosítás: 10
(55) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(55) A tagállamok által folytatott 
végrehajtási tevékenységek 
átláthatóságának, pártatlanságának és 
egységességének a biztosítása érdekében a 
tagállamoknak megfelelő keretrendszert 
kell kialakítaniuk az e rendelet előírásainak 
be nem tartása miatt kiszabandó hatékony, 
arányos és visszatartó hatású szankció 
céljából, mivel az előírások be nem tartása 
az emberi egészség és a környezet 
károsodását eredményezheti.

(55) A tagállamok által folytatott 
végrehajtási tevékenységek 
átláthatóságának, pártatlanságának és 
egységességének a biztosítása érdekében a 
tagállamoknak megfelelő keretrendszert 
kell kialakítaniuk az e rendelet előírásainak 
be nem tartása miatt kiszabandó hatékony, 
arányos és visszatartó hatású szankció 
céljából, mivel az előírások be nem tartása 
az emberi egészség és a környezet 
károsodását eredményezheti. A 
tagállamoknak továbbá hatékony
felügyeleti és ellenőrzési rendszert kell 
életbe léptetniük.

Indokolás

Ahhoz, hogy a rendelet által létrehozott rendszer jól működjön, hatékony felügyeleti és 
ellenőrzési rendszert kell életbe léptetni.

Módosítás: 11
(64) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(64) A Bizottságot mindenekelőtt fel kell 
hatalmazni az ennek a rendeletnek a 
műszaki fejlődéshez való hozzáigazítására, 
ideértve a GHS-en az Ensz szintjén 
végrehajtott módosítások beépítését is. A 
műszaki fejlődéshez való ilyen 
hozzáigazításoknál figyelembe kell venni 
az Ensz szintjén folyó munka féléves 
ritmusát is. A Bizottságot továbbá fel kell 
hatalmazni, hogy döntést hozhasson egyes 
anyagok harmonizált besorolásáról és 
címkézéséről. Mivel az ilyen intézkedések 
általános hatályúak és céljuk e rendelet 
nem alapvető elemeinek módosítása, 
ezeket az 1999/468/EGK határozat 5a.
cikkében előírt ellenőrzéssel történő
szabályozási eljárással kell elfogadni.

(64) A Bizottságot mindenekelőtt fel kell 
hatalmazni az ennek a rendeletnek a 
műszaki és tudományos fejlődéshez való 
hozzáigazítására, ideértve a GHS-en az 
Ensz szintjén végrehajtott módosítások 
beépítését is. A műszaki és tudományos
fejlődéshez való ilyen hozzáigazításoknál 
figyelembe kell venni az Ensz szintjén 
folyó munka féléves ritmusát is. E 
rendeletnek tükröznie kell az új tesztelési 
módszerek kifejlesztését és értékelését. A 
Bizottságot továbbá fel kell hatalmazni, 
hogy döntést hozhasson egyes anyagok 
harmonizált besorolásáról és címkézéséről.
Mivel ezek az intézkedések általános 
hatályúak, és céljuk e rendelet nem 
alapvető elemeinek módosítása, ezeket az
intézkedéseket az 1999. június 28-i, 
1999/468/EK tanácsi határozat 5. cikkének 
a) pontjában lefektetett szabályozási
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bizottsági eljárással kell elfogadni.

Indokolás

A vegyszerek területén gyors a tudományos és műszaki fejlődés. A rendeletet hozzá kell 
igazítani a tudományos fejlődéshez, a tesztelési módszerekkel kapcsolatosakhoz is.

Módosítás: 12
1. CIKK (1) BEKEZDÉS A) PONT

a) az anyagok és keverékek besorolásának 
és a veszélyes anyagok és keverékek 
címkézésére és csomagolására vonatkozó
szabályok harmonizálását,

a) az anyagok és keverékek besorolásának 
és a veszélyes anyagok és keverékek 
címkézésére és csomagolására vonatkozó
feltételek harmonizálását,

Indokolás

A módosítás a rendelet célkitűzéseinek való következetes megfelelést hivatott biztosítani.

Módosítás: 13
1. cikk, (2) BEKEZDÉS, D) PONT

(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 vagy éves 
szinten szállítónként 1 tonnánál kisebb 
mennyiségben forgalomba hozott
tudományos kutatási és fejlesztési vagy 
folyamatorientált kutatás és fejlesztési
célú anyagok és keverékek.

Indokolás

A tudományos kutatás és fejlődés lehetővé teszi, hogy biztonságosabb és kevésbé szennyező 
megoldásokat találjunk. Ahogyan arról a REACH-rendelet is rendelkezik, ebből a célból elő 
kell írni, hogy a kutatási és fejlesztési célból bizonyos mennyiségben felhasznált vegyi 
anyagok és keverékek ne essenek a rendelkezés hatálya alá.

Módosítás: 14
2. CIKK 4A. PONT (új)
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(4a) „készítmény”: kettő vagy több 
anyagot tartalmazó keverék vagy oldat; a 
„keverék” és a „készítmény” kifejezések 
szinonimák.

Indokolás

A teljesség kedvéért meg kell említeni a keverékek meghatározását, amint arra már a 
REACH-rendeletben sor került. A „keverék” fogalma azonos a „készítmény” fogalmával.

Módosítás: 15
3. CIKK (2) BEKEZDÉS, BEVEZETÉS

2. Az I. mellékletben megállapított 
következő veszélyességi osztályok vagy 
kategóriák bármelyikére vonatkozó 
kritériumoknak megfelelő anyag vagy 
keverék veszélyesnek minősül:

2. Az I. mellékletben megállapított 
következő veszélyességi osztályok vagy 
kategóriák bármelyikére vonatkozó 
kritériumoknak megfelelő anyag vagy 
keverék veszélyesnek minősül az 
1907/2006/EK rendelet értelmében és a 
kapcsolódó jogalkotás céljaira:

Indokolás

A javasolt módosítás célja, hogy a rendeletet a REACH-rendelettel (1906/2006/EK) 
összhangba hozza, és így el lehessen kerülni a „kockázat” és a „veszély” fogalmának 
összekeverését.

Módosítás: 16
3. CIKK (3) BEKEZDÉS

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 
e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló ezen 
intézkedéseket a 54. cikk (3) bekezdésében 
említett ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

3. A Bizottság a veszélyességi osztályokon 
belül további felosztásokat integrálhat az 
expozíciós útvonal vagy a hatások jellege 
alapján, és ennek eredményeként módosítja 
az (1) bekezdés második albekezdését. Az 
e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló ezen 
intézkedéseket az 54. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Indokolás

A kérdéses szabályozás nemzetközi természeténél fogva a Bizottság szerepe inkább 
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integrációs jellegű.

Módosítás: 17
5. CIKK, (1) BEKEZDÉS, B) PONT

(b) epidemiológiai adatok és az emberre 
gyakorolt hatásokkal kapcsolatos 
tapasztalatok,

(b) megbízható epidemiológiai adatok és 
az anyagok emberre gyakorolt hatásaival
kapcsolatos, tudományosan megalapozott
tapasztalatok (pl. munkaegészségügyi 
adatok, baleseti adatbázisokból és 
előretekintő tanulmányokból származó 
adatok),

Indokolás

Fontos hangsúlyozni a felhasznált adatok tudományos megbízhatóságát és milyenségét, 
úgymint a nemzetközileg elismert programokból vagy megállapodásokból származó 
információk elérhetőségét.

Módosítás: 18
5. CIKK (1) BEKEZDÉS CA) PONT (új)

(ca) nemzetközi kémiai programok által 
generált bármely más adat.

Indokolás

Fontos hangsúlyozni a felhasznált adatok tudományos megbízhatóságát és milyenségét, 
úgymint a nemzetközileg elismert programokból vagy megállapodásokból származó 
információk elérhetőségét.

Módosítás: 19
6. CIKK (1) BEKEZDÉS

1. A keverék szállítója határozza meg, 
hogy melyek azok a releváns információk, 
melyek rendelkezésre állnak annak 
meghatározásához, hogy az anyaggal jár-e 
az I. mellékletben megállapított fizikai, 
egészségi vagy környezeti veszély; ilyen 
információk különösen következők:

1. A keverék szállítója határozza meg, 
hogy melyek azok a releváns információk, 
melyek rendelkezésre állnak annak 
meghatározásához, hogy az anyaggal jár-e 
az I. mellékletben megállapított fizikai, 
egészségi vagy környezeti veszély; ilyen 
információk különösen következők:

a) a 8. cikk (3) bekezdésében említett 
módszerek bármelyikével előállított, a 
keverékre magára, vagy a keverékben lévő 

a) a 8. cikk (3) bekezdésében említett 
módszerek bármelyikével előállított, a 
keverékre magára, vagy a keverékben lévő 
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anyagokra vonatkozó adatok, anyagokra vonatkozó adatok,
b) epidemiológiai adatok és az emberre 
gyakorolt hatásokkal kapcsolatos 
tapasztalatok a keverékre magára vagy a 
benne lévő anyagokra vonatkozóan,

b) megbízható epidemiológiai adatok és az 
emberre gyakorolt hatásokkal kapcsolatos, 
tudományosan megalapozott tapasztalatok 
a keverékre magára vagy a benne lévő 
anyagokra vonatkozóan (pl. 
munkaegészségügyi adatok, baleseti 
adatbázisokból és előretekintő 
tanulmányokból származó adatok);

c) az 1907/2006/EK rendelet 
XI. mellékletének 1. szakasza szerint 
előállított bármilyen más, a keverékre 
magára, vagy a benne lévő anyagokra 
vonatkozó információ.

c) az 1907/2006/EK rendelet 
XI. mellékletének 1. szakasza szerint 
előállított bármilyen más, a keverékre 
magára, vagy a benne lévő anyagokra 
vonatkozó információ.

ca) nemzetközi vegyészeti programok 
keretében generált bármely más, a 
keverékre magára, vagy a benne lévő 
anyagokra vonatkozó adat;
cb) egy hasonlóan egymáshoz kapcsolódó 
keverékekből álló csoporton belüli létező 
keverékek összetételével és besorolásával 
kapcsolatos információ.

Az információknak a keveréknek arra a 
formájára vagy fizikai állapotára kell 
vonatkozniuk, amelyben forgalomba 
hozatalát követően használják vagy 
valószínűleg használják.

Az információknak – amennyiben azok 
relevánsak – a keveréknek arra a formájára 
vagy fizikai állapotára kell vonatkozniuk, 
amelyben forgalomba hozatalát követően 
használják vagy valószínűleg használják.

Indokolás

Fontos hangsúlyozni a felhasznált adatok tudományos megbízhatóságát és milyenségét, 
úgymint a nemzetközileg elismert programokból vagy megállapodásokból származó 
információk elérhetőségét.

Módosítás: 20
6. CIKK (2) BEKEZDÉS

2. Figyelembe véve (3) és a (4) bekezdést 
is, ha az (1) bekezdés a) pontjában említett 
információ magára a keverékre 
vonatkozóan is rendelkezésre áll, és a 
szállító ellenőrizte, hogy az információ 
megfelelő és megbízható, akkor azt az 
információt a 2. fejezet szerinti értékelés 

2. Figyelembe véve (3) és a (4) bekezdést 
is, ha az (1) bekezdésben említett 
információ magára a keverékre 
vonatkozóan is rendelkezésre áll, és a 
szállító ellenőrizte, hogy az információ 
megfelelő és megbízható, akkor azt az 
információt a 2. fejezet szerinti értékelés 
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céljára használja fel. céljára használja fel.

Indokolás

Az egész bekezdésre, vagyis az összes rendelkezésre álló információra kell hivatkozni.

Módosítás: 21
7. CIKK (1) BEKEZDÉS

1. Ha e rendelet miatt újabb vizsgálatokra 
kerül sor, a 86/609/EGK irányelv 
értelmében állatkísérleteket csak abban az 
esetben lehet folytatni, ha más alternatíva 
nem lehetséges.

1. Ha e rendelet miatt újabb vizsgálatokra 
kerül sor, a 86/609/EGK irányelv 
értelmében állatkísérleteket csak abban az 
esetben lehet folytatni, ha más, ugyanolyan 
szintű megbízhatóságot és adatminőséget 
biztosító alternatíva nem lehetséges.

A tesztelési módszereket rendszeresen 
felül kell vizsgálni, és tovább kell 
fejleszteni a gerinces állatokon végzett 
kísérletek és az érintett állatok számának 
a csökkentése érdekében. 

Indokolás

Ismételten meg kell erősíteni az állatkísérletek csökkentése iránti elkötelezettséget.

Módosítás: 22
7. CIKK (2) BEKEZDÉS

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

2. E rendelet folytán emberen vagy más 
főemlősön vizsgálatokat folytatni csak 
abban az esetben szabad, ha semmilyen 
más alternatíva nem lehetséges. Más 
adatok cáfolása céljából ilyen vizsgálatok 
nem végezhetők.

Indokolás

Az embereken és más főemlősökön végzett vizsgálatokat az olyan eseetekre kell korlátozni, 
amikor az emberi egészség védelméhez szükséges információt semmilyen más megbízható 
módon nem lehet megszerezni.

Módosítás: 23
8. CIKK (3) BEKEZDÉS C) PONT
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c) az I. melléklet 3. és 4. részében szereplő 
egészségi vagy környezeti veszélyek 
tekintetében nemzetközileg elismert 
tudományos elvek vagy nemzetközi 
eljárásoknak megfelelően hitelesített 
módszerek.

c) az I. melléklet 3. és 4. részében szereplő 
egészségi vagy környezeti veszélyek 
tekintetében megfelelő, lehetőleg
nemzetközileg elismert tudományos elvek 
vagy nemzetközi eljárásoknak megfelelően 
hitelesített módszerek.

Indokolás

Az egészségügyi és környezeti ártalmak azonosítása érdekében alapvető fontosságú a 
nemzetközileg elismert szilárd tudományos elvekre való hivatkozás.

Módosítás: 24
11. CIKK (1) BEKEZDÉS

1. Ha az anyag szennyeződés, adalék vagy 
egyedi összetevő formájában önmagában 
veszélyesként besorolt másik anyagot 
tartalmaz, ezt az információt figyelembe 
kell venni a besoroláskor, ha a 
szennyeződés, adalék vagy egyedi 
összetevő koncentrációja a (3) 
bekezdésben említett küszöbértékkel 
egyenlő vagy annál nagyobb.

1. Ha az anyag azonosított szennyeződés, 
adalék vagy egyedi összetevő formájában 
önmagában veszélyesként besorolt másik 
anyagot tartalmaz, ezt az információt 
figyelembe kell venni a besoroláskor, ha a 
szennyeződés, adalék vagy egyedi 
összetevő koncentrációja a (3) 
bekezdésben említett küszöbértékkel 
egyenlő vagy annál nagyobb.

Indokolás

A veszélyes anyagokról szóló irányelv VI. melléklete (1.7.2.1. rész) megköveteli azon anyagok 
besorolását, amelyekben szennyeződéseket, adalékanyagokat vagy egyedi összetevőket a 
veszélyes készítményekről szóló irányelvben foglalt követelmények szerint meghatározott 
határértékekkel megegyező vagy azokat maghaladó mértékben azonosítanak. Ezt 
megfelelőnek találták számos összetett, különböző mértékben szennyezett és különböző 
összetételű anyag osztályozására, ahol ezen anyagok mindegyikének azonosítása lehetetlen.

A javaslatban használt megfogalmazás automatikusan a legalacsonyabb pozitív határértékhez 
vezet az indoklástól függetlenül. 

Módosítás: 25
11. CIKK, (2) BEKEZDÉS

2. Ha a keverék összetevőként, illetve 
szennyeződés vagy adalék formájában 
veszélyesként besorolt anyagot tartalmaz, 
akkor ezt az információt figyelembe kell 
venni a besoroláskor, ha az adott anyag 

2. Ha a keverék összetevőként, illetve
azonosított szennyeződés vagy adalék 
formájában veszélyesként besorolt anyagot 
tartalmaz, akkor ezt az információt 
figyelembe kell venni a besoroláskor, ha az 
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koncentrációja a (3) bekezdésben 
ismertetett küszöbértékkel egyenlő vagy 
annál nagyobb.

adott anyag koncentrációja a (3) 
bekezdésben ismertetett küszöbértékkel 
egyenlő vagy annál nagyobb.

Indokolás

A veszélyes anyagokról szóló irányelv VI. melléklete (1.7.2.1. rész) megköveteli azon anyagok 
besorolását, amelyekben szennyeződéseket, adalékanyagokat vagy egyedi összetevőket a 
veszélyes készítményekről szóló irányelvben foglalt követelmények szerint meghatározott 
határértékekkel megegyező vagy azokat maghaladó mértékben azonosítanak. Ezt 
megfelelőnek találták számos összetett, különböző mértékben szennyezett és különböző 
összetételű anyag osztályozására, ahol ezen anyagok mindegyikének azonosítása lehetetlen.

A javaslatban használt megfogalmazás automatikusan a legalacsonyabb pozitív határértékhez 
vezet az indoklástól függetlenül.

Módosítás: 26
26. CIKK (2) BEKEZDÉS MÁSODIK ALBEKEZDÉS

A díjak mértékét a Bizottság határozza 
meg az 54. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárás szerint.

A díjak mértékét a Bizottság határozza 
meg az 54. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárás szerint. A KKV-k számára 
csökkentett díj kerül megállapításra.

Indokolás

A REACH- és a GHS-szabályozás magas költségeket von maga után, ezért a KKV-k esetében 
díjcsökkentésre van szükség.

Módosítás: 27
26. CIKK (4A) BEKEZDÉS (új)

4a. A szállító haladéktalanul értesíti az 
Ügynökséget, amennyiben egy anyag vagy 
keverék besorolása a 15. cikknek 
megfelelően elfogadásra kerül. Ha a 
besorolás az I. melléklet 3.5., 3.6. vagy 
3.7. osztályára változik, az Ügynökség 
felülvizsgálja a bizalmassággal 
kapcsolatos határozatot.

Indokolás

Szüklséges az olyan helyzetre is gondolni, ahol egy olyan anyag vagy keverék besorolása 
változik, amely számára bizonyos bizalmasságot biztosítottak. Ha az osztályozás CRM-re 
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változik, az Ügynökségnek felül kell vizsgálnia bizalmassággal kapcsolatos határozatát.

Módosítás: 28
31. CIKK (2) BEKEZDÉS BEVEZETÉS (új)

(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, illetve bármely tagállam
kérésére az Ügynökség bármikor elkészíti 
a 17. és 34. cikkben előírt címkézési 
kötelezettségek alóli kivételek tervezetét
(ideértve az alkalmazási feltételeket is) és 
azt benyújtja a Bizottságnak, a következők 
szerint:

Indokolás

Többek között ahhoz, hogy a KKV-k könnyebben átültethessék a rendelkezéseket, elő kell írni, 
hogy a tagállamok bármikor kérhessék az Ügynökséget a kivételek tervezetének elkészítésére, 
amelyet az Ügynökség amúgy is benyújt a Bizottságnak.

Módosítás: 29
31. CIKK (2A) BEKEZDÉS (új)

(2a) Az (1) és (2) bekezdés sérelme nélkül 
a kisméretű vagy nem megfelelő 
csomagolásban forgalmazott vegyi 
anyagokra vagy keverékekre vonatkozó 
figyelmeztetéseket és óvintézkedési 
felhívásokat internetes oldalra vagy zöld 
számra való hivatkozással is közzé lehet 
tenni. Ettől függetlenül a veszélyesként 
besorolt vegyi anyagok vagy keverékek 
esetében a veszélyre felhívó képi jelet 
minden esetben fel kell tüntetni a címkén.

Indokolás

A kisméretű csomagoláson található apró betűs információt a fogyasztók nem mindig képesek 
értelmezni. A kis csomagolási felületen jól olvasható módon feltüntetett, a vonatkozó és 
hasznos információkat tartalmazó internetes oldal vagy zöld szám megfelelő alternatívája 
lehet a fogyasztók tájékoztatásának. Ettől függetlenül a veszélyes anyagokat minden esetben a 
veszélyre felhívó képi jellel kell ellátni.

Módosítás: 30
31. CIKK (2B) BEKEZDÉS (új)
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2b. Nem kell külön címkével ellátni az 
olyan egyszer alkalmazandó adagok (vagy 
egyszeri felhasználású anyagok, egyszeri 
adagok vagy egységadagok) 
csomagolását, amelyeket e rendeletnek 
megfelelően címkézett csomagokba 
helyeznek, amelyek külső csomagolását 
csak a használati vagy üzembe helyezési 
utasításoknak megfelelő használat 
céljából távolítják el, és amelyeket 
azonnal felhasználnak.

Indokolás

E két kockázati kategóriához nincs hozzárendelve kockázati piktogram; ha a kockázati 
nyilatkozatot elhagyják a csomagból, akkor a felhasználók nem lesznek ennek a kockázatnak a 
tudatában.  A javasolt módosítás a veszélyes készítményekről szóló irányelvben használt 
jelenlegi gyakorlatot tükrözi az R10-ként, illetve R52/53-ként osztályozott keverékekkel 
kapcsolatban, amelyekhez nem rendeltek kockázati jelölést.

Tisztázza az olyan egységadagonként csomagolt keverékek (pl. tabletták) helyzetét, a) amelyek 
egyszer használatosak, b) amelyeket közvetlenül használat előtt kell a külső csomagolásból 
kivenni és c) amelyek esetében valamennyi használati utasítás és egyéb címke a külső 
csomagoláson található.

Módosítás: 31
33. CIKK

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 késedelem nélkül és az besorolás 
megváltozását követő legfeljebb hat 
hónapon belül megteszi a szükséges 
lépéseket a címke aktualizálására.

A 24. cikkben említett keverék szállítója az 
anyag besorolásának és a keverék 
címkézésének bármilyen változását 
követően késedelem nélkül aktualizálja a 
címkét.
E cikk alkalmazása folytán nem érheti 
sérelem a 91/414/EGK és a 98/8/EK 
irányelvet.

E cikk alkalmazása folytán nem érheti 
sérelem a 91/414/EGK és a 98/8/EK 
irányelvet.
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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: 32
36. CIKK, (1) BEKEZDÉS, ELSŐ ALBEKEZDÉS

1. Ha mind külső, mind belső csomagolás 
használatos és a külső csomagoláson nem 
szerepel a veszélyes áruk szállítására 
vonatkozó, a 3922/91/EGK rendeletben, 
a 94/55/EK irányelvben, a 96/49/EK 
irányelvben vagy a 2002/59/EK irányelven 
előírt piktogram, akkor mind a külső,
mind a belső csomagolást e rendeletnek 
megfelelően kell címkézni.

1. Ha mind külső, mind belső csomagolás 
használatos, a címkézési követelményeket 
megfelelőnek kell tekinteni, amennyiben a
külső csomagolást a veszélyes áruk 
szállítására vonatkozó, a 3922/91/EGK 
rendeletben, a 94/55/EK irányelvben, a 
96/49/EK irányelvben vagy a 2002/59/EK 
irányelven előírt módon címkézték, illetve,
ha a belső csomagolást vagy 
csomagolásokat e rendeletnek megfelelően
címkézték.

Indokolás

Ez a javaslat összhangban van a veszélyes anyagokról szóló irányelvben foglaltakkal.

Módosítás: 33
36. CIKK (2A) BEKEZDÉS (ÚJ)

2a. Amennyiben a belső csomagoláson 
található címke a külső csomagolás 
átlátszó mivoltának köszönhetően jól 
látható (pl. melegen ráhúzott 
csomagolás), nem kötelező a külső 
csomagolást további címkével ellátni.

Indokolás

Ha a külső csomagolás átlátszó, felesleges további, esetleges félreértéshez vezető címkék 
elhelyezése.
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Módosítás: 34
36A. CIKK (ÚJ)

36a. cikk
Az ügynökség útmutatása

1. A III. cím alatt szereplő címkézési 
szabályok ellenére az általános lakossági 
használatra szánt vegyi anyagok és 
keverékek forgalmazói az Ügynökség által 
az 1907/2006/EK rendelet értelmében a 
nagy nyilvánosság számára a vegyi 
anyagok és keverékek kockázatairól és 
biztonságos használatáról nyújtandó 
tájékoztatással kapcsolatos útmutatásnak 
megfelelően címkézik termékeiket.
2.  A fenti (1) bekezdésben említett 
útmutatást az Ügynökség az illetékes 
hatóságokkal és érintett szereplőkkel 
konzultálva nyújtja a legjobban bevált 
gyakorlat alapján. Ez az útmutatás e 
rendelet hatálybalépésétől számított 18 
hónapon belül lesz elérhető.

Indokolás

A fogyasztók megfelelő tájékoztatásáról a fokozottabb elővigyázatosság és biztonság 
érdekében gondoskodni kell. Egy megfelelő és következetes tájékoztatási rendszerben a vegyi 
anyagokat tartalmazó termékek használata során a fogyasztók a kockázatokat 
biztonságosabban és hatékonyabban tudják kezelni.

Módosítás: 35
37. CIKK (2) BEKEZDÉS

2. A lakosságnak szánt vagy árult 
veszélyes anyagot vagy keveréket 
tartalmazó tárolóedényekbe történő 
csomagolásnak nem lehet olyan alakja 
vagy grafikus díszítése, amely nagy 
valószínűséggel felkelti a gyermekek 
kíváncsiságát, vagy félrevezeti a 
fogyasztókat, vagy nem lehet olyan 
kiszerelése vagy megjelölése, amelyet 
élelmiszernél, állateledelnél, gyógyhatású 
vagy kozmetikai anyagnál használnak.

(2) A lakosságnak szánt vagy árult 
veszélyes anyagot vagy keveréket 
tartalmazó tárolóedényekbe történő 
csomagolásnak nem lehet olyan alakja 
vagy grafikus díszítése, amely nagy 
valószínűséggel felkelti a gyermekek 
kíváncsiságát, vagy félrevezeti a 
fogyasztókat, vagy nem lehet olyan, a 
fogyasztót esetleg félrevezető kiszerelése 
vagy megjelölése, amelyet élelmiszernél, 
állateledelnél, gyógyhatású vagy 
kozmetikai anyagnál használnak.
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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 a 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 egy külön uniós irányelvnek 
vagy rendeletnek megfelelő specifikus 
csomagolási előírások vonatkoznak az 
adott keverékre.

Ha az ilyen tárolóedények megfelelnek a 
II. melléklet 3.2.1 szakaszában szereplő 
követelményeknek, kitapintható 
figyelmeztetéseket kell tartalmazniuk a II. 
melléklet 3.2.2. szakaszának megfelelően.

Ha a tárolóedények megfelelnek a II. 
melléklet 3.1.1 szakaszában szereplő 
követelményeknek, kitapintható 
figyelmeztetéseket kell tartalmazniuk a II. 
melléklet 3.2.2. szakaszának megfelelően, 
kivéve, ha egy külön uniós irányelvnek 
vagy rendeletnek megfelelő specifikus 
csomagolási előírások vonatkoznak az 
adott keverékre.

Indokolás

Az elővigyázatosság érdekében fenn kell tartani az egyes vegyi anyagokra vagy keverékekre 
vonatkozó, érvényben lévő specifikus csomagolási előírásokat.

Módosítás: 36
40. CIKK 1. BEKEZDÉS E) PONT

e) a kérdéses veszélyes anyagot tartalmazó 
keverékek vagy az ilyen veszélyes anyagot 
szennyeződésként, adalékként vagy 
összetevőként tartalmazó anyagok 
egészségi vagy környezeti veszélyeinek 
értékelését lehetővé tevő valamennyi más 
releváns paraméter.

e) a kérdéses veszélyes anyagot tartalmazó 
keverékek vagy az ilyen veszélyes anyagot
azonosított szennyeződésként, adalékként 
vagy összetevőként tartalmazó anyagok 
egészségi vagy környezeti veszélyeinek 
értékelését lehetővé tevő valamennyi más 
releváns paraméter.
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Indokolás

A veszélyes anyagokról szóló irányelv VI. melléklete (1.7.2.1. rész) megköveteli azon anyagok 
besorolását, amelyekben szennyeződéseket, adalékanyagokat vagy egyedi összetevőket a 
veszélyes készítményekről szóló irányelvben foglalt követelmények szerint meghatározott 
határértékekkel megegyező vagy azokat maghaladó mértékben azonosítanak. Ezt 
megfelelőnek találták számos összetett, különböző mértékben szennyezett és különböző 
összetételű anyag osztályozására, ahol ezen anyagok mindegyikének azonosítása lehetetlen.

A javaslatban használt megfogalmazás automatikusan a legalacsonyabb pozitív határértékhez 
vezet az indoklástól függetlenül.

Módosítás: 37
41. CIKK (1) BEKEZDÉS BEVEZETŐ RÉSZ

1. 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:

1. 1. Azok a gyártók, importőrök, vagy a 
gyártók vagy importőrök azon csoportja (a 
továbbiakban: a bejelentők), akik az 
1907/2006/EK rendelet 6. cikkének (1) 
bekezdése szerint regisztrálandó anyagból, 
önmagában vagy keverékében
veszélyesként besorolt anyagból, az 
1999/45/EK irányelvben vagy e 
rendeletben előírt koncentráció-
határértéket olyan mértékben meghaladó 
mennyiségben tartalmazó keverékből évi 
egy tonnánál többet 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:

Indokolás

Az 1907/2006/EK rendelet 6. cikke rendelkezik az 1 tonnát meghaladó mennyiségű anyagok 
regisztrációjáról. A REACH-rendelettel, valamint a küszöbérték meghatározásához vezető 
összetett és széleskörű értékelésekkel összhangban kell az ügynökségnek a GHS-rendszer által 
megkívánt információkról történő értesítése tekintetében is meghatározni a küszöbértéket.

Módosítás: 38
43. CIKK, (1) BEKEZDÉS, (3) ALBEKEZDÉS

A jegyzékben szereplő azon információk, 
amelyek megfelelnek az 1907/2006/EK 

A jegyzékben szereplő azon információk, 
amelyek megfelelnek az 1907/2006/EK 
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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.

rendelet 119. cikkének (1) bekezdésében
említett információkkal, nyilvánosan 
hozzáférhetők, kivéve, ha egy szállító 
kérvényt nyújtott be a 26. cikknek 
megfelelően, amelyet az Ügynökség 
elfogadott. 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.

Indokolás

A szellemi tulajdonjogok védelmét biztosítani kell.

Módosítás: 39
45. CIKK

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, 
a kémiai összetétellel kapcsolatos adatokat
is beleértve.

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. Az 
információk más célra nem használhatók 
fel.

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. Az 
információk bármely 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 az EHLASS (European 
Home and Leisure Accident Surveillance 
System, Európai Háztartási és Szabadidős 
Baleseti Felügyeleti Rendszer) program 
alat felállított európai sebesülési adatbázis 
számára évente elküldik a balesetek 
számát és azon érintett keverékeket 
részletező adatokat, amelyekkel 
kapcsolatosan a kijelölt hatóságok 
kezelésre és gyógyításra irányuló orvosi 
vizsgálatokat végeztek.

Indokolás

A szellemi tulajdonjogok védelmét biztosítani kell. Ugyanakkor a balesetekre vonatkozó 
adatokat gyűjteni kell és azokat meg kell osztani.

Módosítás: 40
46. CIKK (1) BEKEZDÉS

1. A tagállamok minden szükséges 
intézkedést – ideértve hatósági ellenőrzési 
rendszer fenntartását – megtesznek annak 
biztosítása érdekében, hogy az anyagok és 
keverékek csak abban az esetben 
kerüljenek forgalomba, ha e rendelet 
szerint besorolták, címkézték és 
csomagolták őket.

1. A tagállamok minden szükséges 
intézkedést – ideértve hatósági ellenőrzési
és egyéb, a körülményekkel összhangban 
szükséges tevékenységi rendszer 
fenntartását – megtesznek annak 
biztosítása érdekében, hogy az anyagok és 
keverékek csak abban az esetben 
kerüljenek forgalomba, ha e rendelet 
szerint besorolták, címkézték és 
csomagolták őket.

Indokolás

A REACH-ből.

Módosítás: 41
47. CIKK

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókkal kapcsolatos 
rendelkezéseket, és meghozzák a szankciók 
végrehajtása érdekében szükséges 
valamennyi intézkedést. Az előírt 
szankcióknak hatásosnak, arányosnak és 

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókkal kapcsolatos 
rendelkezéseket, és meghozzák a szankciók 
végrehajtása érdekében szükséges 
valamennyi intézkedést. Az előírt 
szankcióknak hatásosnak, arányosnak és 
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visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
tagállamok ezekről a rendelkezésekről 
legkésőbb 18 hónappal e rendelet 
hatálybalépését követően kötelesek 
tájékoztatni a Bizottságot, az azokat érintő 
későbbi módosításokról pedig 
haladéktalanul kötelesek tájékoztatást adni.

visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
tagállamok ezekről a rendelkezésekről 
legkésőbb 18 hónappal e rendelet 
hatálybalépését követően kötelesek 
tájékoztatni a Bizottságot, az azokat érintő 
későbbi módosításokról pedig 
haladéktalanul kötelesek tájékoztatást adni.
A Bizottság kiértékeli a szankciókkal 
kapcsolatos adatokat és terjesztik a 
hatékonysággal kapcsolatos legjobb 
gyakorlatokat.

Indokolás

A Bizottságnak elemeznie kellene a tagállamok által hozott intézkedéseket a rendelet 
megfelelő végrehajtása végett. A leghatékonyabb szankciókkal kapcsolatos információt el kell 
juttatni a tagállamok számára.

Módosítás: 42
53. CIKK

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 e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló ezen 
intézkedéseket a 54. cikk (3) bekezdésében 
említett ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni. Rendkívül sürgős esetekben a 
Bizottság alkalmazhatja a 54. cikk (4) 
bekezdésében előírt sürgősségi eljárást.

A Bizottság az I–VII. mellékletet a 
műszaki és tudományos fejlődéshez 
igazíthatja az e rendeletben meghatározott 
szabályoknak megfelelően. A Bizottság 
megfelelő módon figyelembe veszi a GHS 
Egyesült Nemzeteken belüli fejlődését, a 
nemzetközi kémiai programok és 
egyezmények fejlődését, a baleseti 
adatbázisokból nyert adatokat, mint 
például a méreginformációs egységek és 
Európai Háztartási és Szabadidős Baleseti 
Felügyeleti Rendszer (EHLASS), 
valamint az ECVAM által végzett 
alternatív vizsgálatok értékelését. Az e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló ezen 
intézkedéseket a 54. cikk (3) bekezdésében 
említett ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni. Rendkívül sürgős esetekben a 
Bizottság alkalmazhatja a 54. cikk (4) 
bekezdésében előírt sürgősségi eljárást.
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Indokolás

A rendelet műszaki és tudományos fejlődéshez való igazítása szükséges, de csak az 
együttdöntéssel elfogadott keretek között folyhat. E rendelet cikkeit csak együttdöntéssel 
szabad módosítani. A további igazításokban a GHS és más nemzetközi kémiai programok és 
egyezmények fejlődését is figyelembe kell venni. A baleseti adatbázisok információt 
szolgáltatnak e jogszabály gyakorlati hatásairól, amit szintén figyelembe kell venni.
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INDOKOLÁS

1980-ban kezdődött a nemzetközi szintű vita a vegyi anyagokról és a mindennapi életben 
betöltött szerepükről. Először a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, majd az ENSZ fogadta el 
a GHS-t – az1992-es riói, és a 2002-es johannesburgi szakasz után – 2002 decemberében 
(2005-ös felülvizsgálattal).

Európai szinten:

 2001-ben a Bizottság kiadta a vegyi anyagokkal kapcsolatos jövőbeni politikára 
vonatkozó stratégiáról szóló fehér könyvet, amelyben nyilvánosságra hozta azt a 
szándékát, hogy a GHS-t a közösségi szabályozás részévé teszi.

 2003. október 29-én a REACH-csel együtt elfogadott 67/548 irányelv módosításaihoz 
csatolt indokolásban a Bizottság kijelentette, hogy javaslatot készít a GHS-ről.

 2006. augusztus 21-től 2006. október 21-ig zajlott az érdekeltekkel a konzultáció, ahol 
370 vélemény került meghallgatásra.

 2007. június 27-én a Bizottság elfogadta a javaslatot.

 2007 júniusában életbe lépett a vegyi anyagokat érintő politika egyik kardinális 
eleme, a REACH.

GHS
A GHS olyan önkéntes nemzetközi harmonizációs program, amelyhez az EU azzal a 
szándékkal kíván csatlakozni, hogy közös és következetes alapot teremtsen a vegyi 
anyagokkal kapcsolatos ártalmak azonosítására, nevezetesen:
a veszélyes áruk szállítását, és
a fogyasztók és a felhasználók egészségvédelmét, valamint a környezetvédelmet illetően.

A rendeletre irányuló javaslat:

 az anyagok és keverékek besorolásának és a veszélyes anyagok és keverékek 
címkézésére és csomagolására vonatkozó szabályokat harmonizálja,

 kötelezi a szállítókat arra, hogy a vegyi anyagokat és keverékeket besorolják,

 a VI. melléklet 3. részében foglaltak szerint közösségi szintű jegyzéket hoz létre a
harmonizált besorolással és címkézéssel rendelkező vegyi anyagokról,

 besorolási és címkézési jegyzéket hoz létre, amely valamennyi bejelentést, beadványt 
és harmonizált besorolást tartalmaz.
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Tekintve a vegyi anyagok nemzetközi kereskedelemének jelentős volumenét, szükségesnek 
mutatkozott a besorolás és címkézés nemzetközileg elfogadott harmonizált rendszerének kialakítása 
annak érdekében, hogy a biztonságon túlmenően biztosítani lehessen az importált vegyi és egyéb 
anyagokról rendelkezésre álló információk megfelelőségét és következetességét, a vegyi anyagok 
okozta esetleges ártalmak ellenőrizhetőségét, és ezáltal az emberi egészség és a környezet védelmét a 
világon mindenhol. Minél világosabbak, érthetőbbek és lényegre törőbbek lesznek a fogyasztók 
számára biztosított információk, annál jobban betölti a rendelet a funkcióját.

Ma még megtörténhet, hogy ugyanaz a vegyi anyag, vagy az ugyanolyan összetételű, illetve 
százalékos összetételű vegyi anyag országonként teljesen eltérő módon kerül besorolásra az 
érvényben lévő eltérő szabályozás miatt, és ez a veszélyes, mérgező és kockázatos 
besorolástól a veszélytelen minősítésig terjedhet (például a szájon át bekerülő toxicitást 
illetően – LD50= 257mg/kg –, amit a GHS veszélyesnek, az EU, Ausztrália, Malajzia és
Thaiföld Andráskereszttel jelölt mérgezőnek,  az Egyesült Államok, Kanada, Japán és Korea 
toxikusnak, Új-Zéland veszélyesnek, Kína pedig veszélytelennek minősít.)

Az Európában veszélyesnek minősített anyagok Kínában például nincsenek ellátva 
figyelemfelhívó címkével. Ez az igazságtalan versenyelőnyön túl komoly veszélyt jelent a 
fogyasztókra nézve, különösen a világpiaci kereskedelemben. Ez volt az egyik alapvető ok, 
amely a Bizottságot és a tagállamokat arra késztette, hogy részt vegyenek az ENSZ 
munkájában, és hogy a rendszert bevezessék az európai szabályozásba.

Vegyi anyagokat a világon mindenhol gyártanak, importálnak és exportálnak, a kockázatok 
mindenhol egyformák, ezért egységesnek kell lennie a címkézésnek.  A fogyasztók, bármely 
országban is legyenek, egyforma kockázatnak vannak kitéve, illetve egyformán nincsenek 
kitéve kockázatnak.

GHS-határidők

A vegyi anyagok besorolásának és címkézésének az alábbi határidőkre kell teljesülnie:

 a vegyi anyagok esetében 2010. december 1. (a REACH életbelépését követően 3,5 
éven belül)

 a keverékek esetében 2015. június 1. (4,5 év elteltével).

A határidőket a REACH életbelépésétől számoljuk, ezért a rendelet elfogadásának bármilyen 
késése a vállalatok és az általuk foglalkoztatottak számára járhat hátrányos 
következményekkel. Ez az oka annak, hogy kevés számú, a rendeletet az ágazati 
szabályozásban már előírtakhoz igazító és a REACH-rendelettel való következetességet 
biztosító módosítást nyújtunk be. Alapul az ENSZ által készített szöveget vettük, amely 
nemzetközi, a Bizottság és az összes tagállam részvételével zajló tárgyalások eredményeként 
született.
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