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ELŐSZÓ 

 

Jelen kiadvány az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról 
szóló új, az EU országokban 2009. január 20-án hatályba lépett, Norvégiában, Izlandon és 
Liechtensteinben pedig várhatóan a közeljövőben szintén hatályba lépő 1272/2008/EK 
rendeletben (CLP-rendelet vagy röviden CLP) lefektetett alapvető jellemzőkről és eljárásokról 
ad útmutatást. A CLP-rendelethez kapcsolódó átfogó útmutatás 1. modulját képezi. 
 
Ez az 1. modul főként a szállítóknak, vagyis az anyagok gyártóinak, az anyagok és 
keverékek importőreinek, az anyagok és keverékek továbbfelhasználóinak, 
forgalmazóinak, valamint egyes meghatározott árucikkek előállítóinak és importőreinek 
szól. Jóllehet a jelen iránymutatást tartalmazó kiadvány olvasóitól nem várjuk el, hogy az 
anyagok és keverékek osztályozásában tényleges gyakorlattal rendelkezzenek, azt azonban 
feltételezzük, hogy a jelenlegi osztályozási és címkézési rendszerről – ahogy azt a veszélyes 
anyagokról szóló 67/548/EGK irányelv és a veszélyes készítményekről szóló 1999/45/EK 
irányelv szabályozza – alapvető ismeretekkel rendelkeznek.   
 
E kiadvány készítésekor a könnyen érthető jogi és műszaki megfogalmazást tűztük ki célul 
annak érdekében, hogy lehetővé tegyük a CLP-rendeletben előírt kötelezettségek körében 
való gyors és hatékony eligazodást. A kritériumoknak megfelelő osztályozás és címkézés, 
valamint az összes veszélyességi osztályt érintő általános szempontokra vonatkozó 
információk megszerzése érdekében javasoljuk, hogy olvassa el magát a jogszabályszöveget 
is, beleértve annak mellékleteit, és a CLP-rendeletre vonatkozó átfogó útmutató 2. modulját 
is, amely specifikusabb útmutatást tartalmaz. 
 
Tudatában vagyunk annak, hogy Önnek a REACH-rendeletben előírtaknak is eleget kell 
tennie. Emiatt a CLP-vel összefüggésben lévő vonatkozó REACH kötelezettségeket 
kiemelten jelöljük ebben a kiadványban. Hivatkozunk továbbá azokra a REACH-hez 
kapcsolódó iránymutatásokat tartalmazó dokumentumokra, amelyek segítséget nyújthatnak a 
CLP-rendelet alkalmazásakor. 
 
Jelen kiadvány sokat hasznosított a tagállamok és az érintett szakemberek tapasztalatából és 
know-how-jából, akik nagy odaadással tevékenykedtek az 1. modul projektjében. A Bizottság 
és az Európai Vegyianyag-ügynökség köszöni a számos értékes közreműködést. Reméljük, 
hogy jelen kiadvány segíteni fogja Önöket az új rendeletben előírt kötelezettségek 
teljesítésében. 
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1.  Bevezetés 

 
Mit kell tudni erről az útmutatóról?   
Ez az útmutató az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és 

csomagolásáról szóló, 2009. január 20-án hatályba lépett, 1272/2008/EK rendeletben 

(CLP-rendelet vagy egyszerűen CLP), lásdhttp://eur-

lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2008:353:SOM:HU:HTML történő eligazodás 

megkönnyítésére készült. Megismerkedhet a CLP alapvető jellemzőivel és 

eljárásaival, de javasoljuk, hogy tanulmányozza a jogszabály szövegét is a további 

részletek megismerése és a megértés megerősítése érdekében. Magukkal az 

osztályozási kritériumokkal kapcsolatban az anyagok és keverékek osztályozására, 

címkézésére és csomagolására vonatkozó CLP szabályok alkalmazását segítő 

útmutatót (2. modul) ajánljuk. A kiadvány anyagspecifikus útmutatást is nyújt, 

amennyiben ez bizonyos osztályozásokhoz szükséges, például fémek vízi 

osztályozásához. 

 

A CLP sok rendelkezése szorosan összefügg a vegyi anyagok regisztrálásáról, 

értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006 rendelet (REACH) 

és egyéb közösségi jogszabályok rendelkezéseivel. A REACH-hez, a biocid 

termékekről szóló 98/8/EK irányelvhez és a növényvédő szerekről szóló 91/414/EGK 

irányelvhez való legfontosabb kapcsolódási pontokat a jelen útmutató röviden, külön 

fejezetekben tárgyalja. Ezenkívül az egyes fejezetekben röviden utalunk a REACH-

hez való esetleges kapcsolódási pontokra.   
 

 

Kinek szól ez az útmutató? 
Jelen kiadvány az anyagok és keverékek (készítmények) szállítóinak és egyes 
meghatározott árucikkek előállítóinak és importőreinek1 készült, akiknek 

alkalmazniuk kell a CLP szerinti új osztályozási, címkézési és csomagolási 

szabályokat. Szállítók az anyagok gyártói, az anyagok és keverékek importőrei, a 
továbbfelhasználók, beleértve a készítőket (keverékek gyártói) és reimportőröket, 
valamint a forgalmazók, beleértve a kiskereskedőket is, akik az anyagot vagy 
keveréket forgalomba hozzák (lásd a jelen útmutató 2. fejezetét).  Azokra 

vonatkozik, akik már rendelkeznek az osztályozásra és címkézésre vonatkozó 

alapvető ismeretekkel, mert vagy a veszélyes anyagokról szóló 67/548/EGK irányelvet 

(DSD) és a veszélyes készítményekről szóló 1999/45/EK irányelvet (DPD) 

alkalmazzák, vagy ismerik az Egyesült Nemzetek Szervezete által kiadott, a vegyi 

                                                 
1      Valamely árucikk előállítójaként vagy importőreként Önre csak akkor vonatkozik a CLP, ha 

a CLP I. mellékletének 2.1 szakaszában leírt robbanóképes árucikket állít elő vagy 
importál, vagy az árucikk a REACH 7. vagy 9. cikke szerint regisztrációra vagy bejelentésre 
kötelezett anyagot tartalmaz. 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2008:353:SOM:HU:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2008:353:SOM:HU:HTML
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anyagok osztályozásának és címkézésének egyetemes harmonizált rendszerét 

(ENSZ GHS) (lásd alább). Ez a kiadvány nem fog mindent az elejétől kezdve 

megmagyarázni, de igyekszik megfelelő átfogó képet adni az új CLP-rendelet 

jellegzetességeiről. 

 

 

Mi a CLP, és miért van rá szükség? 

Az anyagok és keverékek kereskedelme nem csak a belső, hanem a globális piacot is 

érintő kérdés. A nemzetközi kereskedelem megkönnyítése, ugyanakkor az emberi 

egészség és a környezet védelme érdekében, az Egyesült Nemzetek Szervezetének 

(ENSZ) keretében 12 év alatt gondosan kidolgozták az osztályozás és címkézés 

harmonizált kritériumait, valamint azok alkalmazásának általános elveit, aminek 

eredményeként létrejött a “Vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének 

egyetemes harmonizált rendszere” (UN GHS:  

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html).   

 

A CLP-rendelet különböző nyilatkozatokat követ, amelyekkel a Közösség 

megerősítette arra irányuló szándékát, hogy a nemzetközileg elfogadott GHS-

kritériumoknak a közösségi jogszabályokba való beépítése révén hozzájáruljon az 

osztályozási és címkézési kritériumok egyetemes harmonizációjához. A 

vállalkozásoknak részesülniük kell az osztályozásra és címkézésre vonatkozó 

szabályok egyetemes harmonizációjának előnyeiből, továbbá – egyrészről – a 

szállításra és felhasználásra vonatkozó osztályozás és címkézés szabályainak, 

valamint – másrészről – a szállításra vonatkozó szabályok közötti összhangnak az 

előnyeiből. 

 

A CLP jelenleg az ENSZ GHS második javított változatán alapul. A DSD-ből és a 

DPD-ből átvesz alapvető jellemzőket és eljárásokat. Emiatt a CLP bevezetése a GHS-

nek az EU-n kívüli országok jogrendszerébe történt bevezetéséhez hasonlóan, de 

nem azonos módon történik.   

 

A CLP-rendelet a tagállamokban jogilag kötelező érvényű. Az iparágban közvetlenül 

alkalmazandó. A CLP fokozatosan felváltja a DSD-t és a DPD-t. Ezek az irányelvek 

egy átmeneti időszak után, azaz 2015. június 1-jén végül hatályukat vesztik (lásd a 

jelen útmutató 4. fejezetét). 

 

 

Mi a veszélyességi osztályozás, a címkézés és a csomagolás? 
A DSD-hez hasonlóan a CLP egyik fő célja annak meghatározása, hogy az anyag 

vagy keverék rendelkezik-e olyan tulajdonságokkal, amelyek veszélyesként való 
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besorolásához vezetnek. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amikor ebben az útmutató 

kiadványban „anyagok és keverékek” kerülnek szóba, akkor minden esetben azok az 

„egyes meghatározott árucikkek” is közéjük értendők, amelyek osztályozása a CLP I. 

mellékletének 2. része alapján történik.   

 

Ha ilyen tulajdonságokat azonosítottak, és az anyagot vagy keveréket ennek 

megfelelően osztályozták, akkor az anyagok és keverékek gyártói, importőrei, 
továbbfelhasználói és forgalmazói, valamint az egyes meghatározott árucikkek 
előállítói és importőrei kötelesek ezen anyagok vagy keverékek azonosított 

veszélyeit közölni a szállítói lánc további szereplőivel, ideértve a fogyasztókat is. 

 

Valamely anyagnak vagy keveréknek a veszélyessége az anyag vagy keverék káros 

hatásának lehetőségét jelenti. Ez az anyag vagy keverék belső tulajdonságaitól függ. 

Ebben az összefüggésben a veszélyességi értékelés az az eljárás, melynek során az 

anyag vagy keverék belső tulajdonságait értékelik a lehetséges káros hatások 

meghatározása érdekében. Azokban az esetekben, amikor az azonosított 

veszélyesség természete és súlyossága megfelel az osztályozási kritériumoknak, a 

veszélyességi osztályozás az emberi egészségre és környezetre káros hatású 

veszélyes anyag vagy keverék e veszélyességének szabványosított leírású 

veszélyességi osztályba sorolását jelenti. 

 

A veszélyt jelző címkézés teszi lehetővé a veszélyességi osztályozás közlését az 

anyag vagy keverék felhasználójával, figyelmeztetve a felhasználót a veszély 

fennállására és az expozíció elkerülésének szükségességére, valamint a várható 

kockázatokra. 
 

A CLP általános csomagolási előírásokat állapít meg a veszélyes anyagok és 

keverékek biztonságos szállításának garantálása érdekében (a CLP (49) 

preambulumbekezdése és IV. címe). 

 
 
 
Mit kell tudni a kockázatértékelésről? 
A vegyi anyagok osztályozásának az anyag vagy keverék belső veszélyességének 

fajtáját és súlyosságát kell tükröznie. Ezt nem szabad összetéveszteni a kockázat-

értékeléssel, amely egy adott veszélyt az embernek és a környezetnek a veszélyt 

okozó anyaggal vagy keverékkel szembeni tényleges expozíciójával kapcsol össze. 

Mindazonáltal az osztályozás és a kockázatértékelés közös nevezője a veszélyesség 

azonosítása és a veszélyesség értékelése. 
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Mi az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA vagy az Ügynökség) 
szerepe? 

Az Európai Vegyianyag-ügynökség (az Ügynökség) egy közösségi szerv, amelyet a 

REACH irányítására hoztak létre. Kulcsfontosságú mind a REACH, mind pedig a CLP 

végrehajtása szempontjából az EU-n belüli összhang biztosítása érdekében.  

 

Az Ügynökség a titkárságán és szakbizottságain keresztül tudományos és technikai 

tanáccsal látja el a tagállamokat és a Közösség intézményeit azokban a vegyi 

anyagokkal kapcsolatos kérdésekben, amelyek a hatáskörébe tartoznak. 

Általánosságban az Ügynökség speciális feladatai közé tartozik, hogy:  

 

• technikai és tudományos iránymutatásokat és eszközöket nyújt az iparág 

számára a CLP-rendelet által megállapított kötelezettségeknek való megfelelésre 

vonatkozóan (a CLP 50. cikke);  

• technikai és tudományos iránymutatást ad a tagállamok illetékes hatóságai 

részére a CLP-rendelet alkalmazására vonatkozóan (a CLP 50. cikke);  

• támogatást nyújt a CLP szerint létrehozott információs szolgálatok számára (a 

CLP 44. és 50. cikke);  

• adatbázis formájában osztályozási és címkézési jegyzéket hoz létre és tart fenn, 

továbbá fogadja az osztályozási és címkézési jegyzékre vonatkozó bejelentéseket 

(a CLP 42. cikke); 

• fogadja a tagállamok illetékes hatóságaitól és a szállítóktól az anyagok 

harmonizált osztályozásával kapcsolatosan érkező javaslatokat, valamint  

benyújtja véleményét a Bizottságnak az osztályozást érintő ezen javaslatokról (a 

CLP 37. cikke);  

• fogadja és értékeli az alternatív kémiai nevek használatára vonatkozó kérelmeket, 

valamint dönt elfogadhatóságukról (a CLP 24. cikke); és 

• tervezetet készít és nyújt be a Bizottságnak a címkézési és csomagolási 

követelmények alóli mentesítésekről (a CLP 29. cikkének (5) bekezdése). 
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2.  A CLP szerinti szerepek és kötelezettségek 
 
A CLP szerinti szerepek 
Az anyagok vagy keverékek szállítóinak CLP szerinti kötelezettségei nagyrészt az 

anyag vagy keverék szállítói láncában elfoglalt szerepüktől függnek. Emiatt a 

legfontosabb az Ön CLP szerinti szerepének azonosítása. 
Kiindulás   

1.  Bevezetés 

2.  A CLP szerinti 
szerepek és 
kötelezettségek   

3.  Felkészülés a 
CLP-re 

4.  Átmenet a CLP-
hez 

5.  Hasonlóságok és 
különbségek a DSD / 
DPD-hez viszonyítva 

6.  DSD / DPD és 
CLP – kulcsfogalmak 
összehasonlítása 

Veszélyességi 
osztályozás 

Veszélyesség 
közlése 

Osztályozást 
követő lépések 

 

A szerepének azonosítása érdekében olvassa el a 2.1 táblázatban felsorolt öt 

különböző, a CLP 2. cikkén alapuló leírást.  A „továbbfelhasználó” vagy 

„forgalmazó” szerepekkel kapcsolatos további magyarázatokhoz tanulmányozhatja 

az „Útmutató a továbbfelhasználók számára” c. dokumentumot az ECHA weboldalán 

(http://guidance.echa.europa.eu/guidance_hu.htm). 

 

Amennyiben valamely leírás illik az Ön tevékenységére, akkor a leírás mellett jobbra 

láthatja az Ön CLP szerinti szerepét. Kérjük, gondosan olvasson el minden egyes 

leírást, mivel lehetséges, hogy egynél több CLP szerinti szerepe van.   

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az osztályozási, címkézési és csomagolási CLP 

kötelezettségek általában az anyagok vagy keverékek szállításához kapcsolódnak. Az 

osztályozás azonban – a szállítástól függetlenül – a REACH szerinti  regisztrálás vagy 

bejelentés megfelelő előkészítéséhez is lényeges. Jelen útmutató tehát a REACH 

szerinti beadványok elkészítéséhez is használható. A címkézési és csomagolási 

kötelezettségek általában nem érvényesülnek, amennyiben valamely REACH szerinti 

regisztrálás vagy bejelentés esetében nem történik szállítás. Kapcsolódó 
REACH és EU 
jogszabályok 

 

2.1 táblázat:  A CLP szerinti szerep azonosítása 

Leírások Az Ön CLP 
szerinti 
szerepe 

1. Az a Közösségben letelepedett természetes vagy jogi személy, 

aki a Közösségben anyagot állít elő vagy termel ki természetes 

állapotban.  

Gyártó (1) 

2. Az a Közösségben letelepedett természetes vagy jogi személy, 

aki a Közösség vámterületére történő fizikai behozatalért felel. 

Importőr 
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2.1 táblázat: A CLP szerinti szerep azonosítása (folyt.) 

Leírások Az Ön CLP 
szerinti 
szerepe 

3. Az a gyártótól vagy importőrtől különböző, a Közösségben 

letelepedett természetes vagy jogi személy, aki ipari vagy 

foglalkozásszerű tevékenységei során az anyagot önmagában 

vagy keverékben felhasználja. 

Továbbfelhasz-
náló (2) 
(beleértve a 
készítőt / 
reimportőrt is) 

4. Az a Közösségen belül letelepedett természetes vagy jogi 

személy – beleértve a kiskereskedőt is –, aki az önmagában 

vagy keverékben előforduló anyagot kizárólag harmadik felek 

számára tárolja és hozza forgalomba.  

Forgalmazó 
(beleértve a 
kiskereskedőt 
is) 

5. Olyan természetes vagy jogi személy, aki a Közösségen belül 

árucikkeket készít vagy szerel össze; ahol az árucikk olyan tárgy, 

amely az előállítás során a funkcióját a kémiai összetételnél 

nagyobb mértékben meghatározó különleges formát, felületet 

vagy alakot kap.  

Árucikkek 
előállítója (3) 
 

Megjegyzések: 

(1)  A köznyelvben a „gyártó” kifejezés jelentheti azt a (természetes/jogi) személyt, aki 

anyagokat készít és azt a (természetes/jogi) személyt is, aki keverékeket készít (készítő). 

Ezzel szemben, a REACH és a CLP szerint csak az anyagokat készítő személy minősül 

„gyártónak”. A készítő a REACH és a CLP szerint „továbbfelhasználó”. 

(2)  A forgalmazó vagy a fogyasztó nem továbbfelhasználó. 

(3)  Árucikkek előállítójaként vagy importőreként Önre csak abban az esetben vonatkozik 

a CLP, ha a CLP I. mellékletének 2.1 szakaszában leírt robbanásképes árucikket állít elő 

vagy importál, vagy az árucikk a REACH 7. vagy 9. cikke szerinti regisztrációra vagy 

bejelentésre kötelezett anyagot tartalmaz. 

 
 
A CLP szerinti kötelezettségek 
A CLP a szállítói lánc valamennyi szállítójára az együttműködés általános 

kötelezettségét telepíti annak érdekében, hogy a rendelet szerinti osztályozási, 

címkézési és csomagolási követelmények teljesüljenek (a CLP 4. cikkének (9) 

bekezdése). Másfelől az Ön CLP szerinti egyedi kötelezettségei a szállítói láncban 

elfoglalt – a 2.1 táblázatban meghatározott – szerepétől függnek.  A 2.2 - 2.5 táblázat 

11 
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a szerepekhez rendelt kötelezettségeket tartalmazza, és minden esetben jelzi a jelen 

útmutató kiadvány vonatkozó kulcsfejezetét.   

 

2.2 táblázat:  A gyártó és az importőr kötelezettségei 

A CLP szerinti kötelezettségek Kulcsfejezetek 

1. A forgalomba hozatalt megelőzően köteles elvégezni az anyagok 

és keverékek CLP szerinti osztályozását, címkézését és 

csomagolását. 

A forgalomba nem hozott, de a REACH 6., 9., 17. vagy 18. cikke 

szerint regisztráció- vagy bejelentésköteles anyagokat is 

osztályozni kell (a CLP 4. cikke). 

7. 

2. A CLP II. címe szerint kell osztályozni (a CLP 5-14. cikke). 8–13. 

3. A CLP III. címe szerint kell címkézni (a CLP 17-33. cikke). 14–16. 

4. A CLP IV. címe szerint kell csomagolni (a CLP 35. cikke). 14. és 16. 

5. Az anyagok forgalomba hozatalakor az osztályozási és 

címkeelemeket be kell jelenteni az Ügynökségnél létrehozott 

osztályozási és címkézési jegyzékbe (a CLP 40. cikke). 

18. 

6. Minden rendelkezésre álló ésszerű lépést meg kell tennie, hogy 

tudomást szerezzen az új tudományos és technikai ismeretekről, 

melyek befolyásolhatják az Ön által forgalomba hozott anyagok 

vagy keverékek osztályozását. Ha olyan információ jut a 

birtokába, melyet megfelelőnek és megbízhatónak tart, 

indokolatlan késedelem nélkül új értékelést kell elvégeznie a 

vonatkozó osztályozást illetően (a CLP 15. cikke).  

19. 

7. Az adott anyag vagy keverék osztályozásának és címkézésének 

bármely változása esetén aktualizálni kell a címkét, bizonyos 

esetekben indokolatlan késedelem nélkül (a CLP 30. cikke).  

14. és19. 
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2.2 táblázat: A gyártó és az importőr kötelezettségei (folyt.) 

A CLP szerinti kötelezettségek Kulcsfejezetek  

8. Amennyiben olyan új információval rendelkezik, ami változtathat 

az anyag harmonizált osztályozásán és a címkeelemein (a CLP 

VI. mellékletének 3. része), akkor köteles javaslatot benyújtani 

azon tagállamok egyikének illetékes hatóságához, ahol az 

anyagot forgalomba hozták (a CLP 37. cikkének (6) bekezdése). 

22. 

9. Köteles összegyűjteni, és az anyag vagy keverék utolsó szállítása 

után legalább 10 évig elérhetővé tenni a CLP szerinti 

osztályozáshoz és címkézéshez felhasznált összes információt.  

Ezeket az információkat a REACH 36. cikkében előírt 

információkkal együtt köteles megőrizni (a CLP 49. cikke). 

21. 

Megjegyzés: A keverékeket forgalomba hozó importőrök és továbbfelhasználók kötelesek 

információt szolgáltatni a tagállamok által kijelölt, a megelőzési és gyógyítási 

intézkedéseknek különösen az egészséget érintő vészhelyzetekre való reagálás 

kidolgozása szempontjából releváns információkat fogadó szervek számára (a CLP 45. 

cikke). 

 

 

2.3 táblázat:  A továbbfelhasználó (beleértve a készítőt / reimportőrt is) 
kötelezettségei 

A CLP szerinti kötelezettségek Kulcsfejezetek  

1. A forgalomba hozatalt megelőzően köteles elvégezni az anyagok 

és keverékek CLP szerinti osztályozását, címkézését és 

csomagolását (a CLP 4. cikke). Átveheti azonban a szállítói lánc 

valamely résztvevője által az anyagnak vagy a keveréknek a CLP 

II. címével összhangban meghatározott osztályozását is, feltéve, 

hogy nem változtatja meg az adott anyag vagy keverék 

összetételét. 

7. 
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2.3 táblázat:  A továbbfelhasználó (beleértve a készítőt / reimportőrt is) 
kötelezettségei (folyt.) 

A CLP szerinti kötelezettségek Kulcsfejezetek  

2. Abban az esetben, ha megváltoztatja az Ön által forgalomba 

hozott anyag vagy keverék összetételét, a CLP II. címe szerint 

kell osztályozni (a CLP 5-14. cikke). 

8–13. 

3. A CLP III. címe szerint kell címkézni (a CLP 17-33. cikke). 14–16. 

4. A CLP IV. címe szerint kell csomagolni (a CLP 35. cikke). 14. és 16. 

5. Minden rendelkezésre álló ésszerű lépést meg kell tennie, hogy 

tudomást szerezzen az új tudományos és technikai ismeretekről, 

melyek befolyásolhatják az Ön által forgalomba hozott anyagok 

vagy keverékek osztályozását. Ha olyan információ jut a 

birtokába, melyet megfelelőnek és megbízhatónak tart, 

indokolatlan késedelem nélkül új értékelést kell elvégeznie a 

vonatkozó osztályozást illetően (a CLP 15. cikke).  

19. 

6. Az adott anyag vagy keverék osztályozásának és címkézésének 

bármely változása esetén aktualizálni kell a címkét, bizonyos 

esetekben indokolatlan késedelem nélkül (a CLP 30. cikke).  

14. és 19. 

7. Amennyiben olyan új információval rendelkezik, ami változtathat 

az anyag harmonizált osztályozásán és a címkeelemein, akkor 

köteles javaslatot benyújtani azon tagállamok egyikének illetékes 

hatóságához, ahol az anyagot forgalomba hozták (a CLP 37. 

cikkének (6) bekezdése). 

22. 
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2.3 táblázat:  A továbbfelhasználó (beleértve a készítőt / reimportőrt is) 
kötelezettségei (folyt.) 

A CLP szerinti kötelezettségek Kulcsfejezetek 

8. Köteles összegyűjteni, és az anyag vagy keverék utolsó szállítása 

után legalább 10 évig elérhetővé tenni a CLP szerinti 

osztályozáshoz és címkézéshez felhasznált összes információt.  

Ezeket az információkat a REACH 36. cikkében előírt 

információkkal együtt köteles megőrizni (a CLP 49. cikke). 

21. 

Megjegyzés: A keverékeket forgalomba hozó importőrök és továbbfelhasználók kötelesek 

információt szolgáltatni a tagállamok által kijelölt, a megelőzési és gyógyítási 

intézkedéseknek különösen az egészséget érintő vészhelyzetekre való reagálás 

kidolgozása szempontjából releváns információkat fogadó szervek számára (a CLP 45. 

cikke). 

 
 
2.4 táblázat:  A forgalmazó (beleértve a kiskereskedőt is) kötelezettségei 

A CLP szerinti kötelezettségek Kulcsfejezetek 

1. Az Ön által forgalomba hozott anyagokat és keverékeket köteles 

címkézni és csomagolni (a CLP 4. cikke). 

14–16. 

2. Átveheti a szállítói lánc valamely résztvevője által az anyagnak 

vagy a keveréknek a CLP II. címével összhangban meghatározott 

osztályozását, például az Önnek átadott biztonsági adatlapból (a 

CLP 4. cikke). 

7. és 14. 

3. A CLP III. címe szerint kell címkézni (a CLP 17-33. cikke). 14–16. 

4. A CLP IV. címe szerint kell csomagolni (a CLP 35. cikke). 14. és 16. 
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2.4 táblázat:  A forgalmazó (beleértve a kiskereskedőt is) kötelezettségei 

A CLP szerinti kötelezettségek Kulcsfejezetek 

5. Köteles összegyűjteni, és az anyag vagy keverék utolsó szállítása 

után legalább 10 évig elérhetővé tenni a CLP szerinti 

osztályozáshoz és címkézéshez felhasznált összes információt.  

Ezeket az információkat a REACH 36. cikkében előírt 

információkkal együtt köteles megőrizni (a CLP 49. cikke).  

Ha az anyagnak vagy keveréknek a szállítói lánc valamely 

résztvevője által meghatározott osztályozását használja, akkor 

gondoskodnia kell arról, hogy az anyag vagy keverék utolsó 

szállítása után legalább 10 évig elérhető legyen az 

osztályozáshoz és címkézéshez szükséges összes információ (pl. 

a biztonsági adatlap). 

21. 

 

 

2.5 táblázat:  Egyes meghatározott árucikkek előállítóinak kötelezettségei 

A CLP szerinti kötelezettségek Kulcsfejezetek 

1. Ha Ön a CLP I. mellékletének 2.1 szakasza szerinti 

robbanóképes árucikket állít elő és hoz forgalomba, akkor a 

forgalomba hozatal előtt köteles ezen árucikket a CLP szerint 

osztályozni, címkézni és csomagolni (a CLP 4. cikke).   

Ugyanez a kötelezettség vonatkozik az importőrökre is, lásd a 

fenti 2.2 táblázatot, az Ügynökségnek tett bejelentésre vonatkozó 

kötelezettség kivételével. 

7–16. 

 

 

 

19., 21., 22. 

2. Árucikkek előállítójaként vagy importőreként a REACH 7. 

cikkének (1), (2), (5) bekezdése vagy 9. cikke szerint regisztráció- 

és bejelentésköteles anyagokat abban az esetben is osztályozni 

köteles, ha azokat nem hozza forgalomba (a CLP 4. cikke).  A 

CLP II. címe szerint kell osztályozni (a CLP 5-14. cikke). 

7–12. 
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3.  Felkészülés a CLP-re 
 
Hol kezdje? 
Az első lépés annak megértése, mit jelent a CLP és milyen következményei vannak 

az Ön üzleti tevékenységében.   Kiindulás   

1.  Bevezetés 

2.  A CLP szerinti 
szerepek és 
kötelezettségek 

3.  Felkészülés a 
CLP-re 

4.  Átmenet a CLP-
hez 

5.  Hasonlóságok és 
különbségek a DSD / 
DPD-hez viszonyítva 

6.  DSD / DPD és 
CLP – kulcsfogalmak 
összehasonlítása 

Veszélyességi 
osztályozás 

Veszélyesség 
közlése 

Osztályozást 
követő lépések 

Ennek érdekében a következőket kell tennie:  
 

• jegyzéket készíteni az anyagairól és keverékeiről (beleértve a keverékeket 

összetevő anyagokat is) és az árucikkeiben található anyagokról, arról, hogy kik a 

szállítói, kik a fogyasztói, és ők hogyan használják fel azokat. Valószínű, hogy 

ezeknek az információknak a nagy részét már a REACH-rendelettel 

kapcsolatosan összegyűjtötte; 

• felmérni a megfelelő műszaki és irányító személyzet képzési szükségletét az Ön 

szervezetében; 

• folyamatosan figyelemmel kísérni a rendeletek és a vonatkozó útmutatók 

változásait az illetékes hatósága és az Ügynökség weboldalán; és 

• megérdeklődni a kereskedelmi szövetségeitől, hogy milyen segítséget tudnak 

nyújtani az Ön számára. 

 

Mivel a REACH, a biocid termékekről szóló 98/8/EK irányelv, a növényvédő 
szerekről szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv és a CLP szorosan kapcsolódnak 
egymáshoz, ezért lehetőség szerint ajánlatos a CLP eljárásokat összehangolni a 
REACH-rendelethez, valamint a biocid termékekről és a növényvédő szerekről 
szóló jogszabályokhoz kapcsolódó eljárásokkal. Kapcsolódó 

REACH és EU 
jogszabályok 

 

 
 Mik a teendői? 

Gyártóként, importőrként vagy továbbfelhasználóként a CLP kritériumok alapján 

osztályozni köteles az anyagait és keverékeit, előfordulhat, hogy ezek már a DSD 

vagy a DPD szerint osztályozásra kerültek, köteles megváltoztatni a címkéjüket, a 

biztonsági adatlapjukat és bizonyos esetekben a csomagolásukat is (a CLP 4. cikke). 

Az e változtatásokra vonatkozó határidők a jelen útmutató 4. fejezetében olvashatók.   

 

Az osztályozással kapcsolatosan el kell döntenie azt is, hogy milyen mértékben 

kívánja felhasználni a CLP VII. mellékletében rendelkezésre bocsátott megfelelési 

táblázatokat, amelyek a jelenlegi DSD és DPD osztályozásokat feleltetik meg a 

legközelebbi megfelelő vagy minimum CLP osztályozásoknak (lásd a jelen útmutató 8. 

és 9. fejezetét). 
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Forgalmazóként köteles gondoskodni arról, hogy az anyagait és keverékeit a 

forgalomba hozatalt megelőzően a CLP III. és IV. címének megfelelően címkézzék és 

csomagolják. Ezen kötelezettségének eleget tehet az Önnek átadott információ, 

például az anyagokat és keverékeket kísérő biztonsági adatlapok felhasználásával is 

(a CLP 4. cikkének (5) bekezdése).  

 

Az elvégzendő változtatások határidői a jelen útmutató 4. fejezetében találhatók. 

 

A következőkre kell felkészülnie, hogy megállapítsa a befektetendő munka 

nagyságrendjét: 

 

• a CLP kritériumok alkalmazása az anyagaira és keverékeire2, illetve a meglévő 

osztályozásuk és a VII. mellékletben található megfelelési táblázatok használata, 

ha nincsenek adatai az anyagairól és keverékeiről. Ebben az esetben figyelembe 

kell vennie az ezen táblázatok használatához fűzött útmutatókat, amelyeket a 2. 

modul 1.8 részében talál meg. Nem szabad elfeletkeznie azokról az anyagairól és 

keverékeiről sem, amelyek jelenleg a DSD és a DPD szerint nem veszélyesek, 

bizonyos, korábban veszélyesnek nem minősülő anyagok vagy keverékek 

ugyanis a CLP szerint veszélyesnek minősülhetnek; 

• az anyagait érintő REACH regisztrálási határidők és a várhatóan rendelkezésre 

álló információk mennyiségének figyelemmel kísérése. További információk 

érdekében előfordulhat, hogy kapcsolatba kell lépnie a szállítóival; és 

• kapcsolatfelvétel a szállítóival, hogy lássa, hogyan készülnek fel a CLP-re és 

hogyan fogja ez az Ön által használt anyagokat vagy keverékeket érinteni. Ha új 

keverékek készítéséhez összetevőként más keverékeket használ (keverék a 

keverékben), akkor kapcsolatba kell lépnie a szállítóival, és tisztázniuk kell, hogy 

a keverékről és a komponenseiről milyen információk állnak majd az Ön 

rendelkezésére, ideértve a biztonsági adatlapokon elérhető információkat is. 

Ehhez hasonlóan, ha Ön szállít keverékeket olyan fogyasztókhoz, akik további 

keverékek összeállításához használják azokat, akkor gondolnia kell arra, hogyan 

fogja a keverékekre és a komponenseikre vonatkozó információkat megosztani 

velük. 

 

Az esetlegesen felmerülő erőforrásigények vonatkozásában a következő kérdéseket 

kell átgondolnia: 

 

                                                 
2  Egy árucikk előállítójaként vagy importőreként Önre csak akkor vonatkozik a CLP, ha a 

CLP I. mellékletének 2.1 szakaszában leírt robbanóképes árucikket állít elő vagy importál, 
vagy az árucikk a REACH 7. vagy 9. cikke szerint regisztrációra vagy bejelentésre 
kötelezett anyagot tartalmaz. 
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• rendelkezésemre áll-e elegendő műszaki és irányító személyzet, vagy további 

erőforrásokra vagy külső szakértőkre lesz szükség? 

• biztonsági adatlapot kezelő szoftver – kell-e frissítenem a rendszeremet? 

• hogyan fogok új címkéket készíteni?  és 

• csomagolás – meg kell-e változtatnom a DSD, a DPD vagy a szállítási 

jogszabályoknak megfelelően alkalmazott csomagolások valamelyikét a CLP-re 

történő áttérés miatt? 

 

E feladat elvégzése után le kell vonnia az anyagai és a keverékei új osztályozására 

vonatkozó következtetéseket. Ezután az alábbiakat figyelembe véve felállíthat egy 

teendőkre vonatkozó rangsort: 

 

• az anyagokra és keverékekre vonatkozó átmeneti időszakok; 

• az anyagai és keverékei osztályozásának és címkézésének várható költségei és 

erőforrásigénye; és 

• a kapcsolódó jogszabályok következményei, például: 

• mennyi veszélyes anyagot raktározhat a telephelyén (Seveso II.); 

• hogyan helyezi el a veszélyes hulladékokat; és 

• alkalmazottainak munkabiztonsága és védőruházata. 
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4.  Átmenet a CLP-hez 
 
Bevezetés 
A CLP-rendelet 2009. január 20-án lépett hatályba. Mindazonáltal nem azonnal 

kötelező érvényű a CLP-rendelet valamennyi rendelkezése: a CLP 61. cikkében 

lefektetett átmeneti rendelkezések a veszélyes anyagok és keverékek osztályozására, 

a veszélyesség közlésére és a csomagolásukra két határidőt tűznek ki, nevezetesen 

2010. december 1. és 2015. június 1. napját. 

Kiindulás   

1.  Bevezetés 

2.  A CLP szerinti 
szerepek és 
kötelezettségek  

Az új szabályoknak a fent említett három időpontig történő alkalmazhatóságát az 

alábbiakban írjuk le; e három dátumnak és a REACH határidőknek az összefüggését 

a 4.1 ábra szemlélteti.  

3.  Felkészülés a 
CLP-re 

4.  Átmenet a CLP-
hez  
5.  Hasonlóságok és 
különbségek a DSD / 
DPD-hez viszonyítva 

6.  DSD / DPD és 
CLP – 
kulcskifejezések 
összehasonlítása 

 

1)  A CLP 2009. január 20-án hatályba lépett 
2009. január 20-tól a következő szabályok lépnek életbe: 

 

• 2010. december 1-ig az anyagokat továbbra is a DSD szerint kell osztályozni, 

címkézni és csomagolni. Azonban már ezen időpont előtt is lehetséges az 

anyagok CLP szerinti osztályozása, címkézése és csomagolása. Ha erre kerül 

sor, akkor a DSD címkézési és csomagolási előírásai már nem alkalmazandók az 

anyagra. Ez azt jelenti, hogy a címkézésnek és a csomagolásnak a CLP 

rendelkezéseire kell figyelemmel lennie;  

Veszélyességi 
osztályozás 

Veszélyesség 
közlése 

Osztályozást 
követő lépések • 2015. június 1-ig a keverékeket továbbra is a DPD szerint kell osztályozni, 

címkézni és csomagolni. Azonban már ezen időpont előtt is lehetséges a 

keverékek CLP szerinti osztályozása, címkézése és csomagolása. Ha erre kerül 

sor, akkor a DPD címkézési és csomagolási előírásai már nem alkalmazandók a 

keverékre. Ez azt jelenti, hogy a címkézésnek és a csomagolásnak a CLP 

rendelkezéseire kell figyelemmel lennie; 

Kapcsolódó 
REACH és EU 
jogszabályok 

 

• 2015. június 1-ig fel kell tüntetni az anyagok DSD szerinti osztályozását a 

biztonsági adatlapon. Ez vonatkozik maguknak az anyagoknak a biztonsági 

adatlapjára, és az ezen anyagokat tartalmazó keverékek biztonsági adatlapjára is; 

• 2010. december 1-ig, ha az anyag osztályozása, címkézése és csomagolása a 

CLP szerint történt, akkor a CLP osztályozást kötelező feltüntetni a biztonsági 

adatlapon a DSD szerinti osztályozás mellett. A szállító azonban már azelőtt 

választhatja valamely anyag CLP szerinti osztályozáson alapuló azonosítását, 

mielőtt a CLP-t teljes egészében alkalmazná. Amennyiben erre kerül sor, a 

szállító feltüntetheti ezt az információt a kísérő biztonsági adatlapon az „egyéb 

információ” fejléc alatt; 

• 2015. június 1-ig a keverék DPD szerinti osztályozását kötelező feltüntetni a 
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biztonsági adatlapon;  

• 2015. június 1-ig, ha a keverék osztályozása, címkézése és csomagolása a CLP 

szerint történt, akkor a CLP osztályozást kötelező feltüntetni a biztonsági 

adatlapon a DPD szerinti osztályozás mellett. A szállító azonban már azelőtt 

választhatja valamely keverék CLP szerinti osztályozáson alapuló azonosítását, 

mielőtt a CLP-t teljes egészében alkalmazná. Amennyiben erre kerül sor, a 

szállító feltüntetheti ezt az információt a kísérő biztonsági adatlapon az „egyéb 

információ” fejléc alatt; 

• 2009. január 20-tól megkezdődik az V. cím alkalmazása, a gyártók, importőrök 
és továbbfelhasználók benyújthatják a harmonizált osztályozásra vonatkozó 

javaslataikat az Ügynökségnek (a CLP 37. cikkének (2) bekezdése),valamint be 

kell nyújtaniuk a javaslatukat a tagállam illetékes hatóságához abban az esetben, 

ha olyan új információ jutott tudomásukra, amely a harmonizált osztályozás és 

címkézés megváltozásához vezethet (a CLP 37. cikkének (6) bekezdése), lásd 

még a jelen útmutató 22. fejezetét). 

 

 

2)  2010. december 1.:  A CLP felváltja a DSD-t az anyagok osztályozása, 
címkézése és csomagolása tekintetében 

2010. december 1-jén a következő szabályok lépnek életbe: 

 

• az anyagokat kötelező a DSD és a CLP szerint is osztályozni; 

• az anyagokat kizárólag a CLP szerint kötelező címkézni és csomagolni, de a DSD 

szerint már osztályozott, címkézett, csomagolt és 2010. december 1. előtt 

forgalomba helyezett (vagyis a „polcokon lévő”) anyagokat csak 2012. december 

1-ig kell átcímkézni és átcsomagolni;  

• 2015. június 1-ig a keverékeket továbbra is a DPD szerint kell osztályozni, 

címkézni és csomagolni. Azonban már ezen időpont előtt is lehetséges a 

keverékek CLP szerinti osztályozása, címkézése és csomagolása. Ha erre kerül 

sor, akkor a DPD címkézési és csomagolási előírásai már nem alkalmazandók a 

keverékre. Ez azt jelenti, hogy a címkézésnek és a csomagolásnak figyelemmel 

kell lennie a CLP rendelkezéseire; 

• 2015. június 1-ig az anyagok DSD szerinti osztályozását kötelező feltüntetni a 

biztonsági adatlapon a CLP osztályozás mellett. Ez vonatkozik maguknak az 

anyagoknak a biztonsági adatlapjára, és az ezeket az anyagokat tartalmazó 

keverékek biztonsági adatlapjára is; 

• 2015. június 1-ig, a keverék DPD szerinti osztályozását kötelező feltüntetni a 

biztonsági adatlapon;   

• 2015. június 1-ig, ha a keverék osztályozása, címkézése és csomagolása a CLP 

szerint történt, akkor a CLP osztályozást kötelező feltüntetni a biztonsági 

21 



Általános útmutató az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez 
 

adatlapon a DPD szerinti osztályozás mellett. A szállító azonban már azelőtt 

választhatja valamely keverék CLP szerinti osztályozáson alapuló azonosítását, 

mielőtt a CLP-t teljes egészében alkalmazná. Amennyiben erre kerül sor, a 

szállító feltüntetheti ezt az információt a kísérő biztonsági adatlapon az „egyéb 

információ” fejléc alatt. 

 
 

3)  2015. június 1.:  A CLP felváltja a DPD-t a keverékek osztályozása, 
címkézése és csomagolása tekintetében 

2015. június 1-jén a következő szabályok lépnek életbe: 

 

• az anyagokat kizárólag a CLP szerint kötelező osztályozni; 

• a keverékeket kizárólag a CLP szerint kötelező osztályozni, címkézni és 

csomagolni, de a DPD szerint már osztályozott, címkézett, csomagolt és 2015. 

június 1. előtt forgalomba helyezett (vagyis a „polcokon lévő”) anyagokat csak 

2017. június 1-ig kell átcímkézni és átcsomagolni; és 

• az anyagok és keverék CLP szerinti osztályozását kötelező feltüntetni a biztonsági 

adatlapon.  

 

A 2010. december 1. előtt benyújtott regisztrációknak a DSD szerinti 

osztályozást és címkézést kell tartalmazniuk. 

Tanácsos a regisztrálási dokumentációban a CLP szerint osztályozást és 

címkézést is szerepeltetni. Ebben az esetben nem lesz szükség bejelentés 

benyújtására.  

A 2010. december 1. és 2015. június 1. között benyújtott regisztrációknak a 

CLP szerinti osztályozást kell tartalmazniuk. A regisztrálási dokumentáció 

tartalmazhatja a DSD szerinti osztályozást is. 

 

A 2015. június 1. után benyújtott regisztrációknak csak a CLP szerinti 

osztályozást kell tartalmazniuk. 
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4.1 ábra:  A CLP és a REACH időrendje 

2011. január 1.: 
az osztályozási és 
címkézési 
jegyzékbe való 
bejelentkezés 
határideje 
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5.  Hasonlóságok és különbségek a DSD / DPD-hez viszonyítva 
 
Hasonlóságok és különbségek 
A veszélyes anyagokról szóló 67/548/EGK irányelv (DSD), a veszélyes 

készítményekről szóló 1999/45/EK irányelv (DPD) és a CLP fogalmilag hasonlóak 

abban, amikkel foglalkoznak: Kiindulás   

1.  Bevezetés 

2.  A CLP szerinti 
szerepek és 
kötelezettségek 

3.  Felkészülés a 
CLP-re 

4.  Átmenet a CLP-
hez 

5.  Hasonlóságok 
és különbségek a 
DSD / DPD-hez 
viszonyítva 

6.  DSD / DPD és 
CLP – kulcsfogalmak 
összehasonlítása 

Veszélyességi 
osztályozás 

Veszélyesség 
közlése 

 

• osztályozás; 

• tájékoztatás a veszélyről címkézés útján; és 

• csomagolás. 

 

A CLP a munkavállalókat és a fogyasztókat célozza, és a vegyi anyagokkal való 

ellátást és a felhasználásukat érinti. Nem érinti a vegyi anyagok szállítását, habár a 

fizikai veszélyek vizsgálatát nagymértékben ösztönzik a veszélyes áruk szállítására 

vonatkozó ENSZ ajánlások. A szállítás osztályozására a veszélyes áruk nemzetközi 

közúti szállításáról szóló európai megállapodás (ADR) végrehajtásáról szóló 

2008/68/EK keretirányelv, a veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállításáról szóló 

szabályzat (RID) és a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításról szóló európai 

megállapodás (AND) vonatkozik.  

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a CLP-rendelet horizontális jogszabályként 

általánosan vonatkozik az anyagokra és keverékekre.  Bizonyos vegyi anyagok, pl. 

növényvédő szerek vagy aromaanyagok esetében a CLP szerint bevezetett címkézési 

elemek további elemekkel történő kiegészítése válhat szükségessé, amelyeket a 

vonatkozó termékspecifikus jogszabályok írnak elő. 

Osztályozást 
követő lépések 

Kapcsolódó 
REACH és EU 
jogszabályok 

 

 
 Az anyagok osztályozása 

Az EU a CLP-be azokat a veszélyességi osztályokat vette át az ENSZ GHS-ből, 

amelyek szorosan illeszkednek a DSD veszélyességi kategóriáihoz, lásd még jelen 

kiadvány 4. mellékletében az „építőkocka megközelítés” magyarázatát. A 

veszélyességi osztályokat további veszélyességi kategóriákra osztották, vagy olyan 

megkülönböztetések történtek, amelyek egy bizonyos speciális veszély különböző 

módosulatait veszik számításba.  

 

Mivel a CLP szerinti osztályozás teljes alkalmazási területe összevethető a DSD-vel, a 

veszélyességi osztályok száma növekedett, különösen a fizikai veszélyek esetében 

(5-ről 16-ra), ami a fizikai tulajdonságok határozottabb megkülönböztetéséhez vezet. 

Egészében véve az anyagok osztályozásának kritériumai a DSD kritériumaihoz 

képest néhol megváltoztak, lásd pl. a robbanóképességet és az akut toxicitást. 
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Bár a CLP átveszi az ENSZ GHS veszélyességi kategóriáinak többségét, nem 

tartalmaz néhány olyan kategóriát, amelyek a DSD jelenlegi alkalmazási körén kívül 

esnek (lásd a jelen kiadvány 4. mellékletét).  Mindazonáltal szükség lehet ezek 

figyelembevételére abban az esetben, ha Ön EU-n kívül eső területekre exportál. 

További információk találhatók az ENSZ-EGB GHS weboldalán 

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html).   

 

Vannak olyan elemek is, amelyek részei a DSD-nek vagy a DPD-nek, de (még) nem 

tartalmazza azokat az ENSZ GHS, például „az ózonrétegre veszélyes” EU 

veszélyességi osztály (DSD: R 59) és néhány olyan veszély, amelyek a DSD szerint 

kiegészítő címkézést igényelnek, pl. „R1 – Száraz állapotban robbanásveszélyes”. 

Ezek az elemek kiegészítő címkeinformációként megmaradnak és a CLP I. 

mellékletének 5. részében és II. mellékletében megtalálhatók. Annak érdekében, hogy 

egyértelmű legyen, hogy ezek a kiegészítő címkézési elemek nem az ENSZ 

osztályozásából származnak, a CLP veszélyt jelző mondataitól eltérő kódolást 

kapnak. Például, EUH001 az alkalmazott kód, nem pedig H001, utalva a DSD R1-re.   

 

A CLP II. mellékletének 1.1 és 1.2 szakaszában hivatkozott fizikai és egészségi 

tulajdonságokra vonatkozó kiegészítő címkézési elemek (mondatok) csak akkor 

alkalmazandók, ha az anyag vagy keverék egy vagy több CLP kritériumnak megfelelő 

osztályozása már megtörtént.  

„Az ózonrétegre veszélyes” EU veszélyességi osztály kritériumainak megfelelő 

anyagok vagy keverékek (a CLP I. mellékletének 5. része) csomagolásán a címkére 

helyezve mindig jelen kell lenniük az ezen osztályozásra utaló kiegészítő címkézési 

elemeknek.   

 

Az 5.1 táblázat a CLP veszélyességi osztályait mutatja be. Minden egyes osztály egy 

vagy több veszélyességi kategóriát foglal magába. A 2. modul 1.8 részében részletes 

információ olvasható arról, hogy ezek a veszélyességi osztályok hogyan illeszkednek 

a jelenlegi DSD veszélyességi kategóriákhoz.  

 

 5.1 táblázat:  A CLP szerinti veszélyességi osztályok és kategóriák 

Fizikai veszélyek 

Robbanóanyagok (Instabil robbanóanyagok, 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., és 1.6. alosztály) D 

Tűzveszélyes gázok (1. és 2. kategória) D 
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Tűzveszélyes aeroszolok (1. és 2. kategória) D 

Oxidáló gázok (1. kategória) D 

Nyomás alatt lévő gázok (sűrített gáz, cseppfolyósított gáz, mélyhűtött cseppfolyósított 

gáz, oldott gáz) 

Tűzveszélyes folyadékok (1., 2. és 3. kategória) D 

Tűzveszélyes szilárd anyagok (1. és 2. kategória) D 

Önreaktív anyagok és keverékek (A., B., C., D., E., F. és G. típusú) (A. és B. típusú) D 

Piroforos folyadékok (1. kategória) D 

Piroforos szilárd anyagok (1. kategória) D 

Önmelegedő anyagok és keverékek (1. és 2. kategória) 

Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek (1., 2. és 3. 

kategória) D 

Oxidáló folyadékok (1., 2. és 3. kategória) (1. és 2. kat.) D 

Oxidáló szilárd anyagok (1., 2. és 3. kategória) (1. és 2. kat.) D 

Szerves peroxidok (A., B., C., D., E., F. és G. típus)  (A–F. típus) D 

Fémekre korrozív hatású (1. kategória) 
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Egészségi veszélyek 

Akut toxicitás (1., 2., 3. és 4. kategória) D 

Bőrmarás / -irritáció (1A., 1B., 1C. és 2. kategória) D 

Súlyos szemkárosodás / szemirritáció (1. és 2. kategória) D 

Légzőszervi és bőrszenzibilizáció (1. kategória) D 

Csírasejt-mutagenitás (1A., 1B. és 2. kategória) D 

Rákkeltő hatás (1A., 1B. és 2. kategória) D 

Reprodukciós toxicitás (1A., 1B. és 2. kategória) D és külön kategória a szoptatásra 

gyakorolt és a szoptatás útján fellépő hatások számára  

Célszervi toxicitás (STOT) – egyszeri expozíció (1. és 2. kategória) D és (3. kategória 

kizárólag narkotikus hatások és légúti irritáció) 

Célszervi toxicitás (STOT) – ismétlődő expozíció (1. és 2. kategória) D 

Aspirációs veszély (1. kategória) D 

Környezeti veszélyek 

Veszélyes a vízi környezetre (1. akut kategória, 1., 2., 3. és 4. krónikus kategória) D 

Az ózonrétegre veszélyes D 

D A CLP szerinti veszélyességi osztályozások (a teljes veszélyességi osztály vagy a 

kiemelt kategóriák), amelyeknek a DSD/DPD szerinti „veszélyesként osztályozott” 

minősítés felel meg. 
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Veszélyes (hazardous) kontra veszélyes (dangerous) 
MINDEN olyan anyag és keverék veszélyesnek (hazardous) minősül, amely teljesíti a 

CLP egy vagy több veszélyességi osztályának kritériumait. Azonban több más, az 

anyagok és keverékek osztályozására hivatkozó közösségi jogszabály, például a 

vegyi anyagokról szóló 98/24/EK irányelv, utal az anyagok és keverékek DSD szerinti 

veszélyesként (dangerous) történő osztályozására. Ezzel kapcsolatosan további 

információ található jelen útmutató 23. fejezetében. 

 

 

2010. december 1-től a REACH szerinti „veszélyes” (dangerous) fogalmat 

egyértelműen megfeleltetik majd a vonatkozó CLP osztályozásoknak, 

azokat a biztonsági adatlappal kapcsolatos kötelezettségeket kivéve, 

amelyek a veszélyesként (hazardous) történő osztályozás kritériumait 

teljesítő anyagokra vonatkoznak. 2015. június 1-től az SDS végül 

vonatkozni fog a veszélyesnek (hazardous) besorolt keverékekre is. 

 

 

A keverékek osztályozása 
A DPD-hez hasonlóan a keverékek CLP szerinti osztályozása ugyanazon veszélyek 

tekintetében történik, mint az anyagok osztályozása. Az anyagokkal egyező módon, a 

keverékekről rendelkezésre álló adatokat elsődlegesen teljes egészükben kell 

figyelembe venni az osztályozás megállapításakor. Ha erre nincs lehetőség, akkor a 

keverékek osztályozásához olyan további megközelítéseket lehet alkalmazni, amelyek 

részben eltérnek a DPD szerint alkalmazottaktól, a DPD-vel ellentétben néhány 

egészségi és környezeti veszély esetében alkalmazhatók az „interpolációs elvek” a 

hasonló vizsgált keverékekre és az egyes veszélyes összetevő anyagokra vonatkozó, 

rendelkezésre álló adatok felhasználásával.  Számítások esetében az alkalmazott 

képletek gyakran eltérnek a DPD szerint alkalmazottaktól. A szakértői megítélés és a 

bizonyítékok mérlegelésének alkalmazását illetően, ezek az elvek most már 

világosabbak a jogszabályi szövegben, mint a DSD és DPD esetében (a CLP 9. 

cikkének (3) és (4) bekezdése).   

 

 

Címkézés 
A DSD R-mondatait, S-mondatait és szimbólumait a CLP a többnyire egyenértékű 

ENSZ GHS figyelmeztető mondatokkal, óvintézkedésre vonatkozó mondatokkal és 

piktogramokkal helyettesíti. A mondatok általában nagyon hasonlóak, bár 

előfordulhatnak kissé eltérő szövegezések. A CLP – az uniós jogszabályokban 

újdonságként – bevezet az ENSZ GHS szerinti két figyelmeztetést is – „Veszély” és 

„Figyelem” – a veszély súlyának jelzésére (lásd a jelen útmutató 14. fejezetét).  
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Mindazonáltal a CLP nem tartalmaz a DSD veszélyjelzéseinek megfelelő címkézési 

elemeket. 

 
 
Harmonizált osztályozások 
A gyártók, importőrök és továbbfelhasználók saját osztályozásán felül – melynek 

során ők maguk azonosítják a veszélyeket és osztályozzák az anyagokat és 

keverékeket – a CLP az anyagok harmonizált osztályozására vonatkozó, közvetlenül 

alkalmazandó rendelkezéseket is tartalmaz (lásd a jelen útmutató 7., 8. és 27. 

fejezetét).  E harmonizált osztályozást érintő javaslatokat nyújthat be a tagállam 

illetékes hatósága vagy – és ez újdonság a CLP szerint – maga a gyártó, importőr 
és továbbfelhasználó (lásd a jelen útmutató 22. fejezetét).  Ezek a javaslatok a 

rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító (CMR anyagok) és a légzőszervi 

szenzibilizáció 1. kategóriájába tartozó anyagokra vonatkoznak. A tagállamok, 
gyártók, importőrök és továbbfelhasználók benyújthatják továbbá az 

Ügynökségnek azokat a harmonizált osztályozásra vonatkozó javaslataikat, amelyek 

más anyagtulajdonságokat érintenek, ha igazolják a harmonizált osztályozás és 

címkézés közösségi szintű szükségességét (a CLP 37. cikkének (2) bekezdése). 

 

A DSD I. mellékletében jelenleg felsorolt anyagok harmonizált osztályozását 

megfeleltették a CLP szerinti új osztályozásnak; ez a CLP VI. mellékletének 3.1 

táblázatában található. A DSD kritériumokon alapuló osztályozások a VI. melléklet 3.2 

táblázatában találhatók. 
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6.  DSD / DPD és CLP – kulcsfogalmak összehasonlítása 
 
Az osztályozás és a címkézés során használt fogalmak 
Látni fogja, hogy a CLP által használt fogalmak nagyon hasonlóak a DSD és a DPD 

által használtakhoz, de nem azonosak azokkal. A CLP jobb megértése érdekében a 

6.1 táblázat bemutatja a DSD és DPD által használt kulcsfogalmakat és azok CLP 

szerinti megfelelőit (lásd a jelen útmutató 2. mellékletében szereplő szójegyzéket). 

Kiindulás   

1.  Bevezetés 

2. A CLP szerinti 
szerepek és 
kötelezettségek 

3.  Felkészülés a 
CLP-re 

4.  Átmenet a CLP-
hez 

5.  Hasonlóságok és 
különbségek a DSD / 
DPD-hez viszonyítva 

6.  DSD / DPD és 
CLP – 
kulcsfogalmak 
összehasonlítása 

Veszélyességi 
osztályozás 

Veszélyesség 
közlése 

 

6.1 táblázat:  Kulcsfogalmak – a DSD és a DPD összehasonlítása a CLP-vel 

A használt 
fogalmak 

DSD / DPD CLP 

Keverék/ek A DPD nem alkalmazza ezt a 

fogalmat; azonos a DPD szerinti 

„készítmény” meghatározásával 

(a DPD 2. cikke). 

Ez a fogalom a DPD szerinti 

„készítmény” jelentésével azonos 

jelentésű; Meghatározás: „Kettő 

vagy több anyagot tartalmazó 

keverék vagy oldat” (a CLP 2. 

cikkének 8. pontja). A keverék 

CLP szerinti meghatározása 

kissé eltér az ENSZ GHS szerinti 

– az EU-n kívül jól használható – 

meghatározástól.  

Készítmény/ek Meghatározás: „két vagy több 

anyagot tartalmazó keverék vagy 

oldat” (a DPD 2. cikke). 

A CLP nem alkalmazza ezt a 

fogalmat; azonos a CLP szerinti 

„keverékek” meghatározásával.  

Veszélyes 
(hazardous) 

A DSD és a DPD nem 

alkalmazza ezt a fogalmat. 

A CLP I. mellékletében 

megállapított  fizikai, egészségi 

vagy környezeti veszélyekre 

vonatkozó kritériumoknak 

megfelelő anyag vagy keverék 

veszélyesnek minősül (a CLP 3. 

cikke). 

Osztályozást 
követő lépések 

Kapcsolódó 
REACH és EU  
jogszabályok 
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6.1 táblázat:  Kulcsfogalmak – a DSD és a DPD összehasonlítása a CLP-vel 
(folyt.) 

A használt 
fogalmak 

DSD / DPD CLP 

Veszélyes 
(dangerous) 

A DSD 2. cikkének (2) 

bekezdésében foglalt 

veszélyességi kategóriák 

kritériumait teljesítő anyagok 

vagy keverékek.  

A CLP nem alkalmazza ezt a 

fogalmat; a REACH és egyéb 

közösségi jogszabályok utalnak 

azokra a meghatározott CLP 

osztályozásokra, amelyek a 

„veszélyes” (dangerous) korábbi 

alkalmazási területének felelnek 

meg. 

Veszélyességi 
(danger) 
kategória 

Anyag vagy készítmény 

kockázatának (veszélyének) 

jellege.  

A CLP nem alkalmazza ezt a 

fogalmat; a REACH és egyéb 

közösségi jogszabályok utalnak 

azokra a meghatározott CLP 

osztályozásokra, amelyek a 

„veszélyes” (dangerous) korábbi 

alkalmazási területének felelnek 

meg. 

Veszélyességi 
(hazard) osztály 
/ veszélyességi 
kategória (CLP) 

A DSD és a DPD nem 

alkalmazza ezt a fogalmat. 

A fizikai, egészségi vagy 

környezeti veszély jellege / 

súlyossága (a CLP 2. cikkének 1. 

és 2. pontja). 

Veszélyjel/ek Anyag által okozott veszély rövid 

leírása.  

 

Például „robbanó” vagy „maró” 

Nincs megfelelője a CLP-ben. 
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6.1 táblázat:  Kulcsfogalmak – a DSD és a DPD összehasonlítása a CLP-vel 
(folyt.) 

A használt 
fogalmak 

DSD / DPD CLP 

Veszélyes anyag vagy keverék 

által okozott veszély képi 

megjelenítése (a DSD II. 

melléklete). 

 

Például ez a szimbólum oxidáló 

anyagot vagy készítményt jelez: 

 

A CLP-ben nem használják ezt 

a fogalmat ugyanezen 

jelentéssel; helyette a 

„piktogram” használatos. 

Egyenértékű, de nem mindig 

azonos a CLP szerinti 

piktogramokkal.  

 

Például ez a piktogram oxidáló 

anyagot vagy keveréket jelez: 

 

Veszélyszimbólum 

Sok CLP piktogram hasonló, de nem azonos bizonyos DSD és 

DPD veszélyességi kategóriákra vonatkozó szimbólumokkal.  

Piktogram 
 
(Lásd 

„Veszélyszimbólum”) 

A DSD  nem alkalmazza ezt a 

fogalmat; helyette a 

„veszélyszimbólum” 

használatos. Egyenértékű, de 

nem mindig azonos a DSD és a 

DPD szerint használt 

veszélyszimbólumokkal.  

Grafikai kompozíció, amely 

magában foglal egy 

szimbólumot és egyéb grafikai 

elemeket, mint például egy 

olyan határszegélyt, 

háttérmintázatot vagy színt, 

amelyet az adott veszélyességi 

információ közlésére szánnak  

(a CLP 2. cikkének 3. pontja). 

Figyelmeztetés Nincs megfelelője a DSD-ben 

vagy a DPD-ben.  

A „Veszély” vagy „Figyelem” 

szavak jelzik a veszély 

súlyosságát (a CLP 2. 

cikkének 4. pontja). 
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6.1 táblázat:  Kulcsfogalmak – a DSD és a DPD összehasonlítása a CLP-vel 
(folyt.) 

A használt 
fogalmak 

DSD / DPD CLP 

Kockázat-
mondat 
(R-mondat) 

Belső veszélyek jelzése (a DSD 

23. cikke, ahogy a DSD III. 

mellékletében szerepel). 

 

 

 

 

 

Például R38:  Bőrirritáló hatású 

A CLP nem használja ezt a 

fogalmat; helyette a 

„figyelmeztető mondat” 

használatos.  Egyenértékű, de 

nem mindig azonos a CLP 

szerinti figyelmeztető 

mondatokkal.  

 

Például H315: Bőrirritáló hatású 

Figyelmeztető 
mondat 

A DSD és a DPD nem 

alkalmazza ezt a fogalmat; 

helyette a „kockázat-mondat” 

használatos.  Egyenértékű, de 

nem mindig azonos a DSD 

szerinti kockázat-mondatokkal (a 

DSD 23. cikke, ahogyan a DSD 

III. mellékletében szerepel). 

 

Például R38: Bőrirritáló hatású 

A figyelmeztető mondatok az 

anyag vagy keverék jelentette 

veszély természetét írják le, 

beleértve adott esetben a veszély 

mértékét is (a CLP 2. cikkének 5. 

pontja). 

 

 

 

Például H315: Bőrirritáló hatású 

Biztonsági 
mondat 
(S-mondat) 

Az anyag biztonságos 

használatával összefüggő 

mondatok (a DSD 23. cikke, 

ahogyan a DSD IV. 

mellékletében szerepel). 

 

 

 

 

Például S2:  Gyermekektől 

elzárva tartandó 

A CLP nem alkalmazza ezt a 

fogalmat; helyette az 

„óvintézkedésre vonatkozó 

mondat” használatos.  

Egyenértékű, de nem mindig 

azonos a CLP szerinti 

óvintézkedésre vonatkozó 

mondatokkal.  

 

Például P102:  Gyermekektől 

elzárva tartandó 
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6.1 táblázat:  Kulcsfogalmak – a DSD és a DPD összehasonlítása a CLP-vel 
(folyt.) 

A használt 
fogalmak 

DSD / DPD CLP 

Óvintézkedésre 
vonatkozó 
mondat 

A DSD és a DPD nem 

alkalmazza ezt a fogalmat; 

helyette a „biztonsági mondat” 

használatos. Egyenértékű, de 

nem azonos a DSD szerinti 

biztonsági mondatokkal (a DSD 

10. cikke). 

 

 

 

Például S2: Gyermekektől 

elzárva tartandó  

Egy veszélyes anyag vagy 

keverék használatából vagy 

ártalmatlanításából eredő 

expozíció káros hatásainak a 

lehető legkisebbre csökkentése 

vagy megelőzése céljából 

javasolt intézkedés(eke)t leíró 

mondat (a CLP 2. cikkének 6. 

pontja). 

 

Például P102: Gyermekektől 

elzárva tartandó 

Szállító A DSD és a DPD nem használja 

ezt a fogalmat. 

Bármely gyártó, importőr, 
továbbfelhasználó vagy 

forgalmazó, aki az anyagot – 

önmagában vagy keverékben – 

vagy a keveréket forgalomba 

hozza (a CLP 2. cikkének 26. 

pontja), lásd még a jelen 

útmutató 2. fejezetét.  
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6.1 táblázat:  Kulcsfogalmak – a DSD és a DPD összehasonlítása a CLP-vel 
(folyt.) 

A használt 
fogalmak 

DSD / DPD CLP 

Anyag/ok Természetes állapotban 

előforduló vagy ipari 

termelőfolyamatból származó 

kémiai elemek vagy ezek 

vegyületei, amelyek a termék 

stabilitásához szükséges 

adalékokat és az 

előállításból/gyártásból származó 

szennyeződéseket is 

tartalmazhatnak, de nem 

tartalmaznak olyan oldószereket, 

amelyek az anyag stabilitásának 

vagy összetételének 

megváltozása nélkül 

elkülöníthetők (a DPD 2. cikke). 

Természetes állapotban 

előforduló vagy gyártási 

folyamatból származó kémiai 

elem és vegyületei, amely az 

anyag stabilitásának 

megőrzéséhez szükséges 

adalékanyagot és az alkalmazott 

folyamatból származó szennyező 

anyagot is tartalmazhat, de nem 

tartalmaz olyan oldószert, amely 

az anyag stabilitásának 

befolyásolása vagy 

összetételének megváltoztatása 

nélkül elkülöníthető (a CLP 2. 

cikkének 7. pontja). 
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7.  Az osztályozás általános jellemzői 
 
Osztályozás 
Az osztályozási kötelezettség két jogszabályon alapul, magán a CLP-rendeleten és a 

REACH-rendeleten: Kiindulás 

Veszélyességi 
osztályozás 

7.  Az osztályozás 
általános jellemzői 

8.  Harmonizált 
osztályozások 
alkalmazása 

9.  Megfelelési 
táblázatok 
alkalmazása 

10.  Információ-
források 

11.  A vizsgálatok 
szerepe a CLP-ben 

12.  Anyagok 
osztályozása 

13.  Keverékek 
osztályozása 

 
• A CLP-rendelet által bevezetett osztályozás (a CLP 4. cikkének (1) bekezdése)   

Gyártóként, importőrként vagy továbbfelhasználóként a forgalomba hozatalt 

megelőzően osztályoznia kell azokat a kémiai anyagokat vagy keverékeket, 

amelyeket forgalomba kíván hozni, a gyártott, importált vagy forgalomba hozott 

mennyiségtől függetlenül. Felhívjuk a figyelmet, hogy ez a kötelezettség bizonyos 

robbanóképes árucikkekre is vonatkozik (lásd a CLP I. mellékletének 2.1 

szakaszát); és 

• A REACH által bevezetett osztályozás (a CLP 4. cikkének (2) bekezdése)   

Gyártóként vagy importőrként azokat az anyagokat is osztályoznia kell, 

amelyeket nem fog forgalomba hozni, ha azok a REACH 6., 9., 17. vagy 18. cikke 

értelmében regisztrálásra vagy bejelentésre kötelezettek. Ez vonatkozik a 

monomerek, a telephelyen elkülönített intermedierek, a szállított intermedierek és 

a termék- és folyamatorientált kutatásban és fejlesztésben (PPORD) használt 

anyagok osztályozására is. 

Végül, árucikk előállítójaként vagy importőreként osztályoznia kell az 

árucikkben található anyagokat, amennyiben a REACH 7. és 9. cikke 

regisztrálásra vagy bejelentésre kötelezi azokat, és még nem történt meg az ezen 

felhasználásra vonatkozó regisztrációjuk. Ez vonatkozik azoknak az árucikkekben 

lévő anyagoknak az osztályozására is, amelyeket termék- és folyamatorientált 

kutatásban és fejlesztésben használnak. 

Veszélyesség 
közlése 

Osztályozást 
követő lépések 

Kapcsolódó 
REACH és EU 
jogszabályok 

 

A veszélyességi osztályok felsorolása a CLP I. melléklet 2-5. részében található.  
 

Kérjük, vegye figyelembe a következőket:   

 

• az olyan árucikk előállítója, amely megfelel a CLP I. mellékletének 2.1 

szakaszában leírt robbanóképes árucikk meghatározásának, köteles ezeket az 

árucikkeket forgalomba hozatalukat megelőzően a CLP szerint osztályozni, 

címkézni és csomagolni (a CLP 4. cikkének (8) bekezdése);  

• a forgalmazó (beleértve a kiskereskedőt) átveheti a szállítási lánc valamely 

szereplője által az anyagnak vagy keveréknek a CLP II. címével összhangban 

meghatározott osztályozását, például a biztonsági adatlapról (a CLP 4. cikkének 

(5) bekezdése).  Mindazonáltal a forgalmazónak gondoskodnia kell arról, hogy az 

anyag vagy keverék (át)címkézése és (át)csomagolása a CLP III. és IV. címének 

megfelelő legyen (a CLP 4. cikkének (4) bekezdése); és 
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• a továbbfelhasználó (beleértve a keverékek készítőjét és az anyagok vagy 

keverékek reimportőrét) átveheti a szállítási lánc valamely szereplője által az 

anyagnak vagy keveréknek a CLP II. címével összhangban meghatározott 

osztályozását, például a biztonsági adatlapról; feltéve, hogy nem változtatja meg 

az anyag vagy keverék összetételét (a CLP 4. cikkének (6 )bekezdése).  

Ezenkívül a továbbfelhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy az anyag vagy 

keverék (át)címkézése és (át)csomagolása a CLP III. és IV. címének megfelelő 

legyen (a CLP 4. cikkének (4) bekezdése). 

 
 

Az Ügynökség által létrehozott osztályozási és címkézési jegyzék a 

REACH vagy a CLP szerint bejelentett vagy regisztrált összes anyag 

osztályozását tartalmazni fogja (a CLP 42. cikke). A jegyzék jelezni fogja, 

hogy az osztályozás harmonizált, vagy két vagy több bejelentő vagy 

regisztráló megegyezésén alapul. 

 
Az árucikkek előállítói kötelesek az árucikkekben található anyagokról 

információt szolgáltatni az Ügynökség részére, feltéve, hogy ezek különös 

aggodalomra okot adó anyagok (SVHC), az anyag előállítónként vagy 

importőrönként évi 1 tonnát meghaladó mennyiségben és 0,1 

tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban van jelen az adott 

árucikkekben (a REACH 7. cikkének (2) bekezdése).  A szolgáltatandó 

információ vonatkozik az árucikkekben lévő anyag(ok) és az árucikkek 

felhasználására (felhasználásaira) (a REACH 7. cikkének (4) bekezdése). 

 

 

A saját osztályozás és a harmonizált osztályozás  
A CLP kétféle típusú osztályozást tartalmaz: a saját osztályozást és a harmonizált 

osztályozást. Arra az esetre, ha Ön nem ismerné ezeket a fogalmakat, a 

következőkben röviden ismertetjük a „harmonizált osztályozást” és a „saját 

osztályozást”: 

 
• Saját osztályozás: a gyártó, az importőr vagy a továbbfelhasználó döntése 

egy anyag vagy keverék bizonyos veszélyességi osztályozásáról és címkézéséről, 

vagy – amennyiben alkalmazható – az osztályozásra kötelezett árucikkek 

előállítóinak döntése, lásd a jelen kiadvány 2. fejezetében szereplő 2.5 táblázatot. 
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A saját osztályozás követelményeit a DSD (és a DPD) és a CLP is lefekteti. A 

CLP szerint az anyagok gyártói, az anyagok vagy keverékek importőrei, a 
robbanásképes árucikkek vagy azon árucikkek előállítói vagy importőrei, 
amelyekre a REACH regisztrálási vagy bejelentési kötelezettséget ír elő, a 
továbbfelhasználók – beleértve a készítőket (keverékek készítése) – és a 
forgalmazók saját osztályozásra kötelesek azon anyagok tekintetében, amelyek 

nem rendelkeznek harmonizált veszélyességi osztályozással – lásd alább –, vagy 

amennyiben a harmonizált osztályozás csak bizonyos veszélyekre vonatkozóan 

áll rendelkezésre. A továbbfelhasználók vagy a keverékek importőrei mindig a 

keverékek saját osztályozására kötelesek. 

 

 

Az anyaginformációs cserefórum (SIEF) egyik célja megállapodás az anyag 

osztályba sorolásáról és címkézéséről, amennyiben az osztályba sorolás és 

a címkézés tekintetében véleménykülönbség áll fenn a potenciális 

regisztrálók között (a REACH 29. cikke). 

 

• Harmonizált osztályozás: az anyagok bizonyos veszélyességének 

osztályozásáról közösségi szinten születik döntés (lásd még a jelen útmutató 22. 

fejezetét).  Az anyagok harmonizált osztályozását a CLP VI. mellékletének 3. 

részében szereplő táblázatok tartalmazzák.  

 

Az anyagok harmonizált osztályozásának és címkézésének alkalmazása kötelező. 

Ugyanazon anyag összes szállítója köteles alkalmazni, vagyis az anyagok 
gyártói, az anyagok vagy keverékek importőrei, a robbanóképes árucikkek 
vagy azon árucikkek előállítói vagy importőrei, amelyekre a REACH 
regisztrálási vagy bejelentési kötelezettséget ír elő, a továbbfelhasználók – 
beleértve a készítőket (keverékek készítése) – és a forgalmazók. A DSD I. 

mellékletében hozzávetőleg 8 000 anyag harmonizált osztályozása és címkézése 

szerepel. A CLP hatályba lépésével a DSD I. melléklete hatályát vesztette. Annak 

érdekében, hogy a DSD alatt összegyűlt munkát és tapasztalatot teljes egészében 

figyelembe vegyék, a DSD I. mellékletében felsorolt anyagok összes harmonizált 

osztályozása és legtöbb egyedi koncentrációs határértéke átkerült a CLP VI. 

mellékletének 3. részébe: a 3.1 táblázatban az anyagok CLP szerinti osztályozása 

található, míg a 3.2 táblázat a DSD kritériumokon alapuló, eredeti osztályozást 

tartalmazza. 

 

A DSD szerinti harmonizált osztályozás és címkézés általában az összes 

veszélyességi kategóriát tartalmazza. A jövőben az osztályozás harmonizálása a 

CMR tulajdonságokra és légzőszervi szenzibilizációra is vonatkozni fog. Ezenkívül 
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az egyéb tulajdonságok osztályozásának harmonizálása esetről esetre fog 

történni. A biocid termékekről szóló 98/8/EK irányelv (BPD) vagy a növényvédő 

szerekről szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv (PPPD) alapján szabályozott 

anyagok az összes veszélyes tulajdonság tekintetében általában harmonizált 

osztályozás és címkézés alá tartoznak (a CLP 36. cikkének (2) bekezdése). 

További információ a jelen útmutató 22. és 24. fejezetében található. 
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8.  Harmonizált osztályozások alkalmazása 
 
Háttér 
Annak érdekében, hogy a DSD alatt összegyűlt munkát és tapasztalatot teljes 

egészében figyelembe vegyék, a korábban harmonizált összes DSD 

anyagosztályozást megfeleltették a harmonizált CLP osztályozásnak. E 

megfeleltetések eredményét a CLP VI. mellékletének 3.1 táblázata mutatja be, míg a 

CLP VI. mellékletének 3.2 táblázata a DSD I. mellékletének eredeti és nem 

megfeleltetett adatait tartalmazza a technikai haladáshoz való 29. hozzáigazításig 

(ATP) bezárólag. A Bizottságnak – a CLP-rendelet technikai haladáshoz történő 

hozzáigazítása révén – szándékában áll a 30. és 31. ATP-t is beemelni a CLP-

rendelet VI. mellékletébe. 

Kiindulás 

Veszélyességi 
osztályozás 

7.  Az osztályozás 
általános jellemzői 

8.  Harmonizált 
osztályozások 
alkalmazása 

9.  Megfelelési 
táblázatok 
alkalmazása 

10.  Információ-
források 

11.  A vizsgálatok 
szerepe a CLP-ben 

12.  Anyagok 
osztályozása 

13.  Keverékek 
osztályozása 

 

A CLP VI. melléklete 3.1 táblázatának készítésekor a DSD kritériumok szerinti 

osztályozás időnként nem teljesen felelt meg a vonatkozó CLP kritériumok szerinti 

osztályozásnak, különösképpen a fizikai veszélyek, az akut toxicitás és a STOT 

ismételt expozíciója esetében. A fizikai veszélyek esetében a táblázatban található 

„megfeleltetések” a rendelkezésre álló adatok átértékelésén alapulnak. A releváns 

egészségi veszélyek esetében az anyagok a CLP szerinti minimum besorolást kapták. 

A gyártók és importőrök kötelesek ezt az osztályozást alkalmazni, de a súlyosabb 

veszélyességi kategóriát kell alkalmazniuk azokban az esetekben, amikor további 

olyan információ jutott tudomásukra, ami azt mutatja, hogy ez megfelelőbb.  A CLP VI. 

mellékletének 1.2.1 szakaszát kell alkalmazni a minimum osztályozások alkalmazását 

nem igénylő helyzetekben.  

Veszélyesség 
közlése 

Osztályozást 
követő lépések 

Kapcsolódó 
REACH és EU 

 

jogszabályok 

A 3.1 táblázat frissülni fog a jövőben, amennyiben a Bizottság további harmonizált 

osztályozásokról dönt. 2015. május 31-ig a 3.2 táblázatba is bekerülnek a vonatkozó 

adatok. 

 

 

Hogyan alkalmazza a harmonizált osztályozásokat? 
Az alábbi 8.1 ábra útmutatást ad a CLP harmonizált osztályozásának alkalmazásáról. 

Vegye figyelembe, hogy a kategóriák minimum besorolását * jelzi a CLP VI. 

mellékletének 3.1 táblázatában.  

 

Az egyedi koncentrációs határértékeket (SCL-ek) – amelyek alacsonyabbak vagy 

magasabbak a CLP I. mellékletében meghatározott általános koncentrációs 

határértékeknél – a CLP VI. mellékletének 3. részében lévő táblázatok tartalmazzák. 

Ez a legtöbb olyan SCL-re is alkalmazható, amelyeket előzőleg a DSD szerint 

állapítottak meg. A vízi környezetre vonatkozó harmonizált osztályozású anyagokhoz 
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M-tényezőt (szorzótényezőt) lehet hozzárendelni, amely a többi veszélyességi 

osztályhoz rendelt SCL-lel egyenértékű, lásd ehhez még a 2. modul 1.5 részét. Az M-

tényezőket és az SCL-eket a VI. melléklet 3.1 táblázata ugyanabban az oszlopban 

tartalmazza. Amennyiben csillag (*) látható ebben az oszlopban, akkor a vonatkozó 

koncentrációs határértéket nem lehetett a DSD I. mellékletéből a CLP VI. mellékletébe 

átemelni, pl. a CLP szerinti minimum besorolások esetében. Az akut toxicitás és a 

STOT, az ismétlődő expozíció osztályozásai szintén különösen érintettek lehetnek. 

 

Ha az anyagot keverékben használja fel, a keverék osztályozásakor figyelembe kell 

vennie az ezen anyag beviteléhez rendelt SCL-eket és/vagy M-tényezőket. 

Amennyiben a VI. melléklet 3. részében a vízi környezetre veszélyes, 1. akut 

kategóriájú vagy 1. krónikus kategóriájú anyaghoz nem található M-tényező, akkor 

Önnek kell az M-tényezőt megadnia. Amennyiben a keverék olyan anyagot tartalmaz, 

amelynek az osztályozása összegzéses módszerrel történt, akkor ezt az M-tényezőt 

kell használni. 

 

A DSD I. mellékletétől eltérően a CLP VI. mellékletének 3.2 táblázata már nem 

tartalmaz általános koncentrációs határértékeket. Az olvashatóság és az 1999/45/EK 

irányelv (DPD) 2. ATP-jével való összhang erősítése érdekében törölték azokat. A 3.2 

táblázatot a CLP hatályba lépését követően kell alkalmazni.    

 

Bizonyosodjon meg arról is, hogy a CLP VI. melléklete 3.1 táblázatának 

Megjegyzések oszlopában feltüntetett egyedi előírások hatását teljes mértékben 

figyelembe veszi. Ezek a megjegyzések módosíthatják a végső osztályozást, mert: 

 

• az anyagok (savak, lúgok, stb.) forgalomba hozatala különböző koncentrációjú 

vizes oldatokban történik; 

• az expozíció módja vagy a hatás természete a veszélyességi osztály 

besorolásának megváltozásához vezet; 

• az anyag forgalomba hozatala olyan formában történik, ami az osztályozás által 

jelzett fizikai veszélyeket nem hordozza; 

• az anyag stabilizátort vagy inhibitort tartalmaz, amelyek hatással lehetnek az 

osztályba sorolásra;  

• bizonyos olaj- és szénszármazékok komplexei esetében az anyag a jelzett 

szintnél kevesebbet tartalmaz egy bizonyos marker anyagból; vagy 

• az anyagot csak néhány veszélyes tulajdonsága tekintetében sorolták osztályba.
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8.1 ábra:  A harmonizált osztályozás alkalmazásakor figyelembe veendő 
szempontok  
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9.  Megfelelési táblázatok alkalmazása 
 
A meglévő osztályozások megfeleltetése 

A CLP VII. melléklete a gyártók, importőrök és a továbbfelhasználók számára 

megfelelési táblázatot tartalmaz, amely a létező DSD és DPD osztályozásokat felelteti 

meg a CLP szerinti osztályozásoknak. Azokban az esetekben használhatja ezeket a 

megfelelési táblázatokat, ha Ön vagy a szállítója 2010. december 1. előtt a DSD-nek 

megfelelően osztályozott egy anyagot, vagy 2015. június 1. előtt a DPD-nek 

megfelelően osztályozott egy keveréket és az anyagról vagy a keverékről és az 

érintett veszélyességi osztályról újabb adat nem vált elérhetővé, lásd még a 2. modul 

1.8 részében található útmutatót. Más szavakkal, a megfelelési táblázat használata 

lehetővé teszi anyagok vagy keverékek CLP szerinti besorolását anélkül, hogy a CLP 

II. címével és a CLP I. mellékletében leírt kritériumokkal összhangban a semmiből 

kellene az osztályozást kezdeni. (a CLP 61. cikkének (5) bekezdése).  

Kiindulás 

Veszélyességi 
osztályozás 

7.  Az osztályozás 
általános jellemzői 

8.  Harmonizált 
osztályozások 
alkalmazása 

9.  Megfelelési 
táblázatok 
alkalmazása 

10.  Információ-
források 

11.  A vizsgálatok 
szerepe a CLP-ben 

12.  Anyagok 
osztályozása 

13.  Keverékek 
osztályozása 

 

A megfelelési táblázat azokat a veszélyeket fedi le, amelyek esetében ésszerű 

korreláció áll fenn a DSD/DPD és a CLP között. Amennyiben nincs megfelelő CLP 

osztályozás, akkor ezeket a tulajdonságokat a CLP I. mellékletében leírt kritériumok 

alapján kell értékelnie. A nem megfelelő korrelációt példázzák az alábbi helyzetek: 

 

• tűzveszélyes szilárd anyagok esetében nem lehetséges a DSD és CLP 

kritériumok értelmezése. Ennélfogva nem lehetséges a megfeleltetés. Veszélyesség 
közlése • akut toxicitás esetében a két rendszer osztályozási sávjai átfedik egymást, és 

addig alkalmazható a megfelelési táblázat szerinti minimum besorolás, amíg adat 

áll rendelkezésre. Ezt azonban gondosan ellenőrizni kell azokban az 

esetekben, amikor az anyag vagy keverék pontosabb osztályozását lehetővé tevő 

adataink vannak. 

Osztályozást 
követő lépések 

Kapcsolódó 
REACH és EU 
jogszabályok  

Különös figyelmet kell fordítani a megfelelési táblázat keverékekre történő 

alkalmazására, mivel arra számos korlátozás vonatkozik. Az eredetileg vizsgálati 

eredményeken alapuló besorolást kapott keverékek esetében a táblázat ugyanúgy 

használható, mint anyagok esetében. Azonban az eredetileg a DPD koncentrációs 

határértékeken vagy a DPD hagyományos számítási módszerein alapuló besorolást 

kapott keverékek esetében a javasolt CLP szerinti megfeleltetést alaposan mérlegelni 

kell a koncentrációs határértékek és a CLP szerinti számítási módszerek eltérései 

miatt. Azokban az egyedi esetekben amikor „nincs osztályba sorolás” a DPD szerint, a 

táblázat nem használható, mivel nincs értelme az esetleges megfeleltetésnek. 

A CLP VI. mellékletének 3.1 táblázatában található harmonizált osztályozású 

anyagokhoz is használható a megfelelési táblázat olyan esetekben, amelyekben az 

anyaghoz rendelt adat nem fedi a megfeleltetendő veszélyességi osztályt vagy az 
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azon belüli felosztást. A 3.1 táblázat „Megjegyzés” oszlopában ellenőrizheti, hogy erről 

van-e szó (H. megjegyzés). 

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy abban az esetben, ha az anyagra vagy keverékre 

vonatkozó  – pl. az Önnek átadott biztonsági adatlapról származó – adatai vannak, a 

CLP 9–13. cikkével összhangban kell az értékelést és osztályozást elvégezni 

(a CLP VII. mellékletének bevezető része).   

 

A 2. modul 1.8 részében további egyedi útmutatás olvasható a megfelelési táblázatok 

használatáról.  
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10.  Információforrások 
 
Hol találhat információt?   
Anyagának vagy keverékének osztályozásához és címkézéséhez információt kell 

gyűjtenie azok tulajdonságairól. Ez a fejezet útmutatást ad arról, hol keresse az 

információt (további hasznos információforrások találhatók a jelen útmutató 3. 

mellékletében).   

Kiindulás 

Veszélyességi 
osztályozás 

7.  Az osztályozás 
általános jellemzői 

8.  Harmonizált 
osztályozások 
alkalmazása 

9.  Megfelelési 
táblázatok 
alkalmazása 

10.  Információ- 
források 

11.  A vizsgálatok 
szerepe a CLP-ben 

12.  Anyagok 
osztályozása 

13.  Keverékek 
osztályozása 

 

 

Keresés cégen belül 
Előfordulhat, hogy a jelen útmutató 2. fejezetében leírt szerepek egyikének 

megfelelően kell osztályoznia egy anyagot vagy keveréket, amit már a DSD vagy DPD 

szerint osztályozott. Ez esetben ellenőrizheti, hogy milyen információk és adatok 

állnak már rendelkezésére cégen belül. 

 

 

REACH (anyagok) 
Használhatja a REACH-nek való megfelelés érdekében összeállított információt vagy  

a SIEF információmegosztás útján kért adatokat (lásd még a jelen útmutató 26. 

fejezetét). Ebben az esetben hivatkozhat az „Útmutató a tájékoztatási 

követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez” c. kiadványra is, különösen 

annak R.3. fejezetére, amelyben az információgyűjtés részletes leírása található (lásd 

még a jelen útmutató 27. fejezetét).   
Veszélyesség 
közlése 

Osztályozást 
követő lépések 

Kapcsolódó 
REACH és EU 

 

Lehetősége van továbbá az egyéb közösségi jogszabályok – mint a biocid termékeket 

és növényvédőszereket szabályozók – szerint értékelt anyagokra és keverékekre 

vonatkozó információk bekérésére és alkalmazására. Mivel a REACH az anyagokat 

és keverékeket érintő információk szállítási láncon felfelé és lefelé történő közlésének 

kötelezettségét is előírja, felhasználhatja a biztonsági adatlapon közölt információt 

vagy konzultálhat az anyagainak szállítójával (szállítóival). Az EU-ban gyártott vagy 

oda importált anyagokról fontos, nem bizalmas információt találhat az Ügynökség 

weboldalán is. 

 jogszabályok 

 

 

Szállítási irányelvek (anyagok) 

Az ENSZ GHS (veszélyességi osztályra vonatkozó) kritériumainak többségét, 

különösen a fizikai veszélyeket érintőket, az ENSZ modell rendeletek és a veszélyes 

áruk szállítását szabályozó, kapcsolódó jogi eszközök (ADR, RID, ADN, IMDG-kódex 

és ICAO (lásd a jelen útmutató 2. mellékletét)) útján már beépítették. A szállítási 
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osztályozást is tekintheti információforrásai egyikének anyaga osztályozásához és 

címkézéséhez, feltéve, hogy az anyagot nem tartalmazza a CLP VI. melléklete. A 

szállítási osztályozás felhasználása előtt a következőkre figyeljen:  

 

• a szállítási osztályozások nem tartalmazzák a fizikai, egészségi és környezeti 

veszélyekre vonatkozó összes GHS kategóriát, így a szállítási osztályozás hiánya 

nem jelenti azt, hogy az Ön anyagát a CLP szerint sem kell osztályozni. A fizikai 

veszélyek vonatkozásában ez annyit jelent, hogy szükség lehet vizsgálatok 

elvégzésére annak érdekében, hogy a CLP-nek megfelelő egyértelmű 

osztályozáshoz szükséges adatok rendelkezésre álljanak; 

• a szállítási jogszabályok szerint néha különleges rendelkezések kapcsolódnak a 

Veszélyes áruk listájára (ADR, 3. rész) történő felvételhez, amelyeket a vonatkozó 

szállítási osztályba való besoroláshoz teljesíteni kell. Ezekben az esetekben a 

szállítási célú és a felhasználási célú osztályozás között eltérés lehet. Még az is 

előfordulhat, hogy ugyanazon anyag két különböző osztályozással szerepel a 

listában, ha az egyik osztályozás egy vagy több különleges követelménnyel 

kapcsolatos; és 

• a szállítási osztályozás a CLP által jelenleg a CLP osztályozáshoz előírttól eltérő 

információkészleten alapulhat. 

 

 

Egyéb információforrások   
Az anyagok veszélyes tulajdonságainak információforrásai lehetnek még az interneten 

és a tudományos folyóiratokban elérhető adatbázisok. Mivel az ECHA weboldalán 

található „Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági 

értékeléshez” c. kiadvány R.3.4. fejezete többet felsorol a fontosabb elérhető 

adatbázisok és adatbankok közül (néhányuk ingyenes, mások viszont díjkötelesek), itt 

alább egy kis válogatást kínálunk ezekből a forrásokból. Kérjük, vegye figyelembe, 

hogy ez a válogatás nem feltétlenül tartalmazza az összes elérhető forrást, illetve, 

hogy az adatforrás megemlítése nem jelenti azt, hogy annak tartalma jóváhagyott. 

 

Az EU információ- és adatforrásokat illetően az alábbiakat szeretnénk megemlíteni:  

 

• ESIS (Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai Információs Rendszer) a Közös 

Kutatóközpont fogyasztói termékbiztonsági és minőségi egységének (JRC 

Consumer Products Safety and Quality Unit) weboldalán: http://ecb.jrc.it/esis/; és 

• EFSA (Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság, a növényvédőszerek 

hatóanyagaihoz): http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-

1178620753812_home.htm 
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A nem EU forrásokat illetően egy második listát talál az alábbiakban. Kérjük, vegye 

figyelembe, hogy ez a lista csak tájékoztatási célból készült; az adatforrás 

megemlítése nem jelenti azt, hogy annak tartalma jóváhagyott: 

 

• az ECHEM Portál az OECD-től: http://webnet3.oecd.org/echemportal/; 

• az RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances), ami a NIOSH (US 

National Institute of Occupational Safety and Health) weboldaláról érhető el: 

http://www.cdc.gov/niosh/rtecs/; 

• az USEPA (United States Environmental Protection Agency) weboldala: 

http://www.epa.gov/; 

• az IRIS (Integrated Risk Information System), amely az USEPA weboldaláról 

érhető el: http://cfpub.epa.gov/ncea/iris/index.cfm; 

• az OSHA (US Occupational Safety & Health Administration) weboldala: 

http://www.osha.gov/; 

• a NICNAS (National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme - 

Australia) weboldala:   http://www.nicnas.gov.au/; 

• a TOXNET weboldala, amely olyan adatbázisokat tartalmaz, mint a Toxline és a 

HSDB: http://toxnet.nlm.nih.gov/; 

• az IPCS (International Programme on Chemical Safety) az INCHEM weboldalán: 

http://www.inchem.org/; és 

• a tudományos irodalom: sok esetben díjmentes keresés a PubMed portálon az 

USA nemzeti orvosi könyvtárának 100 fontos folyóiratából. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/.  

 

Vizsgálatok 
Egyéb információforrások áttekintését követően vizsgálatok elvégzése válhat 

szükségessé.  (lásd a jelen útmutató 11. fejezetét). 
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11.  A vizsgálatok szerepe a CLP-ben 
 
A vizsgálatok szerepe   
A CLP előírja, hogy a gyártók, importőrök vagy továbbfelhasználók kötelesek 

összegyűjteni az anyagok vagy keverékek veszélyes tulajdonságaira vonatkozó fontos 

és elérhető információkat. Ennek az információnak szigorúan értékeltnek kell lennie, 

hogy eldönthető legyen, szükséges-e az anyag vagy keverék osztályozása.  

Kiindulás 

Veszélyességi 
osztályozás 

7.  Az osztályozás 
általános jellemzői 

8.  Harmonizált 
osztályozások 
alkalmazása 

9.  Megfelelési 
táblázatok 
alkalmazása 

 

A fizikai veszélyek tekintetében új információt kell létrehozni az osztályozáshoz és a 

címkézéshez, hacsak nem áll rendelkezésre megfelelő és megbízható információ. 

Mindazonáltal az egészségi és környezeti veszélyek tekintetében nem kötelező a 

vizsgálatok elvégzése, lásd még alább. 

 

Általánosságban elmondható, hogy új adatokat csak bizonyos minőségi feltételeknek 

eleget téve szabad létrehozni, hogy az azokon alapuló osztályozás helyes legyen. A 

vizsgálatok során az anyagnak vagy keveréknek azon formáját (formáit) vagy fizikai 

állapotát (állapotait) veszik figyelembe, amelyekben az anyagot vagy keveréket 

forgalomba hozzák és amelyben ésszerűen feltételezhető, hogy használni fogják; 

további információk a 2. modul 1.2 részében. 

10.  Információ-
források 

11.  A vizsgálatok 
szerepe a CLP-ben 

12.  Anyagok 
osztályozása 

13.  Keverékek 
osztályozása 

Veszélyesség 
közlése 

Osztályozást 
követő lépések 

Kapcsolódó 
REACH és EU 

 

 

Fizikai veszélyek vizsgálata  
Az anyagok és keverékek fizikai veszélyeinek meghatározását a CLP I. melléklete 2. 

részében hivatkozott módszereken és szabványokon alapuló vizsgálatokkal kell 

elvégezni. Ezek megtalálhatók például az ENSZ Vizsgálatok és Kritériumok 

Kézikönyve (Manual of Tests and Criteria) c. kiadványában, lásd a 

http://www.unece.org/trans/danger/publi/manual/manual_e.html weboldalon, amelyet 

általában anyagok és keverékek szállítási osztályozásához használnak. Az egyéb 

módszereken és szabványokon alapuló, rendelkezésre álló vizsgálati eredmények is 

felhasználhatók, feltéve, hogy alkalmasak a veszélyesség meghatározására. Az 

alkalmasság megállapításához Önnek vagy a bevont szakértőnek ellenőriznie kell, 

hogy elegendő dokumentáció bizonyítja-e a végrehajtott vizsgálat megfelelő voltát, és 

hogy a vizsgálat megfelelő szintű minőségbiztosítási keretek között történt-e. 

jogszabályok 

 

Abban az esetben, ha új vizsgálatokat kell végeznie, kérjük, vegye figyelembe, hogy 

az új vizsgálatokat legkésőbb 2014. január 1-től elismert minőségi rendszerekkel 

összhangban kell végezni, vagy olyan laboratóriumokkal kell elvégeztetni, amelyek 
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megfelelnek egy elismert szabványnak, mint az EN ISO/IEC 170253. Ezzel 

kapcsolatosan további tájékoztatás olvasható a 2. modul 2. részében. 

 

Egészségi és környezeti veszélyek vizsgálata  
A CLP nem kötelezi Önt új vizsgálatok elvégzésére. Mindazonáltal végezhet új 

vizsgálatokat, feltéve, hogy már kimerítette az információszerzés minden más módját, 

beleértve a REACH XI. melléklete 1. szakaszában szereplő szabályok alkalmazását is 

(a CLP 8. cikke).  Ezek a szabályok a rendelkezésre álló adatok, valamint olyan 

adatok felhasználására vonatkoznak, amelyek nem a helyes laboratóriumi gyakorlat 

alapelveivel összhangban elvégzett vizsgálatokból származnak, továbbá a korábbi 

emberi tapasztalatokon alapuló adatok, a bizonyítékok mérlegelésével vagy a 

(Q)SAR4 alkalmazásával nyert adatok, in-vitro módszerekkel vagy interpolációval 

nyert adatok felhasználására. 

Szakértői megítélést szükséges igénybe venni a kritériumok alkalmazásához, például 

az olyan rendelkezésre álló vizsgálati adatok értékeléséhez, amelyeket nem lehet a 

kritériumhoz közvetlenül hozzárendelni, vagy az osztályozandóhoz hasonló keverékre 

vonatkozó, rendelkezésre álló adatok kiderítéséhez (a CLP 9. cikke).   

Állatkísérleteket csak abban az esetben lehet folytatni, ha más, megfelelő 

adatminőséget és megbízhatóságot nyújtó alternatíva nem lehetséges. Állatok 

bevonása nélkül végezhetők új vizsgálatok, amennyiben ez biztosítja a pontosabb 

osztályozást, ilyenek pl. a fémek és alig oldódó fémvegyületek vízi toxicitás 

veszélyének osztályozásához végzett átalakulási/oldódási vizsgálatok. A CLP-

rendelet alkalmazásában tilos embereken vizsgálatot végezni. A klinikai vagy 

epidemiológiai tanulmányokból vagy tudományos szempontból érvényes 

esettanulmányokból származó adatok azonban felhasználhatók. Nem humán 

főemlősökön tilos vizsgálatot végezni (a CLP 7. cikke).   

 

Általában elmondható, hogy minden új vizsgálatot a 440/2008/EK rendeletben 

szereplő vizsgálati módszereknek megfelelően kell elvégezni; nemzetközileg elismert 

tudományos elveken vagy nemzetközileg validált módszereken alapuló vizsgálatoknak 

kell lenniük. 

A vizsgálatok során az anyagnak vagy keveréknek azon formáját (formáit) vagy fizikai 

állapotát (állapotait) kell figyelembe venni, amelyekben az anyagot vagy keveréket 

forgalomba hozzák, és amelyben ésszerűen feltételezhető, hogy használni fogják 

(további tájékoztatás olvasható a 2. modul 1.2 részében). Az állatok bevonásával 

történő új kísérleteket továbbá a helyes laboratóriumi gyakorlat alapelveivel 

összhangban és a 86/609/EGK irányelv szabályaira tekintettel kell elvégezni. Az ilyen 

                                                 
3  EN ISO/IEC 17025 – Tesztelő és kalibráló laboratóriumok alkalmasságának általános 

követelményei. 
4  A (Q)SAR minőségi vagy mennyiségi szerkezet-hatás összefüggést jelent. 
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vizsgálatokhoz általában külső erőforrások igénybevételére lesz szüksége.   

 

A keverékekre ugyanazok a szabályok érvényesek, mint az anyagokra – amennyiben 

a keverékre mint egészre vonatkozó adat már rendelkezésre áll, akkor elsősorban azt 

kell figyelembe venni. Mindazonáltal a rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító 

(CMR) tulajdonságú keverék esetében az osztályozásnak általában az összetevő 

anyagok osztályozásán kell alapulnia a vonatkozó koncentrációs küszöbértékek 

figyelembevételével. Csak kivételes esetekben válhat szükségessé a magára a 

keverékre vonatkozó vizsgálati adatok felhasználása, pl. amennyiben ezek olyan CMR 

tulajdonságokat jeleznének, amelyeket a keveréket alkotó egyes anyagok esetében 

nem azonosítottak (a CLP 6. cikkének (3) bekezdése). A keverékeknek a vízi 

környezetre veszélyesség szempontján belül a biodegradációt és bioakkumulációt 

figyelembe vevő osztályozásának az összetevő anyagok tulajdonságain kell alapulnia 

(a CLP 6. cikkének (4) bekezdése). Mindazonáltal ötvözetek esetében lehetnek 

kivételek e szabály alól; további információk a 2. modul 4.1 részében.   

 

Egyedi veszélyekkel kapcsolatosan további információk találhatók a 2. modul 2-4. 

részében.    
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12.  Anyagok osztályozása  
 
Az anyagok osztályozásának alaplépései 
Az anyagok osztályozásának négy alaplépése van, ahogyan a 12.1 ábrán látható: 

Kiindulás  

12.1 ábra:  Az anyagok osztályozásának négy alaplépése  
Veszélyességi 
osztályozás  

 
7.  Az osztályozás 
általános jellemzői 

1. lépés:
 

Az összes rendelkezésre álló információ 
összegyűjtése  

8.  Harmonizált 
osztályozások 
alkalmazása 

 

 
9.  Megfelelési 
táblázatok 
alkalmazása 

 
2. lépés:

 Az információ vizsgálata a megfeleléséről és 
megbízhatóságáról való megbizonyosodás 

érdekében 
10.  Információ-
források 

 

 
11.  A vizsgálatok 
szerepe a CLP-ben  

 3. lépés:
12.  Anyagok 
osztályozása  A rendelkezésre álló információ értékelése az 

osztályozási kritériumok szempontjából  13.  Keverékek 
osztályozása 

Veszélyesség 
közlése 

 

 

 4. lépés:

Osztályozást 
követő lépések 

Kapcsolódó 
REACH és EU 

Döntés a megfelelő osztályozásról 
 
 

jogszabályok 
A rendelkezésre álló információk összegyűjtése   
Releváns és megbízható információkat kell szereznie minden egyes anyagához a 

besorolás meghatározása érdekében. Ez az információ a következőket tartalmazhatja:  

 

• a vizsgálati módszerről szóló 440/2008/EK rendeletnek megfelelően végrehajtott 

vizsgálatok eredményei (a CLP 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja);  

• nemzetközileg elismert megbízható tudományos elvek vagy nemzetközi 

eljárásokkal összhangban validált módszerek alapján végrehajtott vizsgálatok 

eredményei (a CLP 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 8. cikkének (3) 

bekezdése). Ez magában foglalja az ENSZ Vizsgálatok és Kritériumok 

Kézikönyve (Manual of Tests and Criteria) c. kiadványában lefektetett és az I. 

melléklet 2. részében hivatkozott módszereken és szabványokon alapuló 

vizsgálatok eredményeit is; 
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• az olyan nem vizsgálati módszerek alkalmazásának eredményei, mint a (Q)SAR, 

az interpoláció, a kategorizálás (a CLP 5. cikke (1) bekezdésének c) pontja és a 

REACH XI. mellékletének 1. szakasza); 

• az összes veszélytípus emberekre vonatkozó tapasztalatai, beleértve az 

epidemiológiai adatokat, baleseti adatbázisokból származó adatokat és a 

munkaegészségügyi adatokat (a CLP 5. cikke (1) bekezdésének b) pontja); 

• bármilyen új tudományos információ (a CLP 5. cikke (1) bekezdésének d) pontja); 

és 

• a nemzetközileg elismert kémiai programok keretében előállított bármilyen egyéb 

információ (a CLP 5. cikke (1) bekezdésének e) pontja). 

 

Az információforrások listáját a jelen útmutató 10. fejezetében és 3. mellékletében 

találja. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha egy anyag harmonizált osztályozású és 

ennek megfelelően a CLP VI. mellékletében található táblázatokban szerepel, akkor 

nem szükséges az adott veszélyre vonatkozóan rendelkezésre álló információt 

összegyűjtenie erről az anyagról. Más szavakkal: az információgyűjtés megkezdése 

előtt először a VI. mellékletet kell átnéznie. 

 

Egy vagy több SIEF létrehozására lesz szükség minden egyes azonos 

kémiai identitású, korábban regisztrált (bevezetett) anyaghoz. A SIEF egyik 

alapvető célja, hogy segítse a megállapodást az anyagok osztályozása 
és címkézése tekintetében azokban az esetekben, amikor ugyanazon 

anyagnak a potenciális regisztrálói között az anyag osztályozását és 

címkézését illetően eltérés tapasztalható.  

Abban az esetben, ha nem bevezetett anyagot kíván regisztrálni, 

megkeresés keretében lehetősége van vizsgálati adatokhoz jutni (a 

REACH 26. és 27. cikke).  

Ha a SIEF egy másik tagja, vagy egy korábbi regisztráló rendelkezik 

gerinces állatokon végzett kísérletekből származó adatokkal, akkor – a 

megfelelő költségelosztás alapján esedékes költségek megfizetését 

követően – köteles ezt az információt megosztani Önnel (a REACH 30. 

cikke). Gerinces állatokat nem érintő kísérletekből származó információkat 

is igényelhet, amennyiben azok rendelkezésre állnak. A nem állatokon 

végzett kísérletek adataira azonban nem vonatkozik megosztási 

kötelezettség (a REACH 27. cikke). 
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Az információ vizsgálata a megfeleléséről és megbízhatóságáról való 
megbizonyosodás érdekében 
A kapott veszélyességi információk megfelelésének és megbízhatóságának 

eldöntésekor meg kell fontolnia, hogy rendelkezik-e elegendő szakértelemmel. Ha 

nem, akkor szakértővel kell konzultálnia. Önnek vagy a bevont szakértőnek meg kell 

bizonyosodnia arról, hogy az összegyűjtött információ az osztályozás céljára 

megfelelő és megbízható.   

Az információnak az anyag azon formájára vagy fizikai állapotára kell vonatkoznia, 

amelyben az anyagot forgalomba hozzák, és amelyben ésszerűen feltételezhető, 

hogy használni fogják (a CLP 5. cikkének (1) bekezdése és 9. cikkének (5) 

bekezdése). További útmutatás a 2. modul 1.2 részében található. 

 

 

A rendelkezésre álló információ értékelése az osztályozási kritériumok 
szempontjából  
Ön vagy a bevont szakértő először azt köteles ellenőrizni, hogy az összegyűjtött 

információ veszélyes tulajdonságra utal-e.  

 

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyakorlatban az anyagok fizikai veszélyei eltérhetnek 

a vizsgálatok által kimutatottaktól, pl. bizonyos ammónium nitrát-alapú vegyületek 

(oxidáló / robbanásveszélyes tulajdonságok) és bizonyos halogénezett szénhidrogének 

(tűzveszélyes tulajdonságok). Az osztályozásnál figyelembe kell venni ezeket a 

tapasztalatokat (a CLP 12. cikkének a) pontja).

 

Ezt követően ellenőriznie kell, hogy az információ közvetlenül összevethető-e a 

vonatkozó veszélyességi kritériumokkal. Ezt a feladatot a CLP szerint definiált 

valamennyi olyan veszély osztályozására el kell végezni, amelyről információi vannak.  

 

Ha bármelyik tekintetbe vett veszélyességi osztály osztályozási kritériuma nem 

alkalmazható közvetlenül a rendelkezésére álló információra, pl. más entitásra és 

mértékegységre vonatkozik, mint a CLP kritériumokban vagy az anyag CMR 

tulajdonságainak osztályozása céljából lefektetettek, akkor a bizonyítékok 

mérlegelésével történő, szakértői megítélést igénylő meghatározást kell alkalmaznia; 

további részletek a CLP I. mellékletének 1.1.1 szakaszában és a REACH XI. 

mellékletének 1.2 szakaszában. Ezt kell eldönteni, ha az anyag bizonyos veszélyes 

tulajdonsággal rendelkezik (a CLP 9. cikkének (3) bekezdése).   

 

A bizonyítékok mérlegelésével történő meghatározás azt jelenti, hogy együttesen kell 

figyelembe venni a veszély meghatározására hatást gyakorló összes rendelkezésre 
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álló információt, mint például a megfelelő in vitro vizsgálatok eredményeit, az 

állatkísérletekből származó releváns adatokat, a kategorizálásból (csoportosítás, 

interpoláció) származó információkat, a kvantitatív szerkezet-hatás összefüggések 

((Q)SAR) eredményeit, az emberekre vonatkozó tapasztalatokat, mint például a 

munkaegészségügyi adatokat és a baleseti adatbázisokból származó adatokat, az 

epidemiológiai és klinikai vizsgálatokból nyert információkat, valamint a jól 

dokumentált esetleírásokat és megfigyeléseket. Különös figyelmet kell fordítani az 

egyes forrásokból származó információk következetességére; további részletek a CLP 

I. melléklete 1. részének 1.1.1 szakaszában. Ez szakértői konzultációt igényel. 

 

Ha a rendelkezésére álló információ nem elegendő ahhoz, hogy anyagának fizikai 

veszélyéről következtetést vonjon le, akkor a CLP I. mellékletének 2. részében előírt 

esetekben újabb vizsgálatokat kell végeznie a fizikai veszélyekre vonatkozóan. Az 

egészségi és környezeti veszélyek vonatkozásában akkor dönthet új vizsgálatok 

elvégzése mellett, ha minden más információszerzési lehetőséget kimerített (lásd még 

a jelen útmutató 11. fejezetét).   

 

 

Döntés a megfelelő osztályozásról   
Ha a veszélyességi információk értékelése azt mutatja, hogy az anyag megfelel egy 

adott veszély osztályozási kritériumainak, akkor el kell végezni a vonatkozó besorolást 

(veszélyességi osztály és kategória) és a címkén és/vagy biztonsági adatlapon el kell 

helyezni a megfelelő címkézési elemeket, azaz a figyelmeztetéseket, figyelmeztető 

mondatokat, a veszélyt jelző piktogramokat és az óvintézkedésre vonatkozó 

mondatokat (lásd még a jelen útmutató 14. és 17. fejezetét). A CLP szerinti összes 

olyan veszélyességi osztály vonatkozásában meg kell ismételni ezt a műveletet, 

amelyről információ van a birtokában. 

 
Amennyiben egy anyagot 2010. december 1. előtt a DSD kritériumoknak megfelelően 

osztályoztak, akkor annak osztályozását a gyártók, importőrök és 
továbbfelhasználók – feltéve, hogy újabb adat nem áll rendelkezésükre – 

megfeleltethetik a CLP VII. mellékletében található megfelelési (konverziós) táblázat 

segítségével (lásd még a jelen útmutató 9. fejezetét és a 2. modul 1.8 részét). 
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Amennyiben egy anyag évi 10 tonna vagy azt meghaladó mennyiségben 

regisztrációra köteles a REACH szerint, akkor kémiai biztonsági értékelést 

kell végeznie, amelynek  – ha az anyag az I. mellékletben meghatározott, 

következő veszélyességi osztályok egyikébe nyert besorolást (a CLP 58. 

cikkének (1) bekezdése):  

• fizikai veszélyek:  2.1-2.4, 2.6 és 2.7 veszélyességi osztály, a 2.8 

veszélyességi osztály A. és B. típusa, 2.9, 2.10, 2.12 és 2.13 

veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, a 2.14 veszélyességi 

osztály 1. és 2. kategóriája, 2.15 veszélyességi osztály A–F. típusa; 

• egészségi veszélyek: a 3.1–3.6, a 3.7 (szexuális működésre és 

termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások), 3.8 

(kivéve a kábító hatásokat), a 3.9 és a 3.10 veszélyességi osztály; 

• környezeti veszélyek: a 4.1 veszélyességi osztály; 

• további veszélyességi osztályok: az 5.1 veszélyességi osztály – 

expozíciós értékelési és kockázatjellemzési lépéseket is tartalmaznia kell 

(a REACH 14. cikkének (4) bekezdése). 

 
 

Az osztályozás mellett ún. „egyedi koncentrációs határértékeket” (SCL-eket) kell 

megállapítania, amennyiben a megfelelő és megbízható tudományos információ azt 

mutatja, hogy a másik anyagban vagy keverékben lévő anyag már egyértelműen 

veszélyes, ha az anyag az I. melléklet 2. részében bármelyik veszélyességi osztályra 

megállapított koncentráció alatt, vagy az I. melléklet 3-5. részében bármelyik 

veszélyességi osztályra megállapított általános koncentrációs határérték alatt van 

jelen. Kivételes körülmények között – amennyiben egy anyag nem egyértelműen 

veszélyes e határértékek felett – megállapíthat magasabb egyedi koncentrációs 

határértékeket is (a CLP 10. cikke).   

Az akut vízi toxicitás 1. kategóriájába és a krónikus vízi toxicitás 1. kategóriájába 

történő besoroláskor SCL-ek helyett úgynevezett „M-tényezőket” (szorzótényezők) kell 

megállapítani. 

Harmonizált osztályozásokhoz nem szabad egyedi koncentrációs határértékeket 

megállapítani. Harmonizált osztályozáshoz M-tényezőket csak abban az esetben 

szabad megállapítani, ha a CLP VI. mellékletének 3. részében nincsenek megadva az 

M-tényezők. 

Az egyedi koncentrációs határértékeket és az M-tényezőket érintő további részletek 

találhatók a 2. modul 1.5 részében.  
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13.  Keverékek osztályozása 

 
Újdonságok a CLP-ben 
A DPD-hez hasonlóan a CLP szerint is ugyanazokra a veszélyekre vonatkozik a 

keverékek osztályozása, mint az anyagoké. Általános szabályként elmondható – 

ugyanúgy, mint az anyagok esetében –, hogy elsősorban a keverékre mint egészre 

vonatkozó, rendelkezésre álló adatokat kell az osztályozáshoz felhasználni. Ha erre 

nincs lehetőség, akkor többféle módon is megközelíthető a keverékek osztályozása, 

amely módok részben különböznek a DPD szerint alkalmazottaktól – a DPD-től 

eltérően néhány egészségi és környezeti veszély esetében már alkalmazhatók az 

úgynevezett interpolációs elvek a hasonló vizsgált keverékek adatainak és az egyes 

veszélyes összetevőkre vonatkozó információk felhasználásával. Számítások 

alkalmazása esetében a képletek gyakran eltérnek a DPD alapján alkalmazottaktól. A 

szakértői megítélésen és a bizonyítékok mérlegelésén alapuló elvek alkalmazását 

illetően a DSD-nél és DPD-nél világosabb jogi szöveg áll rendelkezésre (a CLP 9. 

cikkének (3) és (4) bekezdése).   

Kiindulás 

Veszélyességi 
osztályozás 

7.  Az osztályozás 
általános jellemzői 

8.  Harmonizált 
osztályozások 
alkalmazása 

9.  Megfelelési 
táblázatok 
alkalmazása 

10.  Információ-
források 

11.  A vizsgálatok 
szerepe a CLP-ben 

12.  Anyagok 
osztályozása 

13.  Keverékek 
osztályozása 

Veszélyesség 
közlése 

Osztályozást 
követő lépések 

Kapcsolódó 
REACH és EU 

 

Abban az esetben, ha nem tud a keverékre mint egészre vonatkozóan rendelkezésre 

álló vizsgálati adatokat beszerezni, akkor az osztályozás kulcsa a keverék 

összetevőire vonatkozó elégséges információ. 

 

A különböző információkészletek rugalmas megközelítése 
A keverékek osztályozására ugyanazok az alaplépések vonatkoznak, mint az 

anyagokéra, lásd a 12.1 ábrát. 

 

jogszabályok 

A CLP általában több különböző megközelítést kínál a keverékek osztályozásához.  

Fontos megbizonyosodni arról, hogy minden egyes veszélyességi osztály vagy 

kategória esetében a legmegfelelőbb módszert válassza a keverékhez. Ez függ attól, 

hogy fizikai, egészségi vagy környezeti veszélyesség szempontjából értékeli-e a 

keverékét, és függ a rendelkezésre álló információ fajtájától is.  A további részleteket 

keresse a 2. modul 1.7 részében.  

 

Általános tanácsként elmondható, hogy meg kell próbálnia világos képet kapni az 

Önnek szállított anyagokról és keverékekről, különösen abban az esetben, ha maga 

állítja össze a keverékeket. Az anyagra vonatkozó alapinformációknak tartalmazniuk 

kell az anyag azonosítását, osztályozását, koncentrációját a keverékben és 

amennyiben lényeges, bármilyen szennyezőanyagra vagy adalékra vonatkozó 

részletet (beleértve az azonosításukat, osztályozásukat és koncentrációjukat). Ezen 

információknak hasznos forrása lehet a szállítótól kapott biztonsági adatlap. 

 

56 



Általános útmutató az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez 

57 

Ha Ön keverékként szállított összetevőt használ, akkor – amennyire csak lehet – meg 

kell tudnia milyen összetevő anyagok vannak a keverékben, valamint a 

koncentrációjukat és osztályozásukat; lásd még a 2. modul 1.7 részét. Az összetételre 

vonatkozó adatok a keverék biztonsági adatlapján rendelkezésre állnak, de szükség 

lehet még arra is, hogy a szállítóval konzultáljon további információ megszerzése 

érdekében.  

 

Amennyiben Ön vagy a szállítója 2015. június 1. előtt a DPD-nek megfelelően 

osztályozta a keveréket és újabb adat nem vált elérhetővé, akkor használhatja a 

megfelelési táblázatot, ahelyett hogy a CLP II. címének megfelelő osztályozást 

alkalmazná (a CLP VII. mellékletének bevezető része). Mindazonáltal a megfelelési 

táblázat alkalmazása előtt a 2. modul 1.8 részében található vonatkozó útmutatót kell 

tanulmányoznia: az adott útmutató arról ad tájékoztatást, mire kell különös figyelmet 

fordítani a megfelelési táblázat használatakor, és mikor nem szabad használni azt 

(lásd még a jelen útmutató 9. fejezetét). 

 

Azokban az egyedi esetekben amikor „nincs osztályozás” a DPD szerint, a táblázat 

nem használható, mivel nincs értelme az esetleges megfeleltetésnek.   

 

Ha a keverékét korábban még nem osztályozták, vagy Ön a CLP II. címe szerinti 

osztályozás mellett dönt, akkor a rendelkezésére álló információktól és a tekintetbe 

vett veszélytől függően Önnek az alábbi sorrendben a következő szempontokat kell 

figyelembe vennie az osztályozás során (a CLP 9. cikke): 

 

1. magára a keverékre vonatkozó adatok alapján történő osztályozás a CLP I. 

melléklete szerinti anyagkritériumoknak megfelelően. Kérjük, vegye figyelembe, 

hogy előfordulnak eltérések ettől a szabálytól a CMR veszélyek és a 

bioakkumulációs és biodegradációs tulajdonságok vonatkozásában annyiban, 

amennyiben azok hozzájárulnak a „vízi környezetre veszélyes“ besoroláshoz (a 

CLP 6. cikkének (3) és (4) bekezdése). Amennyiben a kritériumok nem 

alkalmazhatók közvetlenül a rendelkezésre álló adatokra, akkor szakértői 

megítélés igénybevétele válik szükségessé a rendelkezésre álló információknak a 

bizonyítékok mérlegelésével történő értékelésében5 (a CLP 9. cikkének (3) 

bekezdése és a CLP I. mellékletének 1.1.1 szakasza); 

2. kizárólag egészségi és környezeti veszélyekre: az úgynevezett interpolációs elvek 

alkalmazásán alapuló osztályozás, amely a hasonló vizsgált keverékekre és az 

egyes veszélyes összetevő anyagokra vonatkozó rendelkezésre álló adatokat 

használja fel. Szakértői megítélés szükséges annak biztosításához, hogy a 

                                                 
5 Kérjük, vegye figyelembe, hogy a veszélyes összetevő anyag tekintetében azonosított 
veszélyek nem mindig mutatják a keverék veszélyességét (pl. ötvözetek esetében). Ajánlatos 
ez esetben a keverék körültekintő értékelése a 2. modulban található külön útmutató alapján. 
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hasonló keverékek rendelkezésre álló adatait a lehető legtöbb keverékre ki 

lehessen terjeszteni; és 

3. kizárólag egészségi és környezeti veszélyekre: a számításon vagy koncentrációs 

határértékeken alapuló osztályozások, beleértve az egyedi koncentrációs 

határértékeket és az M-tényezőket – ha a keverékben jelen lévő anyagok a 

szóban forgó veszély szerinti besorolásúak. Ebben az esetben a keverékben jelen 

lévő anyaghoz alkalmazható bármelyik harmonizált osztályozás is, ideértve a CLP 

VI. mellékletében, vagy az osztályozási és címkézési jegyzékben található 

bármelyik egyedi koncentrációs határértéket és M-tényezőt. 

 

 

A következők alkalmazására vonatkozó további útmutató az alább jelzett helyeken 

található: 

 

• a bizonyítékok mérlegelésével történő meghatározás az „Útmutató a tájékoztatási 

követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez” c. kiadványban az 

Ügynökség honlapján (http://guidance.echa.europa.eu/); 

• az interpolációs elvek a 2. modul 1.7 részében; 

• a számítási módszerek a 2. modul 1.7 részében; és  

• a koncentrációs határértékek, beleértve az egyedi koncentrációs határértékeket 

és az M-tényezőket a 2. modul 1.5, 1.6 és 1.7 részében. 
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14.  Címkézés 

 
Mit kell címkéznie?   
A csomagolásban elhelyezett anyagot vagy keveréket a CLP szabályoknak 

megfelelően címkézni kell: 

• amennyiben az anyag vagy a keverék maga veszélyesként besorolt6; vagy 

• amennyiben az egy olyan keverék, ami egy vagy több, a CLP II. mellékletének 2. 

részében említett koncentrációkat meghaladóan veszélyesként besorolt anyagot 

tartalmaz, még ha a keverék maga nem veszélyesként besorolt is. Ebben az 

esetben kiegészítő címkézést kell alkalmazni a CLP II. mellékletének 2. részében 

előírtak szerint (a CLP 25. cikkének (6) bekezdése); és  

• amennyiben az egy robbanóképes árucikk, a CLP I. mellékletének 2.1 részében 

leírtak szerint. 

 

A CLP szabályok szerinti címkézési kötelezettségek alkalmazására vonatkozó 

ütemezés részletesen a jelen útmutató 4. fejezetében szerepel. 

 
 
Kinek kell címkéznie? 
Amennyiben Ön gyártó, importőr, továbbfelhasználó (beleértve a készítőt is) vagy 

forgalmazó (beleértve a kiskereskedőt is), a forgalomba hozatalt megelőzően 

címkéznie kell valamennyi fent említett, címkézést igénylő és csomagolásban 

elhelyezett anyagot vagy keveréket (a CLP 4. cikkének (4) bekezdése). Ez vonatkozik 

az olyan árucikkek előállítóira és importőreire is, amelyek a CLP I. mellékletének 2. 

részében levő kritériumok szerint robbanóképesek. 

 

Amennyiben Ön forgalmazó, a címkézés céljaira nem kell az osztályba sorolást 

elölről kezdenie, hanem átveheti szállítójától az anyag vagy a keverék osztályozását, 

feltéve, hogy azt a CLP II. címével összhangban határozták meg (a CLP 4. cikkének 

(5) bekezdése, 5-16. cikke). Ugyanez a szabály érvényes akkor, ha Ön 

továbbfelhasználó, feltéve, hogy nem változtatja meg az Önnek szállított anyag vagy 

keverék összetételét (lásd a jelen útmutató 2. fejezetét).  

 

                                                 
6 Bizonyos formák mentesülnek a címkézés alól, lásd a CLP I. mellékletének 1.3 szakaszát. 
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Hogyan kell címkéznie?   
A címkéit szilárdan rá kell erősíteni az anyagát vagy keverékét közvetlenül tartalmazó 

csomagolás egy vagy több felületére (a CLP 31. cikke).  Ezeknek vízszintesen 

olvashatóknak kell lenniük, ha a csomagolás a szokásos helyzetében áll.   

A címkéinek eleget kell tenniük a térfogat függvényében meghatározott minimum 

méretre vonatkozó előírásnak (lásd a 14.1 táblázatot): 

 

14.1 táblázat:  Címke méretek a CLP I. mellékletének 1.2.1 szakasza 
szerint  

A csomag űrtartalma A címkék méretei / milliméter 

≤ 3 liter Ha lehet, legalább 52 x 74 

> 3 liter, de ≤ 50 liter Legalább 74 x 105 

> 50 liter, de ≤ 500 liter Legalább 105 x 148 

> 500 liter Legalább 148 x 210 

 

 

Címke helyett a címkézési információt megjelenítheti magán a csomagoláson is.  Ez 

azt jelenti, hogy a címkézési információt rányomtathatja közvetlenül magára a 

csomagra, a címkézési információt tartalmazó címke csomagra való felragasztása 

helyett. Azonban az alábbi fejezetekben leírt valamennyi címkézési követelményt be 

kell tartania. 

 

Amennyiben a címkéje mind a CLP-rendelet, mind a veszélyes áruk szállítására 

vonatkozó szabályok (ADR, RID, ICAO, IMDG) követelményeinek meg kíván felelni 

(ún. kombinált címkézés), ellenőriznie kell, hogy – a csomagolás rétegeitől függően – 

mikor szükséges CLP címkézés, szállítási címkézés (vagy jelölés), vagy mindkettő (a 

CLP 33. cikke).   

 

 

Milyen nyelvek szerepeljenek a címkéjén?   
A címkéit azon tagállam(ok) hivatalos nyelvén (nyelvein) kell megfogalmazni, 

amely(ek)ben az anyagot vagy keveréket forgalomba hozzák, kivéve, ha az érintett 

tagállam(ok) másként nem rendelkezik (rendelkeznek).  Ebben a vonatkozásban 

szükséges lehet a vonatkozó nemzeti szabályozás ezen előírásainak ellenőrzése.    
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Általában a tagállamok által megköveteltnél több nyelvet is használhat, feltéve, hogy 

valamennyi felhasznált nyelven ugyanazon adatokat tüntetik fel (a CLP 17. cikkének 

(2) bekezdése), és hogy a címke eleget tesz a könnyen olvashatóság 

követelményének (a CLP 31. cikke).   

 

 

Milyen információ szükséges?   
Amennyiben anyaga vagy keveréke címkézést igényel és csomagolásban elhelyezett, 

a következő információkkal kell felcímkézni (ún. címkézési elemek) (a CLP 17. cikke): 

 

• az anyag vagy keverék szállítójának / szállítóinak neve, címe és telefonszáma; 

• lakosságnak szánt, csomagban lévő anyag vagy keverék névleges mennyisége, 

kivéve, ha ez a mennyiség a csomagon máshol már szerepel; 

termékazonosítók; és adott esetben; 

• veszélyt jelző piktogramok; 

• figyelmeztetés;  

• figyelmeztető mondatok; 

• megfelelő óvintézkedésre vonatkozó mondatok; és 

• kiegészítő információk. 

 

A fent leírt címkézési elemeknek jól láthatóan és letörölhetetlenül kell megjelenniük a 

címkéin. Biztosítania kell azt is, hogy jól kitűnjenek címkéi hátteréből, és hogy olyan 

méretűek és térközűek legyenek, hogy könnyen lehessen azokat olvasni.  

 

Lehet, hogy címkéibe bele kell foglalni más jogszabály által előírt információkat is, 

például a biocid termékekre, a növényvédő szerekre, a mosó- és tisztítószerekre, 

illetve az aeroszoladagolókra vonatkozó szabályozásban előírt információkat, lásd 

még alább. 

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a CLP I. mellékletének 1.3 szakasza különleges 

címkézési követelményeket határoz meg az alábbiakra vonatkozóan (a CLP 23. 

cikke):  

 

• hordozható gázpalackok; 

• propán, bután vagy cseppfolyósított petróleum gáz tárolására szolgáló 

gáztartályok; 

• aeroszolok és aspirációs veszélyt jelentőként besorolt anyagot tartalmazó és zárt 

szórófejjel ellátott palackok; 

• fémek tömbformában, ötvözetek, polimereket tartalmazó keverékek, 

elasztomereket tartalmazó keverékek, és  
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• robbanó vagy pirotechnikai hatás elérése céljából forgalomba hozott 

robbanóanyagok a CLP I. mellékletének 2.1 szakaszában említettek szerint. 

 
 
Termékazonosítók   
A címkéken ugyanazokat a termékazonosítókat kell használnia, mint termékei 

biztonsági adatlapjain. 

 

Figyelembe véve a nyelvhasználat fent felsorolt szabályait, az anyagok 

termékazonosítóiként az alábbiak valamelyikét kell feltüntetni (a CLP 18. cikke): 

 

1. név és azonosító szám, ahogy a CLP VI. mellékletének 3. részében szerepel; 

vagy 

2. név és azonosító szám, ahogy az osztályozási és címkézési jegyzékben 

megjelenik, amennyiben az anyag nem szerepel a CLP VI. mellékletének 3. 

részében; vagy 

3. CAS-szám és IUPAC-név, vagy CAS-szám és egy másik nemzetközileg elismert 

kémiai név7, ha az anyag nem szerepel sem a CLP VI. mellékletének 3. részében, 

sem az Ügynökség által kezelt osztályozási és címkézési jegyzékben; vagy 

4. ha nem áll rendelkezésre CAS-szám és a fentiek egyike sem alkalmazható, az 

IUPAC-név vagy egy másik nemzetközileg elismert kémiai név. 
 

 

Figyelembe véve a nyelvhasználat fent felsorolt szabályait, a keverékek 

termékazonosítóinak mindkét alábbi információt  tartalmazniuk kell: 

 

1. a keverék kereskedelmi neve vagy megnevezése; és 

2. a keverékben lévő valamennyi olyan anyag megnevezése, amely hozzájárul a 

keverék veszélyességének az akut toxicitás, bőrmarás vagy súlyos 

szemkárosodás, csírasejt-mutagenitás, rákkeltő hatás, reprodukciós toxicitás, 

légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció, célszervi toxicitás (STOT), vagy aspirációs 

veszély szempontjából való meghatározásához.   

 

 

A címkén szereplő kémiai nevek számának csökkentése érdekében nem kell négynél 

több kémiai nevet használnia, kivéve, ha az a veszélyek jellege és súlyossága miatt 

                                                 
7      Amennyiben az IUPAC-név meghaladja a 100 karaktert, használhatja a REACH-rendelet 

VI. mellékletének 2.1.2 szakaszában említett más elnevezések (szokásos név, 
kereskedelmi név vagy rövidítés) egyikét is, feltéve, hogy a CLP 40. cikke szerint, az 
Ügynökségnek tett bejelentése tartalmazza mind az IUPAC-nevet, mind a használni 
tervezett másik nevet. 
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szükséges. A választott kémiai neveknek azonosítaniuk kell a fő egészségi veszélyért 

elsősorban felelős azon anyagokat, amelyek az osztályozást és a figyelmeztető 

mondat kiválasztását indokolták. 

 

Amennyiben úgy gondolja, hogy a keverékében levő anyag fent leírt módok egyike 

szerinti azonosítása veszélyezteti üzleti titkait vagy a szellemi tulajdonhoz fűződő 

jogait, kérheti az Ügynökségtől, hogy egy leíróbb jellegű, a legfontosabb funkcionális 

csoportokat megnevező általános nevet vagy alternatív megjelölést alkalmazzon (a 

CLP 24. cikke) (lásd a jelen útmutató 20. fejezetét).  

 
 
Veszélyt jelző piktogramok   
A veszélyt jelző piktogram egy konkrét veszély képi megjelenítése. Ennek 

megfelelően anyaga vagy keveréke osztályozása meghatározza azokat a veszélyt 

jelző piktogramokat, amelyeket fel kell tüntetni címkéjén, ahogy azt a CLP I. 

mellékletének 2. (fizikai veszélyek), 3. (egészségi veszélyek), 4. (környezeti 

veszélyek) részei meghatározzák (a CLP 19. cikke). A veszélyt jelző piktogramok – az 

adott veszélyességi osztály és veszélyességi kategória szerinti – alkalmazására 

vonatkozó szabályok szintén megtalálhatók a CLP V. mellékletében. 

 

Címkéi színének és megjelenésének lehetővé kell tennie, hogy a veszélyt jelző 

piktogram és annak háttere jól látható legyen. A veszélyt jelző piktogramok alakja az 

egyik csúcsán álló négyzet (gyémánt alak), rajta fehér alapon fekete szimbólumok 

vörös kerettel (a CLP I. mellékletének 1.2.1 szakasza). A piktogram legalább a 

harmonizált címke területének egy tizenötödét foglalja el, de a minimális terület nem 

lehet kisebb, mint 1 cm2.   

 

 

Figyelmeztetések 
A figyelmeztetés jelzi az olvasó felé, ha valamely veszély általában súlyosabb vagy 

kevésbé súlyos. A címkének tartalmaznia kell a veszélyes anyag vagy keverék 

osztályozása szerinti megfelelő figyelmeztetést. Amennyiben az anyaga vagy 

keveréke súlyosabb veszélyt jelent, akkor a címkén a „veszély” figyelmeztetésnek, 

kevésbé súlyos veszélyek esetén a „figyelem” figyelmeztetésnek kell szerepelnie (a 

CLP 20. cikke).   

 

Az egyes osztályozásokra vonatkozó figyelmeztetéseket a CLP I. mellékletének 2-5. 

részében szereplő, az egyes veszélyességi osztályokhoz használandó címkeelemeket 

tartalmazó táblázatok határozzák meg.  
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Figyelmeztető mondatok 
Címkéinek tartalmazniuk kell az anyaga vagy keveréke veszélyeinek természetét és 

súlyosságát leíró, megfelelő figyelmeztető mondatokat is (a CLP 21. cikke).   

 

Az egyes különleges veszélyességi osztályozásokra vonatkozó figyelmeztető 

mondatokat a CLP I. mellékletének 2-5. részében szereplő táblázatok határozzák 

meg. Ha az anyagosztályozás harmonizált és szerepel a CLP VI. mellékletének 3. 

részében, az adott osztályozásra vonatkozó, megfelelő figyelmeztető mondatot kell 

használni a címkén, bármely más, nem harmonizált osztályozásra vonatkozó 

figyelmeztető mondattal együtt. 

 

A CLP III. melléklete sorolja fel a figyelmeztető mondatok szabatos megfogalmazását, 

ahogy meg kell jelenniük a címkéken. A címkén egy adott nyelv figyelmeztető 

mondatait csoportba kell foglalni az ugyanazon nyelvű óvintézkedésre vonatkozó 

mondatokkal, lásd alább. 

 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok   
Címkéinek tartalmazniuk kell a megfelelő, óvintézkedésre vonatkozó mondatokat is (a 

CLP 22. cikke), amelyek tanácsot adnak az anyaga vagy a keveréke veszélyeiből 

eredő, az emberi egészségre vagy a környezetre gyakorolt káros hatásokat megelőző 

vagy a lehető legkisebbre csökkentő intézkedések tekintetében. Az egyes különleges 

veszélyességi osztályozásokhoz tartozó óvintézkedésre vonatkozó mondatok teljes 

felsorolása a CLP I. mellékletének 2-5. részében levő – minden egyes veszélyességi 

osztály esetében a címkeelemeket jelző – táblázatokban szerepel. 

 

Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok megválasztása a CLP 28. cikkével és IV. 

mellékletének 1. részével összhangban történik. A kiválasztásnál figyelembe kell 

venni a használt figyelmeztető mondatokat és az anyag vagy keverék tervezett vagy 

ismert felhasználását vagy felhasználásait. Egy címkén általában nem szerepelhet 

hatnál több óvintézkedésre vonatkozó mondat, kivéve, ha a veszélyek jellegének és 

súlyosságának kifejezése érdekében szükséges. A legmegfelelőbb óvintézkedésre 

vonatkozó mondatok megválasztásának segítéséhez a megfelelő pontokon további 

iránymutatásokat nyújtunk majd. 

 

A CLP IV. mellékletének 2. része sorolja fel az óvintézkedésre vonatkozó mondatok 

szabatos megfogalmazását, ahogy meg kell jelenniük a címkéken. A címkén egy adott 

nyelv óvintézkedésre vonatkozó mondatait csoportba kell foglalni az ugyanazon 

nyelvű figyelmeztető mondatokkal, lásd alább. 
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A figyelmeztető és az óvintézkedésre vonatkozó mondatok kódjai  
A figyelmeztető és az óvintézkedésre vonatkozó mondatok egyedi, egy betűből és 

három számjegyből álló alfanumerikus kódokkal rendelkeznek a következők szerint: 

 

• „H” betű (a figyelmeztető mondatra) vagy „P” betű (az óvintézkedésre vonatkozó 

mondatra). Kérjük, vegye figyelembe, hogy a DSD-ből és a DPD-ből átvett, de a 

GHS-ben még nem szereplő figyelmeztető mondatok kódja „EUH”; 

• egy, a veszély típusát jelző számjegy, pl. „2” a fizikai veszélyekre; és 

• két, a veszélyek sorszámozásával megegyező szám, úgy mint robbanóképesség 

(200-tól 210-ig tartó kódok), tűzveszélyesség (220-tól 230-ig tartó kódok), stb. 

 
 
A CLP szerinti figyelmeztető, illetve óvintézkedésre vonatkozó mondatok 

kódrendszere a 14.2 táblázatban szerepel. 

 

14.2 táblázat:  A CLP szerinti figyelmeztető, illetve óvintézkedésre 
vonatkozó mondatok kódtartományai 

Figyelmeztető mondatok: H  Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
P 

200 – 299  fizikai veszély 1 00  általános 

300 – 399  egészségi veszély 2 00  megelőzés 

400 – 499  környezeti veszély 3 00  elhárító intézkedés 

 4 00  tárolás 

 5 00  elhelyezés hulladékként 

 

 

Kiegészítő információk   
A címkéjének megfelelő kiegészítő információkat kell tartalmaznia, ha a veszélyesként 

besorolt anyaga vagy keveréke a II. melléklet 1.1 és 1.2 szakaszában említett fizikai 

tulajdonságokkal vagy egészségre kiható tulajdonságokkal rendelkezik. Valamennyi 

mondatot az előbb említett szakaszokban és a CLP III. mellékletének 2. részében 

leírtak szerint kell megfogalmazni (a CLP 25. cikke).   

 

Hasonlóképpen, amennyiben a keverék bármilyen veszélyesként besorolt anyagot 

tartalmaz, a II. melléklet 2. részével összhangban kell címkével ellátni és a kiegészítő 

információs mezőben bizonyos mondatokat kell megadni. 
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Úgyszintén a kiegészítő információs mezőben kell megadni az „ózonrétegre 

veszélyes” osztályozást tükröző címkézési elemeket, a veszélyt jelző piktogramok 

kivételével. 

 

A címke kiegészítő információs mezőjében saját információkat is megadhat. Feltéve, 

hogy az ilyen információ: 

 

• további hasznos részleteket tartalmaz; 

• nem nehezíti meg a megszabott címkeelemek azonosítását; 

• összhangban áll az anyag vagy keverék osztályozásával. Ez jelenti az olyan – az 

osztályozással összhangban nem álló – mondatok kerülését is, mint a „nem 

mérgező”, a „nem ártalmas” vagy az „ökologikus”; és  

• nem mond ellent a CLP I. mellékletének 2-5. része szerinti osztályozást tükröző 

címkézési elemekben meghatározott információknak, vagy nem ébreszt kétséget 

azok hitelességével kapcsolatban. 

 

A más közösségi jogszabályokból eredő címkézési elemeket szintén ebben a 

mezőben kell elhelyezni (a CLP 32. cikkének (6) bekezdése). Például a 98/8/EK 

irányelv szerint engedélyezett biocid termékekre és a 91/414/EGK tanácsi irányelv 

szerint engedélyezett növényvédő szerekre előírt további címkézési elemeket, a 

festékek VOC (illékony szerves vegyületek) tartalmát a 2004/42/EK irányelvvel 

összhangban, vagy a REACH-rendelet XVII. mellékletében meghatározott címkézést 

a kiegészítő információs mezőnek kell tartalmaznia. 

 

 

A REACH 65. cikke úgy rendelkezik, hogy az engedélyek jogosultjai, 

valamint a továbbfelhasználók, ideértve keverékben levő anyagokat 

felhasználó továbbfelhasználókat is, mielőtt az anyagot vagy a keveréket 

engedélyezett felhasználás céljából forgalomba hozzák, a címkén kötelesek 

feltüntetni az engedélyszámot. 

 

 

Hogyan rendezze a címkéit?   
A címkéit úgy rendezheti el, ahogy azt alkalmasnak látja. Azonban a veszélyt jelző 

piktogramoknak, a figyelmeztetéseknek, a figyelmeztető mondatoknak és az 

óvintézkedésre vonatkozó mondatoknak együtt kell szerepelniük a címkéin. 

 

Megválaszthatja a figyelmeztető, illetve az óvintézkedésre vonatkozó mondatok 

sorrendjét. Azonban előírás, hogy azokat nyelvek szerint csoportosítsa a címkén (a 
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CLP 32. cikke). Amennyiben a címkén egynél több nyelvet használ, az azonos nyelvű 

figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatokat egy csomagként kell kezelni 

és csoportosítani kell a címkén; további részletek a 2. modul 5.1 részében. Ez 

lehetővé teszi az olvasó számára, hogy egy helyen találjon meg minden vonatkozó 

veszélyességi és biztonsági információt! 

 

A következő oldalon egy címkepélda szerepel. Ez a példa szemlélteti, hogy miként 

egyesíthetők a más jogszabályok által előírt kiegészítő információk a CLP címkében. 

A jelen példában szereplő kiegészítő információk olyanok, amelyek jellemzően a 

növényvédő szerek címkéjén szerepelnek. 

A 2. modul 5.1 részében további címkézési példák találhatók. 

 

 

Mikor kell a címkéit aktualizálnia? 
Anyaga vagy keveréke osztályozásának és címkézésének bármely változását 

követően, minden indokolatlan késedelem nélkül aktualizálni kell címkéit, amennyiben 

az újonnan felmerült veszély súlyosabb, vagy ha új kiegészítő címkézési elemekre 

van szükség a 25. cikkel összhangban (a CLP 30. cikke).  Ez vonatkozik a legalább 

egy veszélyesként besorolt anyagot tartalmazó, nem besorolt keverékekre is. 

 

Amennyiben más címkézési elemekre van szükség, pl. ha a felülvizsgált osztályba 

sorolás kevésbé súlyos lesz vagy a telefonszám változott meg, az anyag vagy 

keverék szállítója gondoskodik a címke 18 hónapon belüli aktualizálásáról. A biocid 

termékekről szóló 98/8/EK irányelv vagy a növényvédő szerekről szóló 91/414/EGK 

irányelv hatálya alá eső anyagokra vagy keverékekre vonatkozóan a címkéket ezen 

irányelvekkel összhangban kell aktualizálni. 
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14.1 ábra:  Az egyéb jogszabályokban előírt információkat egyesítő 
címke példája 

 

 
 
 

Csomagolatlan anyagok és keverékek 
Az anyagokat és keverékeket általában – különösen amelyeket a lakosságnak 

szánnak – a szükséges címkézési információval ellátott csomagolásban kell 

forgalmazni. Amennyiben csomagolatlan anyagokat szánnak szakmai 

felhasználóknak, a címkézési információkat és a többi vonatkozó veszélyességi 

információt más eszközökkel (nem címkén) biztosítják, rendszerint biztonsági adatlap 

útján. Kivételes körülmények esetén a lakosságnak szánt anyagok és keverékek 

csomagolatlanul is forgalmazhatók. Ha az anyag vagy a keverék szerepel a II. 

melléklet 5. részében (jelenleg csak a cement és beton nedves állapotban), mindig 

meg kell adni a címkézési elemek másolatát például a számlán vagy a szállítólevélen 

(a CLP 29. cikkének (3) bekezdése, a CLP II. mellékletének 5. része). 

Címke mérete 
legalább 74 x 

105 mm 

Különleges 
használati 
utasítások, 

ahogy a 
növényvédelmi 
jogszabályok 
jellemzően 

előírják. 

Elérhetőség 

A növényvédő 
szerek tekintetében 
mindig felsorolják a 

hatóanyagokat.  
Ezek lehetnek a 

CLP 18. cikkének 
(3) bekezdésében 

előírt termék-
azonosítók is. 

Piktogramok  
88x88 mm

A CLP szerinti 
piktogramok, 

figyelmeztető és 
óvintézkedésre 

vonatkozó 
mondatok. 

Biztonságos használat 
piktogramjai és színes 

vozás, ahogy a FAO
nyelvek jellemzően 

sá  
irá

meghatározzák. 
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15. Elsőbbségi elvek alkalmazása a címkézéshez 
 
Az elsőbbségi szabályok alkalmazása 
Ha egy anyag vagy keverék több veszélyes tulajdonsággal rendelkezik, a 

legmegfelelőbb címkeelemek meghatározása egy, az elsőbbségi elveken alapuló 

rendszer használatával történik a címkén szereplő tájékoztatásnak a legalapvetőbb 

információkra való korlátozása és a felhasználó túlterhelésének vagy 

összezavarásának elkerülése érdekében. 

Kiindulás 

Veszélyességi 
osztályozás 

Veszélyesség 
közlése 

 

 
14.  Címkézés Figyelmeztetések 
15.  Elsőbbségi 
elvek alkalmazása a 
címkézéshez 

Amennyiben a „veszély” figyelmeztetést kell használnia, a „figyelem” figyelmeztetés 

nem jelenhet meg a címkén. 

16.  Egyedi 
címkézési és 
csomagolási 
megoldások 

 

 

Veszélyt jelző piktogramok 

17.  Biztonsági 
adatlapok 

Osztályozást 
követő lépések 

Kapcsolódó 

Amennyiben egy anyag vagy keverék osztályozása egynél több piktogramot 

eredményezne a címkén, az alább összefoglalt elsőbbségi elveket kell alkalmazni a 

veszélyt jelző kötelező piktogramok számának csökkentése érdekében (a CLP 26. 

cikke). Általában véve azokat a piktogramokat kell feltüntetnie, amelyek az egyes 

veszélyességi osztályok legsúlyosabb veszélyességi kategóriáját jelzik. Ez vonatkozik 

abban az esetben is, ha az anyag harmonizált és nem harmonizált osztályozással is 

rendelkezik (a CLP 26. cikkének (2) bekezdése). 

REACH és EU 
jogszabályok 

 
 

A veszélyt jelző piktogramokra vonatkozó elsőbbségi szabályok: 

 

• Fizikai veszélyek esetén, ha anyaga vagy keveréke GHS01 (robbanó bomba) 

besorolású, akkor a GHS02 (láng) és a GHS03 (láng egy körön) használata 

tetszőleges, kivéve azokat az eseteket, ahol egynél több piktogram kötelező (a 

CLP I. mellékletének 2.8 szakasza: B. típusú önreaktív anyagok és keverékek, és 

2.15 szakasza: B. típusú szerves peroxidok) … 

         
  tetszőleges tetszőleges 
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• Egészségi veszélyek esetén, ha a GHS06 (halálfej) alkalmazandó, akkor a GHS07 

(felkiáltójel) nem használható … 

    
 

 

• Ha a GHS05 (maró anyagok) alkalmazandó, akkor a GHS07 (felkiáltójel) nem 

használható bőr- vagy szemirritáció esetén … 

    …de használható más veszélyre. 

 

 

• Ha a GHS08 (egészségi veszély) jelenik meg légzőszervi szenzibilizáció 
esetén, akkor a GHS07 (felkiáltójel) nem használható bőrszenzibilizáció esetén 

vagy bőr- vagy szemirritáció esetén … 

   … de használható más veszélyre. 

 
 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy anyagára vagy keverékére a címkézésre vonatkozó 

szállítási szabályok is vonatkozhatnak. Bizonyos esetekben egy konkrét CLP szerinti 

veszélyt jelző piktogram a csomagoláson elhagyható, ahogy azt a CLP 33. cikke 

szabályozza. 

 
 
Figyelmeztető mondatok 
Minden figyelmeztető mondatnak meg kell jelennie a címkén, kivéve, ha az ismétlődés 

vagy redundancia nyilvánvaló.  

 

 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok  
Tekintse át az anyaga vagy keveréke veszélyességi osztályozása miatt 

hozzárendelhető óvintézkedésre vonatkozó mondatok teljes sorát, és hagyja el 

azokat, melyek nyilvánvalóan szükségtelenek vagy feleslegesek. 

70 



Általános útmutató az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez 

Azt kell célul kitűznie, hogy a címkén ne szerepeljen hatnál több óvintézkedésre 

vonatkozó mondat, kivéve, ha a veszélyek súlyosságának kifejezése érdekében több 

szükséges. Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok számának csökkentése 

érdekében összevonhatja azokat egy mondatba (a CLP IV. melléklete). Ha az anyaga 

vagy a keveréke címkézést igényel és azt a lakosságnak forgalmazzák, fel kell 

tüntetnie egy óvintézkedésre vonatkozó mondatot annak hulladékként való 

elhelyezéséről, valamint a csomagolás hulladékként való elhelyezéséről. 

 

Az Ügynökség a megfelelő pontokon további iránymutatást és példákat nyújt majd az 

óvintézkedésre vonatkozó mondatok megválasztásához. A 2. modul V. melléklete 

ehhez nyújt gondolatébresztőt. 
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Kiindulás 

Veszélyességi 
osztályozás 

Veszélyesség 
közlése 

14.  Címkézés 

15.  Elsőbbségi elvek 
alkalmazása a 
címkézéshez 

16.  Egyedi 
címkézési és 
csomagolási 
megoldások 

17.  Biztonsági 
adatlapok 

Osztályozást 
követő lépések 

Kapcsolódó 
REACH és EU 
jogszabályok 

 

16.  Egyedi címkézési és csomagolási megoldások 
 
Ugyanazon anyag – többféle címkézési és csomagolási megoldás  
A CLP címkézési és csomagolási követelményei a felhasználók védelmét célozzák az 

anyagok és keverékek által hordozott veszélyekkel szemben. Bizonyos 

csomagolástípusok azonban nem alkalmasak a címkézésre. A veszélyes anyagok és 

keverékek lehetnek többrétegű csomagolásban; és egyaránt vonatkozhatnak rájuk a 

CLP szerinti, valamint a szállítási címkézési követelmények. Végezetül, a súlyos káros 

hatásokkal szemben különleges követelményekre lehet szükség a lakosság 

védelmében. Jelen fejezet arról szól, hogy a CLP hogyan kezeli ezeket a helyzeteket. 

 

 

Mentesítések a címkézés alól kis vagy nehezen címkézhető 
csomagolások esetén 

Ha Ön olyan gyártó, importőr, továbbfelhasználó vagy forgalmazó, aki az 

anyagokat vagy a keverékeket annyira kicsi8 vagy olyan formájú, illetve alakú 

csomagolásban szállítja, hogy lehetetlen teljesíteni a CLP 31. cikkében foglalt 

követelményeket, a CLP kivételeket határoz meg a címkézési és csomagolási 

előírások alól (a CLP 29. cikke). Ezeket a mentességeket a CLP I. mellékletének 1.5 

szakasza tartalmazza. További útmutatást arról, hogy ezek a mentességek hogyan 

vonatkozhatnak csomagolt anyagaira vagy keverékeire, a 2. modul 5.1 részében talál. 

 

 

A lakosságnak szánt vegyi anyagok: A gyermekbiztos zárás és a 
tapintással érzékelhető figyelmeztető jelképek biztosítására vonatkozó 
csomagolási szabályok 
Ha az anyagokat és keverékeket a lakosságnak szállítja, elképzelhető, hogy 

csomagolását el kell látnia gyermekbiztos zárral és/vagy tapintással érzékelhető 

figyelmeztető jelképekkel (a CLP II. mellékletének 3. része). Ezek biztosítását egy 

adott veszélyességi osztály / kategória vagy bizonyos anyagok koncentrációja 

egyaránt indokolttá teheti, ahogy az a 16.1, illetve a 16.2 táblázatban szerepel. Ezen 

rendelkezések bármilyen befogadóképességű csomagolásra vonatkoznak. 

 

 

 

 

                                                 
8      Azt kell figyelembe venni, hogy a 125 ml-es vagy az azt meghaladó csomagolási 

űrtartalom nem tekinthető túl kicsinek. 
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16.1 táblázat:  A gyermekbiztos zárásra és/vagy a tapintással érzékelhető 
figyelmeztető jelképekre vonatkozó CLP rendelkezések alkalmazását 
kiváltó veszélyességi osztályozások 

Veszélyességi osztály (kategória) 
Gyermekbiztos 

zárás 

Tapintással 
érzékelhető 

figyelmeztető 
jelképek 

Akut toxicitás (1-3. kategória)   

Akut toxicitás (4. kategória)   

STOT egyszeri expozíció (1. kategória)   

STOT egyszeri expozíció (2. kategória)   

STOT ismétlődő expozíció (1. kategória)   

STOT ismétlődő expozíció (2. kategória)   

Bőrmarás (1A., 1B. és 1C. kategória)   

Légzőszervi szenzibilizáció (1. kategória)   

Aspirációs veszély (1. kategória)* 

Aeroszolok vagy zárt szórófejes tartályú kiszerelés 

kivételével 

  

Aspirációs veszély (1. kategória)   

Csírasejt-mutagenitás (2. kategória)   

Rákkeltő hatás (2. kategória)   

Reprodukciós toxicitás (2. kategória)   

Tűzveszélyes gázok (1. és 2. kategória)    

Tűzveszélyes folyadékok (1. és 2. kategória)    

Tűzveszélyes szilárd anyagok (1. és 2. kategória)    
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16.2 táblázat: A gyermekbiztos zárásra és/vagy a tapintással érzékelhető 
figyelmeztető jelképekre vonatkozó CLP rendelkezések alkalmazását 
kiváltó anyagok 

Az anyag azonosítása     Koncentrációs 
határérték 

Gyermekbiztos 
zárás 

Tapintással 
érzékelhető 
figyelmeztető 
jelképek 

metanol                        ≥ 3%   

diklórmetán ≥ 1%   

 
 
 

Egyedi szabályok a többrétegű csomagolások címkézésére 
A CLP 33. cikke tartalmazza az olyan helyzetekre vonatkozó új szabályokat, amikor a 

veszélyes anyagok vagy keverékek csomagolása külső, belső és esetleg egy köztes 

rétegből áll. Általában véve, amennyiben a külső csomagolás címkézésére elvben 

mind a szállítási, mind a CLP szabályok vonatkoznak, elegendő a szállítási 

szabályokkal összhangban levő címkézés vagy jelölés, a CLP címkézésnek nem kell 

megjelennie. Hasonlóképpen, amennyiben a CLP-ben előírt, veszélyt jelző piktogram 

ugyanarra a veszélyre vonatkozik, mint a veszélyes áruk szállítására vonatkozó 

szabályokban foglaltak, az ezen rendelet által előírt, veszélyt jelző piktogramot nem 

kell feltüntetni a külső csomagoláson. A csomagolás különböző rétegeire vonatkozó, 

további különbségeket a CLP 33. cikkében találja.
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17.  Biztonsági adatlapok 
 

A biztonsági adatlapok fontos kommunikációs eszközök a szállítói láncban, amelyek a 

lánc valamennyi szereplőjét segítik abban, hogy teljesíthessék az anyagok és 

keverékek felhasználásából eredő kockázatok kezelésével kapcsolatban rájuk háruló 

kötelezettségeket. 
Kiindulás 

Veszélyességi 
osztályozás 

 

 

A biztonsági adatlapok követelménye a REACH 31. cikkében szerepel. 

Tartalmuk további részletezését a REACH „Útmutató a biztonsági adatlapok 

elkészítéséhez” c. II. melléklete tartalmazza.  

 

A biztonsági adatlapon megadott információnak összhangban kell állnia 

azzal, ami a kémiai biztonsági jelentésben (CSR) szerepel, ha a REACH 

14. vagy 37. cikke szerint CSR szükséges. Az évi tíz tonnát meghaladó 

mennyiségben gyártott vagy behozott anyagok biztonsági adatlapjához 

csatolni kell a CSR-ben dokumentált expozíciós forgatókönyveket. 

Veszélyesség 
közlése 

14.  Címkézés 

15.  Elsőbbségi elvek 
alkalmazása a 
címkézéshez 

16.  Egyedi 
címkézési és 
csomagolási 
megoldások 

17.  Biztonsági 
adatlapok 

Osztályozást 
követő lépések 

Kapcsolódó 

 

 

Mikor kell aktualizálnia? 

REACH és EU 
jogszabályok 

 

Az osztályozás és a címkézés tekintetében és a CLP összefüggésében akkor 

szükséges aktualizálni egy meglévő biztonsági adatlapot, ha: 

 

• már a CLP szerint osztályozta, címkézte és csomagolta azon anyagát vagy 

keverékét, amit a DSD / DPD szerint is osztályoztak. Abban az esetben, ha egy 

ilyen anyagra vagy keverékre 2015. június 1. előtt kíván biztonsági adatlapot 

kiállítani, akkor mind a DSD / DPD osztályozásokat, mind az új CLP 

osztályozásokat – beleértve az anyagokra vonatkozó valamennyi különleges 

koncentrációs határértéket vagy M-tényezőt – bele kell foglalnia a biztonsági 

adatlapba. A további részletek tekintetében lásd a jelen útmutató 4. fejezetét. 

• a veszélyekről új ismeretanyag válik elérhetővé. 

 

Mit kell aktualizálnia? 
Valamennyi új vagy felülvizsgált osztályozást – ideértve az anyagokra vonatkozó 

különleges koncentrációs határértékek vagy M-tényezők valamennyi változását is – 

bele kell foglalni biztonsági adatlapja 2. fejezetébe (a veszélyek azonosítása), 3. 

fejezetébe (az alkotórészekre vonatkozó összetétel / információ) és 15. fejezetébe 

(szabályozási információk) . Az új figyelmeztető mondat teljes szövegének meg kell 

jelennie a biztonsági adatlap 16. fejezetében (egyéb információk). 
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Felül kell majd még vizsgálnia a biztonsági adatlapjai többi fejezetét is, annak 

biztosítása érdekében, hogy ne álljanak ellentmondásban azzal az információval, 

amelyen az új vagy felülvizsgált osztályozás alapul. Előfordulhat például, hogy az 

osztályozási folyamat részeként új információt hozott létre vagy azonosított anyaga 

vagy keveréke fizikai, egészségi vagy környezeti veszélyeiről. Ezért felül kell 

vizsgálnia a biztonsági adatlapja 9. fejezetében (fizikai és kémiai tulajdonságok), 11. 

fejezetében (toxikológiai információk) és 12. fejezetében (ökológiai információk) 

megadott információkat, és fel kell tüntetnie valamennyi megfelelő új vagy aktualizált 

információt. 

 

Amennyiben anyaga vagy keveréke osztályozásai megváltoztak (a veszély 

súlyossága nőtt vagy csökkent), át kell gondolnia ezen változások valamennyi hatását 

arra nézve, hogy hogyan kell az anyagát vagy keverékét biztonságosan kezelni, 

figyelembe véve a kapcsolódó jogszabályok valamennyi hatását (lásd a jelen útmutató 

23. fejezetét). A REACH-rendelettel kapcsolatban ellenőriznie kell, hogy a biztonsági 

adatlap valamennyi aktualizálásával párhuzamosan aktualizálni kell-e a kémiai 

biztonsági jelentésben (CSR) foglalt információkat (7. fejezet [kezelés és tárolás], 8. 

fejezet [az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem] vagy 13. fejezet [ártalmatlanítási 

szempontok]). 

 

Lehet, hogy új biztonsági adatlapokat kell készítenie az olyan anyagokhoz vagy 

keverékekhez, amelyeket a DSD és a DPD szerint nem osztályoztak veszélyesnek, de 

amelyeket most veszélyesnek osztályoznak, vagy amelyek nem gáznemű 

készítmények esetében ≥ 1 tömegszázalékban, gáznemű készítmények esetében ≥ 

0,2 térfogatszázalékban meghatározott küszöbérték felett tartalmaznak egy vagy több 

olyan összetevő anyagot, amit az egészségre vagy a környezeti hatásokra 

veszélyesnek soroltak be (a REACH 31. cikkének (3) bekezdése). 
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18. Az osztályozási és címkézési jegyzék – anyagok bejelentése 
 
Az osztályozási és címkézési jegyzék 
Az anyag azonosítására, osztályozására és címkézésére vonatkozó információkat be 

kell jelenteni az Ügynökségnek. Az Ügynökség ezeket az információkat egy külön 

adatbázisba, az ún. osztályozási és címkézési jegyzékbe foglalja. 
Kiindulás 

Veszélyességi 
osztályozás  

 
Veszélyesség 
közlése 

Osztályozást 
követő lépések 

18 Az osztályozási 
és címkézési 
jegyzék – anyagok 
bejelentése 

19.  Új veszélyességi 
információ 

20.  Alternatív kémiai 
név használatára 
vonatkozó kérelem 

21.  Információs 
nyilvántartások és 
kérelmek 

22.  Javaslatok a 
harmonizált 
osztályozásra és 
címkézésre 

Kapcsolódó 
REACH és EU 

Ki köteles bejelentést tenni? 
Ön gyártó vagy importőr (vagy a gyártók vagy importőrök valamely csoportjának 

tagja), aki anyagot hoz forgalomba? Ha igen, akkor bizonyos információkat be kell 

jelentenie az Ügynökségnek (a CLP 40. cikke), amennyiben az anyaga: 

 

• a REACH szerint regisztrálandó (≥ 1 tonna / év) és forgalomban van (a CLP 39. 

cikkének a) pontja). Kérjük, vegye figyelembe, hogy a REACH szerint már 

regisztrált anyagot nem kell ismét bejelentenie, amennyiben a bejelentendő 

információt már a regisztrálási dokumentáció részeként benyújtotta. Ez vonatkozik 

bizonyos, árucikkekben található anyagokra is, ha a REACH 7. cikke előírja 

regisztrációjukat. 

• a CLP szerint veszélyesként besorolt és forgalomban van, mennyiségtől 

függetlenül (a CLP 39. cikkének b) pontja); vagy 

• a CLP szerint veszélyesként besorolt és valamely keverékben a CLP I. 

mellékletében vagy az 1999/45/EK irányelvben meghatározott határértékeket 

meghaladó koncentrációban van jelen, aminek következtében a készítmény 

veszélyes készítményként osztályozandó, és a keverék forgalomban van (a CLP 

39. cikkének b) pontja). jogszabályok 

  

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a bejelentésre megküldött információkat aktualizálnia 

kell, ha olyan új információ jut birtokába, amely az anyag osztályozásának és 

címkézési elemeinek felülvizsgálatához vezet (a CLP 40. cikkének (2) bekezdése). 

Abban az esetben, ha az anyagot regisztrálta, de nem jelentette be és új 

veszélyességi információra tesz szert, aktualizálnia kell a vonatkozó regisztrálási 

dokumentációt. 

 

Ha Ön keveréket készítő továbbfelhasználó, forgalmazó vagy árucikk előállító a 
REACH 7. cikke értelmében, akkor nem szükséges bejelentést tennie az 

Ügynökségnek (lásd a jelen útmutató 2. fejezetét). Ennek oka, hogy az anyagára 

vonatkozó bejelentés a szállítói lánc egy korábbi szakaszában már megtörténik. 
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A bejelentési határidőt illetően: 

A 2010. december 1. előtt forgalomba hozott, valamint a még vagy ismét 
forgalomban levő anyagok esetében a jegyzékbe való bejelentés határideje az 

innentől számított egy hónap, azaz 2011. január 1. Azonban, mivel január 1. 

szombatra, január 2. pedig vasárnapra esik, a bejelentési határidő a gyakorlatban 

2011. január 3. Ugyanez vonatkozik azokra az anyagokra, amelyeket 2010. december 

1-jén hoznak először forgalomba. 

Például gyártóként vagy importőrként 2010. november 30-án és 2010. december 1-jén 

szállít egy anyagot. Az egyhónapos kötelező bejelentési határidőt 2010. december 1-

től kell számolni. Figyelembe véve, hogy 2011. január 1. szombat lesz, a bejelentése a 

gyakorlatban legkésőbb 2011. január 3-án esedékes. Természetesen, önkéntes 

alapon már 2010. december 1. előtt is megteheti bejelentését. 

 

 
A leendő bejelentők tartsák emlékezetükben, hogy 2010. december 24. és 2011. január 2. 

között hivatalos munkaszüneti időszak lesz az ECHA-nál. Ennek megfelelően azt javasoljuk, 

hogy – ha lehetséges – a bejelentést 2010. december 24. előtt nyújtsák be, ami lehetővé teszi 

bármely, a benyújtási eszközzel jelentkező műszaki probléma idejében történő megoldását, így 

csökkentve a sikeres bejelentés nehézségeinek kockázatát. 

 

A 2010. december 1. után forgalomba kerülő anyagokra az egyhónapos időszakot 

onnantól kell számítani, amikor 2010. december 1-jét követően először forgalomba 

kerülnek. Ugyanez vonatkozik azokra az anyagokra, amelyeket 2010. december 1. 

előtt már forgalomba hoztak, de magán 2010. december 1-jén nincsenek 

forgalomban, hanem majd csak azt követően kerülnek ismét forgalomba. 

Például gyártóként vagy importőrként 2010. november 8-án szállít egy anyagot, majd 

egy időre leállítja a szállítást, és azután 2011. február 1-jén ismét megkezdi azt. Az 

egy hónapos kötelező bejelentési határidőt 2011. február 1-től kell számolni, ezért a 

bejelentése legkésőbb március 1-jén esedékes. Természetesen, önkéntes alapon már 

2010. december 1. előtt is megteheti bejelentését. 

 

 

Ha a bejelentendő információkat a REACH szerinti regisztráció formájában 

már megadta az Ügynökségnek, akkor később már nem kell további 

bejelentést tennie az Ügynökség felé (a CLP 40. cikkének (1) bekezdése). 

78 



Általános útmutató az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez 

Ha évente 1000 tonnánál kisebb mennyiségben gyárt vagy hoz be 

valamely anyagot, és az nem egy, a DSD-vel összhangban az 1. vagy 2. 

kategóriába tartozó CMR-ként besorolt bevezetett anyag legalább évi egy 

tonna mennyiségben, vagy N; R50/53 besorolású legalább évi száz tonna 

mennyiségben, akkor elképzelhető, hogy nem regisztrálja anyagát a 

REACH szerint 2010. december 1-ig, és ezért be kell jelentenie azt 2011. 

január 1-ig, feltéve, hogy 2010. december 1-jén forgalmazza azt. 

A bejelentők számára előírt CLP kötelezettségeken felül a regisztrálóknak 

REACH kötelezettségeik is vannak. 

 

 

Mit jelent be? 
Ha anyagát be kell jelentenie, az Ügynökségnek tett bejelentésének tartalmaznia kell 

(a CLP 40. cikkének (1) bekezdése): 

 

• az Ön megnevezését a REACH–rendelet VI. mellékletének 1. szakaszában 

előírtak szerint; 

• az anyag azonosítását a REACH–rendelet VI. mellékletének 2.1–2.3.4 

szakaszában előírtak szerint; 

• az anyag CLP osztályozásait; 

• ha egy anyag néhány, de nem valamennyi CLP veszélyességi osztályba vagy 

felosztásba van besorolva, annak az ismertetését, hogy ez az adatok hiányának, 

nem meggyőző adatoknak, vagy meggyőző, de az osztályozáshoz nem elegendő 

adatoknak tudható-e be; 

• adott esetben egyedi koncentrációs határértékeket vagy M-tényezőket a vízi 

környezetre veszélyeskénti osztályozással kapcsolatban, azaz akut 1 kategóriát 

és a krónikus 1 kategóriát, az alkalmazásukra vonatkozó indoklással együtt; és 

• az anyagra vonatkozó címkézési elemeket, beleértve a CLP 25. cikkének (1) 

bekezdésében hivatkozott kiegészítő figyelmeztető mondatokat. 

 

A CLP-rendelet előírja, hogy abban az esetben, ha bejelentése olyan besorolási tételt 

eredményez a jegyzékben, ami eltér egy másik, ugyanezen anyagra vonatkozó 

besorolási tételtől, Önnek és a másik bejelentőnek vagy regisztrálónak törekedniük 

kell arra, hogy megállapodjanak egy, a jegyzékbe felveendő egyeztetett besorolási 

tételben (a CLP 41. cikke). Mindemellett az anyagát a másik besorolási tételtől 

osztályozhatja eltérően, feltéve, hogy a bejelentésében feltünteti ennek indokait. 

 

Ezzel szemben, amennyiben anyaga harmonizált osztályozással rendelkezik, akkor a 

CLP VI. mellékletének 3. részében felsorolt harmonizált osztályozással összhangban 
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kell osztályoznia és ezt az osztályozást fel kell tüntetnie a bejelentésében (lásd a jelen 

útmutató 8. fejezetét). Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha a vízi környezetre 

veszélyes, akut 1 vagy krónikus 1 kategóriába besorolt anyagokra vonatkozóan a VI. 

melléklet 3. része nem állapít meg M-tényezőt, akkor azt Önnek kell megállapítania az 

adott anyagra vonatkozóan rendelkezésre álló adatok alapján. További részleteket 

olvashat a 2. modul 1.6 és 1.7 részében. 

 

 

Milyen formátumot használjon a bejelentéshez? 

A bejelentését az Ügynökség által meghatározott formátumban kell megtennie. A 

bejelentési dokumentáció készülhet mind online, a REACH-IT eszköz használatával, 

mind az IUCLID 5-ben (International Uniform Chemical Information Database, 

egységes nemzetközi kémiai információs adatbázis), a REACH-IT-n keresztüli 

benyújtással (a CLP 40. cikkének (1) bekezdése).   

Az IUCLID 5 szoftver és a felhasználói kézikönyvek letölthetők az ECB honlapjáról 

http://iuclid.echa.europa.eu/. A REACH-IT eszköz a  

http://echa.europa.eu/reachit_en.asp. címen érhető el. 

 

A 18.1 ábra egy képernyőképet mutat be az IUCLID 5-ből. 

 

18.1 ábra:  IUCLID 5 képernyőkép 
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Mi történik ezután?  

A bejelentett információt az Ügynökség kiegészíti azzal, hogy 

 

• létezik-e az anyagra közösségi szintű harmonizált osztályozás és címkézés a VI. 

mellékletbe való felvétellel; 

• egyazon anyag regisztrálói közötti közös besorolási tételről van-e szó; 

• két vagy több bejelentő vagy regisztráló által egyeztetett besorolási tételről van-e 

szó; vagy 

• az adott besorolási tétel eltér-e a jegyzékben szereplő, ugyanazon anyagra 

vonatkozó másik besorolási tételtől? 

 

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a bejelentett információnak a REACH–rendelet 119. 

cikke (1) bekezdésében hivatkozott információval megegyező részeinek nyilvánosan 

hozzáférhetőknek kell lenniük, ezek tehát 

 

• a veszélyes anyagok IUPAC nómenklatúra szerinti megnevezése; 

• az anyag EINECS-ben szereplő megnevezése, ha rendelkezésre áll; és 

• az anyag osztályba sorolása és címkézése. 

Bizonyos anyagok és a veszélyesnek minősülő nem bevezetett anyagok (lásd a 

REACH 119. cikke (2) bekezdésének f) és g) pontját) IUPAC nómenklatúra szerinti 

megnevezése vonatkozásában indoklást nyújthat be az Ügynökséghez, hogy a név 

nyilvánosságra hozatala miért sértheti kereskedelmi érdekeit (benyújtás a REACH 10. 

cikke a) pontja xi. alpontjának megfelelően). Ha ezt az indoklást az Ügynökség 

érvényesnek fogadja el, a név nem lesz nyilvánosan hozzáférhető. 

 

81 



Általános útmutató az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez 
 

19.  Új veszélyességi információ 
 
Naprakésznek kell lennie a veszélyességi információk tekintetében! 
A CLP értelmében gyártóként, importőrként vagy továbbfelhasználóként az Ön 

feladata, hogy naprakész legyen azon új tudományos vagy technikai információk 

tekintetében, amelyek megváltoztathatják az Ön által forgalmazott anyagok vagy 

keverékek osztályozását és címkézését. Ahogy ezt a CLP 15. cikke megfogalmazza: 

„a gyártónak, az importőrnek és a továbbfelhasználónak minden rendelkezésére álló 

ésszerű lépést meg kell tennie, hogy tudomást szerezzen az új tudományos vagy 

technikai ismeretekről, melyek befolyásolhatják az általuk forgalomba hozott anyagok 

vagy keverékek osztályozását.” 

Kiindulás 

Veszélyességi 
osztályozás 

Veszélyesség 
közlése 

Osztályozást 
követő lépések 

18.  Az osztályozási 
és címkézési jegyzék 
– anyagok 
bejelentése 

19.  Új 
veszélyességi 
információ 

20.  Alternatív kémiai 
név használatára 
vonatkozó kérelem 

21.  Információs 
nyilvántartások és 
kérelmek 

22.  Javaslatok a 
harmonizált 
osztályozásra és 
címkézésre 

Kapcsolódó 
REACH és EU 

 

 

Mit kell tennie? 
Fel kell mérnie az új veszélyességi információkat, hogy meggyőződjön arról, 

megfelelők és kellően megbízhatók-e, vagy sem anyaga vagy keveréke 

osztályozásának új értékeléséhez. Ha igen, akkor minden indokolatlan késedelem 

nélkül el kell végeznie egy új értékelést (a CLP 15. cikkének (1) bekezdése). 

Amennyiben indokolt a változtatás anyaga vagy keveréke osztályozásában, akkor 

ennek megfelelően aktualizálnia kell a címkéit is. Ennek az aktualizálásnak minden 

indokolatlan késedelem nélkül meg kell történnie, amennyiben az újonnan felmerült 

veszély súlyosabb, vagy ha új kiegészítő címkézési elemekre van szükség (a CLP 30. 

cikkének (1) bekezdése). Egyéb címkézési változtatások tekintetében a megfelelő 

címkét 18 hónapon belül kell aktualizálnia (a CLP 30. cikkének (2) bekezdése). 

jogszabályok 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az anyag osztályozásának és címkézésének 

megváltozása esetén az ilyen változást be kell jelentenie az Ügynökségnek (a CLP 

40. cikkének (2) bekezdése). 
  

A kémiai biztonsági étékeléseket és jelentéseket, valamint a biztonsági 

adatlapokat aktualizálni kell majd, ha a veszélyekről új információ válik 

elérhetővé, vagy az osztályozás és a címkézés megváltozik (a REACH 

14. és 31. cikke). 
 

Az új veszélyességi információkat és valamennyi Ön által az 

osztályozáson és a címkézésen végrehajtott változtatást tovább kell 

adnia a szállítói láncban fel- és lefelé haladva a következő szereplőnek 

vagy forgalmazónak (a REACH 31., 32. és 34. cikke) 
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A 19.1 ábra bemutatja azokat a lépéseket, amelyeket meg kell tennie, miután az 

anyagára vagy keverékére vonatkozó új veszélyességi információról szerzett 

tudomást. 

 

 

19.1 ábra:  Mit kell tenni az új veszélyességi információk kapcsán? 
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20. Alternatív kémiai név használatára vonatkozó kérelem 
 
Bevezetés   
A CLP szerint fontos a forgalomba hozott anyagok és keverékek megfelelő 

azonosítása (lásd a termékazonosítókról szóló bekezdést a jelen útmutató 14. 

fejezetében). Azonban gyártóként, importőrként vagy továbbfelhasználóként 
aggodalmat érezhet amiatt, hogy a keverékeiben tartalmazott anyagok valamelyike 

vagy többsége kémiai azonosságának a címkén vagy a biztonsági adatlapon történő 

felfedése veszélyezteti üzleti titkait, különösen a szellemi tulajdonhoz fűződő jogait (a 

CLP 24. cikke). Ilyen esetekben a CLP lehetővé teszi, hogy kérelmet nyújtson be az 

Ügynökséghez egy alternatív kémiai elnevezés használata iránt, ami a legfontosabb 

kémiai funkciós csoportokat megnevező kémiai névvel vagy alternatív megjelöléssel 

utal erre a keverékben levő anyagra (anyagokra). Ezekre a kérelmekre jelen 

kiadványban „alternatív kémiai név használatára vonatkozó kérelemként” hivatkozunk.  

Kiindulás 

Veszélyességi 
osztályozás 

Veszélyesség 
közlése 

Osztályozást 
követő lépések 

18.  Az osztályozási 
és címkézési jegyzék 
– anyagok 
bejelentése 

19.  Új veszélyességi 
információ 

20.  Alternatív 
kémiai név 
használatára 
vonatkozó kérelem 

21.  Információs 
nyilvántartások és 
kérelmek 

 

A CLP-ben az alternatív kémiai név kérelmezésének folyamata és követelményei attól 

függően változnak, hogy kérelemét 2015. június 1. előtt vagy után nyújtja-e be. 

 

 

2015. június 1. előtt 
Amennyiben a keverékét már 2015. június 1-jét megelőzően a CLP-vel összhangban 

osztályozta, címkézte és csomagolta, akkor a CLP-ben megállapított rendelkezések 

szerint kell az alternatív kémiai név használatára vonatkozó kérelmével az 

Ügynökséghez fordulnia.  

22.  Javaslatok a 
harmonizált 
osztályozásra és 
címkézésre 

Kapcsolódó 
REACH és EU 
jogszabályok 

Amennyiben a keverékét még nem osztályozta, címkézte és csomagolta a CLP-vel 

összhangban, akkor továbbra is a tagállami illetékes hatóságnak kell címezni az 

alternatív kémiai név használata iránti kérelemét az osztályozás és címkézés korábbi 

rendszerének rendelkezései szerint, ahogyan azt a veszélyes készítményekről szóló 

1999/45/EK irányelv (DPD) 15. cikke rögzíti. Kérelmének bizonyítania kell, hogy a 

keverékben levő, érintett anyag kémiai azonosítójának a címkén vagy a biztonsági 

adatlapon történő feltüntetése veszélyezteti a szellemi tulajdonának bizalmas jellegét. 

 

 

Mely anyagok tartoznak a kérelem alá? 
Csak olyan, keverékekben levő anyagokra nyújthat be alternatív kémiai név 

használatára vonatkozó kérelmet, amelyeket a DSD szerint osztályba 

soroltak, például irritálóként (a súlyos szemkárosodást okozó vegyi anyagok 

kivételével), akut toxicitásúként vagy károsként, és amelyekre vonatkozóan 

nem határoztak meg közösségi szintű munkahelyi expozíciós határértéket. 
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Hogyan nyújtsa be kérelmét?  
Kérelmét a tagállami illetékes hatósághoz kell intéznie a DPD VI. 

mellékletének rendelkezéseivel összhangban, és tartalmaznia kell az e 

melléklet A. részében előírt információkat. Mindemellett az illetékes hatósága 

további információkat kérhet Öntől, ha szükségesnek tűnik a kérelem 

érvényességének értékeléséhez. 

 

Illetékes hatósága értesíti Önt a döntéséről, Önnek pedig a döntés egy-egy 

másolatát minden olyan tagállamba továbbítania kell, ahol forgalmazni kívánja 

anyagát vagy keverékét. 

 

Mi történik 2015. június 1. után? 
Amennyiben kérelmét 2015. június 1. előtt, a DPD szerint fogadták el, akkor 

tovább használhatja az elfogadott alternatív kémiai nevet a CLP szerint is (a 

CLP 24. cikke). 

 

 

2015. június 1. után 
2015. június 1-jét követően az alternatív kémiai elnevezés iránti kérelmével az 

Ügynökséghez kell fordulnia, ahogyan azt a CLP 24. cikke előírja. Kérelmének 

bizonyítania kell, hogy anyaga vagy keveréke kémiai azonosítójának a címkén történő 

felfedése veszélyezteti az üzleti titkait, különösen a szellemi tulajdonhoz fűződő jogát. 

 

Mely anyagok tartoznak a kérelem alá? 
A keverékben levő bármely olyan anyagra benyújthat alternatív kémiai név 

iránti kérelmet, amelyre vonatkozóan nem határoztak meg közösségi 

expozíciós határértéket, és amennyiben az anyagot kizárólag a CLP I. 

melléklete 1. részének 1.4.1 szakaszában megadott veszélyességi kategóriák 

egy vagy több kategóriájába sorolták be, melyek a következők: 

 

• a fizikai veszélyekre vonatkozó veszélyességi kategóriák bármelyike (a 

CLP I. mellékletének 2. része); 

• akut toxicitás, 4. kategória; 

• bőrmarás / bőrirritáció, 2. kategória; 

• súlyos szemkárosodás / szemirritáció, 2. kategória; 

• célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 2. és 3. kategória; 

• célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció, 2. kategória; 

• vízi környezetre veszélyes – krónikus, 3. vagy 4. kategória. 

Ezen túlmenően, az alternatív kémiai név használatának meg kell felelnie 

azon előírásnak, hogy elegendő információt nyújtson a szükséges egészségi 
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és biztonsági óvintézkedések megtételére, a keverék kezeléséből származó 

veszélyek szabályozása érdekében. A kérelmező feladata annak bizonyítása, 

hogy ez a helyzet. 

 

Hogyan nyújtsa be kérelmét?  
Kérelmét az Ügynökséghez kell benyújtania az Ügynökség által 

meghatározott formátumban és az Ügynökség által hozzáférhetővé tett 

eszközök használatával (a CLP 24. cikkének (2) bekezdése, hivatkozás a 

REACH 111. cikkére). A kérelmet a Bizottság által megállapított díjjal együtt 

kell benyújtani. Az Ügynökség további tájékoztatást kérhet Öntől, ha ezen 

információ szükséges a döntés meghozatalához. 

 

Az Ügynökség a kérelme vagy a további információk kézhezvételétől 

számított hat héten belül értesíteni fogja Önt a döntéséről. Ha az Ügynökség 

a kérelme vagy a további információk kézhezvételétől számított hat héten 

belül nem emel kifogást, a kérelmezett név használatát engedélyezettnek kell 

tekinteni. 
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21. Információs nyilvántartások és kérelmek 
 
Milyen nyilvántartás vezetését írja elő az Ön számára a CLP?   
Anyagok gyártójaként, anyagok vagy keverékek importőreként vagy 

továbbfelhasználóként össze kell állítania és elérhetővé kell tennie azon 

információkat, amelyeket az anyaga vagy keveréke osztályozásához és 

címkézéséhez felhasznált. Ezt az információt az anyag vagy keverék utolsó szállítása 

után legalább tíz évig meg kell őrizni (a CLP 49. cikke). Forgalmazóként ugyanígy 

össze kell állítania és elérhetővé kell tennie az összes információt, amit a 

címkézéshez használt, lásd még a 2. fejezet 2.4 táblázatát. 

Kiindulás 

Veszélyességi 
osztályozás 

Veszélyesség 
közlése 

Osztályozást 
követő lépések 

 

A REACH arra kötelezi Önt, hogy gyűjtsön össze és az anyag vagy keverék 

Ön általi utolsó gyártását, behozatalát, szállítását vagy felhasználását 

követő legalább 10 éven át tegyen elérhetővé a REACH szerinti 

kötelességei végrehajtásához szükséges összes információt. Ezeket az 

információkat kérésre haladéktalanul be kell nyújtania azon tagállam 

illetékes hatóságának (hatóságainak), amelyben letelepedett vagy az 

Ügynökségnek, vagy a rendelkezésükre kell bocsátania (a REACH 36. 

cikke). 
 

Ha anyagát a REACH szerint regisztrálta vagy az más REACH 

kötelezettség alá esik, a CLP szerinti megőrzési kötelezettség alá tartozó 

információkat együtt kell őriznie azokkal, amelyeket a REACH szerinti 

feladatainak elvégzéséhez írnak elő Önnek (a CLP 49. cikkének (1) 

bekezdése). 

18.  Az osztályozási 
és címkézési jegyzék 
– anyagok 
bejelentése 

19.  Új veszélyességi 
információ 

20.  Alternatív kémiai 
név használatára 
vonatkozó kérelem 

21.  Információs 
nyilvántartások és 
kérelmek 

22.  Javaslatok a 
harmonizált 
osztályozásra és 
címkézésre 

Kapcsolódó 
REACH és EU 
jogszabályok 

  
 

Kinek kell megmutatnia ezt az információt?   
A székhelye szerinti tagállam illetékes hatósága(i), végrehajtásért felelős hatósága 

vagy az Ügynökség felszólíthatják, hogy nyújtson be minden információt, amit a CLP 

szerinti osztályozáshoz és címkézéshez használt. Egy ilyen megkeresés alapján 

rendelkezésre kell bocsátania ezt az információt. Ha azonban az illetékes hatóság 

által kért információ szerepel a CLP szerinti bejelentésében, vagy a REACH szerinti 

regisztrációjában, ez az információ az Ügynökség rendelkezésére áll és az illetékes 

hatóságnak az Ügynökséghez kell fordulnia (a CLP 49. cikkének (3) bekezdése). 

 

Valamennyi tagállam köteles kijelölni a megelőzési és gyógyítási intézkedéseknek – 

különösen az egészséget érintő vészhelyzetekre való reagálás – kidolgozása 

szempontjából releváns információk fogadásáért felelős egy vagy több szervet, pl. 
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toxikológiai központokat. Ha Ön importőr vagy továbbfelhasználó, ezeknek a 

szerveknek meg kell kapniuk Öntől a szükséges információt, többek között a 

forgalomba hozott, az egészségre gyakorolt és fizikai hatásaik alapján veszélyesként 

besorolt keverékek kémiai összetételéről. A benyújtott információknak tartalmazniuk 

kell az olyan keverékek által tartalmazott anyagok kémiai azonosítóját is, amelyek 

tekintetében az Ügynökség elfogadta az alternatív kémiai név használata iránti 

kérelmet (a CLP 45. cikke).
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Kiindulás 

Veszélyességi 
osztályozás 

Veszélyesség 
közlése 

Osztályozást 
követő lépések 

18.  Az osztályozási 
és címkézési jegyzék 
– anyagok 
bejelentése 

19.  Új veszélyességi 
információ 

20.  Alternatív kémiai 
név használatára 
vonatkozó kérelem 

21.  Információs 
nyilvántartások és 
kérelmek 

22.  Javaslatok a 
harmonizált 
osztályozásra és 
címkézésre 

Kapcsolódó 
REACH és EU 
jogszabályok 

 

22. Javaslatok a harmonizált osztályozásra és címkézésre 
 
Mikor lehet javaslatot készíteni? 
A valamely anyag harmonizált osztályozására és címkézésére vonatkozó 

javaslatoknak tartalmazniuk kell a CLP VI. mellékletébe való felvétel, valamint a 

melléklet aktualizálása iránti javaslatokat, és ezeket általában akkor kell megtenni, 

amikor az anyag megfelel az osztályozási kritériumoknak (a CLP 36. cikke) a 

következők tekintetében: 

   

• légzőszervi szenzibilizáció, 1. kategória; 

• csírasejt-mutagenitás, 1A., 1B. vagy 2. kategória; 

• rákkeltő hatás, 1A., 1B. vagy 2. kategória; vagy 

• reprodukciós toxicitás, 1A., 1B. vagy 2. kategória. 

 

Ezen túlmenően más veszélyességi osztályokra vagy azok felosztásaira vonatkozóan 

is lehet javaslatokat tenni, ha igazolják ennek közösségi szintű szükségességét, lásd 

alább. 

 

Más anyagokkal ellentétben a növényvédő szerekről szóló 91/414/EGK irányelv vagy 

a biocid anyagokról szóló 98/8/EK irányelv szerinti hatóanyagok  általában 

harmonizált osztályozás és címkézés tárgyai minden veszélyességi osztályra és 

címkézési elemre nézve (lásd a jelen útmutató 24. fejezetét). 

 

A javaslatok vonatkozhatnak egy anyag osztályozásának a CLP VI. mellékletének 3. 

részébe történő felvételére vagy egy meglévő besorolási tétel (VI. melléklet) 

aktualizálására (lásd a jelen útmutató 8. fejezetét). Ezeket az Ügynökséghez kell 

benyújtani. 

 

 

Ki tehet javaslatot?   
Egy tagállam illetékes hatósága, valamint az anyag gyártója, importőre és 

továbbfelhasználója nyújthat be javaslatot az Ügynökséghez az anyag harmonizált 

osztályozására és címkézésére (a CLP 37. cikke9). Egy illetékes hatóság akár olyan 

veszélyre is tehet ilyen javaslatot, amire már létezik harmonizált osztályozás és 

címkézés az adott anyag esetében. Ezzel ellentétben gyártó, importőr vagy 

továbbfelhasználó nem tehet ilyen javaslatot olyan veszély tekintetében, amire már 

létezik harmonizált osztályozás és címkézés az adott anyag esetében; másrészről, 

                                                 
9  Kérjük, vegye figyelembe, hogy a növényvédő szerekben vagy biocid termékekben 

használt hatóanyagokra csak a tagállami illetékes hatóságok nyújthatnak be javaslatokat, 
cégek nem. 
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amennyiben olyan új információval rendelkezik, ami változtathat az anyag harmonizált 

osztályozásán és címkézésén, akkor fel kell vennie a kapcsolatot azon tagállamok 

egyikének illetékes hatóságával, ahol az anyagot forgalomba hozzák, és ennek kell 

benyújtania javaslatát (a CLP 37. cikkének (6) bekezdése). Amennyiben az illetékes 

hatóság vagy a gyártó, importőr vagy továbbfelhasználó javaslata a CMR-től vagy 

a légzőszervi szenzibilizálóktól eltérő veszélyességi osztályokra vonatkozik, akkor elő 

kell terjeszteni a közösségi szintű eljárás szükségességét igazoló indoklást. Abban az 

esetben, ha az Ügynökség úgy találja, hogy az új információ nem támasztja alá a 

meglévő harmonizált osztályozást és címkézést, az Ügynökség értesítheti az illetékes 

hatóságot. 

 

 

Hogyan nyújtson be javaslatot egy cég?   
A valamely anyag harmonizált osztályozására vonatkozó javaslat Ügynökséghez 

történő benyújtásának folyamatát a CLP 37. cikke szabályozza. Javaslatát a REACH-

rendelet I. melléklete 1., 2. és 3. szakaszának vonatkozó részeivel összhangban kell 

megfogalmaznia, amelynek átfogó vizsgálati összefoglalásokat  kell tartalmaznia azon 

veszély(ek) vonatkozásában, amelyekre a harmonizált osztályozást és címkézést 

javasolja. Tartalmaznia kell továbbá az osztályozási és címkézési jegyzékbe való 

felvételhez szükséges, releváns információkat, ahogyan azt a CLP VI. mellékletének 

1. része előírja. A javaslatnak a REACH-rendelet I. mellékletének 7. szakaszában 

található kémia biztonsági jelentés B. részében előírt formátumot kell követnie. 

Úgyszintén használnia kell az Ügynökség által a REACH hatálya alá tartozó kérelmek 

számára készített elektronikus formátumokat és csomagokat, így az IUCLID 5-öt, 

ahogyan azt a REACH 111. cikke előírja, lásd: 

http://echa.europa.eu/reachit/portal_en.asp és http://iuclid.echa.europa.eu/  

 

Bármely olyan javaslathoz, amely nem rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító 

(CMR) vagy légzőszervi szenzibilizáló osztályba sorolásra vonatkozik, olyan érveket 

kell felsorakoztatnia, amelyek igazolják a javaslatában foglalt veszéllyel (veszélyekkel) 

kapcsolatos osztályozás és címkézés közösségi szintű harmonizációjának 

szükségességét. Az ilyen javaslatot a Bizottság által a CLP 37. cikkének (3) 

bekezdésével összhangban elfogadandó bizottsági rendeletben megállapított, 

megfelelő díjjal együtt kell benyújtani. 

 

A javaslat benyújtásához Öntől elvárt lépéseket a 22.1 ábra foglalja össze. Kérjük, 

vegye figyelembe, hogy az Ügynökségnél készülőben van egy külön útmutató az 

anyag(osztályozás)nak a CLP VI. mellékletébe való felvételére vonatkozó javaslat 

benyújtásához. 
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Az Ügynökség most dolgozik a harmonizált osztályozásra és címkézésre vonatkozó 

javaslatok elkészítéséről és benyújtásáról szóló útmutatón. 

 

 

22.1 ábra: A javaslat benyújtásához szükséges lépések 

 
 
 
Benyújtásra került a javaslat:  mi történik ezután?   
Miután benyújtották, minden érintett fél lehetőséget kap arra, hogy észrevételeket 

tegyen a javaslatra. A hozzászólás lehetőségét az ECHA honlapon biztosítják 

(http://echa.europa.eu/consultations/harmonised_cl_en.asp) egy meghatározott 

űrlapon, ahol az észrevételeket a megadott határidőig lehet megtenni. 

 

Az Ügynökség kockázatértékelési bizottsága tizennyolc hónapon belül véleményt 

fogad el az anyag harmonizált osztályozására és címkézésére vonatkozó javaslatról 

(a CLP 37. cikkének (4) bekezdése), majd az Ügynökség továbbítja ezt a véleményt a 
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Bizottságnak. Amennyiben a Bizottság megállapítja, hogy javaslata és indoklásai 

megfelelőek, indítványozni fogja az anyagnak a CLP VI. mellékletének – a harmonizált 

osztályozással és címkézéssel rendelkező anyagokat felsoroló – 3.110 táblázatába 

történő felvételét a vonatkozó osztályozási és címkézési elemekkel, és – adott 

esetben – az egyedi koncentrációs határértékekkel és M-tényezőkkel együtt. Valamely 

anyag VI. mellékletbe való felvételének folyamatát „ellenőrzéssel történő szabályozási 

bizottsági eljárásnak” nevezik, amely a Bizottság döntéséhez vezet. 

 

A javaslat benyújtását követően az Ügynökség és a Bizottság által folytatott eljárást a 

22.2 ábra foglalja össze (a CLP 37. cikke). 

 

22.2 ábra: A javaslat benyújtását követően az Ügynökség és a Bizottság 
által folytatott eljárás 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10  2015. május 31-ig a megfelelő besorolási tételt a CLP VI. mellékletének 3.2 táblázatába is 

bele kell foglalni. 
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23.  Kapcsolódó jogszabályok – áttekintés 
 
Kapcsolódó jogszabályok 
 

Kiindulás Az anyaga vagy keveréke osztályozása a CLP mellett további közösségi jogi 

rendelkezések (kapcsolódó jogszabályok) alkalmazását teheti szükségessé. A 

vonatkozó jogi aktusok a következők:    
Veszélyességi 
osztályozás 

 
Veszélyesség 
közlése • A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és 

korlátozásáról szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet (REACH) (lásd a jelen útmutató 25. fejezetét);  
Osztályozást 
követő lépések 

• A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről 

szóló, 1996. december 9-i 96/82/EK tanácsi irányelv (Seveso II.);  Kapcsolódó 
REACH és EU 
jogszabályok • A növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK 

tanácsi irányelv (PPPD) (lásd a jelen útmutató 24. fejezetét); 23.  Kapcsolódó 
jogszabályok – 
áttekintés 

• A biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv (BPD) (lásd a jelen útmutató 24. fejezetét); 
24.  Biocid termékek 
és növényvédő 
szerek 

• A munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett 

munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló, 1998. április 7-i 

98/24/EK tanácsi irányelv; 25.  Osztályozás 
alapú 
kötelezettségek a 
REACH-ben 

• A munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos 

kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló, 2004. április 29-i 

2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv; 26.  
Anyaginformációs 
cserefórumok (SIEF-
ek) 

• A fiatal személyek munkahelyi védelméről szóló, 1994. június 22-i 94/33/EK 

tanácsi irányelv; 
27.  A CLP-re is 
vonatkozó, REACH 
iránymutatásokat 
tartalmazó 
dokumentumok 

• A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi 

biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések 

bevezetéséről szóló, 1992. október 19-i 92/85/EGK tanácsi irányelv;   

• A munkahelyi biztonsági, illetve egészségvédelmi jelzésekre vonatkozó 

minimumkövetelményekről szóló, 1992. június 24-i 92/58/EGK tanácsi irányelv; 

• A kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 

1976. július 27-i 76/768/EGK tanácsi irányelv;  

• A 93/68/EGK irányelvvel módosított, a játékok biztonságára vonatkozó tagállami 

jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. május 3-i 88/378/EGK tanácsi irányelv;   

• A mosó- és tisztítószerekről szóló, 2004. március 31-i 648/2004/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet;   

• A közösségi ökocímke módosított odaítélési rendszeréről szóló, 2000. július 17-i 

1980/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;  

• Az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 

1975. május 20-i 75/324/EGK tanácsi irányelv - A CLP 14. cikke (2) 
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bekezdésének c) pontja figyelembe veszi az aeroszolokról szóló irányelv 8. cikke 

(1) bekezdésének a) pontját; 

• Az illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozása: 1999. március 11-i 

1999/13/EK tanácsi irányelv (VOCD) és a 2004. április 21-i 2004/42/EK irányelv; 

• A környezeti levegő minőségének vizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló, 

1996. szeptember 27-i 1996/62/EK tanácsi irányelv; 

• A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2008. június 17-i 

689/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet; 

• A veszélyes hulladékokról szóló, 1991. december 12-i 91/689/EGK tanácsi 

irányelv, ideértve a 2000. május 3-i 2000/532/EK bizottsági határozatot; 

• Az egyes veszélyes anyagokat tartalmazó szárazelemekről és akkumulátorokról 

szóló, 1991. március 18-i 91/157/EGK tanácsi irányelv;  

• Az elhasználódott járművekről szóló, 2000. szeptember 18-i 2000/53/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv; és 

• Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2002. január 27-i 

2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (WEEE). 

 

Ezen közösségi jogi aktusok sora még mindig az osztályozás és címkézés jelenlegi 

irányelveire utal; ezeket idővel módosítják majd, hogy figyelembe vegyék az új CLP-

rendeletet. A CLP és a REACH, a BPD és a PPPD közötti kölcsönhatások 

összefoglalásához lásd a jelen útmutató 19-22. fejezetét. 

 

A CLP-t egy jogalkotási csomag részeként fogadták el, amely magában foglalja még: 

 

• A mosó- és tisztítószerekről szóló, 2004. március 31-i 648/2004/EK rendelet 

módosításáról szóló 1336/2008/EK rendeletet. A következő módosítások 

történtek: a „készítmény” helyébe „keverék” lép, a DSD / DPD-re való 

hivatkozásokat pedig felváltják a CLP-re való hivatkozások; és 

• A hat közösségi irányelv módosításáról szóló 2008/112/EK irányelv: 

• A kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről 

szóló, 1976. július 27-i 76/768/EGK tanácsi irányelv: a „készítmény” helyébe 

„keverék” lép, a DSD-re való hivatkozásokat pedig felváltják a CLP-re való 

hivatkozások. Beillesztést nyert a vizsgálati módszerek megállapításáról szóló 

440/2008/EK bizottsági rendeletre való általános hivatkozás és a CLP szerinti 

CMR kritériumokra való hivatkozás; a korábbi „veszélyes” (dangerous) 

fogalmat átültették a CLP szerinti veszélyességi osztályozásokba. 

• A játékok biztonságára vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 

1988. május 3-i 88/378/EGK tanácsi irányelv: a „készítmény” helyébe 

„keverék” lép, valamint a korábbi „veszélyes” (dangerous) fogalmat átültették 

a CLP szerinti veszélyességi osztályozásokba. 
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• Az illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról szóló, 

1999. március 11-i 1999/13/EK tanács irányelv (VOCD) és a 2004. április 21-i 

2004/42/EK irányelv: a „készítmény” helyébe „keverék” lép, (mindkét 

irányelvben), a CLP-re való hivatkozás beillesztése a VOCD 5. cikkének (6) 

bekezdésébe az anyagokra vonatkozóan (2010. december 1-től) és a 

keverékekre vonatkozóan (2015. június 1-től). Továbbá a CLP szerinti CMR 

kritériumokra és figyelmeztető mondatokra való hivatkozás beillesztése a 

VOCD 5. cikkének (6), (8), (9) és (13) bekezdésébe az anyagokra 

vonatkozóan (2010. december 1-től) és a keverékekre vonatkozóan (2015. 

június 1-től). 

•  Az elhasználódott járművekről szóló, 2000. szeptember 18-i 2000/53/EK 

irányelv: a korábbi „veszélyes” (dangerous) fogalmat átültették a CLP szerinti 

veszélyességi osztályozásokba; és 

• Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 

2002. január 27-i 2002/96/EK irányelv: a „készítmény” helyébe „keverék” lép, 

a DSD-re való hivatkozásokat felváltják a CLP-re való hivatkozások; a korábbi 

„veszélyes” (dangerous) fogalmat átültették a CLP szerinti veszélyességi 

osztályozásokba. 

Az 1336/2008/EK rendeletből és a 2008/112/EK irányelvből következő módosítások a 

CLP végrehajtási időpontjaival – vagyis a CLP 2010. december 1-jei, illetve 2015. 

június 1-jei hatálybalépésével – összhangban lépnek hatályba. 

 

 

Veszélyes („dangerous”) anyagok és készítmények a kapcsolódó EU 
jogszabályokban 
Számos közösségi jogszabály veszélyes („dangerous”) anyagokra vagy 

készítményekre hivatkozik a DSD vagy DPD szerinti veszélykategóriáknak megfelelő 

anyagok vagy készítmények tárgyalásakor. Jellemző példa erre a vegyi anyagokról 

szóló 98/24/EK irányelv. A CLP nem épít erre a fogalomra, viszont meghatározza 

azon anyagokat vagy keverékeket, amelyek megfelelnek a CLP „veszélyes” 

(hazardous) osztályozási kritériumainak. 

 

Ahogy a CLP rendelkezései az anyagok osztályozására vonatkozóan 2010-től, illetve 

a keverékek osztályozására vonatkozóan 2015-től hatályba lépnek, a vonatkozó EU 

jogszabályokat is módosítani kell majd. Alkalmazási körük megőrzése érdekében 

világosan kell majd hivatkozniuk azon CLP veszélyességi osztályokra és kategóriákra, 

amelyek a „veszélyesként besorolt” (dangerous) korábbi hatályát tükrözik ott, ahol 

korábban hivatkozás történt a DSD / DPD szerint „veszélyesként besorolt”-ra. A 

REACH ennek megfelelő módosítása a CLP 58. cikke révén megtörtént, a biztonsági 
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adatlapokra vonatkozó szabályok kivételével, ahol a veszélyesre a „hazardous” 

fogalmát vezették be. 

96 



Általános útmutató az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez 

24.  Biocid termékek és növényvédő szerek 

 
A biocid termékekről és a növényvédő szerekről szóló irányelvek, mint a 
CLP alanyai 

Kiindulás A CLP rendelkezései teljes egészében vonatkoznak valamennyi olyan anyagra és 

keverékre, amelyek forgalomba hozatalát és használatát a biocid termékekről szóló 

98/8/EK irányelv (BPD) (a BPD 9. és 20. cikke) vagy a növényvédő szerekről szóló 

91/414/EGK irányelv (PPPD) (a PPPD 1. cikke) szabályozza. Azonban a CLP a 

legkevésbé sem helyettesíti a BPD vagy a PPPD rendelkezéseit.  

Veszélyességi 
osztályozás 

Veszélyesség 
közlése 

Osztályozást követő 
lépések 

 

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a hatóanyagait és a biocid termékeit vagy a 

növényvédő szereit (keverékek) a CLP szerint kell osztályoznia és címkéznie. A BPD 

vagy a PPPD által előírt valamennyi további információt a CLP-rendelet szerinti 

kiegészítő címkézési információnak kell tekinteni (a CLP 25. cikke) (lásd a jelen 

útmutató 14. fejezetét).   

Kapcsolódó REACH 
és EU 
jogszabályok 

23.  Kapcsolódó 
jogszabályok – 
áttekintés 

 
24.  Biocid 
termékek és 
növényvédő szerek 

Azok az anyagok, amelyek a PPPD vagy a BPD értelmében hatóanyagok általában a 

harmonizált osztályozás és címkézés tárgyai (lásd a jelen kiadvány 8. és 22. 

fejezetét), vagyis minden veszélyességi osztályozás és címkézési elem 

harmonizációjára sor kerül. Ez eltérést jelent más anyagokhoz képest, amelyek 

esetében az osztályozás és a címkézési elemek harmonizálása általában csak a 

CMR-ekre és a légzőszervi szenzibilizálókra történik majd meg, míg más 

osztályozásokra és a vonatkozó címkézési elemek harmonizálására csak eseti alapon 

kerül sor, ha igazolják ennek közösségi szintű szükségességét (a CLP 36. cikkének 

(2) bekezdése). A harmonizált osztályozásra vonatkozó javaslatokkal kapcsolatban, 

kérjük, vegye figyelembe, hogy a növényvédő szerekben és a biocid termékekben 

használt hatóanyagokra vonatkozóan csak a tagállamok illetékes hatóságai 

nyújthatnak be javaslatokat, cégek nem. 

25.  Osztályozás 
alapú 
kötelezettségek a 
REACH-ben 

26.  
Anyaginformációs 
cserefórumok (SIEF-
ek) 

27.  A CLP-re is 
vonatkozó, REACH 
iránymutatásokat 
tartalmazó 
dokumentumok 

 

 

Amennyiben meg kívánja változtatni biocid terméke vagy növényvédő szere 

összetételét, az adott termék regisztrációjának vagy engedélyezésének módosítását 

azon tagállam illetékes hatóságától kell kérnie, ahol forgalomba hozza azt. 

Kérelmében meg kell említenie, hogy az összetétel változása miatt felül kellett 

vizsgálnia a terméke osztályozását, ha ez fennállt. 
 

Amennyiben olyan információ válik hozzáférhetővé, ami a CLP alá tartozó anyaga 

vagy keveréke osztályozásának és címkézésének aktualizálását eredményezi, meg 

kell ezt tennie a CLP rendelkezései szerint (a CLP 30. cikke) (lásd a jelen útmutató 

19. fejezetét). Ha azonban az anyaga vagy terméke (keveréke) a PPPD vagy a BPD 

hatálya alá esik és engedélyezési vagy regisztrációs döntés tárgya ezen irányelvek 
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valamelyike szerint, akkor ezen irányelvek előírásai szintén alkalmazandók (a CLP 15. 

cikkének (5) bekezdése és 30. cikkének (3) bekezdése).  
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25.  Osztályozás alapú kötelezettségek a REACH-ben 
 
Az anyagok osztályozása által keletkeztetett REACH szerinti 
kötelezettségek 

Kiindulás A REACH szerinti kötelezettségeit általában az Ön által gyártott vagy importált anyag 

mennyisége keletkezteti. Bizonyos kötelezettségek függhetnek az összes (vagy 

egyes) anyag és keverék osztályozásától is, különösen:  
Veszélyességi 
osztályozás 

 
Veszélyesség 
közlése 

• amennyiben egy, a DSD-vel összhangban az 1. vagy 2. kategóriába tartozó CMR 

anyagként besorolt bevezetett anyagot legalább évi egy tonna mennyiségben, 

vagy a DSD-vel összhangban R50/53-ként besorolt bevezetett anyagot legalább 

évi száz tonna mennyiségben gyárt, vagy hoz be, legkésőbb 2010. november 30-

ig regisztrálnia kell ezt az anyagot (a REACH 23. cikke); 

Osztályozást 
követő lépések 

Kapcsolódó 
REACH és EU 
jogszabályok 

• amennyiben egy anyagot legalább évi tíz tonna mennyiségben gyárt vagy hoz be, 

a kémiai biztonsági jelentés készítése céljából köteles értékelni az expozíciót és 

jellemezni az azzal összefüggő kockázatot abban az esetben, ha az anyag 

megfelel a besorolás kritériumainak (a REACH 14. cikke); 

23.  Kapcsolódó 
jogszabályok – 
áttekintés 

24.  Biocid termékek 
és növényvédő 
szerek 

• biztonsági adatlapot kell készítenie abban az esetben, ha az anyaga vagy 

keveréke megfelel a besorolás kritériumainak (a REACH 31. cikke);  

• biztosítani kell a REACH VII. melléklete (és ahol vonatkozik, a CLP V. címe) 

szerinti összes információt, amennyiben évi egy és tíz tonna közötti 

mennyiségben olyan bevezetett anyagot gyárt vagy hoz be, amit a DSD-vel 

összhangban valószínűleg az 1. vagy 2. kategóriába tartozó CMR anyagként, 

vagy (2010. december 1-től) a CLP-vel összhangban az 1A. vagy 1B. kategóriába 

tartozóként sorolnak be, vagy ami széles körben elterjedt felhasználású, és amit 

az emberi egészségre vagy környezeti hatásokra vonatkozóan a DSD vagy (2010. 

december 1-től) a CLP szerint valószínűleg besorolnak. 

25.  Osztályozás 
alapú 
kötelezettségek a 
REACH-ben 

26.  
Anyaginformációs 
cserefórumok (SIEF-
ek) 

27.  A CLP-re is 
vonatkozó, REACH 
iránymutatásokat 
tartalmazó 
dokumentumok  

Amennyiben egy, a DSD-vel összhangban az 1. vagy 2. kategóriába tartozó vagy 

(2010. december 1-től) a CLP-vel összhangban az 1A. vagy 1B. kategóriába tartozó 

CMR anyagot használ fel, ez a felhasználás – függetlenül az előállítási mennyiségtől –  

engedélyezés tárgya lesz, amennyiben ezt az anyagot „különös aggodalomra okot 

adó anyagként” (SVHC) azonosították, szerepel a jelölt anyagok jegyzékén, a REACH 

XIV. melléklete tartalmazza és tovább rangsorolja (a REACH 57. és azt követő cikkei); 

 

A CMR anyagokra vonatkozó, a REACH XVII. mellékletének 28., 29. és 30. pontjában 

felsorolt valamennyi korlátozás továbbra is érvényes. Kérjük, vegye figyelembe, hogy 

a REACH XVII. mellékletének 28., 29. és 30. pontjában szereplő, a DSD-re és a DPD-

re történő bizonyos hivatkozásokat a CLP 57. és 59. cikke CLP-re való hivatkozásokra 

módosította. 
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26.  Anyaginformációs cserefórumok (SIEF-ek) 
 
Mi az a SIEF? 
A REACH 29. cikke szerint a SIEF jelentése „anyaginformációs cserefórum”. A 

REACH SIEF-ek létrehozását írja elő az ipar számára az adatok megosztása 

érdekében az előzetesen regisztrált bevezetett anyagok vagy az előzetes regisztráció 

nélküli, bevezetett anyagok gyártói és importőrei, a növényvédő szerekben vagy 

biocid termékekben használt anyagokra vonatkozó információk birtokosai, valamint 

a továbbfelhasználók és adatbirtokosok között, vagyis azon többi érdekelt fél 

között, akiknek meg kell osztaniuk – és hajlandóak megosztani – a vonatkozó 

információkat a potenciális regisztrálókkal. Ily módon a SIEF elsősorban fórumot jelent 

egy adott anyagra vonatkozó adatok és más információk megosztásához. 

Kiindulás 

Veszélyességi 
osztályozás 

Veszélyesség 
közlése 

Osztályozást 
követő lépések 

Kapcsolódó 
REACH és EU 
jogszabályok 

 

Minden egyes előzetesen regisztrált, azonos kémiai azonosítójú anyag számára SIEF-

et kell létrehozni. Ennek egyik legfontosabb célja megállapodást elérni valamely 
anyag osztályba sorolásáról és címkézéséről, amennyiben véleménykülönbség áll 

fenn a potenciális regisztrálók között.  

23.  Kapcsolódó 
jogszabályok - 
áttekintés 

24.  Biocid termékek 
és növényvédő 
szerek 

 

A SIEF-ek céljáról és működéséről további információ található az Ügynökség 

honlapján, a http://echa.europa.eu/pre-registration/SIEF_en.asp cím alatt. 25.  Osztályozás 
alapú 
kötelezettségek a 
REACH-ben 

 

A SIEF-ekre és más adatmegosztási kérdésekre vonatkozó részletesebb 

információért és útmutatásért tekintse át az „Útmutató az adatok megosztáshoz” című 

kiadványt is, amit az Ügynökség állított össze és ingyenesen letölthető a következő 

címről: http://guidance.echa.europa.eu/guidance_hu.htm 

26.  
Anyaginformációs 
cserefórumok 
(SIEF-ek) 

27.  A CLP-re is 
vonatkozó, REACH 
iránymutatásokat 
tartalmazó 
dokumentumok 

 

 

Miért tárgyalja a SIEF-eket a CLP útmutató?   
 Előfordulhat, hogy egy szállító egy másik szállítótól eltérően sorolja be ugyanazt az 

anyagot, például, ha eltérő vizsgálati adatokat használt. A CLP előírja, hogy a 

bejelentőknek (CLP) és a regisztrálóknak (REACH) törekedniük kell arra, hogy 

megállapodjanak egy, a jegyzékbe felveendő egyeztetett besorolási tételben, azaz 

egyeztetett osztályba sorolásban és címkézésben (a CLP 41. cikke), amennyiben 

ugyanarra az anyagra több besorolási tétel vonatkozik az osztályozási és címkézési 

jegyzékben. Minthogy a SIEF-eken keresztül már sok regisztráló és bejelentő áll majd 

kapcsolatban, ez elő fogja segíteni a besorolási tételekben történő megállapodást. 

Mindazonáltal, ugyanazon anyag eltérő szennyezési profiljai lehetetlenné tehetik az 

osztályba sorolásról és címkézésről való megállapodást, így egyazon anyagnak több 

bejegyzési tétele is lehet a jegyzékben, eltérő osztályba sorolással és címkézéssel. 
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Köteles-e csatlakozni valamely SIEF-hez? 

Nem, ha Ön az anyag továbbfelhasználója, vagy ha nem végzett REACH szerinti 

előzetes regisztrációt anyagára (anyagaira) – akár azért, mert évente 1 tonnánál 

kisebb mennyiségben gyártja vagy hozza be az anyagot, vagy azért, mert nem 

bevezetett anyaga van –, akkor nem kell valamely SIEF tagjává válnia (a REACH 28. 

és 29. cikke). Továbbra is törekednie kell azonban arra, hogy egyeztetett osztályba 

sorolási és címkézési tételhez jusson az anyagát illetően. Ezért ajánlatos lehet 

értekeznie az anyagának (anyagainak) megfelelő SIEF-fel. Az ECHA honlapján 

megfelelő időben további információk lesznek elérhetők arról, hogy hogyan lépjen 

kapcsolatba az anyagának (anyagainak) megfelelő SIEF-fel. 

 

 

Csatlakozhat-e valamely SIEF-hez? 

Ha előzetesen regisztrálta vagy regisztrálta anyagát (anyagait) a REACH szerint, 
akkor a jogszabály előírja az Ön számára, hogy tagja legyen az anyagára 

(anyagainak) vonatkozó SIEF-(ek)nek. 
 

Ha nem végzett REACH szerinti előzetes regisztrációt vagy regisztrációt 
anyagára (anyagaira), akkor is csatlakozhat SIEF-(ek)hez, ha Ön „adatbirtokos”. 

Adatbirtokos az a személy (ideértve a továbbfelhasználókat és a harmadik feleket), 

aki/amely valamely bevezetett anyagra vonatkozó információval / adattal rendelkezik, 

és azt hajlandó megosztani. Ez az adatbirtokos a REACH-IT-en keresztül 

azonosíthatja magát és kérelmet nyújthat be az ECHA-hoz aziránt, hogy tagja legyen 

a SIEF-nek ezen anyagra nézve, olyan mértékig, hogy információkat szolgáltat a többi 

SIEF-tagnak. Ezt úgy teheti meg, hogy – a REACH-IT-en keresztül – benyújtja az 

Ügynökség részére az alábbiakban felsorolt információk egy részét vagy egészét, 

vagy bármely más, az anyagára (anyagaira) vonatkozó információt, kifejezve azon 

kérését, hogy a SIEF(ek) tagja legyen ezen anyag(ok)ra vonatkozóan (a REACH 28. 

cikke):  

 

„a) anyaga nevét a VI. melléklet 2. szakaszában meghatározottaknak megfelelően, 

beleértve annak EINECS- és CAS-számát is, vagy amennyiben az nem áll 

rendelkezésre, bármilyen más azonosító kódját; 

b) szervezete nevét és címét és a kapcsolattartó személy nevét és – adott esetben – 

a 4. cikknek megfelelően a szervezetét képviselő személy nevét és címét, a VI. 

melléklet 1. szakaszában meghatározottaknak megfelelően; 

c) a regisztrálás tervezett határidejét és mennyiségi tartományát; és 
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d) az anyag(ok) nevét a VI. melléklet 2. szakaszában meghatározottaknak 

megfelelően, beleértve azok EINECS- és CAS-számát is, vagy amennyiben azok nem 

állnak rendelkezésre, bármilyen más azonosító kódokat.” 

 

Meg kell jegyezni, hogy a REACH nem rendelkezik az adatbirtokost illetően úgy, hogy 

aktív szerepe lenne az osztályozási és a címkézési javaslatokról szóló döntésben. Az 

adatbirtokos így csak adatokat tud szolgáltatni a SIEF többi, aktív tagjának (a 

potenciális regisztrálóknak), és kérheti a szolgáltatott adatok költségeinek 

megosztását. 
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27.  A CLP-re is vonatkozó, REACH iránymutatásokat tartalmazó 
dokumentumok 
 
A CLP-re is vonatkozó, REACH iránymutatásokat tartalmazó 
dokumentumok Kiindulás 

A fizikai, egészségi és környezeti veszélyértékelések fontos részei a REACH 

regisztrációs folyamatnak, és további hasznos információkat találhat a különböző 

útmutató dokumentumokban, amelyek segítik Önt anyaga vagy keveréke 

veszélyeinek megértésében és értékelésében. Az Ügynökség egy sor, a REACH-re 

vonatkozó útmutató dokumentumot adott ki, amelyek elérhetők és letölthetők az 

Ügynökség honlapjáról (http://guidance.echa.europa.eu/guidance_hu.htm). Itt azokat 

az iránymutatásokat tartalmazó dokumentumokat mutatjuk be, amelyek a CLP 

szempontjából különös relevanciával bírnak. 

Veszélyességi 
osztályozás 

Veszélyesség 
közlése 

Osztályozást 
követő lépések 

Kapcsolódó 
REACH és EU 
jogszabályok  

23.  Kapcsolódó 
jogszabályok - 
áttekintés 

 

Útmutató a regisztráláshoz 

Ez az útmutató dokumentum tisztázza a „gyártó” és az „importőr” szerepeit. 
24.  Biocid termékek 
és növényvédő 
szerek 

 

 
25.  Osztályozás 
alapú 
kötelezettségek a 
REACH-ben 

Útmutató a továbbfelhasználók számára 

Ez az útmutató dokumentum tisztázza a „továbbfelhasználó” és a „forgalmazó” 

szerepeit. 
26.  
Anyaginformációs 
cserefórumok (SIEF-
ek) 

 

 

27.  A CLP-re is 
vonatkozó, REACH 
iránymutatásokat 
tartalmazó 
dokumentumok 

Útmutató az árucikkekben jelenlevő anyagokra vonatkozó 
követelményekről 
Ez az útmutató dokumentum tisztázza az „árucikkek előállítójának (importőrének)” 
szerepét.  
 
 
Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági 
értékeléshez 
Ez az útmutató dokumentum tanácsot ad arra vonatkozóan, hogy miként végezzen el 

bizonyos lépéseket, amelyek közösek a REACH szerinti veszélyértékelés és az 

osztályozás esetén elvégzendőkkel, vagyis hol talál rendelkezésre álló információkat, 

hogyan értékelje az összegyűjtött adatokat vagy hogyan használja a nem vizsgálati 

információkat. Ennek megértése és használata szakértői tudást igényelhet. A 

dokumentum hét részből áll (A-G.). A B. részben a veszélyértékelésről szóló átfogó 

útmutatás szerepel. Ez kiterjed az anyag lényegi tulajdonságaival kapcsolatos, a 

REACH-rendeletben megfogalmazott követelményekre, ideértve az adatgyűjtést, a 
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nem vizsgálati megközelítéseket, valamint az úgynevezett integrált vizsgálati 

stratégáikat is az egyes veszélyekre vonatkozó releváns információk keletkeztetésére. 

 

Az osztályozás és a címkézés szempontjából fontos fejezetek a következők: 

 

• R.3. fejezet - Útmutató a rendelkezésre álló információk összegyűjtéséről; 

• R.4. fejezet - Az információk értékelése; 

• R.6. fejezet - Részletes útmutatás a nem vizsgálati megközelítésekről;  

• R.7. fejezet – Tájékoztatás az osztályozást és címkézést lehetővé tévő megfelelő 

információk származtatásának módjára vonatkozóan (veszélyspecifikus 

iránymutatás); és 

• D.9. fejezet - az expozíciós forgatókönyveknek a kémiai biztonsági jelentések és 

a kiegészített biztonsági adatlapok összefüggésében való felhasználásához 

szolgál kapocsként.  

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezeket a dokumentumokat a CLP elfogadását 

követően nem aktualizálták. Így lehetséges, hogy az általuk nyújtott iránymutatás, 

beleértve az osztályozásra és címkézésre való alkalmasságot is, nem áll teljes 

összhangban a CLP kritériumokkal. 

 

 

Útmutató az adatok megosztásához 
Ez az útmutató részletes tájékoztatást és útmutatást nyújt a SIEF-ekről és más 

adatmegosztási kérdésekről, például a továbbfelhasználók kötelezettségeiről 

amennyiben adatbirtokosok is (lásd a jelen útmutató 26. fejezetét). 

 
 
Kidolgozás alatt: Útmutató a harmonizált osztályozásra vonatkozó javaslatok 
elkészítéséhez és benyújtásához 
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1. melléklet: Példák az ENSZ GHS próbakísérletekből 
 
Bevezetés 
Az itt bemutatott példákat úgy tervezték, hogy megmutassák az értékelés jellegzetes 

sorrendjét, ahogy azt a CLP 9. cikke kijelöli. Az ENSZ GHS próbakísérletekben 

megadott példákon alapulnak (lásd az ENSZ ST/SG/AC.10/C.4/2008/23 kiadványát). 

Az első példát szemléltetési célból leegyszerűsítettük. 

A1.  Példák az 
ENSZ GHS 
próbakísérletekből 

A2.  Szójegyzék 
 

A3.  Kiegészítő 
információforrások A CLP számos aspektusának részletes ábrázolását nyújtó, további példák találhatók a 

2. modul 3. és 4. részében 
A4.  Az ENSZ GHS 
és a CLP  

  
A1.1  Példa a keverékek osztályozási kritériumainak alkalmazására: 
Veszélyesség: akut toxicitás, szájon át 
A következő példa egy keverék osztályozását szemlélteti akut toxicitás, szájon át 

veszélyességre, a CLP 9. cikkében és a CLP I. mellékletének 3.1 szakaszában előírt 

értékelési lépések figyelembevételével. Ebben a példában a vizsgálati adatokat 

valamennyi összetevőre megadjuk; a 2. összetevőre csak nagyságrendi adatok állnak 

rendelkezésre, amelyek beleesnek a CLP I. mellékletének 3.1.2 táblázata szerinti 

becsült akut toxicitási tartományok egyikébe. Az összetevőkre vonatkozó információk 

az A1.1 táblázatban láthatók. 

 

A1.1 táblázat: Információk az összetevőkről 

Összetevő Tömeg % Vizsgálati eredmények 

1. összetevő 16 LD50: 1,600 mg/kg 

2. összetevő 4 Becsült akut toxicitási tartomány: 300 < LD50 < 1 200 

3. összetevő 80 LD50:  1,050 mg/kg 

 

 
A keverék osztályozásának származtatása: 
 
1. Az anyag kritériumainak alkalmazásával történő osztályozásra nincs lehetőség, 

mivel nincsenek akut toxicitási adatok a keverékről mint egészről (lásd a CLP 9. 

cikkének (1), (2) és (3) bekezdését, valamint a CLP I. mellékletének 3.1.3.4 

szakaszát) 
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2. Az interpolációs elvek alkalmazásával történő osztályozásra nincs lehetőség, 

mivel nincsenek adatok hasonló keverékről (lásd a CLP 9. cikkének (4) 

bekezdését, valamint a CLP I. mellékletének 3.1.3.5.1 szakaszát); és  

3. Az összetevők adatai alapján történő osztályozás megfontolható, összhangban a 

CLP 9. cikkének (4) bekezdésével és az I. melléklet 3.1.3.6 szakaszával; 

• a „releváns összetevők” elv alkalmazása a 3.1.3.3 szakasz a) pontjában azt 

jelenti, hogy valamennyi összetevőt figyelembe vesszük, amikor a 3.1.3.6 

szakasz kritériumait alkalmazzuk; 

• minden összetevőre vannak adatok, így a 3.1.3.6.1 szakasz kritériumai 

alkalmazandók; és 

• az 1., 2. és 3. összetevők mindegyikét belevesszük az ATE(keverék) 

számításba, mivel mindegyik adatai beletartoznak a CLP akut toxicitási 

kategóriába.   

 
 

A 3.1.3.6.1 szakaszban található egyenletet11 alkalmazzuk: 
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Eredmény: ATEkeverék = 1,006 mg/kg. Ez azt jelenti, hogy az összetevők 
adatai alapján a keveréket az akut, szájon át fellépő toxicitás veszélyességi 
osztályon belül a 4-es kategóriába kell sorolni. 

 
 
A1.2 Példa a keverékek osztályozási kritériumainak alkalmazására: 
Veszélyesség: Bőrmarás / irritáció 
A következő példa egy keverék osztályozását szemlélteti bőrmarás / irritáció 

veszélyességre. Ebben a példában szakértői megítélést alkalmazunk arra a 

következtetésre jutva, hogy az egyes összetevők veszélyeinek összeadhatósága nem 

használható (a CLP I. mellékletének 3.2.3.3.4 és 3.3.3.3.4 szakasza). Az 

összetevőkre vonatkozó információk az A1.2 táblázatban láthatók.  

                                                 
11 A fenti képletben szereplő 500-as számérték a CLP I. mellékletének 3.2 táblázatából származik (az 
úgynevezett átváltással kapott becsült akut toxicitási érték). 
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A1.2 táblázat: Információk az összetevőkről és a keverékről 

Összetevő Tömeg % Osztályba sorolás Információk az 
összetevőről 

1. összetevő 4 1. bőr kategória pH = 1,8 

2. összetevő 5 2. bőr kategória - 

3. összetevő 5 3. bőr kategória - 

4. összetevő 86 
- Nincs rendelkezésre álló 

adat 

Információ a keverékről: a keverék pH = 4,0 

 

 
A keverék osztályozásának származtatása: 
 

1. Az anyag kritériumainak alkalmazásával történő osztályozásra nincs lehetőség, 

mivel nincsenek vizsgálati adatok (a pH-n kívül) a keverékről; lásd a CLP 9. 

cikkének (1) és (2) bekezdését, valamint a CLP I. mellékletének 3.2.3.1.1 

szakaszát:  

• a keverék 4,0 összesített pH-értéke nem eredményezi az 1. kategóriába 

sorolást, mivel nem tartozik a pH ≤ 2 vagy pH ≥ 11,5 kritériumok alá, lásd a 

CLP I. mellékletének 3.2.3.1.2 szakaszát; 

2. Az interpolációs elvek alapján történő osztályozásra nincs lehetőség, mivel 

nincsenek adatok hasonló keverékről, lásd a CLP 9. cikkének (4) bekezdését, 

valamint a CLP I. mellékletének 3.2.3.2.1 szakaszát;  

3. Az összetevők adatai alapján történő osztályozás megfontolható, lásd a CLP 9. 

cikkének (4) bekezdését és I. mellékletének 3.2.3.3 szakaszát; és 

4. Az 1. összetevő a pH = 1,8 értékkel az az összetevő, amire az összeadhatóság 

valószínűleg nem alkalmazható, ahogyan azt a 3.2.3.3.4.1 szakasz leírja, és a 

3.2.4 táblázat összefoglalja. Szakértői megítélésre lesz szükség annak 

eldöntéséhez, hogy alkalmazható-e az összeadhatóság, vagy sem; ennek az 

összetevők ismeretén kell alapulnia. 

A példában szereplő korlátozott információ ismeretében a keverék osztályozását 

végző a nem-összeadhatóságot választotta konzervatív megközelítésként – az 1. 

összetevő hatásmódjára vonatkozó információ híján a keverék még maró hatású 

is lehet függetlenül az összesített pH-tól. Így tehát a 3.2.3.3.4.3 szakaszban leírt 

kritériumokat alkalmazták (azaz „Az olyan keverékeket, amelyek maró vagy irritáló 
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összetevőket tartalmaznak, és amelyek a 3.2.3 táblázatban bemutatott additivitási 

elv alapján nem sorolhatók be az ezt a megközelítést használhatatlanná tevő 

kémiai jellemzők miatt, az 1A., 1B. vagy 1C. bőr kategóriába kell besorolni, ha 

legalább 1 % maró összetevőt tartalmaznak, illetve a 2. bőr kategóriába, ha 

legalább 3 %-ot tartalmaznak valamely irritáló összetevőből”). 

 
Eredmény: Erre a keverékre az osztályozást 1. bőr kategóriaként állapították 
meg, mivel az 1. összetevő (1. bőr kategória) a keverékben 1%-nál 
magasabb koncentrációban van jelen. 
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2. melléklet: Szójegyzék 

 
A jelen útmutató dokumentumban használt kifejezések 
ADN: az Európai Gazdasági Bizottság Belső Szállítási Bizottsága 223. számú 

határozatának mellékletében foglalt, többször módosított, a veszélyes áruk 

nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás; 
A1.  Példák 

A2.  Szójegyzék 

A3.  Kiegészítő 
információforrások 

ADR: a 94/55/EK keretirányelvben meghatározott, többször módosított, a veszélyes 

áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás; 
A4.  Az ENSZ GHS 
és a CLP Aeroszolok: aeroszoladagoló, fémből, üvegből vagy műanyagból készült, nem 

újratölthető edény, amely sűrített, cseppfolyósított vagy nyomás alatt oldott gázt 

tartalmaz folyadékkal, pasztával, porral együtt vagy önmagában, és amely olyan 

adagolószerkezettel rendelkezik, amelyen keresztül az edény tartalma gázban 

szuszpendált szilárd vagy folyékony részecskék, hab, paszta vagy por formájában, 

illetve gáz vagy folyékony halmazállapotban a szabadba juttatható; 

 

Ötvözet: olyan makroszkopikus méretekben homogén fém anyag, amely két vagy 

több olyan módon kombinált alkotóelemből áll, amely nem teszi lehetővé azok 

mechanikus eszközökkel való szétválasztását; a CLP-rendelet alkalmazásában az 

ötvözetek keverékeknek minősülnek; 

Árucikk: olyan tárgy, amely az előállítás során a funkcióját a kémiai összetételnél 

nagyobb mértékben meghatározó különleges formát, felületet vagy alakot kap; 

Aspiráció: (belélegzés) folyékony vagy szilárd vegyi anyagnak vagy keveréknek 

közvetlenül a száj- vagy az orrüregen keresztül, vagy közvetett módon hányás révén a 

légcsőbe vagy az alsó légutakba való jutása; 

Rákkeltő: (karcinogén) olyan anyag vagy anyagok keveréke, amely rákot okoz vagy a 

rák előfordulásának gyakoriságát növeli; 

CLP vagy CLP-rendelet: az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és 

csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet; 

CMR: olyan anyag vagy keverék, amely rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító 

hatással bír; 

Fémekre korrozív hatású: egy anyag vagy egy keverék kémiai reakciója révén 

fémeket lényegesen roncsoló vagy akár meg is semmisítő hatása; 

Forgalmazó: a Közösségen belül letelepedett természetes vagy jogi személy – 

beleértve a kiskereskedőt is –, aki az önmagában vagy keverékben előforduló anyagot 

kizárólag harmadik felek számára tárolja és hozza forgalomba; 
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Továbbfelhasználó: az a gyártótól vagy importőrtől különböző, a Közösségben 

letelepedett természetes vagy jogi személy, aki ipari vagy foglalkozásszerű 

tevékenységei során az anyagot önmagában vagy keverékben felhasználja. A 

forgalmazó és a fogyasztó nem továbbfelhasználó. A REACH-rendelet 2. cikke (7) 

bekezdésének c) pontja alapján mentesített újraimportáló továbbfelhasználónak 

minősül; 

DPD: a veszélyes készítményekről szóló 1999/45/EK irányelv; 

DSD: a veszélyes anyagokról szóló 67/548/EGK irányelv; 

EINECS: Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke; 

Robbanóképes árucikk: egy vagy több robbanóképes anyagot tartalmazó árucikk; 

Robbanóképes anyag: olyan szilárd vagy folyékony anyag (vagy anyagok keveréke), 

amely önmagában is képes kémiai reakció révén gázt fejleszteni olyan hőmérsékleten 

és nyomáson, továbbá olyan sebességgel, hogy környezetében ezzel kárt okoz. A 

pirotechnikai anyagok akkor is ide tartoznak, ha nem fejlesztenek gázt; 

Szemirritáció: a vizsgált anyagnak a szem külső felületére való hatását követő 

elváltozások megjelenése, amelyek a hatást követő 21 napon belül teljesen 

reverzibilisek; 

Tűzveszélyes gáz: olyan gáz, amely levegőn 20 °C hőmérsékleten és 101,3 kPa 

normál nyomáson tűzveszélyes tartománnyal rendelkezik; 

Tűzveszélyes folyadék: olyan folyadék, amelynek lobbanáspontja legfeljebb 60°C.  
Lobbanáspont: az a (101,3 kPa normál nyomásra számított) legalacsonyabb 

hőmérséklet, amelyen előírt kísérleti körülmények között a folyadék annyi gőzt fejleszt, 

hogy gyújtóforrással érintkezve azonnal lángra lobban;  

Tűzveszélyes szilárd anyag: olyan szilárd anyag, amely könnyen ég, vagy súrlódás 

révén tüzet okozhat vagy elősegítheti azt; 

Gáz: olyan anyag, amely (i) 50 °C hőmérsékleten 300 kPa-nál nagyobb gőznyomással 

rendelkezik; vagy (ii) 20 °C hőmérsékleten 101,3 kPa normál nyomás mellett teljesen 

gáz halmazállapotú; 

GHS: a „Vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének egyetemes harmonizált 

rendszere”, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) keretében dolgoztak 

ki; 

Veszélyességi kategória: a kritériumoknak az egyes veszélyességi osztályokon 

belüli felosztása a veszély súlyosságának megadása céljából; 
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Veszélyességi osztály: a fizikai, egészségi vagy környezeti veszély jellege; 

Veszélyt jelző piktogram: (olykor „piktogramként” is szerepel jelen kiadványban) 

grafikai kompozíció, amely magában foglal egy szimbólumot és egyéb grafikai 

elemeket, mint például egy olyan határszegélyt, háttérmintázatot vagy színt, amelyet 

az adott veszélyességi információ közlésére szánnak; 

Figyelmeztető mondat: egy adott veszélyességi osztályhoz és kategóriához rendelt 

mondat, amely leírja a veszélyes anyag vagy keverék jelentette veszély természetét, 

beleértve adott esetben a veszély mértékét is; 

Veszélyes: a CLP-rendelet I. mellékletének 2-5. részében megállapított fizikai, 

egészségi vagy környezeti veszélyekre vonatkozó kritériumoknak megfelelő; 

IMDG-kódex: a veszélyes áruk tengeri szállítására vonatkozó, „Veszélyes áruk 

tengeri szállításának nemzetközi szabályzata”; 

Behozatal: a Közösség vámterületére történő fizikai behozatal; 

Importőr: az a Közösségben letelepedett természetes vagy jogi személy, aki a 

behozatalért felel; 

Intermedier: a kémiai feldolgozás céljából gyártott és annak során felhasznált, vagy 

másik anyaggá való átalakítás céljából felhasznált anyag; 

INCHEM: internet alapú eszköz a Nemzetközi Vegyi Biztonsági Program és a Kanadai 

Munkaegészségügyi Központ által előállított, kémiai biztonsággal kapcsolatos 

információk elérésére; 

IUCLID: egységes nemzetközi kémiai információs adatbázis; 

Címke: írott, nyomtatott vagy grafikai információs elemek cél szektor(ok)nak 

megfelelően kiválasztott csoportja egy veszélyes anyagra vagy keverékre 

vonatkozóan, amit felragasztanak, rányomtatnak vagy ráerősítenek a veszélyes anyag 

vagy keverék közvetlen tartályára, vagy a veszélyes anyag vagy keverék külső 

csomagolására (ez a meghatározás követi az ENSZ GHS 1.2 fejezetét); 

Címkeelem: olyan információ típus, amit egy címkén való használatra harmonizáltak, 

pl. veszélyt jelző piktogram, figyelmeztetés; 

Folyadék: olyan anyag vagy keverék, amely 50 °C hőmérsékleten legfeljebb 300 kPa 

(3 bar) gőznyomással rendelkezik; amely 20 °C hőmérsékleten, 101,3 kPa normál 

nyomás mellett nem teljesen gáz halmazállapotú; és amelynek olvadáspontja vagy 

kezdeti olvadáspontja 101,3 kPa normál nyomás mellett legfeljebb 20 °C. Azon 

viszkózus anyagot vagy keveréket, amelyre nem határozható meg fajlagos olvadási 
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pont, alá kell vetni az ASTM D 4359-90 vizsgálati módszernek vagy a veszélyes áruk 

nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás (ADR) A. melléklete 2.3.4 

pontjában leírt folyékonyság meghatározási vizsgálatnak (penetrométer eljárás); 

M-tényező: szorzótényező. A vízi környezetre a „vízi, akut 1” vagy „vízi, krónikus 1” 

kategóriában veszélyesként osztályozott anyagkoncentrációra alkalmazzák, és a 

szummációs módszer segítségével egy olyan keverék osztályozásának a 

meghatározására használják, amelyben az anyag jelen van; 

Gyártó: a Közösségben letelepedett természetes vagy jogi személy, aki a 

Közösségben anyagot gyárt; 

Gyártás: anyagok előállítása vagy kitermelése természetes állapotban; 

Keverék: kettő vagy több anyagot tartalmazó keverék vagy oldat. (Figyelem: a 

„keverék” (CLP) és a „készítmény” (REACH) azonos jelentéssel bírnak). Ugyanakkor 

az ENSZ GHS 1.2 fejezete tartalmazza az „amelyben ezek nem lépnek reakcióba” 

kitételt az egyébként azonos fogalommeghatározás végén.  

Monomer: olyan anyag, amely képes kovalens kötést alkotni további hasonló vagy 

különböző molekulasorokkal a meghatározott folyamatban használt, adott 

polimerképző-reakció feltételei szerint; 

Mutagén: olyan szer, amely a sejtek és/vagy szervezetek populációiban növeli a 

mutációk gyakoriságát; 

Mutáció: egy sejtben a genetikai állomány mennyiségének vagy szerkezetének 

maradandó változása; 

Bejelentő: az Ügynökség részére a bejelentést elvégző gyártó vagy importőr, vagy 

gyártók vagy importőrök csoportja; 

Szerves peroxid: olyan folyékony vagy szilárd szerves anyag, amely a két 

vegyértékű -O-O- csoportot tartalmazza, és a hidrogén-peroxid olyan származékának 

tekinthető, amelyben az egyik vagy mindkét hidrogénatomot szerves gyökök 

helyettesítik. A szerves peroxidok közé tartoznak a szerves peroxid-készítmények 

(keverékek); 

Oxidáló gáz: minden olyan gáz, amely – általában oxigén biztosítása révén – a 

levegőnél nagyobb mértékben okozza vagy segíti elő más anyag égését; 

Oxidáló folyadék: olyan folyadék, amely, bár önmagában nem feltétlenül éghető, 

rendszerint oxigén biztosítása révén más anyagok égését okozhatja, illetve más 

anyagok égését elősegítheti; 
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Oxidáló szilárd anyag: olyan szilárd anyag, amely, bár önmagában nem feltétlenül 

éghető, rendszerint oxigén biztosítása révén más anyagok égését okozhatja vagy 

elősegítheti; 

Bevezetett anyag: olyan anyag, amely az alábbi kritériumok legalább egyikének 

megfelel: 

a) szerepel a Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzékében (EINECS), 

b) az anyagot a REACH-rendelet hatálybalépését megelőző 15 év alatt legalább 

egyszer a Közösségben vagy az Európai Unióhoz 1995. január 1-jén, 2004. május 1-

jén vagy 2007. január 1-jén csatlakozott országokban gyártották, de a gyártó vagy az 

importőr nem hozta forgalomba, feltéve, hogy a gyártó vagy az importőr rendelkezik 

az ezt igazoló okmányokkal, és  

c) az anyagot a Közösségben vagy az Európai Unióhoz 1995. január 1-jén, 2004. 

május 1-jén vagy 2007. január 1-jén csatlakozott országokban a gyártó vagy az 

importőr 1981. szeptember 18-tól 1993. október 31-ig bezárólag bármikor forgalomba 

hozta, és a REACH-rendelet hatályba lépése előtt azt úgy tekintették, mint a 

67/548/EGK irányelv – 79/831/EGK irányelvvel módosított – 8. cikke (1) 

bekezdésének első franciabekezdésével összhangban bejelentett anyagot, de nem 

felel meg a REACH-rendeletben a polimerekre vonatkozóan megállapított 

fogalommeghatározásnak, feltéve, hogy a gyártó vagy az importőr rendelkezik az 

ezt igazoló okmányokkal; 

Forgalomba hozatal: harmadik fél számára fizetés ellenében vagy ingyenesen 

történő szállítás vagy rendelkezésre bocsátás. A behozatal forgalomba hozatalnak 

minősül; 

Polimer: monomer egységek egy vagy több típusának sorozatával jellemzett 

molekulákból álló anyag. Az ilyen molekulákat széles molekulasúly-tartományban kell 

elosztani, amelyben a molekulasúly különbségét elsősorban a monomer egységek 

számának különbsége okozza. A polimer a következőkből áll: 

a) legalább három monomer egységet tartalmazó molekulák egyszerű súlytöbbsége, 

amelyek legalább egy másik monomer egységhez vagy egyéb reagenshez kovalens 

kötéssel kapcsolódnak, és 

b) az azonos molekulasúlyú molekulák kevesebb, mint egyszerű súlytöbbsége. Ezen 

fogalommeghatározás összefüggésében a „monomer egység” a polimerben található 

monomer anyag kötött formáját jelenti; 

Óvintézkedésre vonatkozó mondat: egy veszélyes anyag vagy keverék 

használatából vagy ártalmatlanításából eredő expozíció káros hatásainak a lehető 
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legkisebbre csökkentése vagy megelőzése céljából javasolt intézkedés(eke)t leíró 

mondat; 

(Q)SAR: (mennyiségi) szerkezet-hatás összefüggés vizsgálat; 

Termékazonosító: olyan részletes információk, melyek lehetővé teszik az anyag vagy 

keverék azonosítását; 

Piroforos folyadék: olyan folyadék, amely – még kis mennyiségben is – levegővel 

való érintkezés után öt percen belül hajlamos a gyulladásra; 

Piroforos szilárd anyag: olyan szilárd anyag, amely – még kis mennyiségben is – 

levegővel való érintkezés után öt percen belül hajlamos a gyulladásra; 

Pirotechnikai árucikk: egy vagy több pirotechnikai anyagot tartalmazó árucikk; 

Pirotechnikai anyag: olyan anyag vagy anyagok keveréke, amelynek az a 

rendeltetése, hogy robbanás nélküli, önfenntartó exoterm kémiai reakció révén hőt 

fejlesszen, fényt keltsen, hanghatást váltson ki, gázt vagy füstöt fejlesszen, vagy e 

hatások valamilyen kombinációját fejtse ki; 

REACH és REACH-rendelet: a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 

engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet; 

Regisztráló: valamely anyag azon gyártója vagy importőre, vagy valamely árucikk 
azon előállítója vagy importőre, aki a REACH-rendelet szerint az anyagra 

vonatkozóan regisztrálási dokumentációt nyújt be; 

Légzőszervi szenzibilizáló: (légzőszervi érzékenyítő) olyan anyag, amelynek 

belélegzése a légutak túlérzékenységét okozza; 

RID: a 96/49/EK keretirányelvben meghatározott, többször módosított, a veszélyes 

áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat (a nemzetközi vasúti 

fuvarozási egyezmény [COTIF] B. függelékét képező, nemzetközi vasúti árufuvarozási 

szerződésekre [CIM] vonatkozó egységes szabályok 1. melléklete) 

SDS: biztonsági adatlap; 

Önmelegedő anyag: olyan – a piroforos anyagtól eltérő – szilárd vagy folyékony 

anyag, amely a levegővel reakcióba lépve és energiabevitel nélkül hajlamos az 

önmelegedésre; az ilyen anyag abban különbözik a piroforos anyagtól, hogy csak 

nagy mennyiségben (több kilogramm) és hosszabb időtartam (órák vagy napok) után 

gyullad meg; 

Önreaktív anyag: olyan termikusan instabil folyékony vagy szilárd anyag, amely még 

oxigén (levegő) nélkül is hajlamos gyors exoterm bomlásra. Ez a meghatározás 
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kizárja a CLP szerint robbanásképesként, szerves peroxidként vagy oxidálószerként 

besorolt anyagokat és keverékeket; 

Súlyos szemkárosodás: a vizsgált anyagnak a szem külső felületére való hatását 

követő olyan szövetkárosodás kialakulása, vagy a látás olyan súlyos romlása, amely a 

hatást követő 21 napon belül nem teljesen reverzibilis; 

SIEF: anyaginformációs cserefórum; 

Figyelmeztetés: olyan szó, amely – figyelmeztetve az olvasót a potenciális veszélyre 

– a veszélyek súlyosságának relatív szintjét jelzi az alábbi két szint 

megkülönböztetésével: 

(a) veszély: a súlyosabb veszélyességi kategóriákat jelző figyelmeztetés, és 

(b) figyelem: a kevésbé súlyos veszélyességi kategóriákat jelző figyelmeztetés; 

Bőrmarás: a bőr irreverzibilis károsodása, azaz látható nekrózis a felhámon keresztül 

és a bőrben, a vizsgált anyagnak legfeljebb 4 óra időtartamú hatását követően; 

Bőrirritáció: a bőr reverzibilis károsodása a vizsgált anyagnak legfeljebb 4 óra 

időtartamú hatását követően; 

Bőrszenzibilizáló: (bőrérzékenyítő) olyan anyag, amely a bőrrel való érintkezést 

követően allergiás tünetekhez vezet. A „bőrszenzibilizáló” meghatározása azonos a 

„kontakt-szenzibilizáló” meghatározásával; 

Szilárd anyag: olyan anyag vagy keverék, amely nem tartozik sem a folyadék, sem a 

gáz fogalommeghatározása alá; 

Anyag: olyan természetes állapotban előforduló vagy gyártási folyamatból származó 

kémiai elem és vegyületei, amely az anyag stabilitásának megőrzéséhez szükséges 

adalékanyagot és az alkalmazott folyamatból származó szennyező anyagot is 

tartalmazhat, de nem tartalmaz olyan oldószert, amely az anyag stabilitásának 

befolyásolása vagy összetételének megváltoztatása nélkül elkülöníthető;  

Szimbólum: tömör információ átvitelét szolgáló grafikai elem; 

UN GHS / ENSZ GHS: az Egyesült Nemzetek Szervezetének Gazdasági és Szociális 

Bizottsága (UN ECOSOC) által, „A vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének 

egyetemes harmonizált rendszere” néven jóváhagyott nemzetközi kritériumok a 

veszélyes anyagok és keverékek osztályozására és címkézésére; 

UN RTDG / ENSZ RTDG: a veszélyes áruk szállítására vonatkozó ENSZ-ajánlások; 

és 
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Felhasználás: bármely feldolgozás, összeállítás, fogyasztás, tárolás, tartás, kezelés, 

tartályokba való töltés, egyik tartályból egy másikba való áttöltés, keverés, árucikk 

előállítása és minden egyéb felhasználás. 

 
 
Szervezetek, intézmények 
Ügynökség: a REACH-rendelettel létrehozott Európai Vegyianyag-ügynökség, más 

néven ECHA; 

CAS: Chemical Abstracts Service – Kémiai Nyilvántartó Szolgálat; 

Illetékes hatóság (CA): a tagállamok által a CLP-rendeletből származó 

kötelezettségek végrehajtására létrehozott hatóság, hatóságok vagy szervek; 

ECHA: a REACH-rendelettel létrehozott Európai Vegyianyag-ügynökség, más néven 

„az Ügynökség”;  

EU: Európai Unió; 

ICAO: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet; hivatkozás a Nemzetközi polgári 

repülésről szóló egyezmény – a veszélyes áruk biztonságos légi szállításáról szóló –

18. mellékletére; 

IUPAC: az Elméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója; 

NIOSH: National Institute of Occupational Safety and Health (USA) – amerikai 

munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi intézet; 

OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet; 

UN: Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ). 
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3. melléklet:  Kiegészítő információforrások 
 
További információk 
A jelen útmutató 10. fejezetében megadott források mellett áttekintést nyújtunk a CLP-

rendelettel kapcsolatos információforrásokról és tanácsokról: A1.  Példák 

 
A2.  Szójegyzék 

1. 1. modul: Általános útmutató a CLP-rendelethez: ez a kiadvány azért készült, 

hogy segítse Önt a CLP előírásaiban történő eligazodásban. Amennyiben 

pontosabb útmutatást szeretne a CLP anyagai és keverékei osztályozása 

tekintetében történő alkalmazásához, kérjük, tanulmányozza a CLP-rendelethez 

kapcsolódó útmutató-csomag 2. modulját. 

A3.  Kiegészítő 
információforrások 

A4.  Az ENSZ GHS 
és a CLP 

 
 

2. A tagállamok CLP/REACH nemzeti információs szolgálatai: A CLP- és a 

REACH-rendelettel kapcsolatos kérdések kapcsolattartási pontjai minden 

tagállamban, lásd a CLP-rendelet 44. cikkét. Megeshet, hogy a tagállami illetékes 

hatósága úgy dönt, összevonja a CLP és a REACH információs szolgálatokat, de 

nem kötelesek erre. Az Ön REACH információs szolgálata elérhetőségeit 

megtalálja az Ügynökség honlapján: 

http://echa.europa.eu/help/nationalhelp_hu.asp 

 
3. REACH útmutató: Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság - 

http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm - a további információkra –

ideértve a kiegészítő útmutatókat – vonatkozó áttekintés és linkek. 
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 4. melléklet:  Az ENSZ GHS és a CLP 

 
Háttér   
A vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének egyetemes harmonizált 

rendszerét (GHS) az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 2002 decemberében, 

Genfben fogadta el. A GHS-t az EU jogalkotási rendszerébe a CLP-rendelet vezeti be, 

amely jogilag kötelező és közvetlenül alkalmazható az EU tagállamaiban. 

 
A1.  Példák 

A2.  Szójegyzék 

A3.  Kiegészítő 
információforrások  

 
A4.  Az ENSZ GHS 
és a CLP Kiegészítő veszélyességi osztályok 

 Az ENSZ GHS veszélyességi osztályok bevezetése az EU-ban az úgynevezett 

„építőkocka megközelítésen” alapul, lehetővé téve a különböző országok és 

jogrendszerek számára, hogy azokat a veszélyességi osztályokat és kategóriákat 

vezessék be nemzeti jogukba, amelyeket relevánsnak tekintenek. 

 

A CLP magában foglalja az ENSZ GHS valamennyi veszélyességi osztályát. Mivel a 

CLP épít a korábbi osztályozási és címkézési rendszerre is (ami a DSD-ből és a DPD-

ből áll), az „ózonrétegre veszélyes” EU veszélykategóriát is átvették a CLP-be. 

Várhatóan hamarosan ENSZ szinten is elfogadnak egy ennek megfelelő 

veszélyességi osztályt. 

 

 

A CLP-be fel nem vett ENSZ GHS kategóriák 
Az építőkocka megközelítés alapján a CLP nem mindig tartalmazza az ENSZ GHS-

ben szereplő összes veszélyességi kategóriát, mivel azok nem voltak részei a DSD-

nek; ahogy azt az A4.1 táblázat mutatja. 

 

A4.1 táblázat: az ENSZ GHS-ben szereplő, de a CLP-ből hiányzó veszélyességi 
kategóriák 

Veszélyességi 
osztályozások 

A CLP-ben nem szereplő 
ENSZ GHS veszélyességi 
kategóriák 

Megjegyzések 

Gyúlékony folyadékok 4. kat. A 93 ºC-t nem meghaladó 

lobbanáspontú gyúlékony 

folyadékok a gyúlékony 

aeroszolok besorolására 

használatosak. 
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A4.1 táblázat: az ENSZ GHS-ben szereplő, de a CLP-ből hiányzó veszélyességi 
kategóriák 

Akut toxicitás 5. kat.  

Bőrmarás / irritáció 3. kat. Enyhén irritáló 

Súlyos szemsérülés / szem 

irritáció 

2B. kat. A CLP 2. kat. megfelel az 

ENSZ GHS 2A. kat.-nak. 

Aspirációs veszély 2. kat.  

Vízi környezetre veszélyes Akut 2. kat. és 3. kat.  

 

 

Kiegészítő címkézési és csomagolási szabályok 
A kis csomagolásban levő anyagokra és keverékekre (a CLP 29. cikke), a kiegészítő 

veszélyességi információkra (a CLP II. mellékletének 1. része), a bizonyos 

keverékekre vonatkozó kiegészítő címkeelemekre (a CLP II. mellékletének 2. része) 

és a gyermekbiztos zárral és/vagy tapintással érzékelhető figyelmeztetésekkel való 

ellátásra (a CLP II. mellékletének 3. része). a CLP olyan egyedi szabályokat 

tartalmaz, amelyek nem szerepelnek az ENSZ GHS-ben.  Olyan helyzetekre is 

tartalmaz továbbá szabályokat, amikor az anyagra mind a CLP, mind a szállítási 

szabályok alkalmazandók. 

 

 

Növényvédő szerek 
A növényvédő szerek címkézésére a CLP olyan egyedi szabályt tartalmaz, amely 

kimondja, hogy a 91/414/EGK irányelv követelményein túl a következő 

megfogalmazást is bele kell vennie (a CLP II. mellékletének 4. része): 

 

EUH401 – „Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése 

érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait” 

 

A növényvédő szerek csomagolására és címkézésére vonatkozó további 

információkért kérjük, tanulmányozza a jelen útmutató 24. fejezetét
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