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TÁJÉKOZTATÁS
Összefoglaló


A gyártók és az importőrök forgalomba hozatal esetén mennyiségtől függetlenül
kötelesek bejelenteni az önmagukban vagy keverékekben lévő veszélyes anyagokat.



A gyártók és az importőrök forgalomba hozatal esetén kötelesek bejelenteni a REACHrendelet szerint regisztrációköteles anyagokat.



A forgalomba hozott anyag meglévő regisztrációját aktualizálni kell a CLP-rendelet
szerinti osztályozásnak és címkézésnek megfelelően.



A forgalomba hozatalt követő egy hónapon belül meg kell tenni a bejelentést.



A bejelentés díjmentes.
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1. BEVEZETÉS
1.1 Miről szól ez a dokumentum?
A jelen dokumentum olyan információkat tartalmaz, amelyek segítik Önt annak eldöntésében,
hogy be kell-e jelenteni anyagokat az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) által létrehozott
osztályozási és címkézési jegyzékbe. Ismerteti továbbá, hogyan kell elkészíteni és benyújtani a
1272/2008/EK rendelet (CLP-rendelet) szerinti bejelentést. Mindazonáltal feltételezzük, hogy az

osztályozás és címkézés fő koncepcióját és fogalmait ismeri, mivel azok nem kerülnek
elmagyarázásra a jelen dokumentumban.
Különösen hasznosnak találhatja ezt a dokumentumot, ha az Európai Unió tagállamaiban 1
gyárt és hoz forgalomba anyagokat, vagy Európai Unión kívüli országokból hoz be anyagokat,
illetve keverékeket az Európai Unióba.
A jelen dokumentum fontos lehet az Ön számára, ha vállalata a következő
tevékenységek közül egy vagy több tevékenységet végez, és az érintett anyagokat
vagy keverékeket (készítményt) forgalomba hozza:
 a REACH-rendelet 2 szerint regisztrációköteles anyagokat (beleértve az elkülönített
intermediereket is) gyárt;
 a REACH-rendelet szerint regisztrációköteles anyagokat (pl. festékanyagok)
importál;
 veszélyesként besorolt anyagokat mennyiségtől függetlenül gyárt vagy importál;
 veszélyes anyagokat tartalmazó keverékeket mennyiségtől függetlenül importál;
 a REACH-rendelet 7. cikke szerint regisztrációköteles anyagokat tartalmazó
árucikkeket importál.
A jelen dokumentum az Európai Unió 22 hivatalos nyelvén elérhető és letölthető az ECHA
honlapjáról. A következő fejezetek nem csupán a bejelentésre vonatkozó alapvető
információkat, hanem a bejelentés teljesítése érdekében a legfontosabb útmutató
dokumentumokhoz és eszközökhöz való kapcsolódási pontokat is tartalmazzák.

1.2 Mi a CLP-rendelet?
A CLP-rendelet az anyagok és keverékek osztályozására, címkézésére és csomagolására
vonatkozó új uniós jogszabály. A rendelet beépíti az uniós jogba az Egyesült Nemzetek
Egyetemes Harmonizált Rendszerének (GHS) osztályozási kritériumait. A CLP-rendelet
fokozatosan felváltja a veszélyes anyagokról szóló irányelvet 3 (DSD) és a veszélyes
készítményekről szóló irányelvet 4 (DPD).
A CLP-rendelet előírja, hogy 2010. december 1-jétől minden anyagot a CLP-kritériumok szerint
Az Európai Unió tagállamai a következők:Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült
Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia,
Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország,
Szlovákia és Szlovénia. Mivel az EGT-megállapodás részeseiként az EFTA-államok (jelenleg Izland, Liechtenstein és
Norvégia) beépítették a nemzeti jogszabályaikba a CLP-rendeletet, az „Európai Unió”-ra és a „tagállamok”-ra való
hivatkozás vonatkozik ezen országokra is.
1

2 A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet.
3 A veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelv.
4 A tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti
és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.
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kell osztályozni és címkézni, 5 2015. december 1-jétől pedig a keverékeket is a CLP-kritériumok
szerint kell osztályozni és címkézni. A CLP-rendelet bevezető útmutatója című kiadványban,
valamint az osztályozásra és címkézésre vonatkozóan részletesebb információk találhatók az
Útmutató a CLP-kritériumok alkalmazásához című kiadványban.
Mindkét útmutató, valamint a CLP-rendelet, továbbá más gyakorlati és tájékoztató
dokumentumok elérhetők az ECHA honlapján az alábbi címen:
http://echa.europa.eu/hu/regulations/clp, (lásd a jelen dokumentum végén található linkeket
is).
A CLP-rendelet hatályba lépésével a REACH-rendelet XI. címe hatályon kívül helyezésre került.
A DSD I. mellékletében szereplő harmonizált osztályozások átkerültek a CLP-rendelet VI.
mellékletének 3.2. táblázatába, így jogilag kötelező érvényűek.

1.3 Mi a CLP-rendelet szerinti bejelentés?
A CLP-rendelet 39-42. cikke rendelkezik az osztályozási és címkézési jegyzékbe való
bejelentésről.
A CLP-rendelet szerinti bejelentés általánosságban azt jelenti, hogy a gyártók vagy importőrök
az általuk forgalomba hozott anyagokra vonatkozóan bizonyos osztályozási és címkézési
információkat jelentenek be az ECHA által fenntartott osztályozási és címkézési jegyzékbe
(részletes információkért lásd a 3. fejezetet). A jegyzék egy olyan új adatbázis, amely az
osztályozásra és címkézésre vonatkozó korábbi szabályozás (a DSD és a DPD) alapján nem
létezett.
A CLP-rendelet szerinti bejelentés bármilyen mennyiségű veszélyes anyagra és a REACHrendelet szerint regisztrációköteles, veszélyes anyagnak nem minősülő anyagokra is kiterjed,
ha azokat forgalomba hozzák az Európai Unióban.
A CLP-rendelet szerinti bejelentésre meghatározott határidők vonatkoznak (lásd a jelen
dokumentum 2.4 fejezetét).

1.4 Mi az osztályozási és címkézési jegyzék?
A bejelentések során benyújtott információkat egy adatbázisban, az osztályozási és címkézési
jegyzékben gyűjtik össze. Az adatbázis a REACH-rendelet szerint regisztrációi
dokumentációkból, valamint a harmonizált osztályozással és címkézéssel rendelkező
anyagokra, pl. a CLP-rendelet VI. mellékletének 3. részében felsorolt anyagokra vonatkozóan
is tartalmaz információkat.
Az osztályozási és címkézési jegyzék nyilvános verziójában elérhetők bizonyos, a
bejelentésekből származó információk. Az anyagok osztályozása és címkézése tekintetében a
nyilvános osztályozási és címkézési jegyzék jelenti a központi információforrást a vegyi
anyagok felhasználói számára.
Az osztályozási és címkézési jegyzék nyilvános verziója minden egyes anyagra vonatkozóan
tartalmazza a REACH-rendelet 119. cikkének (1) bekezdésében említett anyagazonosítókat, az
osztályozás és címkézés elemeit, valamint minden releváns egyedi koncentrációs határértéket
vagy szorzótényezőt (M-tényezőt). A bejelentő neve nem lesz nyilvánosan elérhető. Ugyanez
vonatkozik az olyan anyagok IUPAC-nevére, amelyek vonatkozásában a bejelentő bizalmassági
5

2015. június 1-jéig az anyagok DSD szerinti osztályozását is tartalmaznia kell a biztonsági adatlapoknak.
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jelölőt állított be (lásd a jelen dokumentum 2.7 fejezetét is).
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2. A SZEREPEK ÉS A KÖTELEZETTSÉGEK MEGHATÁROZÁSA
2.1 Kell-e bejelentést tennem a jegyzékbe?
Ha a jelen dokumentum 1.1 fejezetében található táblázatban felsorolt szállítók közé tartozik,
az anyag osztályozását és címkézését be kell jelentenie a jegyzékbe.
Az Európai Unión kívül anyagokat gyártó vagy keverékeket készítő vállalatok nem kötelesek
bejelentést tenni az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) által fenntartott osztályozási és
címkézési jegyzékbe. Azon nem uniós gyártók és készítők, amelyek anyagokat és keverékeket
kívánnak importálni az Európai Unióba, kötelesek megadni a releváns információkat (pl.
IUCLID adatlapot) az uniós importőreiknek, amelyek kötelesek megtenni a bejelentést.
Ha a nem uniós gyártók és készítők az anyagaik összetételét azok bizalmas természete miatt
nem kívánják megadni uniós importőreiknek, kijelölhetik az egyik importőrt a bejelentés
megtételére a többi importőr képviseletében is (a csoportos bejelentéssel kapcsolatban lásd a
4.2. fejezetet). A másik lehetőség az, hogy a gyártónak vagy importőrnek nem minősülő
harmadik fél (például egyedüli képviselő, akit már kijelöltek a REACH-rendelet szerinti
regisztráció tekintetében) az uniós importőrök képviseletében tesz csoportos bejelentést. Ez a
harmadik fél ugyan tehet bejelentést, de a csoport tagjait képező importőrök kötelezettségeit
nem veheti át. Ebben az esetben a benyújtó félnek igazolnia kell, hogy a csoport tagjait
képező gyártó(k) vagy importőr(ök) nevében és képviseletében eljárhat, valamint azt, hogy a
gyártó(k) vagy importőr(ök) elismeri(k), hogy kizárólag és teljes mértékben ők felelősek a
bejelentéshez kapcsolódó kötelezettségeik teljesítéséért.
Lehetséges, hogy az illetékes hatóságok és a végrehajtó hatóságok rendelkezésére kell
bocsátani a gyártók és importőrök csoportja létrehozásával kapcsolatos dokumentumokat,
valamint azon adatokat és információkat, amelyeken az osztályozás és címkézés alapul.

2.2 Milyen anyagokat kell bejelentenem a jegyzékbe?
Az osztályozási és címkézési jegyzékbe való bejelentési kötelezettség általában a CLP-rendelet
hatálya alá tartozó valamennyi, meghatározott határérték feletti koncentrációban önmagában
vagy valamely veszélyes keverékben előforduló (lásd a jelen dokumentum 1. mellékletét), az
Európai Unióba importált vagy az Európai Unióban gyártott és forgalomba hozott veszélyes
anyagra kiterjed. Be kell jelenteni a nem besorolt, a REACH-rendelet szerint
regisztrációköteles anyagokat is, vagyis az évi 1 tonna vagy azt meghaladó mennyiségben
gyártott vagy importált anyagot (lásd az 1.1. fejezetet). Ide tartoznak az önmagukban vagy
keverékekben lévő anyagok, valamint az importált árucikkekben lévő azon anyagok is,
amelyek tekintetében a REACH-rendelet 7. cikke regisztrációt ír elő. Kérjük, vegye figyelembe,
hogy azt az anyagot is be kell jelenteni, amelynek osztályozása és címkézése (teljesen)
harmonizált, és szerepel a CLP-rendelet VI. mellékletének 3. részében.
A bejelentési kötelezettség azonban nem vonatkozik számos, készárucikknek minősülő és
végfelhasználóknak szánt anyagra és keverékre, mint például a radioaktív anyagok,
gyógyszerkészítmények, kozmetikai árucikkek, valamint az élelmiszerek és a takarmányok.
További információkért, kérjük, tekintse át a CLP-rendelet „Cél és hatály” című 1. cikkét.
A 67/548/EGK irányelv szerint bejelentett anyagok (NONS) a REACH-rendelet szerint
regisztrált anyagnak kell tekinteni. A legalább évi 1 tonna mennyiségben gyártott vagy
importált bejelentett anyagok (NONS) vonatkozásában a dokumentációkat indokolatlan
késedelem nélkül aktualizálni kell a CLP-osztályozásoknak megfelelően, ennélfogva külön
bejelentést nem szükséges tenni.
A 67/548/EGK irányelv szerint bejelentett, 1 tonna mennyiség alatti NONS anyagot– és
amelynél a mennyiségi tartomány aktualizálását nem végezték el – külön be kell jelenteni a
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jegyzékbe, ha az anyagot veszélyesként sorolták be és forgalomba hozták. Ez azt jelenti,
hogy:


ha a NONS anyag évi mennyisége 1 tonna alatt marad, a vállalatnak be kell jelenteni
ezen anyag osztályozását és címkézését. Amint a mennyiség eléri ezt a küszöbértéket,
regisztrálási dokumentáció formájában aktualizálást kell benyújtani;



ha az éves mennyiség már elérte vagy meghaladta az 1 tonnát, regisztrálási
dokumentáció formájában aktualizálást kell benyújtani.

A tudományos kutatási és fejlesztési (R&D) célra használt anyagokra és keverékekre
nem kell alkalmazni a CLP-rendeletet, feltéve hogy a munkahelyekre és a környezetre
vonatkozó közösségi jogszabályokkal összhangban ellenőrzött feltételek mellett használják, és
nem hozzák forgalomba azokat. Ellenkező esetben mennyiségtől függetlenül a CLP-rendelet
hatálya alá tartoznak, és a rendelkezésre álló információk alapján be kell jelenteni azokat, ha
megfelelnek a veszélyes anyagként való osztályozás kritériumainak.
A termék- és folyamatorientált kutatás és fejlesztés (PPORD) céljára használt
anyagokat mennyiségtől függetlenül be kell jelenteni az osztályozási és címkézési jegyzékbe,
ha megfelelnek a veszélyes anyagként való osztályozás kritériumainak, és ha
forgalombahozatalra kerültek. Ez vonatkozik a keverékekben lévő PPORD anyagokra is, ha a
keveréket az anyag miatt sorolták be.
A növényvédő 6 (PPP) és a biocid termékekben 7 (BP) használt hatóanyagok osztályozása
és címkézése általában harmonizált minden veszélyességi osztály vonatkozásában, és szerepel
a CLP-rendelet VI. mellékletének 3.1. és 3.2. táblázatában. Minden esetben be kell jelenteni a
jegyzékbe a forgalomba kerülő hatóanyagokat.
Az ötvözetek a REACH- és a CLP-rendelet szerint különleges készítményeknek (a CLP-terminológiában:
keverékeknek) minősülnek. Be kell jelenteni a jegyzékbe az ötvözet összetevőit, ha veszélyesnek
minősülnek, és meghatározott határérték feletti koncentrációban vannak jelen az ötvözetben
(lásd a jelen dokumentum 1. mellékletét).
A veszélyesként besorolt és gyártott, importált vagy forgalomba hozott polimereket a CLPrendelet 39. cikkének b) pontja és 40. cikke alapján be kell jelenteni a jegyzékbe. Ezzel
szemben az ilyen polimerekben lévő monomerek nem minősülnek forgalomba hozottnak, és
nem kell azokat bejelenteni.
A CLP-rendelet szerint az árucikkek importőrei nem kötelesek bejelenteni az árucikkben lévő
anyag osztályozását és címkézését, kivéve, ha az anyagot a REACH-rendelet 7. cikke szerint
regisztrálni kell.

2.3 El kell-e fogadnom a bejelentett anyag osztályozását és
címkézését?
A jegyzékbe már bejelentett vagy a CLP-rendelet VI. mellékletének III. részében szereplő
harmonizált bejegyzéssel rendelkező anyagok osztályozása és címkézése háttér-információként
megjelenik, ha online bejelentést tesz a REACH-IT-en keresztül.
Ha az anyag a VI. mellékletben szereplő harmonizált osztályozással és címkézéssel
rendelkezik, a CLP-rendelet előírja, hogy annak megfelelően kell azt osztályozni és címkézni.
Emiatt az online bejelentés során megjelenített harmonizált veszélyességi osztályok és
felosztások vonatkozásában be kell jelölnie az „I agree” (Elfogadom) jelölőnégyzetet.
6
7

A 91/414/EGK tanácsi irányelv vonatkozik az anyagokra.
A 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv vonatkozik az anyagokra.
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Ha az anyag osztályozása és címkézése nem harmonizált, az adott anyag potenciális bejelentői
és regisztrálói kötelesek mindent megtenni, hogy a jegyzékbe bejelentendő közös osztályozást
és címkézést találjanak. A fentebb említett esethez hasonlóan ezt is elősegíti a REACH-IT az
online bejelentés során: ha a megjelenített osztályozást és címkézést megfelelőnek tartja, csak
be kell jelölnie az „I agree” (Elfogadom) jelölőnégyzetet, és a dokumentáció megfelelő mezői
automatikusan kitöltésre kerülnek.
Ha az anyag osztályozásában és címkézésében a különböző bejelentők már a bejelentés
megtétele előtt megállapodtak, pl. a SIEF keretében, az érintett gyártók vagy importőrök
csoportot hozhatnak létre, és közösen jelenthetik be az osztályozást és címkézést az ECHA-hoz
(lásd a 4.2 fejezetet is).

2.4 Mikor kell bejelentenem az anyagot?
Az anyag osztályozását és címkézését általában a forgalomba hozatalt követő egy hónapon
belül kell bejelenteni. Importőrök számára az egy hónapos határidőt attól a naptól kell
számítani, amikor az önmagában vagy keverékben lévő anyagnak a Közösség vámterületére
történő fizikai behozatalára sor került.

2.5 Be kell-e jelentenem a REACH-rendelet szerint regisztrációköteles
anyagokat?
Nem tehet külön bejelentést a forgalomba hozott anyagról, ha azt már a REACH-rendelet
szerint regisztrálta, és a regisztrálási dokumentáció tartalmazza a CLP-rendelet szerinti
osztályozást és címkézést (lásd az IUCLID 5 2.1 szakaszát). Ennek az az oka, hogy a
regisztrálási dokumentáció már tartalmazza az osztályozási és címkézési jegyzékbe
bejelentendő anyagokra vonatkozó szükséges információkat.
Az anyagok új CLP-kritériumok szerinti osztályozási és címkézési kötelezettsége 2010.
december 1-jétől áll fenn. Ez azt jelenti, hogy 2010. december 1-jét követően mindig fel kell
tüntetnie a CLP-rendelet szerinti osztályozást és címkézést. A 2010. december 1-jét
megelőzően benyújtott regisztrálási dokumentációkat indokolatlan késedelem nélkül kell
aktualizálni ezekkel az információkkal.
Ha az anyag olyan bevezetett anyagnak minősül, amelyet 2013 és 2018 között kell
regisztrálni, de már korábban forgalomba hozzák, ezen anyag vonatkozásában az osztályozási
és címkézési jegyzékbe való bejelentést a forgalomba hozatalt követő egy hónapon belül kell
megtenni. A REACH-rendelet szerint regisztrációköteles és forgalomba hozott anyagokat akkor
is be kell jelenteni, ha nem sorolták be veszélyesként.
A REACH-rendelet szerint regisztrációköteles anyagok bejelentési kötelezettsége az
anyaginformációs cserefórumok (SIEF-ek) azon tagjaira is vonatkozik, akik csak 2013 és 2018
között (a REACH szerinti regisztrálás második és harmadik határideje) regisztrálják az
anyagokat. Feltéve, hogy a vezető regisztráló már benyújtotta a regisztrálási kérelmét, a többi
SIEF-tagnak lehetősége van a vezető regisztráló által megadott osztályozás és címkézés
elfogadására az „I agree” (Elfogadom) jelölőnégyzet bejelölésével. Ezt követően az
osztályozási és címkézési mezők automatikusan kitöltésre kerülnek a saját bejelentés
vonatkozásban. Ez azonban csak akkor tehető meg, ha a SIEF-tagok a REACH-IT-ben hozták
létre a bejelentésüket. A SIEF-tagok úgy is dönthetnek, hogy gyártók és importőrök
csoportjaként jelentik be az anyag közös megegyezéssel kialakított osztályozását és
címkézését (lásd a 4.2. fejezetet.
Megjegyzendő, hogy a REACH-rendelet 9. cikke szerint bejelentett PPORD anyagok nem
minősülnek regisztrált anyagoknak, ezért azokra a CLP-rendelet 39. cikk a) pontja nem
alkalmazandó. Egy forgalomba hozott veszélyes PPORD anyagnak az osztályozási és címkézési
jegyzékbe való bejelentése érdekében (39. cikk b) pontja) nem aktualizálhatja a PPORD
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bejelentést, hanem külön osztályozási és címkézési bejelentést kell tennie.

2.6 Mikor kell aktualizálnom a bejelentést?
Minden olyan esetben, amikor olyan új és megbízható információról szerez tudomást, amely
megváltoztatja az anyag osztályozását és címkézését, aktualizálnia kell a bejelentés során
megadott információkat. Ha a bejelentés vonatkozásában szükséges információkat a
regisztrálási dokumentációban adta meg, aktualizálnia kell a regisztrálási dokumentációt.
Az anyag osztályozási és címkézési információinak aktualizálására vonatkozó követelmény nem
vonatkozik a bejelentés időpontjában a CLP-rendelet VI. mellékletének 3.1. táblázatában
szereplő harmonizált veszélyességi osztályokra és felosztásokra.
Abban az esetben, ha az anyag osztályozása a jegyzékbe való bejelentést követőn kerül
harmonizálásra, a bejelentést legkésőbb akkor kell aktualizálnia, amikor a harmonizált
osztályozás jogilag érvényessé válik.
Az elérhetőségeit is aktualizálni kell.

2.7 Bejelölhetem a bejelentett információ bizalmas kezelését?
Bizonyos anyagok esetén a gyártók és importőrök megjelölhetik a IUPAC-név bizalmas
kezelését, amely esetben a bejelentett IUPAC-név nem fog megjelenni a nyilvános jegyzékben.
A REACH-rendelet 119. cikke (2) bekezdésének f) és g) pontja sorolja fel azokat az anyagokat,
amelyek esetén az IUPAC-név bizalmasan kezelhető:


nem bevezetett anyagok,



anyagok, amelyeket kizárólag az alábbiak közül egy vagy több módon használnak:
o

intermedierként;

o

tudományos kutatás és fejlesztés céljára;

o

termék- és folyamatorientált kutatás és fejlesztés céljára.

A bizalmassági jelölőket kizárólag az IUCLID-ben lehet beállítani. Ez díjmentes. További
információk az Adatbenyújtási kézikönyv (DSM) 12. részében találhatók (lásd a jelen
dokumentum 5. fejezetét is).
Figyelembe kell venni, hogy ha a biztonsági adatlapon vagy a címkén az alternatív nevet
kívánja használni, az alternatív név használata iránt kérelmet kell benyújtani a CLP-rendelet
24. cikke – vagy adott esetben az 1999/45/EK irányelv (veszélyes készítményekről szóló
irányelv) 15. cikke alapján – alapján, és meg kell fizetnie a vonatkozó díjat.
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3. BEJELENTÉS A GYAKORLATBAN
3.1 Milyen információkat kell megadnom a bejelentés során?
A bejelentésnek minden egyes anyag esetében a CLP-rendelet 40. cikkében
meghatározott információkat kell tartalmazni:


a bejelentő neve és elérhetőségei;



az anyag azonosító adatai, ideértve a nevet és egyéb azonosítókat, a
molekula- és szerkezeti képlettel, az összetétellel, az anyag jellegével és
az adalékanyagok mennyiségével kapcsolatos információkat (lásd a jelen
dokumentum 4.3. fejezetét és a REACH-rendelet VI. mellékletének 2.12.3.4. szakaszában foglalt meghatározásokat is);



az anyag CLP kritériumok szerinti osztályozása;



ha az anyag nem mindegyik, hanem csak néhány veszélyességi osztályba
és felosztásba van besorolva, annak ismertetése, hogy ez az adatok
hiányának, nem meggyőző adatoknak vagy meggyőző, de az
osztályozáshoz nem elegendő adatoknak tudható be;



adott esetben egyedi koncentrációs határértékek vagy M-tényezők
és azok indokolása, továbbá



címkeelemek, például veszélyt jelző piktogramok, figyelmeztetések,
figyelmeztető mondatok és kiegészítő figyelmeztető mondatok.

3.2 Hogyan készíthetem elő a bejelentést?
Az ECHA részére történő bejelentés benyújtása előtt a CLP-kritériumok szerint
osztályoznia és címkéznie kell az anyagot. A következő előkészítő lépéseket
célszerű megtenni az osztályozás és címkézés érdekében:
1. Készítse el az Ön által Európai Unióban gyártott és nem uniós országokból
behozott anyagok és keverékek jegyzékét;
2. Állapítsa meg, hogy ezek közül van-e olyan anyag, amely nem tartozik a
CLP-rendelet hatálya alá (lásd a CLP-rendelet 1. cikkét);
3. Ellenőrizze, hogy van-e ezek között a REACH-rendelet szerint
regisztrációköteles anyag;
4. Gyűjtse össze az anyag minden rendelkezésre álló azonosító adatát, többek
között az IUPAC-nevet, EINECS-számot, CAS-számot vagy egyéb azonosító
kódot, és határozza meg az anyagok mennyiségi és minőségi összetételét;
5. Nevezze el az anyagokat az alábbi útmutatóval összhangban: Útmutató az
anyagoknak a REACH keretében történő azonosításához és megnevezéséhez;
6. Ellenőrizze, hogy szerepelnek-e az anyagok a CLP-rendelet VI. mellékletének
3. részében (http://echa.europa.eu/hu/regulations/clp/legislation), vagyis, hogy
az anyag osztályozása és címkézése harmonizált-e. Ha az anyag vonatkozásában
létezik harmonizált osztályozás és címkézés, azt kell használni, és nem
alkalmazhatja saját besorolását ezen veszélyességi osztályok és felosztások
esetében. Megfelelő és megbízható információk alapján alkalmazhatja a saját
besorolását azon veszélyességi osztályok és felosztások esetében, amelyekre nem
vonatkozik harmonizált osztályozás és címkézés;

14

7. Gyakorlati útmutató
1.1. verzió
7. Szerezzen be minden elérhető és megbízható információt azon anyagok
veszélyes tulajdonságairól, amelyek esetében az anyag osztályozása és
címkézése nem harmonizált;
8. Sorolja be az anyagot a rendelkezésre álló információknak az osztályozási
kritériumokkal való összehasonlítása révén; 8
9. Azokban az esetekben, amikor a CLP-rendelet 10. cikke szerint szeretne
szorzótényezőt (M-tényezőt) megadni vagy egyedi koncentrációs határértéket
megállapítani, nyújtson be a REACH-rendelet I. melléklete 1., 2. és 3.
szakaszának vonatkozó részét felhasználó indoklást;
10. Határozza meg, hogy a veszélyes anyagot tartalmazó keveréket a CLPrendelet szerint kell-e osztályozni ezen anyag jelenléte miatt;
11. Döntse el, kíván-e létrehozni vagy csatlakozni gyártók és/vagy
importőrök csoportjához egy adott anyag más potenciális bejelentőivel és
regisztrálóival együtt. A csoport egyik tagja a csoport képviseletében teheti meg
a bejelentést;
12. Hozza létre REACH-IT felhasználói fiókját (ha még nem rendelkezik ilyen
fiókkal).

3.3 Hogyan készíthetem el a bejelentést?
A következő eszközök egyikét használhatja az osztályozási és címkézési
bejelentés elkészítéséhez:
A. IUCLID 5. A IUCLID 5-ben minden szükséges információ megadható, és a
IUCLID-ben létrehozható az osztályozási és címkézési bejelentés dokumentációja.


Az IUCLID 5 lehetővé teszi ugyanazon anyag egynél több összetételének
megadását is (például különböző szennyeződési profilok miatt), és minden
összetétel egy adott osztályozáshoz és címkézéshez kapcsolható. Kérjük,
vegye figyelembe, hogy a bejelentők anyagonként csak egyetlen
bejelentést tehetnek, és ez az egyetlen eszköz, amelynél egy anyaghoz
több összetétel is megadható.



Ez a megoldás hasznos lehet, ha korábban már használta az IUCLID 5-öt.



Ez a megoldás akkor is hasznos lehet, ha a REACH szerinti regisztrálási
kérelmet kíván benyújtani (például a 2013-as vagy 2018-as regisztrálási
határidők vonatkozásában).

B. KÖTEGELT BENYÚJTÁS. Kötegelt XML-fájlban egynél több osztályozási és
címkézési bejelentés is szerepeltethető.
A kötegelt XML-fájl az ECHA által biztosított Excel eszközzel vagy az XML-séma
használatával is elkészíthető (ez utóbbi megoldás az informatikai ismeretekkel
rendelkezők számára lehet előnyös).

8 További információkért lásd a CLP-rendelet I. mellékletét és az Útmutató a CLP-kritériumok
alkalmazásához c. kiadványt.
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A kötegelt XML-fájl lehetővé teszi több vagy jelentős számú, EK- vagy
CAS-szám révén meghatározott anyag bejelentési információinak egyetlen
fájlban történő benyújtását.



A kötegelt Excel-eszköz elérhető a 22 uniós nyelven (válassza ki a nyelvet
az eszközben).

Megjegyzés. A kötegelt XML-alapú bejelentés csak akkor használható, ha
minden anyag CAS- vagy EK-számmal került azonosításra, és csak egy
összetételben szerepel. Ezenfelül a CLP-rendelet VI. mellékletében már szereplő
egyedi koncentrációs határértéket (SCL) vagy M-tényezőt adhatja meg. Ha a CLPrendelet 10. cikkével összhangban saját maga kívánja megadni az SCL-t vagy az
M-tényezőt, a bejelentéshez tudományos indoklást kell csatolnia (40. cikk (1)
bekezdés e) pontja). Kérjük, vegye figyelembe, hogy a dokumentumot nem lehet
kötegelt XML-fájlban csatolni; így az SCL vagy az M-tényező megadására és a
szükséges tudományos indoklás csatolására az egyetlen lehetőség az osztályozási
és címkézési bejelentésnek a IUCLID vagy az online eszköz alkalmazásával
történő megtétele.
C. ONLINE. A REACH-IT alkalmazásban manuálisan megadhatók a szükséges
információk.


Ha csak néhány anyagot kell bejelentenie, és még nem a IUCLID 5
felhasználója, akkor célszerű lehet a REACH-IT alkalmazáson keresztül
történő online bejelentés.



Ha az anyag rendelkezik a CLP-rendelet VI. mellékletében szereplő
harmonizált osztályozással és címkézéssel, az online eszköz a bejelentés
megtételére a leggyorsabb megoldást kínálja, mivel a harmonizált
osztályozás és címkézés automatikusan megjelenik a megfelelő mezőkben.



Az online eszközben elfogadhatja a más vállalat által már bejelentett vagy
regisztrált osztályozást és címkézést.

A REACH-IT online bejelentési funkciójára és az XML eszközre vonatkozó aktuális
információk elérhetők az ECHA honlapján a CLP részben, amely a következő
címen található: http://echa.europa.eu/hu/support/dossier-submissiontools/reach-it/notification-to-the-cl-inventory

3.4 Hogyan nyújthatom be a bejelentést?
Az osztályozási és címkézési bejelentéseket elektronikus úton, a REACH-IT
portálon keresztül kell benyújtani az ECHA honlapján. Kérjük, vegye
figyelembe, hogy az anyagok bejelentését megelőzően létre kell hoznia a
vállalati fiókját a REACH-IT-ben. 9
A bejelentéshez szükséges alkalmazás a honlap REACH-IT részében érhető el.
Ha belép a REACH-IT-be, menjen a fő menü osztályozási és címkézési részéhez (a
REACH-IT képernyő bal oldalán), az oldalak lépésről-lépésre elvezetik arra az
oldalra, ahol a következő három lehetőség közül választhat az osztályozási
és címkézési bejelentés benyújtása érdekében:
1. Osztályozási és címkézési bejelentési dokumentáció benyújtása az IUCLID 59

További információkért lásd a jelen dokumentum végén található linkeket.
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ben: készítse el a bejelentés dokumentációját a számítógépére telepített IUCLID
5 alkalmazásban, és közvetlenül töltse fel azt a REACH-IT-be;
2. Kötegelt bejelentés benyújtása: töltse fel a REACH-IT-be a kötegelt XML fájlt
(a formátum elérhető az ECHA honlapján);
3. Online osztályozási és címkézési bejelentés (2010 második negyedévétől
elérhető) tétele anyagonként a szükséges információk közvetlenül a REACH-IT
rendszerben történő megadásával.
A sikeres benyújtást követően a következő számokat rendelik az osztályozási és
címkézési bejelentéshez:
- érkezési szám minden egyes benyújtáshoz;
- hivatkozási szám minden egyes sikeresen bejelentett anyaghoz;
- jegyzékszám, ha a bejelentett anyag nem azonosítható EK-számmal.
Egy bejelentő anyagonként csak egyetlen bejelentést tehet. Az egyes
bejelentések azonban ugyanazon anyag több összetételét tartalmazhatják
(például különböző szennyeződési profilok miatt), és az egyes összetételek egy
adott osztályozáshoz és címkézéshez kapcsolhatók. Ez a funkció kizárólag az
IUCLID 5-ben történő benyújtás során érhető el.
Gyakorlati tanácsok a bejelentéshez és a benyújtás eszközének
kiválasztásához
• Ne várjon az utolsó pillanatig az osztályozási és címkézési bejelentés ECHA
részére történő benyújtásával.
• Ha csak néhány anyagot kell bejelentenie, és még nem az IUCLID 5
felhasználója, akkor célszerű lehet a REACH-IT portálon keresztül történő
online bejelentést választani.
• Használja a REACH-IT-en keresztül az online bejelentést, ha el kívánja
fogadni ugyanazon anyag már bejelentett osztályozását és címkézését.
• Az XML megoldást felhasználó kötegelt bejelentés azon vállalatok számára
lehet hasznos, amelyeknek több vegyi anyagot kell bejelenteni, mivel lehetővé
teszi több anyag osztályozási és címkézési bejelentésének egyetlen fájlban
történő benyújtását.
• Használja a IUCLID 5-öt, ha egy anyag több összetételét kell bejelentenie,
és minden egyes összetétel vonatkozásában meg kell adnia az osztályozást és
címkézést.
• Használja a IUCLID 5-öt, ha az anyag IUPAC-nevének bizalmas kezelését be kell
jelölnie.
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3.5 Hogyan aktualizálhatom az osztályozási és címkézési
bejelentést?
Bármelyik bejelentésre szolgáló eszközzel aktualizálhatja az osztályozási és
címkézési bejelentést – a bejelentésre szolgáló eszközök kompatibilisek
egymással.
1. táblázat: a benyújtásra szolgáló különböző eszközök kompatibilitása
Az eredeti
bejelentés az
alábbi
eszközzel
került
benyújtásra:
IUCLID 5
osztályozási és
címkézési
bejelentés
Online eszköz
Kötegelt XML
fájl
Regisztrálási
dokumentáció

Aktualizálás
IUCLID 5
osztályozási és
címkézési
bejelentéssel

Aktualizálás az
online eszközzel

Aktualizálás
kötegelt XMLfájllal

Aktualizálás
regisztrálási
dokumentációva
l

igen

igen

igen

eredeti
regisztrálás

igen

igen

igen

igen

igen

igen

NEM!

NEM!

NEM!

eredeti
regisztrálás
eredeti
regisztrálás
igen

A sikeres aktualizáláshoz az osztályozási és címkézési bejelentést egyértelműen
egy korábbi sikeres bejelentés aktualizálásaként kell meghatározni, és a
következő adatokat kell kötelezően tartalmaznia:


az aktualizálni kívánt osztályozási és címkézési bejelentés pontos
hivatkozási száma, a hivatkozási szám formátuma: 02-XXXXXXXXXX-CCXXXX;



az anyaghoz rendelt EK- vagy jegyzékszám;



a korábbi érkeztető szám (kizárólag az IUCLID-ben;



az aktualizálás oka.

Az osztályozási és címkézési bejelentés aktualizálásához a következők
szükségesek:


a IUCLID-ben: az 1.3 adatmezőcsoportban meg kell adni a hozzárendelt
hivatkozási számot (bejelentés száma). A dokumentáció-fejlécben a
korábbi érkeztető számot is meg kell adni, jelölje be az „update”
jelölőnégyzetet, és adja meg az „update reason”-t (aktualizálás oka).



az online eszköznél: válassza az „Update a completed submission"
lehetőséget, és adja meg a korábban hozzárendelt hivatkozási számot.



a kötegelt XML benyújtás eszközénél: adja meg az aktualizált
anyagoknál, hogy a bejelentés aktualizálásnak minősül, valamint a
korábban hozzárendelt hivatkozási számot.

A regisztrálási dokumentáció részeként benyújtott osztályozás és címkézés nem
aktualizálható osztályozási és címkézési bejelentésen keresztül. Az
aktualizáláshoz a regisztrálási dokumentációt kell aktualizálni (lásd a REACHrendelet 22. cikkét).
Kizárólag a bejelentést tevő vállalat aktualizálhatja a bejelentést. Ha a bejelentést

18
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gyártók és/vagy importőrök csoportja képviseletében tették, kizárólag a
bejelentést tevő vállalat aktualizálhatja azt.
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4. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK
4.1 A forgalomba hozatal
Anyag vagy keverék CLP-rendelet szerinti forgalomba hozatalának az minősül, ha
azt fizikailag harmadik felek számára fizetés ellenében vagy ingyenesen
rendelkezésre bocsátják. A nem uniós országokból az Európai Unió vámterületére
történő behozatal szintén forgalomba hozatalnak tekintendő. Forgalomba
hozatalnak minősül az is, amikor egy vállalat vagy kutatóintézet egy tőle eltérő,
jogi személyiséggel rendelkező laboratóriumba küld át anyagot vagy keveréket.
A bejelentés tekintetében a forgalomba hozatal előfeltétel: a CLP-rendelet
39. cikkében hivatkozott anyagot csak forgalomba hozatal esetén kell bejelenteni.
Nem kell azonban bejelentést tenni, ha a CLP-rendelet 40. cikkében előírt
információkat ugyanazon bejelentő egy korábbi regisztrálás vagy bejelentés
keretében már megadta.
Az anyagot a tényleges forgalomba hozatalt követő egy hónapon belül kell
bejelenteni. A 2010. december 1-jén vagy azt követően forgalomba hozott
anyagokat 2011. január 3-ig kellett bejelenteni.
A készleten lévő anyagok nem minősülnek forgalomba hozott anyagoknak. Ezen
anyagokat csak akkor kell – egy hónapon belül – bejelenteni, ha a gyártó vagy az
importőr később forgalomba hozza azokat. Azon forgalmazóknak, amelyek
továbbértékesítés céljából leveszik a polcokról az egy ideig ott tárolt anyagokat,
nem kell bejelentést tenni, mivel csak a gyártókat és importőröket terheli
ez a kötelezettség.

4.2 Gyártók vagy importőrök csoportja
Gyártók vagy importőrök csoportja is bejelentheti az anyag osztályzását és
címkézését. Gyártók vagy importőrök csoportja lehet például:


elkülönült jogi személyekből álló vállalatcsoport;



egymással kapcsolatban nem álló vállalatok csoportja;



egy adott ipari ágazatban működő több vállalat vagy



anyaginformációs cserefórum (SIEF)

Csoport általi bejelentés esetén a csoport tagjainak képviseletében csak egyetlen
osztályozási és címkézési bejelentést kell tenni. E célból a csoport tagjainak meg
kell állapodniuk az adott anyag osztályozásáról és címkézéséről. 10
Ha az osztályozást és címkézést csoport képviseletében jelentik be, akkor ezt
jelezni kell a REACH-IT-ben. További részletekért tekintse át az Ipari felhasználói
útmutató „Gyártók vagy importőrök csoportjának kezelése” című 15. részét.
Javasoljuk, hogy a csoport tagjai teljes körűen dokumentálják megállapodásukat,
valamint azt, hogy a besorolásra vonatkozó döntés min alapul. Kérésre az ECHA,
az illetékes hatóságok és a tagállamok végrehajtásért felelős hatóságai számára
Ebben az összefüggésben ugyanazon anyagról van szó, ha a fő összetevőik azonosak, és az anyagnak
ugyanaz az EK-száma, CAS-száma vagy IUPAC-neve. További információkért lásd az Útmutató az
anyagoknak a REACH keretében történő azonosításához és megnevezéséhez című dokumentumot.

10
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elérhetővé kell tenni a CLP-rendelet szerinti osztályozáshoz és címkézéshez
felhasznált valamennyi információt.
A gyártók és/vagy importőrök csoportja ily módon történő
együttműködése esetén minden egyes tag teljes mértékben felelős
marad az általa forgalomba hozott anyagok és keverékek
osztályozásáért, címkézéséért és csomagolásáért, valamint a CLPrendeletben meghatározott egyéb előírások teljesítéséért.

4.3 Az anyagazonosítás alapjai
Az anyagot a REACH-rendelet VI. mellékletének 2.12.3.4. szakaszában leírtak
szerint kell azonosítani. A CLP- és a REACH-rendeletben szereplő
anyagmeghatározások megegyeznek, ugyanakkor az osztályozási és címkézési
bejelentés során a regisztráláshoz képest kevesebb információt kell megadni. Az
anyagmeghatározások a veszélyes anyagokról szóló irányelv 7. módosításában 11
foglalt meghatározásnak is megfelelnek. A meghatározás túlmutat az egyetlen
molekula által meghatározott tiszta kémiai vegyületen. Ajánlott, hogy minden

leendő bejelentő tekintse át a következő dokumentumot: Útmutató az anyagoknak
a REACH keretében történő azonosításához és megnevezéséhez lásd a kapcsolódó
anyagok linkjét a jelen dokumentum 5. fejezetében.
Az anyag azonosításának módszere függ az anyag típusától. Az anyagok két fő
csoportra oszthatók:
A. „Jól meghatározott anyagok”: mennyiségében és minőségében
meghatározott olyan összetétellel rendelkező anyagok, ami megfelelően
azonosítható a REACH-rendelet VI. mellékletének 2. szakasza szerinti azonosító
adatok alapján. A „jól meghatározott anyagok” csoportja az alábbi alcsoportokra
bontható:
a) egy összetevőből álló anyagok, vagyis általában olyan anyagok,
amelyekben egyetlen összetevő legalább 80%-os (m/m) koncentrációban
van jelen; és a fennmaradó 20% szennyeződésnek / adaléknak minősül.
b) több összetevőből álló anyagok, vagyis általában olyan több fő
összetevőt tartalmazó anyagok, amelyek 10% és 80% (m/m) közötti
koncentrációban vannak jelen. A 10%-nál kisebb koncentrációban jelen
lévő összetevők szennyeződésnek tekintendők.
c) anyagok, amelyek meghatározásához a kémiai összetétel nem
elegendő, azaz olyan egy vagy több összetevőből álló anyagok, amelyek
esetén további paraméterek megadása is szükséges az anyag minden
kétséget kizáró azonosításához. Ilyen paraméter például a
kristályszerkezet, a forma, a keménység stb.
B. „UVCB anyagok”: ismeretlen szerkezetű vagy változó összetételű anyagok,
összetett reakcióban keletkezett vagy biológiai eredetű anyagok. Ezek az anyagok
nem azonosíthatók megfelelően csupán az összetételük alapján. Az UVCB anyag
típusától függően további azonosítókra is szükség van, mint például a forrás vagy
a termelési folyamat.

11

A 67/548/EGK irányelvet módosító 92/32/EGK irányelv.

7. Gyakorlati útmutató
1.1. verzió

Minden bejelentett anyag esetén elegendő információt kell megadni annak
érdekében, hogy lehetővé váljon az anyag megfelelő azonosítása. A REACHrendelet VI. mellékletének 2.1-2.3.4. szakaszai határozzák meg, hogy milyen
információkat kell megadni ahhoz, hogy teljesüljenek az anyag megfelelő
azonosításához szükséges kritériumok az osztályozási és címkézési jegyzékbe
való bejelentés során. Az azonosítóknak általában minden esetben egyértelműnek
és konzisztensnek kell lenniük. Az IUPAC-névnek például tükröznie kell a
szerkezeti és a molekulaképletet. Minden összetevőt IUPAC-névvel és CASazonosítókkal kell azonosítani, valamint fel kell tüntetni a szerkezeti képletüket. A
mennyiségi információk tekintetében minden összetevő vonatkozásában meg kell
adni a koncentrációtartományt (minimum és maximum), amennyiben az
lehetséges. Az összetételre vonatkozó információknak az anyag 100%-át le kell
fedniük.
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5. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Az ECHA honlapján könnyen hozzáférhetők a szükséges információk.
Az ECHA honlapja a CLP- és a REACH-rendeletre vonatkozó információk gyűjtőhelye, ideértve
például az alábbi információkat:


általános információk a CLP-rendeletről és a CLP útmutató dokumentumokra mutató
linkek az Osztályozás részben;



általános információk a REACH-rendeletről az „About REACH” (A REACH-ről) részben;



felhasználói útmutatók (IUCLID 5 és REACH-IT), valamint



a bejelentés megtételéhez segítséget nyújtó útmutatók (IUCLID-5, online, kötegelt,
gyártók/importőrök csoportjának kezelése).

Ha a bejelentéssel kapcsolatban kérdése van:


az országában található CLP / REACH információs szolgálat tanácsot ad a szerepeivel, a
felelősségeivel és az elérhető útmutatókkal kapcsolatban, valamint első kapcsolattartási
pontként szolgál. A nemzeti információs szolgálatok elérhetőségei megtalálhatók az
ECHA honlapján;



az ECHA információs szolgálata támogatást nyújt a REACH-IT-tel, az IUCLID-del, a
REACH-rendelet szerinti regisztrálással, valamint az osztályozási és címkézési
jegyzékbe való bejelentéssel kapcsolatos technikai kérdésekben. A kérdéseit az ECHA
honlapján elérhető információigénylő lap kitöltésével nyújthatja be; továbbá



iparági szövetsége az ágazatspecifikus kérdések tekintetében hasznos
információforrásnak bizonyulhat.
A kapcsolódó anyagokra mutató linkek

Az ECHA honlapjának CLP része



http://echa.europa.eu/hu/regulations/clp

Nyilvános osztályozási és címkézési jegyzék:



http://echa.europa.eu/hu/information-on-chemicals/cl-inventory-database

Útmutatók:



A CLP-rendelet bevezető útmutatója
http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_introductory_hu.pdf



Útmutató a CLP-kritériumok alkalmazásához
http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf



Technikai kérdések és válaszok az osztályozási és címkézési bejelentéssel
kapcsolatban
http://echa.europa.eu/documents/10162/13656/cl_notif_technical_qa_en.pdf

 CLP Gyakran ismételt kérdések
http://echa.europa.eu/hu/support/faqs/clp-frequently-asked-questions



Útmutató az anyagoknak a REACH keretében történő azonosításához és
megnevezéséhez
http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/substance_id_hu.pdf
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IT-eszközök és kézikönyvek:



IUCLID 5
http://echa.europa.eu/iuclid



REACH-IT
http://echa.europa.eu/reachit



REACH-IT segédanyagok
http://echa.europa.eu/hu/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submissionindustry-user-manuals
A bejelentéssel kapcsolatos kézikönyvek



Adatbenyújtási kézikönyv, 12. rész: Az osztályozási és címkézési bejelentés
összeállítása és benyújtása a IUCLID alkalmazásával



Ipari felhasználói útmutató, 16. rész: Az osztályozási és címkézési jegyzékbe való
online bejelentés



Ipari felhasználói útmutató, 15. rész: Gyártók vagy importőrök csoportjának
kezelése



Ipari felhasználói útmutató, 6. rész: Az I5 osztályozási és címkézési bejelentéssel
kapcsolatos 3.1.2.5 szakasza

CLP információs szolgálatok:
 Nemzeti információs szolgálatok:
A Európai Gazdasági Térségbeli (EGT) vállalatok első kapcsolattartási pontjai.
http://echa.europa.eu/hu/support/helpdesks/national-helpdesks/list-of-national-helpdesks
 ECHA információs szolgálata:
Támogatást nyújt például az IUCLID 5-höz, a REACH-IT-hez és a REACH-IT portálon
keresztül történő egyes adatbenyújtásokhoz. Az EGT-n kívüli vállalatok az ECHA-hoz
fordulhatnak, ha tanácsra van szükségük a REACH- vagy CLP-rendelet EGT-ben történő
végrehajtásával kapcsolatban.
http://echa.europa.eu/hu/support/helpdesks/echa-helpdesk
Uniós jogszabályok:



Az 1272/2008/EK rendelet (CLP-rendelet)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:HU:PDF



A CLP-rendeletnek a műszaki fejlődéshez való első hozzáigazítása
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:235:0001:0439:hu:PDF



A CLP-rendeletnek a műszaki fejlődéshez való második hozzáigazítása
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:083:FULL:hu:PDF



A CLP-rendelet nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalása (a VI. melléklet
3.1. és 3.2. táblázatának kivételével)
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/ghs/2nd-atp-to-clp_fin_en.pdf



Az 1907/2006/EK rendelet (REACH-rendelet)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:136:0003:0280:HU:PDF
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A REACH-rendelet nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalása, 2011.
december 10.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1907:20111210:H
U:PDF
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1. melléklet
Koncentrációs határértékek a jegyzékbe való bejelentés vonatkozásában
Általában minden olyan anyagot be kell jelenteni, ami miatt a keveréket be kell sorolni, vagy
befolyásolja az osztályozást.
A CLP-rendelet 39. cikkének b) pontja előírja a CLP-rendelet hatálya alá tartozó, önmagukban
vagy keverékben forgalomba hozott veszélyes anyagok bejelentését, amennyiben:


a keverék a veszélyes készítményekről szóló 1999/45/EK irányelvben (DPD)
meghatározott határértéket meghaladó koncentrációban tartalmazza az
anyagot, aminek következtében a keveréket a DDP kritériumai szerint
osztályozni kell; vagy



a keverék a CLP-rendeletben meghatározott határértéket meghaladó
koncentrációban tartalmazza az anyagot, aminek következtében a keveréket a
CLP-rendelet kritériumai szerint osztályozni kell.

A jogszabályban a koncentrációs határértékekre való hivatkozás a következőkre utal:
A. a DDP 3. cikkének (3) bekezdése alatti táblázatban meghatározott koncentráció, amely
fölött az anyagot figyelembe kell venni az osztályozás szempontjából; vagy
B. a CLP-rendelet I. mellékletének 1.1 táblázatában meghatározott általános küszöbérték,
amely fölött az anyagot figyelembe kell venni (adott esetben az M-tényező 12
alkalmazásával a CLP-rendelet I. mellékletének 4. részében meghatározottak szerint);
vagy
C. az emberi egészséget fenyegető veszélyek esetén a DDP II. mellékletének B. részében,
környezeti veszélyek esetén a DDP III. mellékletének B. részében meghatározott
koncentrációs határérték; vagy
D. az adott CLP veszélyességi osztályra és felosztásra vonatkozóan a CLP-rendelet I.
mellékletének 35. részében szereplő táblázatokban meghatározott általános
koncentrációs határérték (GCL) (adott esetben az M-tényező alkalmazásával a CLPrendelet I. mellékletének 4. részében meghatározottak szerint); vagy
E. a CLP-rendelet VI. mellékletének 3.1 és 3.2 táblázatának megfelelő oszlopában felsorolt
vagy a besorolást tevő által a CLP-rendelet 10. cikkével összhangban megállapított
egyedi koncentrációs határérték (SCL).
Ennélfogva a fenti C., D. és E. pontokban hivatkozott koncentrációs határérték felett vagy az
A. vagy B. pontban említett koncentráció felett, keverékben forgalomba hozott veszélyes
anyagokat be kell jelenteni az osztályozási és címkézési jegyzékbe, ha a keverékben lévő
tényleges koncentrációjuk közvetlenül az anyag osztályozását vonja maga után, vagy ahhoz
hozzájárul. A keverékben a fenti koncentráció felett előforduló anyagot akkor is be kell
jelenteni, ha más anyagok már olyan koncentrációkban fordulnak elő a keverékben, amelyek
már önmagukban elegendőek a keverék osztályozásához.

A CLP-rendelet nem az SCL koncepcióját alkalmazza a vízi környezetre veszélyes veszélyességi osztály esetében, hanem
az M-tényező koncepcióját. Az M-tényező a vízi környezetre veszélyes akut, 1. kategóriába és krónikus, 1. kategóriába
besorolt anyag koncentrációjára alkalmazandó. Egy anyag esetében az M-tényezőt akkor kell alkalmazni, amikor a
szummációs módszert használják azon keverék osztályozásánál, amelyben az anyag előfordul. Gyakorlatilag ez azt jelenti,
hogy például egy ilyen anyag esetén alkalmazandó küszöbérték mindig a keverék által tartalmazott anyag esetén
megállapított, M-tényezővel elosztott általános küszöbérték, vagyis 0,1 tömegszázalék.
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7. Gyakorlati útmutató
1.1. verzió
Olyan anyagok esetén, amelyekhez SCL-t rendeltek, az SCL (lásd fentebb az E. pontot) és a
fenti A. (DDP) vagy B. (CLP) pontban hivatkozott releváns koncentráció közül az alacsonyabb
értéket kell alkalmazni.
Olyan anyagok esetén, amelyekhez nem rendeltek SCL-t, az A. (DDP) vagy B. (CLP) pontban
hivatkozott koncentráció és a fenti C. (DDP) vagy D. (CLP) pontban hivatkozott koncentrációs
határérték közül az alacsonyabb értéket kell alkalmazni.
Amennyiben a CLP akut toxicitás veszélyességi osztály esetén sem a GCL, sem az SCL nem
alkalmazható, a CLP-rendelet I. mellékletének 1.1 táblázatában meghatározott általános
küszöbértéket kell alkalmazni.
A koncentrációs küszöbökön alapuló osztályozással kapcsolatban további információ található
az ECHA Útmutató a CLP-kritériumok alkalmazásához című dokumentumában, különösen az
1.6.3.4.2 fejezetben (http://echa.europa.eu/clp/clp_help_en.asp).
A fizikai veszélyekkel kapcsolatos további megjegyzés
A valamely fizikai veszély miatt besorolt és keverékben előforduló anyagot is be kell jelenteni a
jegyzékbe, bármikor is hozzák forgalomba a keveréket, és a keveréket ezen anyag jelenléte
miatt sorolták be a fizikai veszély tekintetében. Megjegyzendő, hogy az a fizikai veszély
osztály, amelyhez a keverék tartozik, eltérhet a fizikai veszélyt okozó anyag(ok)étól. Például
egy oxidálóként besorolt anyagot és egy éghető anyagot (tűzveszélyesként besorolt vagy nem
besorolt) tartalmazó keverék robbanóanyagként sorolható be. Erre példaként említhető az
ANFO, egy olyan általános polgári felhasználású robbanóanyag (amely ilyenként is van
besorolva), amely ammónium-nitrátot (oxidáló anyagként van besorolva) és gázolajat (éghető
folyadék) tartalmaz. Kétség esetén szakértői értékelést kell kérni.
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