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Reach-CLP szabályozás deklarált 
céljainak teljesülése vállalati 

tapasztalatok tükrében
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A Reach deklarált céljainak elérése
• 1. cikk: Cél és hatály

(3) Ez a rendelet azon az elven nyugszik, hogy a gyártók, importőrök és 
a tovább felhasználók kötelessége biztosítani, hogy olyan anyagokat 
gyártsanak, hozzanak forgalomba vagy használjanak fel, amelyek 
nincsenek káros hatással az emberi egészségre vagy a környezetre. A 
rendelkezései az elővigyázatosság elvén alapulnak.

(1) E rendelet célja az emberi egészség és a környezet magas szintű 
védelmének – beleértve az anyagokkal kapcsolatos veszélyek 
felmérésénél az alternatív vizsgálati módszerek elősegítését is –, 
valamint az anyagok belsőpiaci szabad forgalmának biztosítása, a 
versenyképesség és az innováció erősítésével egyidejűleg.

a belsőpiaci szabad forgalmának biztosítása
Ezzel gyökeresen ellentétben 
A belső piaci forgalom totálisan korlátozva van a regisztráció miatt
Az utólagos piacra lépőket a már piacon lévők kontrollálják
A „monopol” helyzet az árak növekedéséhez vezet

Árak [Ft/kg]: 2016 2017 2017 Áremelés %
Aceton 150 (márc) 337 (márc.) 392 (ápr.) 261 %
IPA 255 425 (márc.) 538 (máj.)          211 %
Nátrium-hidroxid 175 190 (febr.) 390 (máj.)          205 %
Aszkorbinsav 1050 2400 (jan) 2700 (és nincs)  270 %
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a versenyképesség erősítése

Ezzel gyökeresen ellentétben 

• egy csomó anyag gyártása abbamarad, hozzáférhetősége 
lecsökken (ezek száma 2018 után drasztikusan meg fog nőni)

• az árak emelkedése nyilvánvalóan nem a 
versenyképességet erősíti

• kisvállalkozások tevékenységének korlátozása, esetleges 
ellehetetlenülése, bezárása
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az innováció erősítése

Ezzel gyökeresen ellentétben 

• számos anyag eltűnése, részben a regisztráció elmaradása miatt, 
részben a korlátozások miatt, részben a besorolások szigorodása 
miatt

• a nagyon korai fázisban belépő regisztrációs kényszer miatt el 
sem kezdenek fejlesztéseket

• Az új anyagok el se jutnak az EU-ba, mert senki sem vállalja a 
regisztrációt

(3) Ez a rendelet azon az elven nyugszik, hogy a gyártók, importőrök és 
a tovább felhasználók kötelessége biztosítani, hogy olyan anyagokat 
gyártsanak, hozzanak forgalomba vagy használjanak fel, amelyek 
nincsenek káros hatással az emberi egészségre vagy a környezetre. A 
rendelkezései az elővigyázatosság elvén alapulnak.
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Regisztráció néhány problémája
Elvi megállapítások, kérdések

Ezt a rendelet deklarált céljai szempontjából talán nem kívánatos 
mellékhatásnak lehetne minősíteni, de valójában ez a rendelet 
legfőbb hatása

• A regisztráló a költségek megfizetésével egy soha le nem járó 
szabadalmat vásárol az anyag gyártására, elsődleges forgalomba 
hozatalára.

• Mivel egy anyagra csak egy regisztráció lehet, a korábban 
regisztráltak határozzák meg, hogy mennyiért engedik piachoz jutni 
az esetleges újabb szereplőket

Gyakorlati problémák
SIEF megalakulása, költségmegosztás

• fogadjuk el, hogy xy multi cég a vezető regisztrátor
• fizessünk x ezer Euro-t indulásként
• fogadjuk el az alapszabályt, melynek leglényegesebb eleme, hogy a 

költségeket egyenlően osztjuk meg (vagyis aki 10 000 to-t gyárt az 
ugyanannyit fizet, mint aki 20 tonnát!)

• az egyes cégeknél meglévő adatokat költségalapon számoljuk be. 

Vizsgálatok, vizsgálati adatok forrása
• Csak akkreditált laborok mérése
• Korábbi tapasztalatok nem számítanak
• Kötelező adatmegadás

Utólagos piacra lépés
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CLP rendelet 
(1) E rendelet célja az emberi egészség és a környezet magasszintű 
védelmének, valamint a vegyi anyagok, keverékek és egyes 
meghatározott cikkek szabad mozgásának biztosítása, a versenyképesség 
és az innováció javítása mellett.
(4) Az anyagok és keverékek kereskedelme nem csak a belső, hanem a globális piacot 
is érintő kérdés. A vállalkozásoknak ezért részesülniük kell az osztályozásra és 
címkézésre vonatkozó szabályok átfogó harmonizációjának előnyeiből, továbbá –
egyrészről – a szállításra és felhasználásra vonatkozó osztályozás és címkézés 
szabályainak, valamint – másrészről - a szállításra vonatkozó szabályok közötti 
összhangnak az előnyeiből

(7) A vállalkozások egyre több előnyt fognak élvezni, mivel egyre több ország 
fogadja el jogszabályaiban a GHS-kritériumokat. A Közösségnek e folyamat élére 
kell állnia, hogy a többi országot is követésre ösztönözze, továbbá hogy 
versenyelőnyt teremtsen a Közösség ipara számára.

A deklarált célok teljesülése

Az (1) bekezdéshez: Szóról szóra ugyanaz, mint a Reach-nél már taglaltak
Ezzel gyökeresen ellentétben 

A (4) bekezdéshez: Semmiféle előny nem származik abból, hogy 
másképp osztályozzuk és jelöljük az anyagokat mint korábban, illetve 
a világ többi részén, viszont óriási hátrányt jelentett a bevezetéshez 
kapcsolódó költség és munka többlet.
A (7) bekezdéshez: Ez egész egyszerűen hazugság, vagy naivitás. Nem 
fogják bevezetni, mert

• Eddig sem értettek egyet vele
• Egyre jobban eltérünk (EUH mondatok, szigorodó besorolások
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Biocid rendelet
• A magasztos célok emlegetésén kívül, talán még inkább kitűnik a 

rendeletből a valódi cél: korlátozni a forgalmat és pénz beszedni az 
ECHA működtetéséhez. 

• A több mint 30 évig használt anyag miért nem alkalmas fertőtlenítésre 
(kivéve akkor ha a regisztrált gyártótól veszem)?

• Biocid hatóanyag regisztrálása után új engedély kell, ennek költségei:
• magyar forgalmazás esetén kb. 5 Mft/szer
• EU-s engedély esetén kb 25 Mt/szer

és az engedély 5 évig érvényes

Jelenleg 106 e Ft az engedély és nem jár le!

Besorolások, a veszélyesség megítélése, a mérések háttere

• Az anyagokat egyre veszélyesebbnek sorolják be

• Ezek a besorolások nem egyeznek a mindennapi tapasztalattal

• Abszolutizálják a veszélyt, nem foglalkoznak annak 
valószínűségével, kockázatával
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Egy „veszélyes” anyag jelölése:

• Veszélyességi besorolás és címkézés
Veszély! A vállalatok által az ECHA-nak nyújtott besorolás szerint ez az 
anyag, halálos lehet ha lenyelik vagy a légutakba kerül, mérgező a vizi
élővilágra és hosszan tartó hatása van, tűzveszélyes folyadék és gőz, 
súlyos szem irritáló, károsíthatja a szerveket, bőrirritációt okoz és 
esetleg allergiás bőrreakciókat válthat ki.

Hazard classification & labelling
Danger! According to the classification provided by companies to ECHA in
REACH registrations this substance may be fatal if swallowed and enters airways, is 

toxic to aquatic life with long lasting effects, is a flammable liquid and vapour, causes serious eye irritation, 
may cause damage to organs, causes skin irritation and may cause an allergic skin reaction. 

Rozmaringolaj
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1. Példa: Fenolftalein
Kb.:3 éve besorolták Rákkeltőnek, Mutagénnek és Reprodukciósan 
toxikusnak

Felhasználási területek
• Laborvegyszerként (indikátor és indikátor oldat) kb: 4-5 kg/év
• Gyógyszeralapanyagként (hashajtó tabletta) kb.: 5-6000 kg/év

2. Példa: Polihexametilén-biguanid (PHMB)
• Committee for Risk Assessment RAC Polyhexamethylene biguanide or Poly(hexamethylene) 

biguanide hydrochloride or PHMB ECHA/RAC/CLH-O-0000001973-68-01/A1
• CAS Number: 27083-27-8 or 32289-58-0 9 September 2011

• 5.7.1 Carcinogenicity: oral Mouse/oral carcinogenicity study
In a life-time feeding study in the mouse (Milburn, 1996), conducted according to US EPA guideline 83-2, groups of 55 male
and 55 female C57B1/10JfCD-1 mice were fed diets containing 0, 400, 1200 or 4000 ppm PHMB for a period of 2-years. The 
mean received dose for the 400, 1200 and 4000 ppm groups were

55, 167 or 715 mg/kg/day in males and 69, 217 or 856 mg/kg/day in females, respectively. 

Animals were submitted to full post mortem examination and samples of organs were preserved for microscopic examination
including anus and recto-anal junction that were added from week 70. Administration of 4000 ppm PHMB was in excess of a 
maximum tolerated dose (MTD) based on lowered bodyweight, decreases in weight gain, increases in food consumption and 
utilisation (week 1-12), all starting early in the study. Bodyweights were up to 20% (males) and 15% (females) lower than
those of concurrent controls in the second year of the study. In terms of bodyweight gain, there was a reduction of 35-42% 
(males) and 22-33% (females) compared to the controls during weeks 53-79.
Mortality was increased in females receiving 4000 ppm from week 26 throughout the study and in males receiving 4000 ppm 
PHMB from week 30 to week 90. A similar number of males in the control and 4000 ppm groups survived to 2 years. There
was no adverse effect on survival in mice receiving 1200 or 400 ppm PHMB. 
Haemangiosarcoma was the most frequent factor contributing to the death of mice given 4000 ppm PHMB (see cause of 
death in Table 17).
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3. Példa: Húgysav toxikológiai adatainak 
meghatározása

Adatok
• Name: Uric Acid
• IUPAC name : 7,9-dihydro-1H-purine-2,6,8(3H)-trione
• CAS No.: 69-93-2

Allantoin

Akut oral toxicitás meghatározása QSAR 
modellel: Computational tool: ACD/percepta

Analogue Structure Name Experimental LD50 (mg/kg) Similarity

5-Fluorouracil 230 0.81

6-Methyluracil 65000 0.74

Orotic acid 11000 0.65

Prediction Rat oral LD50 equal to 1900 mg/kg.

Hugysav:
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Akut vízi toxicitás meghatározása QSAR 
modellel: Computational tool: ACD/percepta

Prediction 48-h LD50 (Daphnia magna) equal to 36 mg/L.

Structure Name Experimental LC50
(mg/L)

Similarity

2-Imidazolidinone 5600 0.59

Hugysav:

Bónusz: 7-Dietilamino-4-metil-kumarin
Key value for chemical safety assessment
Acute toxicity: via oral route

Type of information: (Q)SAR
Adequacy of study: weight of evidence
Reliability: 2 (reliable with restrictions)
Rationale for reliability incl. deficiencies: results derived from a valid (Q)SAR model and falling

into its applicability domain, with limited 
documentation / justification

Justification for type of information: Data is from QSAR Toolbox 3.4
Principles of method if other Prediction is done using QSAR Toolbox version 3.4
than guideline:
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Species: rat
Strain: Wistar
Sex: female
Details on test animals and No data available
environmental conditions:
Route of administration: oral, gavage
No. of animals per sex per dose: 10 female
Dose descriptor: LD50
Effect level: 2 211 mg/kg bw
Based on: test mat.
Remarks on result: other: 50 % mortality observed
Mortality: No data available

Additional information
Acute oral toxicity:
Based on the data available for target 7-diethylamino-4-methylcoumarin (CAS no 91-44-1) and its read across 7-
Methylcoumarin (CAS no 2445-83-2) and 3–diethylaminophenol (CAS no 91-68-9) is summaries as below

Based on the prediction done by QSAR Toolbox 3.4 (2016), acute oral toxicity was estimated in Wistar female rats by using7-
diethylamino-4-methylcoumarin orally by gavage. 50 % mortality was observed in treated female rats. Therefore, estimated
LD50 was found to be 2211.138671875 mg/kg bw when Wistar female rats were treated with7-diethylamino-4-methylcoumarin 
orally by gavage. 

In study conducted by Gloxhuberet al (1978), acute oral toxicity was evaluated in rats by using 4-Methyl-7-
diethylaminocoumarin in the concentration of 5000 mg/kg bw orally. No mortality was observed in treated rats. Therefore, 
LD50 was considered to be > 5000 mg/kg bw when rats were treated with 4-Methyl-7-diethylaminocoumarin orally. 

In a RTECS database (2016), LD50 was given as 5000 mg/kg bw when rats were treated with Coumarin, 7-diethylamino-4-
methyl orally. 

In a study conducted by Morenoet al given in Fragrance raw materials monographs (1982) for read across, acute oral toxicity
was evaluated in rats by using 7-Methylcoumarin in the concentration of 3800 mg/kg bw orally. 50 % mortality was observed in 
treated rats. Therefore, LD50 was considered to be 3800 mg/kg bw (with 95% confidence limit 2900 -5000 mg/kg) when rats
were treated with 7-Methylcoumarin orally. 
In a study conducted given in European Chemicals Bureau IUCLID Data (2000) for read across, acute oral toxicity was
evaluated in rats by using 3–diethylaminophenol in the concentration of 2400 mg/kg bw orally. 50 % mortality was observed in 
treated rats. Therefore, LD50 was considered to be 2400 mg/kg bw when rats were treated with 3–diethylaminophenol orally.
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Additional information (folytatás)
Based on the weight of evidence for target target 7-diethylamino-4-methylcoumarin (CAS no 
91-44-1) and its read across 7-Methylcoumarin (CAS no 2445-83-2) and 3–diethylaminophenol
(CAS no 91-68-9) is not likely to be classified as an acute oral toxicant. 

Justification for selection of acute toxicity – oral endpoint

Estimated LD50 was found to be 2211.138671875 mg/kg bw

when Wistar female rats were treated with 7-diethylamino-4-
methylcoumarin orally by gavage.

Köszönöm a figyelmet!


