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A REACH-CLP rendeletek megítélése az ECHA-n 
belül 10 év tapasztalatai alapján.

• Megfogalmazott cél: Az emberi egészség és a környezet magas szintű 
védelmének biztosítása, beleértve a veszélyek felismerésére szolgáló 
alternatív módszerek támogatását, az anyagok belső piaci szabad 
forgalmát és a versenyképesség és innováció ösztönzését.
• Kulcseleme az EU johannesburgi 2020-as kötelezettségvállalása: a vegyi 

anyagok előállítása és felhasználása oly módon történjen, hogy az emberi 
egészségre és a környezetre gyakorolt káros hatásuk a lehető legkisebb 
legyen.

• A REACH-CLP kvantifikált haszna (becslés):
• Első mérhető közegészségügyi eredmények 2018-tól, ill. 20 éves távlatban.

• Becsült összes megvalósuló egészségügyi haszon 50 mrd Euro, 25-30 év alatt.

• Általános vélekedés, hogy 30 év alatt a haszon lényegesen meghaladja a teljes 
kiadások összegét. 
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Eredmények, tapasztalatok

• Megvalósult az anyagok regisztrálásának rendszere
• IT környezet (pl.: REACH-IT, IUCLID, Chesar, SIP)

• Szakmai támogatás, együttműködés (pl.: honlap, helpdesk, útmutatók, 
sablonok, Q&A, tájékoztató kampányok, ENES, felhasználási térképek)

• Jogalkotás (pl.: adatkövetelmények, díjrendelet, kötelező költség és 
adatmegosztás, (alternatív)vizsgálati módszerek, mentességek) 

• Megvalósult az ipari szereplők, tagállamok, Ügynökség által generált 
adatok és információk teljes transzparenciája
• ECHA honlap

• Beadványok (pl.: XV. dosszié, engedélykérelmek) publikálása

• Nyilvános konzultáció lehetősége

• „dissemination site”



Eredmények, tapasztalatok

• A benyújtott adatok megbízhatósága (a célok elérése szempontjából) 
alapvető fontosságú
• A regisztrációs dossziék jelentős arányban nem megfelelő minőségűek.

• Összetett anyagok azonosítási problémái

• PBT, vPvB azonosítási hiányosságok

• Alternatív vizsgálatra nem megfelelő indoklás

• Expozícióra, felhasználásra vonatkozó hiányok (CSR)

• Nano tulajdonságok ismertetésének visszatartása

• C&L Jegyzék (a forgalomban lévő anyagok többsége nem rendelkezik 
harmonizált osztályozással)
• Jelentős eltérések tapasztalhatók azonos anyagok osztályozása között

• Ez a különbség az egyeztetések és az transzparens nyilvántartásnak köszönhetően sem 
csökkent jelentősen.



Eredmények, tapasztalatok

• Az innováció elősegítése érdekében a REACH teljesíti a célkitűzéseket 
(PPORD+ SVHC azonosítás, XIV. m., XVII. m.) (Tíz év alatt 1 500 új vegyi 
anyag került kifejlesztésre.) 

• KKV szektor vállalkozásai gyakran nem ismerik a REACH-CLP szerinti 
kötelezettségeiket. Jellemző a forráshiány: regisztrációs nehézségek 
(2018!), innovációban való részvétel nem jellemző.

• Expozíciós forgatókönyvek nagy aránya hiányos az anyag teljes körű 
felhasználása tekintetében (továbbfelhasználói felelősség)  



Eredmények, tapasztalatok

• A több információnak köszönhetően többnyire szigorodtak a 
besorolási kritériumok és a kockázatkezelési intézkedésekhez 
szükséges információk minősége javult.

• SVHC anyagok azonosítása (Jelölt lista (174), XIV. m.(43)), továbbá 
korlátozás alá vont anyagok (XVII. m.(+20)) és a harmonizált 
osztályozás (200) a veszélyes anyagok felhasználásában azonnali 
eredményt hoz. 



Eredmények, tapasztalatok

• A Forum egységes ellenőrzési REF projektek, protokollok és 
információs rendszer (PD-NEA+Interlinks) kidolgozásával sikeresen 
segíti elő a REACH és CLP rendeletek végrehajtását és előírásainak 
kikényszerítését. (2018-ban REF-6, keverékek ellenőrzése!)

• Az árucikkekben importált SVHC anyagok bejelentési aránya 
aggasztóan alacsony. Az erre vonatkozó és a lakosság tájékoztatására 
vonatkozó hatályos előírások nem szolgálják megfelelően a lakosság 
egészségvédelmét.



Összefoglaló, változtatást igénylő területek

• Az Ügynökség a legtöbb kulcsfontosságú célkitűzéseit megvalósította, 
munkájuk eredményesnek tekinthető.

• Nem kerültek azonosításra jelentős szektorális átfedések, azonban 
REACH-OSH viszony rendezetlen.

• Az Ügynökség nem lát sürgős módosítási szükséget a REACH és CLP 
rendeletek tekintetében. Mégis…

• Az anyagok nano tulajdonságaival kapcsolatos adatkövetelmények 
megalkotása szükséges (VII-X. m. módosítása).

• Saját osztályozással kapcsolatban kötelező egyeztetési eljárás indokolt.

• Az importált árucikkek SVHC tartalmának bejelentésére és lakossági 
tájékoztatásra vonatkozó előírások felülvizsgálandók/módosítandók.

• Adatok minőségének javítása (ES, Adatlap is) és aktualizálása 
szükséges.



További ajánlások

• 2018-as regisztráció különösen a KKV-k számára megpróbáltatást 
jelent, az Ügynökség és a tagállami kompetens hatóságok támogató 
munkája szükséges.

• Regisztrálók részéről a regisztrációs dosszié „kritikus” 
(anyagazonosítás, adatok pontossága, tonna adatok, felhasználási 
adatok, kockázatkezelési információk) felülvizsgálatára van szükség.

• CMR tulajdonságú anyagok adatkövetelményeinek felülvizsgálata 1-10 
tonna közötti tartományban.

• A regisztrációs adatkövetelmények a hormonkárosító tulajdonságok 
azonosítása szempontjából is felülvizsgálandók.

• Fokozott ellenőrzés szükségessége az expozíciós forgatókönyvek 
megfelelőssége tekintetében.

• Kötelező adat és költségmegosztás elmulasztása esetén arányos 
szankcionálás a tagállami ellenőrző hatóságoktól.



További ajánlások

• Alternatív vizsgálati módszerek kidolgozásának 
elősegítése/felgyorsítása.

• Továbbfelhasználók megfelelő kommunikációjának elősegítése a 
szállítói láncban.

• Kívánatos a KKV-k financiális támogatása a tagállamok részéről a 
REACH rendeletnek való megfelelés érdekében.

• Harmonizált osztályozási tevékenység fokozása.

• Kompetens hatóságok SVHC azonosítási tevékenységének 
szorgalmazása.



A dimetil formamiddal kapcsolatos aktuális
helyzet és várható döntések

• N,N-dimetil formamid (DMF) (EC: 200-679-5) – 15db regisztráló, 615 
előregisztráló (9 magyar)

• A DMF rendelkezik harmonizált osztályozással (Repr. 1B, Akut tox 4, 
Szem irrit. 2, H360 d, H332, H312, H319, GHS 7, GHS 8, Veszély!

• SVHC azonosítás (Tagállami Bizottság 2012. 11.29., Jelöltlista)

• XIV. mellékletbe történő felvételének kezdeményezése (priorizálás) 
2014. 11. 6. Jelenleg is a Jelöltlistán van. 

• Az N,N-dimetil-acetamid (DMAC) és az N-metil-2-pirrolidon (NMP) 
lényegi tulajdonságaival való megegyezésére és egymás alternatíváira 
tekintettel a DMF felvételét a Bizottság elhalasztotta. (2014/895 EK, 
2017/999 EK r.)

• Tagállami Bizottsági Ülés: aprotikus anyagok egységes kezelésének 
megközelítése 



A dimetil formamiddal kapcsolatos aktuális
helyzet és várható döntések

• Olaszország korlátozási javaslatot nyújtott be (2015. 06. 19., 2016. 06. 17.) a 
munkavállalók, különös tekintettel a várandós munkavállalók egészségvédelmére 
hivatkozással.

• Javaslat elutasításra került 2016. 12.01-én a REACH 69. cikk (4) alapján. 
https://echa.europa.eu/hu/registry-of-withdrawn-restriction-proposal-intentions-and-submissions/-/substance-
rev/16718/term?_viewsubstances_WAR_echarevsubstanceportlet_SEARCH_CRITERIA_EC_NUMBER=200-679-
5&_viewsubstances_WAR_echarevsubstanceportlet_DISS=true

https://echa.europa.eu/hu/registry-of-withdrawn-restriction-proposal-intentions-and-submissions/-/substance-rev/16718/term?_viewsubstances_WAR_echarevsubstanceportlet_SEARCH_CRITERIA_EC_NUMBER=200-679-5&_viewsubstances_WAR_echarevsubstanceportlet_DISS=true


Nyomon követés

• ECHA honlapon, 
• Dimetil formamid adatlapján

https://www.echa.europa.eu/web/guest/substance-information/-
/substanceinfo/100.000.617

• Európai Bizottság oldalain
• Komitológiai Nyilvántartás: 

http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?CLX=hu

• Az Európai Unió Hivatalos Lapja:
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=hu

https://www.echa.europa.eu/web/guest/substance-information/-/substanceinfo/100.000.617


A titán-dioxiddal kapcsolatos aktuális
helyzet és várható döntések

• Titánium-dioxid (EC: 236-675-5) – 1db regisztráló (UK), ~4000 
előregisztráló

• Anatase (TiO2) (EC: 215-280-1) – ~400 előregisztráló

• Rutile (TiO2) (EC: 215-282-2) - 1db regisztráló (NL), ~500 előregisztráló

• Jelenleg a titán-dioxid nem rendelkezik harmonizált osztályozással.

• Franciaország 2015. 11.06-án CLH dossziét nyújtott be.
• Végleges CLH dosszié: 2016. 05. 27.

• RAC vélemény várható megjelenése 2017. 11. 27. (18 hónap)

• Franciaország anyagértékelés keretében (CoRAP) 2018-ban vizsgálja az 
anyagot.



CLH dosszié

• Francia javaslat a harmonizált osztályozásra:

• Veszélyességi osztály: Carc cat. 1B

• Figyelmeztetés: Veszély

• Figyelmeztető mondat: H350i - Belélegzéssel rákot okozhat.

• Piktogram:



• ECHA sajtóhír (2017. szeptember 27.)

https://echa.europa.eu/hu/-/rac-concludes-on-10-opinions-for-harmonised-
classification-and-labelli-1

Titanium dioxide 

Titanium dioxide is a high volume inorganic substance manufactured from mineral 
ores or from iron titanate or titanium slag. 

The substance has no existing entry in Annex VI to the CLP Regulation. 

At RAC 41, RAC did not agree to the proposal from France to classify the substance 
in category 1B as presumed to have carcinogenic potential for humans, but 
agreed to classify titanium di-oxide in category 2 as a suspected human 
carcinogen Carc. 2; H351 (inhalation), i.e. not by the oral or dermal routes. The 
final RAC opinion was adopted in written procedure before RAC 42. 

The opinions will be available on ECHA’s website in the near future: 

http://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/committee-for-risk-assessment 

https://echa.europa.eu/hu/-/rac-concludes-on-10-opinions-for-harmonised-classification-and-labelli-1


• RAC vélemény: független tudományos vélemény az anyagok veszélyességi besorolásáról; 
kizárólag az anyagok belső tulajdonságain alapul, nem veszi figyelembe az expozíció 

valószínűségét, nem foglalkozik az expozíció kockázataival sem.

• A RAC vélemény és a nyilvános konzultáció alatt beérkezett hozzászólások közzététele az 
ECHA honlapján!

↓

• Az ECHA a RAC véleményét és az észrevételeket továbbítja COM felé. (2018)

↓

• COM ezt követően indokolatlan késedelem nélkül benyújt egy, a VI. melléklet módosítására 
irányuló bizottsági rendelettervezetet. (2018 első fele)

• „Indokolatlan késedelem nélkül”: COM csomagban kezeli az anyagokat; a RAC által adott 
naptári évben véleményezett anyagokra a következő naptári évben nyújtja be a 

rendelettervezetet.

↓

• 2018 első fele: Caracal; nyár-ősz: REACH Bizottság: 1x kötelező tárgyalni (2-3 tárgyalás is 
lehet), majd szavazás 

↓

• 3 hónapos felülvizsgálati periódus (szabályozási bizottsági eljárás) (2018 vége-2019 eleje)

↓

• VI. melléklet módosítását tartalmazó bizottsági rendelet elfogadása és kihirdetése; 
(hatálybalépés + általában 18 hónapos átmeneti időszak=2020 második fele)



REACH szerinti anyagértékelés (SEV)

• Franciaország 2018-ban értékeli

• Aggodalmak: CMR gyanú, szenzibilizáló hatás gyanúja, nagy 
tonnaszám, széleskörű felhasználás, lakossági felhasználás, lakossági 
expozíció.



Anyagértékelés alapján lehetséges kimenetelek

• Nincs szükség intézkedésre (2019) 

• Gyanú igazolt Gyanú igazolást igényel (vizsgálatkérés)

• XV. dosszié 

• Engedélykötelesség, korlátozás, újraosztályozás



RAC álláspont érvényesülése (Carc. cat. 2.) esetén

• REACH szerint: Korlátozás, engedélyezés automatikusan (XVII. 
melléklet 28-30.) nem következik.

• CLP szerint: ≥1%-ot meghaladó koncentráció esetén címkézési 
kötelezettség (CLP I. m. 363 táblázat: GHS 8, H351, P201, P202, P281, 
P308, P405, P501, továbbá CLP 2. m. 3.2.1. pont: tapintással 
érzékelhető figyelmeztető jelképpel ellátandó csomagolás 



Nyomon követés

• ECHA honlapon, 
• Titánium-dioxid adatlapján

https://echa.europa.eu/hu/substance-information/-
/substanceinfo/100.033.327

• CLP- (Harmonised classification and labelling) és REACH (Substance Evaluation 
– CoRAP) alpontok alatt.

• Európai Bizottság oldalain
• Komitológiai Nyilvántartás: 

http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?CLX=hu

• Az Európai Unió Hivatalos Lapja:
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=hu

https://echa.europa.eu/hu/substance-information/-/substanceinfo/100.033.327


Köszönöm a figyelmet!
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