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Jogszabályváltozások

 Megjelent a Bizottság (EU) 2016/1688 

rendelete – a bőrszenzibilizáció tekintetében 

módosítja a REACH rendelet VII. mellékletét 

 Elérhetővé vált a REACH rendelet 

legfrissebb (2016.07.14.), tájékoztató jellegű, 

egységes szerkezetbe foglalt változata – 14. 

cikk hibás!

 440-es 7. ATP szerinti módosítása 

hamarosan megjelenik



Regisztráció

 REACH 2018 kampány

 webinárok – magyarul is elérhetők lesznek

 új REACH-IT + IUCLID 6 (dossziék 

készítéséhez)

 együttes benyújtás szabályai változtak

 regisztrációs és adatmegosztási 

iránymutatási dokumentációmódosítása 

folyamatban



Értékelés

 EOGRTS-sel érintett határozattervezeteket 

elkezdte rendezni a Bizottság

 Az anyagértékelési határozatok 

kikényszerítésére felkészült a Fórum

 Egyre több anyag kerül értékelésre – mit 

tegyen az akinek az anyaga/regisztrációja 

érintett?



Engedélyezés

 Egyre több RAC/SEAC vélemény és engedély 
elfogadása, érdemes nyomon követni a XIV. 
mellékletet és a vonatkozó határidőket

 A triklóretilénre vonatkozó engedélyek tárgyalása a 
következő ülésen

 XIV. melléklet legújabb bővítése folyamatban (a jövő 
heti bizottsági ülésen még nem döntenek)

 SVHC azonosítás ütemezetten, az ECHA SVHC 
roadmapja szerint  folyamatosan bővül alista

 HDDA SVHC-ként való azonosítása nem került 
elfogadásra (bőrszenzibilizáló) – Bizottsági szinten 
volt

 Mit tegyünk ha az anyagunk érintett?



Korlátozás

 Biszfenol-A vegyületet tartalmazó 

pénztárgépi hőpapírok korlátozása elfogadva

 decaBDE korlátozása elfogadva

 Methanol és PFOA a következők (októberi 

ülésen még nincs döntésen)

 REF-4 projekt (korlátozások ellenőrzése) 

még zajlik



Kommunikáció a szállítói láncban

 CSA/ES ütemterv (és ENES): formátum, példák, 
standard mondatok, use maps, 

https://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/i
nformation-requirements/chemical-safety-report/csr-
es-roadmap

 A felhasználások leírására R.12 útmutató használata 
fontos!
https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/infor
mation_requirements_r12_hu.pdf/4bc6b9f9-f2d0-
4389-b7e7-376cd16ce6fc

 HU részt vesz a REF-5 ellenőrzési projektben

 ECHA „Dissemination site”-ja megújult –
használhatóbb információforrás

https://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/information-requirements/chemical-safety-report/csr-es-roadmap
https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r12_hu.pdf/4bc6b9f9-f2d0-4389-b7e7-376cd16ce6fc


CLP

 CLP 45. cikk alapján új melléklet elfogadása

 7. ATP hatályba lépése 2017. január 1-jén!!

 8. és 9. ATP megjelent (2018. feb.1/2018. 

márc.1. a hatályba lépés dátuma)

 10. ATP már tárgyalás alatt


