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KINEK KELL BENYÚJTANI AZ INFORMÁCIÓKAT?

ALAPELVEK – CLP 45 CIKK. (1); 4.CIKK (10)

Az importőröknek és a tovább-felhasználóknak információt kell benyújtani minden 
olyan tagállam kijelölt szervének ahol a rendelet kritériumainak megfelelő veszélyes 
keverékeket forgalomba hozzák

Mindhárom feltételnek teljesülni kell.

4.cikk (10) Anyagok és keverékek forgalomba hozatalára csak akkor kerülhet sor, ha 
azok a CLP rendeletnek megfelelnek.

Megosztott felelősség – a lánc minden szereplőjére vonatkozik (a forgalmazókra 
is!)

A kötelezett helyett harmadik fél – pl. anyacég, külső szakértő – is benyújthatja az 
adatokat a kötelezett nevében, de a felelősség marad a kötelezettnél.
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A szállítói lánc szereplői 

A szabályozás a Közöségben letelepedett természetes vagy jogi személyre 

vonatkozik. (28 tagállam + Norvégia + Lichtenstein + Izland)

• Importőr: aki a veszélyes keveréknek a Közösség vámterületére történő 

fizikai behozataláért felel. Az import forgalomba hozatalnak számít.

• Továbbfelhasználó: a gyártótól és az importőrtől különböző, aki vagy 

amely az ipari és foglalkozásszerű tevékenységei során a veszélyes 

keveréket önmagában vagy keverékben felhasználja.

Ha egy forgalmazó áttölti vagy átcsomagolja a veszélyes keveréket, akkor 

továbbfelhasználó. Az újraimportáló szintén továbbfelhasználó.

• Forgalmazó: aki a veszélyes keveréket kizárólag harmadik felek számára 

tárolja és forgalomba hozza, ideértve a kiskereskedőt is. Ha a veszélyes 

keveréknek új márka nevet ad, vagy átcímkézi továbbra is forgalmazónak 

számít.



Kinek kell információt benyújtani?
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Magyar cég EU-n kívülről – Svájcból – hoz be egészségre veszélyes keveréket saját 

felhasználásra. Miután a Svájcból való behozatal importnak számít, és az import 

forgalomba hozatal, ezért az importőrnek be kell jelentenie a magyar 

méregközpontba. 

A bejelentés nyelve a fogadó ország hivatalos nyelve.
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Magyar cég Közösségen kívülről hoz be egészségre veszélyes keveréket és több 

tagállamban akarja forgalmazni.
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Alternatív megoldás:

A nem európai beszállítónak az EU-ban bejegyzett jogi személye (vagy egy 

szerződéses partnere) generál UFI-t és önkéntes alapon bejelenti az importálandó 

keveréket. 

Az importőr a beszállítótól kapott UFI-ra hivatkozva készíti a bejelentését 100% 

MIM tartalmú keverékre új UFI generálással. Ha az importált keveréket más 

keverék előállítására használja, akkor a bejelentésében a MIM tartalmat a tényleges 

százalék értékben adja meg.

A kötelezettség és a felelősség az importőré!

Írásban kell kérnie az adatokat, és mindent dokumentálnia. Javasolt a szerződésbe 

foglalni a bejelentéssel kapcsolatos részleteket. A hatóság felé ezzel bizonyítja, 

hogy mindent megtett a rendelet követelményeinek teljesítése érdekében. 10/22/2019
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Teendő, ha az EU-n kívüli beszállító nem adja meg a szükséges adatokat



Magyar cég tisztítószert gyárt saját márkanéven. Gyúlékony és bőrirritáló. Több 
tagállamban kívánja forgalmazni eltérő csomagolásban. Az eltérő csomagolás 
miatt specifikus bejelentés szükséges valamennyi tagállami M.K-ba.
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Keverék előállító és egyben forgalomba hozó



Magyar cég szemkárosító mosószert állít elő lakossági felhasználásra. Eladja magyar 
tulajdonú forgalmazónak azzal a céllal, hogy a terméket értékesítse Magyarországon, 

Szlovákiában és Ausztriában. A címke ugyanaz, három nyelvű. A forgalmazó csak a 
keverék előállítója által megjelölt országokban, az általa megadott címkével 
forgalmaz, ezért a bejelentő a keverék előállítója.
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Ki a bejelentő: a Keverék előállítója vagy a forgalmazó?



Magyar cég szemkárosító mosószert állít elő lakossági felhasználásra. Eladja magyar tulajdonú 

forgalmazónak azzal a céllal, hogy a terméket értékesítse Magyarországon és Szlovákiában. A 

keverék előállítója a magyar és a szlovák  méregközponthoz nyújt be adatokat. 

A forgalmazó Ausztriában is értékesíti a terméket, amiről nem értesíti a mosószer előállítóját, ezért 

az osztrák méregközpontba maga nyújtja be az adatokat. Csak ezután értékesítheti.
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Ki a bejelentő: a Keverék előállítója vagy a forgalmazó?



Magyar cég szemkárosító mosószert állít elő lakossági felhasználásra. Eladja magyar tulajdonú 

forgalmazónak azzal a céllal, hogy a terméket értékesítse Magyarországon és Szlovákiában. A 

keverék előállítója a magyar és a szlovák  méregközponthoz nyújt be adatokat. 

A forgalmazó Ausztriában is értékesíti a terméket, erről tájékoztatja a mosószer előállítóját, aki 

ezután benyújtja az adatokat az osztrák méregközpontba is.
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Az előzőkhez hasonlóan két lehetséges megoldás van:

➢Az új márkanevet adó, átcímkéző tájékoztatja a keverék előállítóját 

az új címkéről vagy az új márkanévről, és a keverék előállítója – az 

információk birtokában - benyújtja az adatokat az érintett 

méregközpontokba.

➢Az új márkanevet adó, az átcímkéző nem tájékoztatja a keverék 

előállítóját az új címkéről vagy az új márkanévről. Ezért a 

forgalmazó maga nyújtja be a szükséges adatokat az érintett 

méregközpontokba.
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Ki a bejelentő átcímkézés, új márkanév adás esetén?



Ki a bejelentő?

Magyar cég készít egy veszélyes besorolású ragasztót és „Szuprag” néven értékesíti 

Magyarországon, Lengyelországban és Csehországban. Egy cseh disztribútor úgy dönt, hogy új 

márkanéven „ Ultrag” eladja ugyanezt a keveréket Ausztriában is, és erről nem tájékoztatja a 

ragasztó előállítóját.
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Magyar cég az általa előállított, aspirációs toxicitású keveréket csak EU-n kívül 
hozza forgalomba.

Ha az exportálás előtt a keverék tárolása a terméket előállító raktárában történik, nincs bejelentési 
kötelezettség.

Ha az exportálás előtt a termék tárolása más tulajdonában lévő átmeneti raktárban történik, 
forgalomba hozatalnak minősül, így vonatkozik rá a bejelentési kötelezettség.
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Veszélyes keverékekre (anyagokra nem!!!)

Az egészségre veszélyes, vagy

Fizikai hatás alapján veszélyes

Nem vonatkozik

• Csak környezetre veszélyes keverékekre

• K+F és folyamatorientált K+F céljára felhasznált keverékekre

• Olyan keverékekre, melyek kizárólag a következőként osztályozottak

✓ Nyomás alatt lévő gázokként és/vagy

✓ Robbanóanyagokként (Instabil robbanóanyagok és az 1.1-1.6. 

alosztály)

• CLP hatálya alól kivett keverékekre (radioaktív keverékek, vámfelügyelet 

alatt álló keverékek, gyógyszerek, állatgyógyászati termékek, 

kozmetikumok, orvostechnikai eszközök, élelmiszerek, takarmányok és 

hulladékok)

Figyelem: biocid termékekre és növényvédő szerekre vonatkozik a szabályozás!

Milyen keverékekre vonatkozik a  rendelet?



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


