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Mi várható?

 1272/2008/EK CLP rendelet

 VIII. melléklet, 2017/542/EK, 2017. március 22.

 VIII. melléklet útmutató módosítás 2019. 07. 22. (végleges)

 VIII. melléklet 1. módosítás (felhatalmazáson alapuló), 2019. 09. 18. 

Caracal döntés (dec 10?)

 2019 augusztus: megvalósíthatósági tanulmány (végleges)

 2019. november 6. Caracal: megvalósíthatósági javaslat (2020.1. 

félév?)



A CLP-s döntéshozatal változása

Komitológiai eljárás Delegált eljárás

Hivatalos Közlöny
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Jogszabály Bizottságok

(REACH Committee –tagállamok)

Szakértői vita

(CARACAL – Tagállamok & megfigyelők)

EU Bizottság javaslata

Hivatalos Közlöny

Jogalkotás

Európai Tanács Európai Parlament

Nyilvános konzultáció

Szakértői vita

(CARACAL – Tagállamok & megfigyelők)

EU Bizottság javaslata



Az útmutató módosítása

 1. verzió 2019. február, 2. verzió 2019. július

 Módosítások

1.  Szállítási láncban felmerülő kötelezettségek

• 3.1 módosítása, hatály szélesítése a 45. cikk szerinti 

kötelezettségeknél. 

• 4(10) szerinti kötelezettségek bővítése

• 4. példa (amikor a forgalmazó jelent be)

• 3.1.1 és 3.1.2. átrendszerezése

• 6. példa

• 1. táblázat javítása a forgalmazói kötelezettségek miatt



Az útmutató módosítása

2.  Egyebek

• 6.3. és 4. bejelentési eszköz

• Idővonal, alkalmazás napja, stb.

• További támogatási szekció frissítése

• Korrektúrák



3.1. módosítása

 Forgalmazó raktároz és piacra helyez nincs bejelentési kötelezettsége,

kivéve, ha

▪ megváltoztatja a termékazonosító(ka)t és/vagy 

▪ továbbfelhasználó vagy importáló által forgalmazottól eltérő 
tagállamban adja el a terméket.

4 (10) szerint nem csak a kötelezett, de bejelenthet a

▪ anyacég/központ

▪ megbízott konzultáns



4. példa módosítása



6. példa módosítása



1. táblázat módosítása

 A 3.1-2. szakaszok összegzése



6.3.- 4. módosítása

 Bejelentési eszközök

▪ Off-line: IUCLID vagy saját céges XML

▪ On-line: ECHA bejelentési portál (kombinációk)

 Tagállamoknak

▪ A beadványok kézi letöltése

▪ Automatikusan system-to-system

▪ ECHA portálba történő belépéssel

https://echa.europa.eu/hu/support

https://echa.europa.eu/hu/support


Megvalósíthatósági tanulmány

 Az EU Bizottság megrendelésére a Wood csinálta, cél:

▪ Speciális jellegű iparágak mennyire tudják megvalósítani a VIII. melléklet 
előírásait,

▪ Összegyűjteni és összerendezni az ipar felvetéseit

➢ ásványolaj ipar

➢ ipari gázok

➢ építőanyagok

➢ festékek

➢ illatok

➢ Szappanok és mosószerek



Megvalósíthatósági tanulmány

 Mosószerek

▪ Kevés lehetőség a csoportos bejelentésre, javaslat: illat és színvariánsok

▪ Az összetevők miatti sarzsvariánsok, javaslat: technikailag/lényegileg 

ugyanolyan meghatározás kidolgozása

▪ Megnövekedő költségek a több bejelentés miatt

AISE javaslatok

• Bejelentési határidő kitolása

• UFI átállásra kevés 1 év, UFI a címkén és a csomagoláson is



AISE megvalósíthatósági javaslatok

 A kicserélhető összetevők csoportja (ICG)

▪ Ne legyen limitálva mennyi, ha egyértelmű

▪ Tipikusan 5-15 alapanyagbeszállító a főbb összetevőknél

 Általános összetevő azonosító (GCI)

▪ Jelenleg: exkluzív feladatú, limitált összkoncentráció, osztályozási 

megkötések (pl. illatanyag GCI-k)

▪ Adminisztratív teher: átlagosan 40-50 parfüm összetevő

▪ AISE javaslat: újragondolt GCI: illat/színezékre, exkluzív jelleg, kombinált 

csoportos beadás és GCI
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