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(5) Nem engedélyezhető a felhasználás, ha az enyhítené a XVI. mellékletben meghatározott 

korlátozásokat.

(6) Engedély kizárólag akkor adható meg, ha a kérelmet a 61. cikkben megállapított 

követelményekkel összhangban nyújtották be.

(7) Amennyiben az engedélyezési kérelem magában foglalja a 61. cikk (5) bekezdésének b) 

pontjában meghatározott információkat, ezeket az információkat figyelembe kell venni az 

e cikk (8) bekezdése szerinti meghatározott időn belüli felülvizsgálati időszak 

időtartamának meghatározásánál.

(8) A jövőbeni felülvizsgálati időszakra vonatkozó határozatok sérelme nélkül az engedélyeket

meghatározott idő múlva felül kell vizsgálni (amely időtartamot eseti alapon kell 

meghatározni), és általában különböző feltételekhez ― többek között monitoringhoz ― 

kell kötni.

(9) Az engedély az alábbiakat határozza meg:

a) az(ok) a személy(ek), aki(k) számára az engedélyt kiállítják;

b) az anyag(ok) azonosítója;

c) az(ok) a felhasználás(ok), amely(ek)re az engedélyt megadják;

d) az engedély megadásának feltételei;

e) a meghatározott időhöz kötött felülvizsgálati időszak;

f) bármely monitoring intézkedés.
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(10) Az engedélyezés feltételeitől függetlenül az engedély jogosultja biztosítja, hogy az 

expozíció szintjét a műszakilag és gyakorlatilag lehetséges legalacsonyabb szintre 

csökkenti.

60. cikk

Az engedélyek felülvizsgálata

(1) Az 59. cikkel összhangban megadott engedélyek addig tekintendők érvényesnek, amíg a 

Bizottság felülvizsgálat keretében az engedély módosításáról vagy visszavonásáról 

határoz, feltéve, hogy az engedély jogosultja a korlátozott felülvizsgálati időszak lejárta 

előtt legalább 18 hónappal felülvizsgálati jelentést nyújt be. A jelenlegi engedély iránti 

eredeti kérelem valamennyi elemének újbóli benyújtása helyett az engedély jogosultja ― a 

második, harmadik és negyedik albekezdésre figyelemmel ― a jelenlegi engedély számát 

is benyújthatja.

Az 59. cikkel összhangban megadott engedély jogosultja benyújtja a kérelmében szereplő 

helyettesítési terv aktualizált változatát. Amennyiben a kérelmező nem tudja bizonyítani, 

hogy a kockázatokat megfelelően ellenőrzik, akkor be kell nyújtania az eredeti kérelemben 

szereplő társadalmi-gazdasági elemzésnek, az alternatívák elemzésének és a helyettesítési 

tervnek az aktualizált változatát.

Amennyiben a kérelmező ezt követően bizonyítani tudja a kockázatok megfelelő 

ellenőrzését, be kell nyújtania a kémiai biztonsági jelentés naprakésszé tett változatát.

Amennyiben az eredeti kérelem bármely egyéb elemében változás történik, akkor a 

kérelmezőnek be kell nyújtania ezeknek az elemeknek a aktualizált változatát is.
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(2) Az engedélyek bármikor felül vizsgálhatók, amennyiben:

a) az eredeti engedéllyel kapcsolatos körülmények olyan mértékben megváltoznak, 

hogy az befolyásolja az emberi egészséget és a környezetet érintő kockázatokat vagy 

a társadalmi-gazdasági következményeket; vagy

b) a lehetséges alternatívákra vonatkozó új információ rendelkezésre áll.

A Bizottság olyan ésszerű határidőt állapít meg, amely határidőig az engedély jogosultja(i) 

benyújthatja/benyújthatják a felülvizsgálathoz szükséges további információkat, és 

megadja azt az időpontot, ameddig a 63. cikkel összhangban meghozza határozatát.

(3) Felülvizsgálati határozatában a Bizottság ― az arányosság elvének figyelembevételével ― 

módosíthatja vagy a határozat elfogadásának időpontjától kezdődően visszavonhatja az 

engedélyt, amennyiben azt a megváltozott körülmények között nem adták volna meg.

Olyan esetekben, amikor az anyag komoly és közvetlen kockázatot jelent az emberi 

egészségre vagy a környezetre, a Bizottság ― az arányosság elvének figyelembevételével 

― a felülvizsgálat lezárultáig felfüggesztheti az engedélyt.

(4) Amennyiben nem teljesülnek a 96/61/EK irányelvben említett környezetminőségi 

előírások, az érintett anyag felhasználására megadott engedélyek felülvizsgálhatók.

(5) Amennyiben nem teljesülnek a 2000/60/EK irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében említett 

környezeti célkitűzések, akkor az adott anyagnak valamely folyó vonatkozó vízgyűjtő 

területén történő felhasználására megadott engedélyek felülvizsgálhatók.
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(6) Amennyiben valamely anyag valamely felhasználását ezt követően a környezetben tartósan 

megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2004. április 29-i 850/2004 rendeletben1

megtiltják vagy geyéb módon korlátozzák, a Bizottság az arra a felhasználásra megadott 

engedélyt visszavonja.

61. cikk

Engedélyezési kérelmek

(1) Az engedélyezési kérelmeket az Ügynökséghez kell benyújtani.

(2) Az engedélyezési kérelmet az anyag gyártója, importőre és/vagy továbbfelhasználója 

nyújthatja be. A kérelmet egy vagy több személy is benyújthatja.

(3) A kérelmet egy vagy több anyagra, valamint egy vagy több felhasználásra lehet benyújtani.

Kérelmet lehet benyújtani a kérelmező saját felhasználására és/vagy olyan 

felhasználásokra, amelyek céljából a kérelmező az anyagot forgalomba kívánja hozni.

(4) Az engedélyezési kérelem a következő információkat tartalmazza:

a) az anyag(ok) azonosítója a VI. melléklet 2. szakaszában említettek szerint;

b) a kérelmet benyújtó személy vagy személyek neve és kapcsolattartási adatai;

c) az engedélyezési kérelem, amely meghatározza, hogy mely felhasználásokra kérik az 

engedélyt, és ― adott esetben ― ismerteti az anyag készítményekben való 

felhasználását és/vagy az anyag árucikké történő feldolgozását;

  

1 HL L 158., 2004.4.30., 7. o. Helyesbítve: HL L 229., 2004.6.29., 5. o.
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d) amennyiben a regisztrálási dokumentáció részeként még nem nyújtották be, az I. 

melléklet szerinti kémiai biztonsági jelentés, amely ismerteti az anyag felhasználása 

során a XIV. mellékletben meghatározott lényegi tulajdonságokból eredő, az emberi 

egészséget és a környezetet érintő kockázatokat;

e) a helyettesítő alternatíváknak az ezek kockázatát és a helyettesítés műszaki-

gazdasági megvalósíthatóságát mérlegelő elemzése.

(5) A kérelem tartalmazhatja az alábbiakat:

a) a XVI. melléklettel összhangban elvégzett társadalmi-gazdasági elemzés;

b) adott esetben helyettesítési terv, amely a kutatást-fejlesztést, valamint a kérelmező 

által javasolt intézkedések ütemezését tartalmazza.

c) indoklást az emberi egészséget és a környezetet fenyegető azon kockázatok 

figyelembe nem vételéről, amelyek az alábbiak valamelyikéből származnak:

i) a 96/61/EK irányelvvel összhangban engedélyezett berendezésből származó 

anyagkibocsátások; vagy

ii) olyan pontforrásból kibocsátott anyagok, amelyre a 2000/60/EK irányelv 12. 

cikke (3) bekezdésének g) pontjában említett korábbi szabályozás 

követelményei, valamint azon irányelv 16. cikke szerinti jogszabályok 

vonatkoznak.
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(6) A kérelem nem tartalmazza a 90/385/EGK irányelvben, a 93/42/EGK irányelvben vagy a 

98/79/EK irányelvben szabályozott orvostechnikai eszközökben felhasznált anyagoknak az 

emberi egészséget érintő kockázatait.

(7) Az engedély iránti kérelmet a IX. címmel összhangban meghatározott díjjal együtt kell 

benyújtani.

62. cikk

Későbbi engedély iránti kérelmek

(1) Amennyiben egy anyag felhasználására kérelmet nyújtottak be, a következő kérelmező 

hivatkozhat a 61. cikk (4) bekezdésének d) pontjával és (5) bekezdésével összhangban 

benyújtott korábbi kérelem részeire, feltéve, hogy a következő kérelmező a korábbi 

kérelmezőnek a kérelem ezen részeire történő hivatkozásra vonatkozó engedélyével 

rendelkezik.

(2) Amennyiben egy anyag felhasználását engedélyezték, a következő kérelmező hivatkozhat 

a jogosultnak a 61. cikk (4) bekezdésének d) pontjával és (5) bekezdésének a) és b) 

pontjával összhangban benyújtott korábbi kérelmének részeire, feltéve, hogy a következő 

kérelmező az engedély jogosultjának a kérelem ezen részeire történő hivatkozásra 

vonatkozó engedélyével rendelkezik.
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63. cikk

Az engedélyezési határozathozatali eljárás

(1) Az Ügynökség igazolja a kérelem kézhezvételének időpontját. Az Ügynökség 

kockázatértékelési és a társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottsága a kérelem 

kézhezvételétől számított tíz hónapon belül benyújtja véleménytervezetét.

(2) Az Ügynökség, az információkhoz való hozzáférésről szóló 117. és 118. cikk figyelembe 

vételével, közzéteszi az azon felhasználásokkal kapcsolatos információkat, amelyekre a 

kérelmet benyújtották, s megállapít egy határidőt, amelyen belül az érintett harmadik felek 

helyettesítő anyagokkal vagy technológiákkal kapcsolatos információkat nyújthatnak be.

(3) Véleményük előkészítésekor az (1) bekezdésben említett bizottságok először azt 

ellenőrzik, hogy a kérelem tartalmazza-e a 61. cikkben meghatározott, a kérelem 

benyújtásához előírt vonatkozó információkat. Szükség esetén a bizottságok egymással 

konzultálva kiegészítő információk benyújtására kérhetik fel a kérelmezőt annak 

érdekében, hogy a kérelmet összehangolják a 61. cikk követelményeivel. A társadalmi-

gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottság — amennyiben szükségét látja — előírhatja a 

kérelmező számára, vagy felkérheti a harmadik feleket, hogy meghatározott időn belül a 

lehetséges helyettesítő anyagokkal vagy technológiákkal kapcsolatos további 

információkat nyújtson be. A bizottságok figyelembe veszik a harmadik felek által 

benyújtott információkat is.
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(4) A véleménytervezetek a következő elemeket tartalmazzák:

a) kockázatértékelési bizottság: az emberi egészséget és/vagy a környezetet érintő, az 

anyag kérelemben leírt felhasználásából eredő kockázatok értékelése, valamint adott 

esetben a lehetséges alternatívákból fakadó kockázatok értékelése;

b) társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottság: az anyag kérelemben leírt 

felhasználásával/felhasználásaival kapcsolatos társadalmi-gazdasági tényezőknek, 

valamint a helyettesítő alternatívák hozzáférhetőségének, alkalmasságának és 

műszaki kivitelezhetőségének értékelését, amennyiben a kérelmet a 61. cikk (5) 

bekezdésével összhangban nyújtották be.

(5) Az Ügynökség az (1) bekezdésben említett határidő lejárta előtt elküldi a 

véleménytervezeteket a kérelmezőnek. A vélemény kézhezvételét követő egy hónapon 

belül a kérelmező írásban közölheti, hogy állást szeretne foglalni a kérdésben. A 

véleménytervezet hét nappal azt követően, hogy az Ügynökség elküldte azt, kézbesítettnek 

tekintendő.

Ha a kérelmező nem kíván állást foglalni a kérdésben, az Ügynökség a kérelmező 

állásfoglalására biztosított határidő lejártát követő 15 napon belül, vagy a kérelmező azon 

írásbeli értesítését követő 15 napon belül, amelyben közli, hogy nem kíván állást foglalni, 

továbbítja e véleményeket a Bizottságnak, a tagállamoknak és a kérelmezőnek.
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Ha a kérelmező állást kíván foglalni a kérdésben, a véleménytervezet kézhezvételét követő 

két hónapon belül írásban elküldi megjegyzéseit az Ügynökségnek. A bizottságok 

megvizsgálják az állásfoglalást, és az írásbeli megjegyzések kézhezvételét követő két 

hónapon belül, adott esetben e megjegyzések figyelembevételével, elfogadják a végleges 

véleményeket. További 15 napon belül az Ügynökség továbbítja a véleményeket a 

Bizottságnak, a tagállamoknak és kérelmezőnek, amelyekhez csatolja az írásbeli 

megjegyzéseket.

(6) Az Ügynökség a 117. és 118. cikkel összhangban meghatározza, hogy véleményeinek és 

az azokhoz csatolt mellékleteknek mely részeit kell nyilvánosan közzétenni a honlapján.

(7) A 62. cikk (1) bekezdése szerint szabályozott esetekben — amennyiben az első kérelemre 

meghatározott határidők teljesíthetők — az Ügynökség együtt kezeli a kérelmeket.

(8) Az Ügynökség véleményeinek kézhezvételét követő három hónapon belül a Bizottság 

engedélyezési határozattervezetet készít elő. Az engedélyt kiadó vagy elutasító végső 

határozatot a 133. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban hozzák meg.

(9) A bizottsági határozatok összefoglalásait, amely tartalmazza az engedélyszámot is, az 

Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni, valamint az Ügynökség által 

létrehozott és folyamatosan aktualizált adatbázisban a nyilvánosság számára 

hozzáférhetővé kell tenni.

(10) A 62. cikk (2) bekezdése szerint szabályozott esetekben az e cikk (1) bekezdésében 

meghatározott határidőt öt hónapra kell csökkenteni.
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3. fejezet

Engedélyezés a szállítói láncban

64. cikk

Az engedélyek jogosultjainak kötelezettségei

Az engedélyek jogosultjai, valamint az 55. cikk (2) bekezdésében említett továbbfelhasználók, 

ideértve az anyagot készítményhez is felhasználó továbbfelhasználókat, mielőtt az anyagot vagy az 

anyagot tartalmazó készítményt engedélyezett felhasználás céljából forgalomba hozzák, a 

67/548/EGK irányelv és a 1999/45/EK irányelv sérelme nélkül a címkén feltüntetik az 

engedélyszámot. Erre haladéktalanul sort kell keríteni, amint az engedélyszámot a 63. cikk (9) 

bekezdésével összhangban nyilvánosan hozzáférhetővé tették.

65. cikk

Továbbfelhasználók

(1) Azok a továbbfelhasználók, akik az 55. cikk (2) bekezdésével összhangban alkalmazzák az 

anyagot, az anyag első szállításától számított három hónapon belül értesítik erről az 

Ügynökséget. 

(2) Az Ügynökség folyamatosan aktualizált jegyzéket állít fel azokról a továbbfelhasználókról, 

akik az (1) bekezdéssel összhangban az értesítést benyújtották. Ezt a jegyzéket az 

Ügynökség a tagállamok illetékes hatóságai rendelkezésére bocsátja.
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VIII. CÍM

EGYES VESZÉLYES ANYAGOK ÉS KÉSZÍTMÉNYEK

GYÁRTÁSÁVAL, FORGALMAZÁSÁVAL ÉS FELHASZNÁLÁSÁVAL

KAPCSOLATOS KORLÁTOZÁSOK

I. fejezet

Általános kérdések

66. cikk

Általános rendelkezések

(1) Nem gyártható, nem hozható forgalomba és nem használható fel - önmagában, 

készítményben, vagy árucikkben - olyan anyag, amellyel kapcsolatban a XVI. melléklet 

korlátozást ír elő, ha az nem felel meg az említett korlátozás feltételeinek. Ez nem 

vonatkozik azoknak az anyagoknak a gyártására, forgalmazására vagy felhasználására, 

amelyeket tudományos kutatásban és fejlesztésben alkalmaznak. A XVI. melléklet 

nevesíti, ha a korlátozás nem vonatkozik a termék- és folyamatorientált kutatásra és 

fejlesztésre, valamint meghatározza a mentesített legnagyobb mennyiséget.

(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik a 76/768/EGK irányelvben meghatározott anyagok 

kozmetikai termékekben történő felhasználására azon korlátozások vonatkozásában, 

amelyek az emberi egészséget érintő kockázatokat kezelik az említett irányelv alkalmazási 

körében.

(3) A tagállamok …*-ig a fenntarthatnak már meglévő, az anyagok gyártásával, 

forgalmazásával vagy felhasználásával kapcsolatos szigorúbb korlátozásokat a XVI. 

melléklettel kapcsolatosan, feltéve, hogy e korlátozásokról a Szerződés alapján értesítést 

küldenek. A Bizottság …**-ig ezen korlátozások jegyzékét összeállítja és közzéteszi. 

  

* E rendelet hatálybalépését követően 6 évvel.
** E rendelet hatálybalépését követően 2 évvel.
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2. fejezet

A korlátozásokkal kapcsolatos eljárás

67. cikk

Új korlátozások bevezetése és a jelenlegi korlátozások módosítása

(1) Amennyiben az anyag gyártása, felhasználása és forgalmazása olyan elfogadhatatlan 

kockázatot jelent az emberi egészségre és a környezetre, amelyet közösségi szinten kell 

kezelni, a XVII. mellékletet a 132. cikk (3) bekezdésében említett eljárással összhangban 

úgy módosítják, hogy a 68–72. cikkben meghatározott eljárás alapján új korlátozásokat 

fogadnak el magának az anyagnak, az anyagot tartalmazó készítményeknek és 

árucikkeknek a gyártásával, felhasználásával és forgalmazásával kapcsolatban, vagy 

módosítják a XVII. melléklet erre vonatkozó korlátozásait. Minden ilyen döntésnél 

figyelembe kell venni a korlátozás társadalmi-gazdasági következményeit, beleértve a 

helyettesítő alternatívák hozzáférhetőségét is.

Az első albekezdést nem kell alkalmazni az anyagoknak a telephelyen elkülönített 

intermedierként történő felhasználására.

(2) Az olyan, önmagában, készítményben vagy árucikkben előforduló anyagokkal 

kapcsolatban, amelyek megfelelnek az 1. vagy 2. kategóriájú rákkeltő, mutagén vagy 

reprodukciót károsító besoroláshoz szükséges kritériumoknak, amelyeket a fogyasztók 

használhatnak és amelyekkel kapcsolatban a Bizottság javasolta a fogyasztói felhasználás 

korlátozását, a XVII. melléklet a 132. cikk (3) bekezdésében említett eljárással 

összhangban módosul. A 68–72. cikket nem kell alkalmazni.
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68. cikk

A javaslatok előkészítése

(1) Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy önmagában, készítményben vagy 

árucikkben előforduló anyagnak a gyártása, forgalmazása vagy felhasználása olyan 

kockázatot jelent az emberi egészségre és a környezetre, amely nem megfelelően 

ellenőrzött, és a kérdést kezelni kell, akkor felkéri az Ügynökséget, hogy készítsen elő egy, 

a XV. melléklet követelményeinek megfelelő dokumentációt. 

(2) A XIV. mellékletben szereplő anyag esetében az 57. cikk (1) bekezdése c) pontjának i. 

alpontjában említett dátumot követően az Ügynökség megvizsgálja, hogy az anyagnak 

árucikkekben történő felhasználása jelent-e nem megfelelően ellenőrzött kockázatot az 

emberi egészségre és a környezetre. Amennyiben az Ügynökség úgy ítéli meg, hogy a 

kockázat nem megfelelően ellenőrzött, a XV. melléklet előírásainak megfelelő 

dokumentációt készít .

(3) Az (1) bekezdésben említett, a Bizottságtól származó kérés kézhezvételét követő 12 

hónapon belül, és amennyiben a dokumentáció igazolja, hogy a meglévő intézkedéseken 

túl közösségi szintű fellépésre van szükség, az Ügynökség a korlátozásra vonatkozó eljárás 

kezdeményezése érdekében korlátozásokat javasol.

(4) Amennyiben egy tagállam úgy ítéli meg, hogy egy önmagában, készítményben vagy 

árucikkben előforduló anyagnak a gyártása, forgalmazása vagy felhasználása nem 

megfelelően ellenőrzött, kockázatot jelent az emberi egészségre és a környezetre, és ennek 

kezelése szükséges, értesíti az Ügynökséget, hogy javasolja egy, a XV. melléklet 

vonatkozó szakaszaiban található követelményeknek megfelelő dokumentáció elkészítését. 

Amennyiben az anyag nem szerepel az Ügynökség által vezetett, az e cikk (5) 

bekezdésében említett jegyzékben, a tagállam a XV. melléklet vonatkozó szakaszaiban 

található követelményeknek megfelelő dokumentációt készít el az Ügynökség értesítését 

követő 12 hónapon belül. Amennyiben a dokumentáció igazolja, hogy a már meglévő 

intézkedéseken túl közösségi szintű fellépésre van szükség, a tagállam a korlátozási eljárás 

kezdeményezése érdekében a XV. mellékletben megállapított formában benyújtja azt az 

Ügynökségnek.
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Az Ügynökség vagy a tagállamok figyelembe vesznek minden, az Ügynökségnek vagy a 

tagállamnak e rendelet alapján benyújtott dokumentációt, kémiai biztonsági jelentést vagy 

kockázatértékelést. Az Ügynökség és a tagállamok figyelembe veszik továbbá az egyéb 

közösségi rendeletek vagy irányelvek alkalmazásában benyújtott, a témához kapcsolódó 

kockázatértékeléseket is. E célból más, hasonló feladatot ellátó szervek, mint például a 

közösségi jog alapján létrehozott ügynökségek, kérésre információkat nyújtanak az 

Ügynökség vagy az érintett tagállam részére.

A kockázatértékelési bizottság és a társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottság 

ellenőrzi, hogy a benyújtott dokumentáció megfelel-e a XV. melléklet követelményeinek. 

A kézhezvételtől számított 30 napon belül az adott bizottság tájékoztatja az Ügynökséget 

vagy a korlátozásokat javasoló tagállamot arról, hogy a dokumentáció megfelelő-e. 

Amennyiben a dokumentáció nem megfelelő, a kézhezvételtől számított 45 napon belül 

írásbeli indoklást nyújtanak be az Ügynökség vagy a tagállam részére. Az Ügynökség vagy 

a tagállam a bizottsági indoklás kézhezvételtől számított 60 napon belül összehangolja a 

dokumentációt a követelményekkel, ellenkező esetben az e fejezet szerinti eljárást 

megszüntetik. Az Ügynökség késedelem nélkül közzéteszi a Bizottság vagy valamely 

tagállam egy anyag korlátozására irányuló eljárás kezdeményezésének szándékát, valamint 

értesíti az arra az anyagra regisztrálási dokumentációt benyújtókat.

(5) Az Ügynökség jegyzéket vezet azokról az anyagokról, amelyekre vonatkozóan az 

Ügynökség vagy valamely tagállam korlátozási javaslat céljából a XV. melléklet 

előírásainak megfelelő dokumentáció készítését tervezi vagy végzi. Amennyiben egy 

anyag szerepel ezen a jegyzéken, más ilyen dokumentáció nem készíthető. Amennyiben 

valamely tagállam vagy az Ügynökség a XVI. mellékletben felsorolt, már meglévő 

korlátozás tekintetében felülvizsgálatot javasol, az annak elvégzésére vonatkozó 

határozatot a tagállam vagy az Ügynökség által bemutatott bizonyíték alapján, a 132. cikk 

(2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell meghozni. 
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(6) A 117. és 118. cikk sérelme nélkül az Ügynökség haladéktalanul közzéteszi honlapján a 

XV. mellékletnek megfelelő dokumentációkat, ideértve az e cikk (3) és (4) bekezdése 

alapján javasolt korlátozásokat is, és egyértelműen megjelöli a közzététel időpontját. Az 

Ügynökség felkéri az összes érintett felet, hogy a közzététel időpontjától számított 6 

hónapon belül, egyénileg vagy közösen, nyújtsák be az alábbiakat:

a) a dokumentációkkal és a javasolt korlátozásokkal kapcsolatos állásfoglalásuk;

b) egy, a javasolt korlátozások előnyeit és hátrányait vizsgáló társadalmi-gazdasági 

elemzés vagy az ahhoz esetlegesen hozzájáruló információ. Az elemzésnek meg kell 

felelnie a XVI. melléklet követelményeinek.

69. cikk

Az Ügynökség véleménye: a kockázatértékelő bizottság

A 68. cikk (6) bekezdésében említett közzététel időpontjától számított 9 hónapon belül a 

kockázatértékelési bizottság a dokumentáció vonatkozó részeinek értékelése alapján kialakítja 

véleményét arról, hogy a javasolt korlátozások az emberi egészséget érintő és/vagy a környezeti 

kockázat csökkentése tekintetében megfelelőek-e. E vélemény figyelembe veszi a tagállam 

dokumentációját vagy a Bizottság kérésére az Ügynökség által elkészített dokumentációt, valamint 

a érdekelt feleknek a 68. cikk (6) bekezdésének a) pontjában említett álláspontját.
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70. cikk

Az Ügynökség véleménye: a társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottság

(1) A 68. cikk (6) bekezdésében említett közzététel időpontjától számított 12 hónapon belül a 

társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottság a dokumentáció vonatkozó részeinek 

és a társadalmi-gazdasági hatások értékelése alapján kialakítja véleményét a javasolt 

korlátozásokkal kapcsolatban. A bizottság véleménytervezetet készít a javasolt 

korlátozásokról és az ezekkel összefüggő társadalmi-gazdasági hatásokról, amelynek során 

adott esetben figyelembe veszi a 68. cikk (6) bekezdésének b) pontja szerinti elemzéseket 

vagy információkat. Az Ügynökség a véleménytervezetet haladéktalanul közzéteszi a 

honlapján. Az Ügynökség felkéri az érintett feleket, hogy legkésőbb 60 nappal a 

véleménytervezet közzétételét követően nyújtsák be állásfoglalásukat a 

véleménytervezettel kapcsolatban.

(2) A társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottság — adott esetben a megállapított 

határidőn belül benyújtott további állásfoglalások figyelembevételével — haladéktalanul 

elfogadja a véleményét. E vélemény figyelembe veszi az érdekelt felek által a 68. cikk (6) 

bekezdésének b) pontja és az e cikk (1) bekezdése szerint benyújtott állásfoglalásokat és 

társadalmi-gazdasági elemzéseket.

(3) Amennyiben a kockázatértékelési bizottság véleménye lényegesen eltér a tagállamok vagy 

a Bizottság által javasolt korlátozásoktól, az Ügynökség legfeljebb 90 nappal 

meghosszabbíthatja a társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottság véleményére 

vonatkozó határidőt.
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71. cikk

A vélemény benyújtása a Bizottsághoz

(1) Az Ügynökség késedelem nélkül benyújtja a Bizottságnak a kockázatértékelési bizottság és 

a társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottság véleményét az önmagában, 

készítményekben vagy árucikkekben előforduló anyagokkal kapcsolatban javasolt 

korlátozásokról. Amennyiben egyik vagy mindkét bizottság a 69. cikkben és a 70. cikk (1) 

bekezdésében megállapított határidőig nem alakítja ki véleményét, az Ügynökség az 

indokolással együtt tájékoztatja erről a Bizottságot.

(2) A 117. és 118. cikk sérelme nélkül az Ügynökség a honlapján haladéktalanul közzéteszi a 

két bizottság véleményét.

(3) Az Ügynökség kérésre a Bizottság és/vagy a tagállam rendelkezésére bocsátja az összes 

benyújtott vagy általa megvizsgált dokumentumot és bizonyítékot.

72. cikk

A Bizottság határozata

(1) Amennyiben a 67. cikkben megállapított feltételek teljesülnek, a Bizottság a társadalmi-

gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottság véleményének kézhezvételét követő 3 hónapon 

belül, vagy az említett bizottság véleményének hiányában a 70. cikkben megállapított 

határidő végéig, attól függően, hogy melyik jár le korábban, elkészíti a XVII. melléklet 

módosításának tervezetét.
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Amennyiben a módosítástervezet eltér az eredeti javaslattól, vagy nem veszi figyelembe az 

Ügynökség véleményét, a Bizottság az eltérések okairól részletes indokolást csatol a 

tervezethez.

(2) A végső határozatot a 132. cikk (3) bekezdésében említett eljárással összhangban hozzák 

meg. A Bizottság a módosítástervezetet legalább 45 nappal a szavazást megelőzően 

megküldi a tagállamok részére.

IX. CÍM

DÍJAK

73. cikk

Díjak

(1) A 6. cikk (4) bekezdése, a 7. cikk (1) és (5) bekezdése, a 9. cikk (2) bekezdése, a 11. cikk 

(4) bekezdése, a 17. cikk (2) bekezdése, a 18. cikk (2) bekezdése, a 19. cikk (3) bekezdése, 

a 22. cikk (5) bekezdése, a 61. cikk (7) bekezdése és a 91. cikk (3) bekezdése szerint 

fizetendő díjakat …*-ig, a 132. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően 

elfogadott bizottsági rendeletben kell meghatározni.

(2) Nem kell díjat fizetni azon 1 és 10 tonna közötti mennyiségű anyag regisztrálásáért, 

amelynek regisztrálási dokumentációja a VII. mellékletben foglalt valamennyi információt 

tartalmazza.

  

* E rendelet hatálybalépését követően egy évvel.
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(3) Az (1) bekezdésben említett díjak összetételének és összegének megállapítása során 

figyelembe kell venni az Ügynökség és az illetékes hatóság számára e rendelet által előírt 

munkát, és a díjak mértékét úgy kell meghatározni, hogy az azokból származó bevétel —

az Ügynökségnek a 95. cikk (1) bekezdése szerinti egyéb bevételi forrásaival együtt —

elégséges legyen az elvégzett szolgáltatások költségének fedezésére. A regisztrálási díjak 

megállapításakor figyelembe kell venni a VI. cím alapján elvégzendő munkát.

A 6. cikk (4) bekezdése, a 7. cikk (1) és (5) bekezdése, a 9. cikk (2) bekezdése, a 11. cikk 

(4) bekezdése, a 17. cikk (2) bekezdése és a 18. cikk (2) bekezdése esetében a díjak 

összetételének és összegének megállapítása során figyelembe kell venni a regisztrálandó

anyag mennyiségi tartományát.

A KKV-k számára minden esetben csökkentett díjat kell megállapítani.

A 11. cikk (4) bekezdése esetében a díjak összetételének és mértékének megállapításánál 

figyelembe kell venni, hogy az információkat együttesen vagy külön nyújtották-e be.

A 10. cikk a) pontjának xi. alpontja szerint benyújtott kérelem esetében a díjak 

összetételének és összegének megállapítása során figyelembe kell venni az Ügynökség 

által a indoklás értékelése során elvégzendő munkát.

(4) Az (1) bekezdésben említett rendelet meghatározza, hogy a díjak egy részét mely 

körülmények esetén továbbítják az érintett tagállam illetékes hatóságának.

(5) Az Ügynökség az általa nyújtott egyéb szolgáltatásokért díjat szedhet.
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X. CÍM

AZ ÜGYNÖKSÉG

74. cikk

Létrehozás és felülvizsgálat

(1) A REACH technikai, tudományos és adminisztratív feladatainak irányítása és egyes 

esetekben kivitelezése, valamint a közösségi szintű összhangnak a fenti feladatok 

tekintetében való biztosítása céljából létrejön a Európai Vegyianyag-ügynökség.

(2) Az Ügynökséget …*-ig felül kell vizsgálni.

75. cikk

Összetétel

(1) Az Ügynökség részei:

a) az igazgatóság, amely a 77. cikkben meghatározott hatásköröket gyakorolja;

b) az ügyvezető igazgató, aki a 82. cikkben meghatározott hatásköröket gyakorolja;

c) a kockázatértékelési bizottság, amely az Ügynökség értékelésekre, engedélyezési 

kérelmekre, korlátozási javaslatokra, a XI. cím szerinti osztályba sorolásra és 

címkézésre vonatkozó javaslatokra, valamint egyéb olyan, az emberi egészséget és a 

környezetet érintő kockázatokkal kapcsolatos kérdésekre vonatkozó véleményének 

előkészítéséért felelős, amelyek e rendelet alkalmazásából adódnak;

  

* E rendelet hatálybalépését követően 5 évvel.
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d) a társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottság, amely az Ügynökség 

engedélyezési kérelmekre, korlátozási javaslatokra, valamint egyéb olyan, az 

anyagokkal kapcsolatos lehetséges jogalkotási intézkedések társadalmi-gazdasági 

hatásával kapcsolatos kérdésekre vonatkozó véleményének előkészítéséért felelős, 

amelyek e rendelet alkalmazásából adódnak;

e) a tagállami bizottság, amely az Ügynökség vagy a tagállamok által a VI. cím alapján 

javasolt határozattervezetekkel kapcsolatos véleménykülönbségek tisztázásáért, 

valamint a VII. cím alapján engedélyezési eljárásnak alávetendő, különös 

aggodalomra okot adó anyagoknak az azonosítására vonatkozó javaslatokért felelős;

f) a végrehajtással kapcsolatos információcseréért felelős fórum (a továbbiakban: a 

fórum), amely koordinálja az e rendelet végrehajtásáért felelős tagállami hatóságok 

hálózatát;

g) a titkárság, amely az ügyvezető igazgató irányítása alatt működik, technikai, 

tudományos és adminisztratív támogatást nyújt a bizottságoknak és a fórumnak, 

valamint biztosítja közöttük a megfelelő koordinációt. Elvégzi továbbá az 

Ügynökségnek az előzetes regisztrálási, regisztrálási és értékelési eljárások keretében 

végzendő feladatait, valamint az iránymutatások kidolgozását, az adatbázisok 

kezelését és a tájékoztatást;

h) a fellebbezési tanács, amely az Ügynökség határozataival szemben benyújtott 

fellebbezésekről határoz.
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(2) Az (1) bekezdés c), d) és e) pontjában említett bizottságok (a továbbiakban: a bizottságok) 

és a fórum munkacsoportokat hozhatnak létre. E célból az eljárási szabályzatukkal 

összhangban pontos szabályozást fogadnak el egyes feladatoknak e munkacsoportokra való 

átruházásáról.

(3) Amennyiben azt célszerűnek ítélik meg, a bizottságok és a fórum a fontos, általános 

tudományos és etikai jellegű kérdésekben megfelelő szakértői véleményt is igénybe 

vehetnek.

76. cikk

Feladatok

(1) Az Ügynökség feladata, hogy azokban a vegyi anyagokkal kapcsolatos kérdésekben, 

amelyek a hatáskörébe tartoznak, és amelyeket e rendelet rendelkezéseivel összhangban 

elé terjesztenek, a lehető legjobb tudományos és műszaki tanácsadással lássa el a 

tagállamokat és a Közösség intézményeit.

(2) A titkárság az alábbi feladatokat látja el:

a) elvégzi a II. cím alapján rá ruházott feladatokat; beleértve a behozott anyagok 

hatékony regisztrálásának megkönnyítését is olyan módon, amely összhangban van a 

Közösség harmadik országokkal szembeni nemzetközi kereskedelmi 

kötelezettségeivel;

b) elvégzi a III. cím alapján rá ruházott feladatokat;
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c) elvégzi a VI. cím alapján rá ruházott feladatokat;

d) olyan adatbázis(oka)t hoz létre és tart fenn, amelyek tartalmazzák a valamennyi 

regisztrált anyagra vonatkozó információkat, az osztályozási és címkézési jegyzéket, 

valamint a harmonizált osztályozási és címkézési jegyzéket. Az interneten 

díjmentesen nyilvánosságra hozza az adatbázis(ok)ban szereplő, a 118. cikk (1) és 

(2) bekezdésében meghatározott információkat, kivéve, ha a 10. cikk a) pontjának xi. 

alpontja szerint benyújtott kérelmet indokoltnak ítéli. Az Ügynökség a 117. cikknek 

megfelelően az adatbázisokban szereplő egyéb információkat kérelemre 

rendelkezésre bocsátja;

e) az információknak az Ügynökséghez történő beérkezését követő 90 napon belül, a 

118. cikk (1) bekezdésével összhangban nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az azzal 

kapcsolatos információkat, hogy jelenleg mely anyagokat értékelik, vagy mely 

anyagokat értékelték az Ügynökségnél;

f) amennyiben e rendelet alkalmazása érdekében szükséges, technikai és tudományos 

iránymutatásokat és eszközöket bocsát rendelkezésre, különösen a kémiai biztonsági 

jelentéseknek (a 14. cikkel, a 31. cikk (1) bekezdésével és a 36. cikk (4) 

bekezdésével összhangban) az ipari vállalkozások, és elsősorban a kis- és 

középvállalkozások (KKV-k) általi kidolgozásának, valamint a 10. cikk a) pontjának 

viii. alpontja, a 11. cikk (3) bekezdése és a 19. cikk (2) bekezdése alkalmazásának 

támogatására;

g) technikai és tudományos iránymutatást ad a tagállamok illetékes hatóságai számára e 

rendelet alkalmazására vonatkozóan, és támogatást nyújt az illetékes hatóságok által 

a XIII. cím alapján létrehozott információs szolgálatoknak;

h) tanácsot ad és segítséget nyújt azon gyártók és importőrök számára, amelyek 

valamely anyagot a 12. cikk (1) bekezdésének megfelelően regisztráltatnak.
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i) a többi érdekelt fél számára magyarázó tájékoztatót készít e rendelettel kapcsolatban;

j) a Bizottság kérésére az anyagok biztonságával kapcsolatos tudományos és technikai 

kérdésekben technikai és tudományos támogatást biztosít a Közösség, annak 

tagállamai, a nemzetközi szervezetek és a harmadik országok közötti együttműködés 

javítása érdekében, továbbá tevékenyen részt vesz a fejlődő országoknak a 

megbízható vegyianyag-kezelés érdekében nyújtott technikai támogatásban és az 

ilyen jellegű kapacitás-kiépítésben;

k) vezeti a határozatok és vélemények kézikönyvét, amely a tagállami bizottságnak az e 

rendelet értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatos következtetésein alapul;

l) értesítést küld az Ügynökség által hozott határozatokról;

m) rendelkezésre bocsátja az információk Ügynökséghez való benyújtására 

meghatározott formátumokat.

(3) A bizottságok a következő feladatokat látják el:

a) elvégzik a VI-XI. cím alapján rájuk ruházott feladatokat;

b) a Bizottság kérésére az anyagok biztonságával kapcsolatos tudományos és technikai 

kérdésekben technikai és tudományos támogatást biztosítanak a Közösség, annak 

tagállamai, a nemzetközi szervezetek és a harmadik országok közötti együttműködés 

javítása érdekében, továbbá tevékenyen részt vesznek a fejlődő országoknak a 

megbízható vegyianyag-kezelés érdekében nyújtott technikai támogatásban és az 

ilyen jellegű kapacitás-kiépítésben;
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c) a Bizottság kérésére véleményt dolgoznak ki az önmagukban, készítményekben vagy 

árucikkekben előforduló anyagok biztonságával kapcsolatos egyéb szempontokról.

(4) A fórum a következő feladatokat látja el:

a) terjeszti a helyes gyakorlatot, és közösségi szinten tudatosítja a problémákat;

b) javaslatot tesz a harmonizált végrehajtási projektekre és közös ellenőrzésekre, 

valamint koordinálja és értékeli azokat;

c) koordinálja az ellenőrök cseréjét;

d) meghatározza a végrehajtási stratégiákat, valamint a legjobb végrehajtási 

gyakorlatot;

e) kidolgozza a helyszíni ellenőrök munkamódszereit és segédeszközeit;

f) elektronikus információcserére szolgáló eljárást dolgoz ki;

g) szükség szerint kapcsolatot tart az iparral és a többi érdekelt féllel, beleértve az 

illetékes nemzetközi szervezeteket;

h) a végrehajthatóság mérlegelése céljából megvizsgálja a korlátozási javaslatokat.
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77. cikk

Az igazgatóság hatásköre

Az igazgatóság a 83. cikk értelmében kinevezi az ügyvezető igazgatót, és a 2343/2002/EK, Euratom 

rendelet 43. cikkével összhangban a számvitelért felelős tisztviselőt.

Elfogadja az alábbiakat:

a) minden év április 30-ig az Ügynökség előző évre vonatkozó általános jelentését, és 

legkésőbb június 15-ig továbbítja azt a tagállamoknak, az Európai Parlamentnek, a 

Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 

Számvevőszéknek;

b) minden év október 31-ig az Ügynökség következő évre vonatkozó munkaprogramját, és 

továbbítja azt a tagállamoknak, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak;

c) a pénzügyi év kezdete előtt, a 95. cikk alapján az Ügynökség végleges költségvetését, és 

szükség esetén a közösségi hozzájárulásnak és az Ügynökség egyéb bevételeinek 

megfelelően kiigazítja azt;

d) egy többéves munkaprogramot, amelyet rendszeresen felül kell vizsgálni.

Elfogadja az Ügynökség belső ügyrendjét és eljárási szabályzatát. Ezeket a szabályokat közzé kell 

tenni.

Végrehajtja az Ügynökség költségvetésével kapcsolatos, a 95., 96. és 102. cikk szerinti feladatait.
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Gyakorolja az ügyvezető igazgató feletti fegyelmi jogkörét.

Elfogadja az eljárási szabályzatát.

A 88. cikkel összhangban kijelöli a fellebbezési tanács elnökét, tagjait és póttagjait.

A 84. cikkben meghatározottak szerint kijelöli az Ügynökség bizottságainak tagjait.

Évente továbbítja az értékelési eljárások kimenetele szempontjából releváns információkat a 95. 

cikk (6) bekezdésével összhangban.

78. cikk

Az igazgatóság összetétele

(1) Az igazgatóság tagállamonként egy képviselőből és a Bizottság által kinevezett legfeljebb 

hat képviselőből — közöttük három, az érdekelt feleket képviselő, szavazati joggal nem 

rendelkező magánszemélyből — áll. 

Minden tagállam egy igazgatósági tagot jelöl ki. Az így kijelölt tagokat a Tanács nevezi ki.
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(2) A tagokat a vegyi anyagok biztonsága vagy szabályozása terén szerzett megfelelő 

tapasztalataik és szakértelmük alapján nevezik ki, biztosítva ugyanakkor, hogy az 

igazgatóságnak általános, pénzügyi és jogi kérdések területén megfelelő szakértelemmel 

rendelkező tagjai is legyenek.

(3) A hivatali idő négy év. A hivatali idő egyszer meghosszabbítható. Az első kinevezéskor 

azonban a Bizottság az általa kinevezett tagok felét nevezi meg, a Tanács pedig az általa 

kinevezettek közül 12-t, akiknek hivatali ideje hat év.

79. cikk

Az igazgatóság elnöksége

(1) Az igazgatóság a szavazati joggal rendelkező tagjai közül egy elnököt és egy alelnököt 

választ. Az elnök feladatai ellátásában való akadályoztatása esetén az alelnök 

automatikusan átveszi az elnök helyét.

(2) Az elnök és az alelnök hivatali ideje két év, és igazgatósági tagságuk megszűntével véget 

ér. A hivatali idő egyszer meghosszabbítható.

80. cikk

Az igazgatóság ülései

(1) Az igazgatóság üléseit az elnök meghívása alapján vagy az igazgatósági tagok legalább 

egyharmadának kérésére hívják össze.
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(2) Az ügyvezető igazgató szavazati jog nélkül részt vesz az igazgatóság ülésein.

(3) A 75. cikk (1) bekezdésének c)–f) pontjában említett bizottságok elnökei és fórum elnöke 

szavazati jog nélkül jogosultak részt venni az igazgatóság ülésein.

81. cikk

Az igazgatóság szavazási rendje

Az igazgatóság elfogadja a szavazás eljárási szabályzatát, beleértve a szavazati jognak egy tag által 

másik tagra ruházására vonatkozó feltételeket is. Az igazgatóság az összes szavazati joggal 

rendelkező tagjának kétharmados többségével határoz.

82. cikk

Az ügyvezető igazgató feladatai és hatásköre

(1) Az Ügynökséget az ügyvezető igazgató irányítja, aki a Közösség érdekében és minden 

egyéb külön érdektől függetlenül teljesíti feladatait.
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(2) Az ügyvezető igazgató az Ügynökség jogi képviselője. Ő felelős a következőkért:

a) az Ügynökség folyamatos ügyintézésének irányítása;

b) az Ügynökség rendelkezésére álló, a feladatainak elvégzéséhez szükséges források 

kezelése;

c) annak biztosítása, hogy a közösségi jogszabályokban az Ügynökség véleményének 

elfogadására vonatkozóan meghatározott határidőket betartsák;

d) a bizottságok és a fórum közötti hatékony és időben történő koordináció biztosítása;

e) a szükséges szerződések megkötése a szolgáltatókkal, és a szerződésekkel 

kapcsolatos ügyintézés;

f) a bevételi és kiadási kimutatás elkészítése, és a 95. és 96. cikk értelmében az 

Ügynökség költségvetésének végrehajtása;

g) minden személyzeti ügy;

h) az igazgatóság titkárságának biztosítása;

i) a bizottságok és a fórum javasolt eljárási szabályzatával kapcsolatban az igazgatóság 

véleménytervezetének előkészítése;
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j) az igazgatóság kérésére azoknak a további (a 76. cikk körébe tartozó) feladatoknak a 

végrehajtására vonatkozó intézkedések elvégzése, amelyeket a Bizottság ruház át az 

Ügynökségre.

k) a szoftvercsomagok használatára vonatkozó szabályok és feltételek meghatározása.

(3) Az ügyvezető igazgató minden évben benyújtja jóváhagyásra az igazgatóságnak az 

alábbiakat:

a) az Ügynökség előző évi tevékenységéről szóló jelentéstervezet, beleértve a 

következőkkel kapcsolatos adatokat is: a benyújtott regisztrálási dokumentációk 

száma, az értékelt anyagok száma, a benyújtott engedélyezési kérelmek száma, az 

Ügynökséghez benyújtott korlátozási javaslatok száma, amelyekről az véleményt 

nyilvánított, az ezzel kapcsolatos eljárások végrehajtásához szükséges időtartam és 

az engedélyezett anyagok, az elutasított dokumentációk, a korlátozott anyagok; a 

panaszok száma és a megtett intézkedések; a fórum tevékenységének áttekintése;

b) a következő év munkaprogramjának tervezete;

c) az éves beszámoló tervezete;

d) a költségvetés következő évre szóló előzetes tervezete;

e) a többéves munkaprogram tervezete.



7524/8/06 REV 8 KH 169
DG C I HU

83. cikk

Az ügyvezető igazgató kinevezése

(1) A Bizottság, az ügyvezetői igazgatói pályázati kiírásnak az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában, valamint a sajtóban vagy adott esetben az interneten való közzétételét követően 

a pályázók listájának alapján jelölteket javasol.

(2) Az Ügynökség ügyvezető igazgatóját az eddigi eredményei és az igazolt igazgatási és 

irányítási képességei, valamint a vegyi anyagok biztonsága vagy szabályozása terén 

szerzett megfelelő tapasztalatai alapján az igazgatóság nevezi ki. Az igazgatóság az összes 

szavazati joggal rendelkező tagjának kétharmados többségével határoz.

Az ügyvezető igazgatót az igazgatóság mentheti fel a hivatalából, ugyanennek az 

eljárásnak megfelelően.

(3) Az ügyvezető igazgató hivatali ideje 5 év. Az igazgatóság további legfeljebb 5 évre 

egyszer meghosszabbíthatja a hivatali időt.
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84. cikk

A bizottságok létrehozása

(1) Minden tagállam jelölteket állíthat a kockázatértékelési bizottságban való tagságra. Az 

ügyvezető igazgató összeállítja a jelöltek listáját, amelyet közzétesznek az Ügynökség 

honlapján. Az igazgatóság a lista alapján kinevezi a bizottság tagjait, úgy, hogy minden 

jelöltet állító tagállam jelöltjei közül legalább egy, de legfeljebb két tagot nevez ki. A 

tagokat a 76. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásában való szerepük és 

tapasztalatuk alapján nevezik ki.

(2) Minden tagállam jelölteket állíthat a társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó 

bizottságban való tagságra. Az ügyvezető igazgató összeállítja a jelöltek listáját, amelyet 

közzétesznek az Ügynökség honlapján. Az igazgatóság a lista alapján kinevezi a bizottság 

tagjait, úgy, hogy minden jelöltet állító tagállam jelöltjei közül legalább egy, de legfeljebb 

két tagot nevez ki. A tagokat a 76. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatok 

ellátásában való szerepük és tapasztalatuk alapján nevezik ki.

(3) Minden tagállam egy tagot nevez ki a tagállami bizottságba.

(4) A bizottságoknak törekedniük kell arra, hogy tagjaik megfelelő szakértelme minél 

szélesebb körre terjedjen ki. E célból a bizottságok legfeljebb öt további tagot vehetnek fel 

azok különleges kompetenciája alapján.
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A bizottságok tagjainak hivatali ideje három év, a kinevezésük meghosszabbítható.

Az igazgatóság tagjai nem lehetnek a bizottságok tagjai.

A bizottságok tagjai tudományos, technikai vagy szabályozási kérdésekben tanácsadók 

segítségét vehetik igénybe.

Az ügyvezető igazgató vagy képviselője, valamint a Bizottság képviselői jogosultak 

megfigyelőként részt venni a bizottságoknak és a munkacsoportoknak az Ügynökség vagy 

a bizottságok által összehívott valamennyi ülésén. Adott esetben, a bizottságok tagjainak 

vagy az igazgatóságnak a kérésére, az érdekelt felek is felkérhetők arra, hogy 

megfigyelőként részt vegyenek az üléseken.

(5) Az egyes bizottságoknak a tagállam általi jelölést követően kinevezett tagjai biztosítják az 

Ügynökség feladatai és az adott tagállam illetékes hatóságának munkája közötti megfelelő 

koordinációt.

(6) A bizottságok tagjait a tagállamok rendelkezésére álló tudományos és technikai források 

támogatják. E célból a tagállamok megfelelő tudományos és technikai forrásokat 

bocsátanak az általuk jelölt bizottsági tagok rendelkezésére. A tagállamok illetékes 

hatóságai elősegítik a bizottságok és munkacsoportjaik munkáját.
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(7) A tagállamok tartózkodnak attól, hogy a kockázatértékelési bizottság vagy a társadalmi-

gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottság tagjainak, vagy azok tudományos és technikai 

tanácsadóinak és szakértőinek olyan utasításokat adjanak, amelyek nem egyeztethetőek 

össze azok egyéni feladataival, vagy az Ügynökség feladataival, kötelezettségeivel és 

függetlenségével.

(8) A vélemények előkészítése során az egyes bizottságok mindent megtesznek annak 

érdekében, hogy konszenzust érjenek el. Amennyiben nem sikerül konszenzust elérni, 

akkor a vélemény a tagok többségének álláspontját tartalmazza, valamint közli a 

kisebbségi állásponto(ka)t és annak/azoknak indoklását is.

(9) Minden bizottság elkészíti eljárási szabályzatának tervezetét, amelyet a bizottságok első 

kinevezését követő 6 hónapon belül az igazgatóság hagy jóvá.

Az eljárási szabályzat megállapítja különösen a tagok helyettesítésére vonatkozó 

eljárásokat, az egyes feladatoknak a munkacsoportokra történő átruházására vonatkozó 

eljárásokat, a munkacsoportok létrehozását, valamint a vélemények sürgős elfogadására 

vonatkozó eljárást. Az egyes bizottságok elnökei az Ügynökség alkalmazottai.

85. cikk

A fórum létrehozása

(1) Minden tagállam hároméves, megújítható időszakra egy tagot nevez ki a fórumba. A tagok 

— akiket a vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályok végrehajtásában betöltött szerepük és 

tapasztalataik alapján kell kiválasztani — megfelelő kapcsolatot tartanak fenn tagállamaik 

illetékes hatóságaival.
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A fórumnak törekednie kell arra, hogy tagjainak megfelelő szakértelme minél szélesebb 

körre terjedjen ki. E célból a fórum legfeljebb öt további tagot vehet fel azok különleges 

kompetenciája alapján. Ezeknek a tagoknak a hivatali ideje három év, a kinevezésük 

meghosszabbítható.

A fórum tagjai tudományos és technikai tanácsadók segítségét vehetik igénybe.

Az Ügynökség ügyvezető igazgatója vagy annak képviselője, valamint a Bizottság 

képviselői jogosultak részt venni a fórum és annak munkacsoportjainak ülésein. Adott 

esetben, a fórum tagjainak vagy az igazgatóságnak a kérésére az érdekelt felek is 

felkérhetők, hogy megfigyelőként vegyenek részt az üléseken.

(2) A fórum tagállamok által kinevezett tagjai biztosítják a fórum feladatai és az adott tagállam 

illetékes hatóságának munkája közötti megfelelő koordinációt.

(3) A fórum tagjait a tagállamok illetékes hatóságainak rendelkezésére álló tudományos és 

technikai források támogatják. A tagállamok illetékes hatóságai elősegítik a fórum és 

munkacsoportjai munkáját. A tagállamok tartózkodnak attól, hogy a fórum tagjainak, vagy 

azok tudományos és technikai tanácsadóinak és szakértőinek olyan utasításokat adjanak, 

amelyek nem egyeztethetőek össze azok egyéni feladataival, vagy a fórum feladataival és 

kötelezettségeivel.
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(4) A fórum elkészíti eljárási szabályzatának tervezetét, amelyet a fórum tagjainak első 

kinevezését követő 6 hónapon belül az igazgatóság hagy jóvá.

Az eljárási szabályzat megállapítja különösen az elnök kinevezésére és helyettesítésére, 

valamint a tagok helyettesítésére vonatkozó eljárásokat, továbbá az egyes feladatoknak a 

munkacsoportokra történő átruházására vonatkozó eljárásokat.

86. cikk

A bizottságok előadói és szakértők alkalmazása

(1) Amennyiben a 76. cikkel összhangban valamely bizottságnak határozatot kell hoznia, 

véleményt kell adnia, vagy mérlegelnie kell, hogy egy tagállam dokumentációja teljesíti-e 

a XV. melléklet követelményeit, akkor az egyik tagját kinevezi az adott ügy előadójának. 

Az érintett bizottság egy második tagját kinevezheti társelőadónak. Az előadó és a 

társelőadó minden esetben kötelezettséget vállal arra, hogy a Közösség érdekében jár el, és 

írásban a feladatai teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalási, valamint érdekeltségi 

nyilatkozatot tesz. Nem nevezhető ki előadónak valamely bizottsági tag olyan ügyben, 

amellyel kapcsolatban jelzi, hogy egyéni érdekei sérthetik az ügy független mérlegelését. 

Az érintett bizottság bármikor leválthatja az előadót vagy a társelőadót, és egy másik tagját 

nevezheti ki, például ha az előbbi a megállapított határidőn belül nem képes teljesíteni a 

feladatait, vagy ha lehetséges érdekellentétre derül fény.
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(2) A tagállamok továbbítják az Ügynökségnek azoknak a szakértőknek a nevét, akik 

igazolható tapasztalattal rendelkeznek a 76. cikkben előírt feladatok területén és a 

bizottságok munkacsoportjaiban való részvételre rendelkezésre állnak, valamint megadják 

e személyek képesítését és szakterületét is.

Az Ügynökség vezeti a szakértők folyamatosan aktualizált listáját. A lista tartalmazza az 

első albekezdésben említett szakértőket, valamint a közvetlenül a titkárság által kijelölt 

szakértőket.

(3) A bizottságok tagjai, illetve a bizottságok és a fórum munkacsoportjaiban dolgozó vagy az 

Ügynökség számára egyéb feladatokat ellátó szakértők szolgáltatásaira az Ügynökség és az 

érintett személy — vagy adott esetben az Ügynökség és az érintett személy munkáltatója 

— között létrejött írásos szerződés az irányadó.

Az érintett személyt vagy annak munkáltatóját az Ügynökség az igazgatóság által 

megállapított pénzügyi szabályzatban foglalt díjtáblázatnak megfelelően díjazza. 

Amennyiben az érintett személy elmulasztja feladatainak teljesítését, az ügyvezető 

igazgató jogosult a szerződés megszüntetésére vagy felfüggesztésére, vagy a díjazás 

visszatartására.

(4) Olyan szolgáltatások esetében, amelyeket több lehetséges szolgáltató nyújthat, 

szándéknyilatkozat benyújtására vonatkozó felhívás kiírására lehet szükség:

a) amennyiben azt a tudományos és technikai összefüggés lehetővé teszi, és
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b) amennyiben az összeegyeztethető az Ügynökség feladataival, különösen az emberi 

egészség és a környezet magas szintű védelmének szükségességével.

Az igazgatóság az ügyvezető igazgató javaslata alapján elfogadja a megfelelő eljárásokat.

(5) Az Ügynökség a felelősségi körébe tartozó egyéb meghatározott feladatok teljesítésére 

igénybe veheti a szakértők szolgáltatásait.

87. cikk

Képesítés és érdekek

(1) A bizottságok és a fórum tagságának összetételét közzéteszik. Az egyes tagok 

kérelmezhetik, hogy nevüket ne tegyék közzé, ha véleményük szerint ez kockázatot jelent 

számukra. E kérelmek elfogadásáról az ügyvezető igazgató dönt. Minden kinevezés 

közzétételekor meg kell adni az egyes tagok szakmai képesítését is.

(2) Az igazgatóság tagjai, az ügyvezető igazgató, valamint a bizottságok és a fórum tagjai a 

feladataik teljesítésére vonatkozóan kötelezettségvállalási nyilatkozatot tesznek, valamint 

érdekeltségi nyilatkozatot tesznek azokról az érdekekről, amelyek függetlenségüket 

befolyásolhatják. Ezeket a nyilatkozatokat évente írásban kell megtenni.
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(3) Az igazgatóság tagjai, az ügyvezető igazgató, a bizottságok és a fórum tagjai, valamint az 

ülésen részt vevő szakértők minden ülésen nyilatkoznak azokról az érdekekről, amelyek 

valamely napirendi ponttal kapcsolatos függetlenségüket befolyásolhatják. Aki ilyen 

érdekről nyilatkozik, nem vehet részt a vonatkozó napirendi ponttal kapcsolatos 

szavazásban.

88. cikk

A fellebbezési tanács létrehozása

(1) A fellebbezési tanács az elnökből és két másik tagból áll.

(2) A tanácsnak vannak póttagjai, akik az elnököt és a két másik tagot távollétükben 

helyettesítik.

(3) Az elnököt, a két másik tagot és a póttagokat egy a Bizottság által elfogadott, a megfelelő 

képesítéssel rendelkező jelölteket felsoroló listából az igazgatóság nevezi ki, a vegyi 

anyagok biztonsága, a természettudományok, vagy a szabályozási és igazságügyi eljárások 

terén szerzett tapasztalataik és szakértelmük alapján.

Az igazgatóság az ügyvezető igazgató javaslata alapján további tagokat és póttagokat

nevezhet ki a fenti eljárásnak megfelelően, amennyiben ez a fellebbezések megfelelő 

ütemben történő elbírálásához szükséges.
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(4) A fellebbezési tanács tagjainak előírt képesítését a 132. cikk (3) bekezdésében említett 

eljárásnak megfelelően a Bizottság határozza meg.

(5) Az elnök és a tagok egyenlő szavazati joggal rendelkeznek.

89. cikk

A fellebbezési tanács tagjai

(1) A fellebbezési tanács tagjainak - ideértve az elnököt és a póttagokat is - hivatali ideje 5 év. 

A hivatali idő egyszer meghosszabbítható.

(2) A fellebbezési tanács tagjai függetlenek. Határozataik meghozatalakor nem utasíthatók.

(3) A fellebbezési tanács tagjai nem láthatnak el egyéb feladatot az Ügynökségben. A tagok 

részmunkaidőben is elláthatják a feladataikat.

(4) A fellebbezési tanács tagjai a mindenkori hivatali idejük alatt csak alapos okkal, a 

Bizottságnak az igazgatósági vélemény kézhezvételét követően hozott határozatával 

hívhatók vissza hivatalukból, vagy törölhetők a listáról.

(5) A fellebbezési tanács tagjai nem vehetnek részt a fellebbezési eljárásban, ha az az egyéni 

érdekeiket érinti, vagy ha korábban az eljárásban érintett valamely fél képviseletében jártak 

el, vagy részt vettek annak a határozatnak a meghozatalában, amellyel szemben a 

fellebbezést benyújtották.
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(6) Amennyiben a fellebbezési tanács egyik tagja úgy ítéli meg, hogy az (5) bekezdésben 

említett indokok alapján nem vehet részt a fellebbezési eljárásban, akkor tájékoztatja erről 

a fellebbezési tanácsot. A fellebbezési eljárásban érintett bármelyik fél az (5) bekezdésben 

említett bármely indok alapján, vagy a tagok elfogultságának gyanúja esetén kifogást 

emelhet a fellebbezési tanács tagja ellen. A kifogás alapja nem lehet a tag állampolgársága.

(7) A fellebbezési tanács az érintett tag részvétele nélkül határoz arról, hogy hogyan jár el az 

(5) és (6) bekezdésben meghatározott esetekben. E határozat meghozatalakor az érintett 

tagot egy póttag helyettesíti a fellebbezési tanácsban.

90. cikk

Megfellebbezhető határozatok

(1) Az Ügynökségnek a 9. cikk, a 20. cikk, a 27. cikk (6) bekezdése, a 30. cikk (2) és (3) 

bekezdése vagy az 50. cikk alapján hozott határozataival szemben fellebbezéssel lehet élni.

(2) Az (1) bekezdés alapján benyújtott fellebbezés felfüggesztő hatályú.

91. cikk

Fellebbezésre jogosult személyek, határidők, díjak és formai követelmények

(1) Bármely természetes vagy jogi személy fellebbezéssel élhet a neki címzett határozat vagy 

az olyan határozat ellen, amelyet ugyan egy másik személyhez címeztek, de őt közvetlenül 

és személyében érinti.
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(2) Amennyiben e rendelet nem tartalmaz ellenkező rendelkezést, az indokolással ellátott 

fellebbezést az érintett személlyel szembeni határozatról szóló értesítéstől számított 3 

hónapon belül írásban kell benyújtani az Ügynökségnek, vagy ilyen értesítés hiányában 

attól a naptól számított 3 hónapon belül, amikor az érintett személy tudomást szerzett a 

határozatról.

(3) Az Ügynökség határozatával szemben fellebbezéssel élő személy — a IX. címmel 

összhangban — díjfizetésre kötelezhető.

92. cikk

A fellebbezés vizsgálata és a határozatok

(1) Ha a fellebbezési tanács elnökével történő konzultációt követően az ügyvezető igazgató 

úgy ítéli meg, hogy a fellebbezés elfogadható és megalapozott, a fellebbezésnek a 91. cikk 

(2) bekezdése szerinti benyújtásától számított 30 napon belül helyesbítheti a határozatot. 

(2) A fellebbezési tanács elnöke az e cikk (1) bekezdésében említettektől eltérő esetekben 30 

napon belül megvizsgálja a 91. cikk (2) bekezdése szerint benyújtott fellebbezés 

elfogadhatóságát. Igenlő esetben a fellebbezés megalapozottságának kivizsgálására 

megküldi azt a fellebbezési tanácsnak. A fellebbezési eljárásban érintett felek jogosultak 

arra, hogy az eljárás során szóbeli nyilatkozatot tegyenek.

(3) A fellebbezési tanács gyakorolhatja az Ügynökség valamennyi hatáskörét, vagy további 

intézkedésre az Ügynökség illetékes testületéhez utalhatja az ügyet.
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(4) A fellebbezési tanács eljárásait a 132. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak 

megfelelően a Bizottság határozza meg.

93. cikk

Az Elsőfokú Bírósághoz és a Bírósághoz benyújtott keresetek

(1) A Szerződés 225. és 230. cikkével összhangban az Elsőfokú Bírósághoz vagy a Bírósághoz 

a fellebbezési tanács határozatait, vagy a tanács előtti fellebbezési jog hiányában az 

Ügynökség határozatait megtámadó kereset nyújtható be.

(2) Amennyiben az Ügynökség elmulasztja a döntéshozatalt, a Szerződés 225. vagy 232. 

cikkével összhangban mulasztás miatti kereset nyújtható be az Elsőfokú Bírósághoz vagy a 

Bírósághoz.

(3) Az Ügynökségnek meg kell hoznia az Elsőfokú Bíróság vagy a Bírósága ítéletének 

betartásához szükséges intézkedéseket.

94. cikk

Véleménykülönbségek az Ügynökség és más szervek között

(1) Az Ügynökség gondoskodik arról, hogy időben megállapítsa az Ügynökség, valamint a 

közösségi jog alapján létrehozott, a közös érdekű ügyekkel kapcsolatban hasonló 

feladatokat ellátó egyéb szervek — beleértve a közösségi ügynökségeket is — közötti 

lehetséges véleménykülönbségek forrását.
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(2) Amennyiben az Ügynökség lehetséges véleménykülönbség forrását állapítja meg, felveszi 

a kapcsolatot az érintett szervvel annak biztosítása érdekében, hogy megosszák az ezzel 

kapcsolatos tudományos vagy technikai információkat és meghatározzák a vitatott 

tudományos vagy technikai szempontokat.

(3) Amennyiben tudományos vagy technikai kérdésekben alapvető véleménykülönbség alakul 

ki, és az érintett szerv közösségi ügynökség vagy tudományos bizottság, az Ügynökség és 

az érintett szerv együttműködik a nézeteltérés megoldásában, vagy a nézeteltérés 

tudományos és/vagy technikai szempontjait meghatározó közös dokumentumnak a 

Bizottsághoz való benyújtásában.

95. cikk

Az Ügynökség költségvetése

(1) Az Ügynökség bevételei a következők:

a) az Európai Közösségek általános költségvetésébe felvett közösségi támogatás (a 

Bizottság költségvetésére vonatkozó szakasz);

b) a vállalkozások által befizetett díjak;

c) a tagállamok önkéntes pénzügyi hozzájárulásai.

(2) Az Ügynökség kiadásai tartalmazzák a személyzeti, az adminisztratív, az infrastrukturális 

és a működési költségeket.
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(3) Legkésőbb minden év február 15-ig az ügyvezető igazgató előzetes költségvetési tervezetet 

dolgoz ki, amely tartalmazza a következő pénzügyi évvel kapcsolatos működési 

költségeket és munkaprogramot, és az említett előzetes tervezetet az álláshelyek előzetes 

jegyzékét tartalmazó létszámtervvel együtt továbbítja az igazgatóságnak.

(4) A költségvetés bevételeinek és kiadásainak egyensúlyban kell lenniük.

(5) Az igazgatóság az ügyvezető igazgató által kidolgozott tervezet alapján minden évben 

elkészíti az Ügynökség következő pénzügyi évre vonatkozó bevételi és kiadási 

előirányzatát. Az előzetes létszámtervet tartalmazó előirányzatot az igazgatóság legkésőbb 

március 31-ig továbbítja a Bizottságnak.

(6) A Bizottság az Európai Közösségek előzetes költségvetési tervezetével együtt továbbítja az 

előirányzatot az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (a továbbiakban: a költségvetési 

hatóság).

(7) Az előirányzat alapján a Bizottság a létszámtervhez általa szükségesnek tartott összegeket, 

valamint az általános költségvetés terhére juttatott támogatási összeget felveszi az Európai 

Közösségek általános költségvetésének előzetes tervezetébe, amelyet a Szerződés 272. 

cikkének megfelelően beterjeszt a költségvetési hatóság elé.

(8) A költségvetési hatóság engedélyezi az Ügynökségnek nyújtandó támogatásra vonatkozó 

előirányzatokat.

A költségvetési hatóság elfogadja az Ügynökség létszámtervét.
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(9) Az Ügynökség költségvetését az igazgatóság fogadja el. Az Ügynökség költségvetése az 

Európai Közösségek általános költségvetésének végleges elfogadását követően válik 

véglegessé. Adott esetben az Ügynökség költségvetését ennek megfelelően kiigazítják.

(10) A költségvetés — beleértve a létszámtervet is — bármely módosítása a fent említett 

eljárásnak megfelelően történik.

(11) Az igazgatóság haladéktalanul értesíti a költségvetési hatóságot az olyan projektek 

megvalósítására irányuló szándékáról, amelyek jelentős pénzügyi hatást gyakorolhatnak a 

költségvetés finanszírozására, és különösen az olyan, tulajdonjoggal kapcsolatos 

projektekről, mint például az épületek bérbevétele vagy megvásárlása. Erről tájékoztatja a 

Bizottságot.

Ha a költségvetési hatóság valamely ága jelzi véleményezési szándékát, akkor véleményét 

a projektről szóló értesítést követő hat héten belül megküldi az igazgatóságnak.

96. cikk

Az Ügynökség költségvetésének végrehajtása

(1) Az ügyvezető igazgató látja el az engedélyezésre jogosult tisztviselő feladatait, és 

végrehajtja az Ügynökség költségvetését.

(2) Az Ügynökség valamennyi kiadásával kapcsolatos kötelezettségvállalások és kifizetések 

felügyeletét, valamint az Ügynökség valamennyi bevétele megállapításának és 

beszedésének felügyeletét az Ügynökség számvitelért felelős tisztviselője végzi.
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(3) Az Ügynökség számvitelért felelős tisztviselője legkésőbb minden pénzügyi évet követő 

március 1-ig átadja az előzetes beszámolót és az arra a pénzügyi évre vonatkozó 

költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentést a Bizottság számvitelért felelős 

tisztviselőjének. A Bizottság számvitelért felelős tisztviselője az 1605/2002/EK, Euratom 

rendelet 128. cikkével összhangban konszolidálja az intézmények és a decentralizált 

szervek előzetes beszámolóit.

(4) Legkésőbb a pénzügyi évet követő március 31-ig a Bizottság számvitelért felelős 

tisztviselője az Ügynökség előzetes beszámolóját és az arra a pénzügyi évre vonatkozó 

költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentését megküldi a Számvevőszéknek. Az 

arra a pénzügyi évre vonatkozó költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentést az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak is továbbítani kell.

(5) Az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 129. cikke alapján, az Ügynökség előzetes 

beszámolójára vonatkozó számvevőszéki észrevételek kézhezvételét követően az 

ügyvezető igazgató saját felelősségi körében elkészíti az Ügynökség végleges 

elszámolását, és azt véleményezésre továbbítja az igazgatóságnak.

(6) Az igazgatóság véleményt nyilvánít az Ügynökség végleges elszámolásáról.

(7) Legkésőbb a következő év július 1-jéig az ügyvezető igazgató elküldi a végleges 

elszámolást és az igazgatóság véleményét az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a 

Bizottságnak és a Számvevőszéknek.
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(8) A végleges elszámolást közzé kell tenni.

(9) A Számvevőszék észrevételeire az ügyvezető igazgató legkésőbb szeptember 30-ig 

megküldi válaszát a Számvevőszéknek. Ezt a válaszát elküldi az igazgatóságnak is.

(10) A Tanács ajánlására az Európai Parlament az N + 2. év április 30-a előtt mentesíti az 

ügyvezető igazgatót az N. évre vonatkozó költségvetés végrehajtására vonatkozó 

felelőssége alól.

97. cikk

A csalás elleni küzdelem

(1) A csalás, a korrupció és egyéb törvénytelen tevékenységek elleni küzdelem érdekében az 

Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló, 1999. május 

25-i 1703/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 rendelkezéseit korlátozás nélkül 

kell alkalmazni az Ügynökségre.

(2) Az Ügynökséget kötelezi az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) belső vizsgálatairól 

szóló, 1999. május 25-i, az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai 

Közösségek Bizottsága közötti intézményközi megállapodás2, és az Ügynökség 

haladéktalanul meghozza a teljes személyzetére alkalmazandó megfelelő rendelkezéseket.

  

1 HL L 136., 1999.5.31., 1.o.
2 HL L 136., 1999.5.31., 15.o.
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(3) A finanszírozásra vonatkozó döntések és a végrehajtási megállapodások valamint az 

ezekből eredő jogi eszközök kifejezetten rendelkeznek arról, hogy a Számvevőszék és az 

OLAF szükség esetén helyszíni ellenőrzéseket folytathat azoknál, akik az Ügynökségtől 

pénzügyi támogatást kaptak, és azoknál a megbízottaknál, akik azt kiutalták.

98. cikk

Pénzügyi szabályok

Az igazgatóság a Bizottsággal folytatott konzultációt követően elfogadja az Ügynökségre 

vonatkozó pénzügyi szabályokat. E szabályok nem térhetnek el a 2343/2002/EK, Euratom 

rendelettől, hacsak az ilyen eltérést kifejezetten nem teszi szükségessé az Ügynökség működése, és 

a Bizottság ahhoz előzetes hozzájárulását adta.

99. cikk

Az Ügynökség jogi személyisége

(1) Az Ügynökség a Közösség szerve, és jogi személyiséggel rendelkezik. Az Ügynökség 

minden tagállamban a nemzeti jog szerint a jogi személyeknek biztosított legteljesebb 

jogképességgel rendelkezik. Ez különösen érvényes az ingóságok és ingatlanok

megszerzésére és elidegenítésére, valamint a bírósági eljárásban való perképességre.

(2) Az Ügynökséget az ügyvezető igazgató képviseli.
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100. cikk

Az Ügynökség felelőssége

(1) Az Ügynökség szerződéses felelősségére a kérdéses szerződésre alkalmazandó jog az 

irányadó. A Bírósága az Ügynökség által megkötött szerződésben foglalt választottbírósági 

kikötés alapján joghatósággal rendelkezik.

(2) A szerződésen kívüli felelősség esetében az Ügynökség a tagállamok jogában közös 

általános elvekkel összhangban helyreállítja az általa, valamint a feladataik végrehajtása 

során az alkalmazottai által okozott károkat.

A Bírósága joghatósággal rendelkezik minden olyan vitás kérdésben, amely e károk 

megtérítésével kapcsolatos.

(3) Az alkalmazottaknak az Ügynökséggel szembeni személyes pénzügyi és fegyelmi 

felelősségére az Ügynökség személyzetére alkalmazandó megfelelő szabályok irányadók.

101. cikk

Az Ügynökség kiváltságai és mentességei

Az Ügynökségre az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvet kell 

alkalmazni.
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102. cikk

Személyzeti szabályok és szabályzatok

(1) Az Ügynökség személyzetére az Európai Közösségek tisztviselőire és egyéb 

alkalmazottaira alkalmazandó szabályzatok és szabályok vonatkoznak. Személyzetére 

vonatkozóan az Ügynökség gyakorolja a kinevezésre jogosult hatóságot megillető 

hatásköröket.

(2) Az igazgatóság a Bizottsággal egyetértésben elfogadja a szükséges végrehajtási 

rendelkezéseket.

(3) Az Ügynökség személyzete a Bizottság vagy a tagállamok által határozott időre megbízott 

vagy kirendelt tisztviselőkből, valamint olyan egyéb alkalmazottakból áll, akiket az 

Ügynökség a feladatai elvégzéséhez szükséges mértékben vesz fel. Az Ügynökség a 77. 

cikk d) pontjában említett többéves munkaprogram részét képező személyzeti terv alapján 

vesz fel alkalmazottakat.

103. cikk

Nyelvek

(1) Az Ügynökségre az Európai Gazdasági Közösség által használt nyelvek meghatározásáról 

szóló, 1958. április 15-i 1. sz. rendelet1 rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az Ügynökség működéséhez szükséges fordítói szolgáltatásokat az Európai Unió 

Szerveinek Fordítóközpontja biztosítja.

  

1 HL 17., 1958.10.6., 385. o. A legutóbb a 920/2005/EK tanácsi rendelettel (HL L 156., 
2005.6.18., 3. o.) módosított rendelet.
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104. cikk

Titoktartási kötelezettség

Az igazgatóság tagjai, a bizottságok és a fórum tagjai, az Ügynökség szakértői, tisztviselői és egyéb 

alkalmazottai szolgálati jogviszonyuk megszűnését követően sem fedhetik fel a szolgálati 

titoktartási kötelezettség alá eső információkat.

105. cikk

Harmadik országok részvétele

Az igazgatóság a megfelelő bizottsággal vagy a fórummal egyetértésben felkérheti harmadik 

országok képviselőit, hogy vegyenek részt az Ügynökség munkájában.

106. cikk

Nemzetközi szervezetek részvétele

Az igazgatóság a megfelelő bizottsággal vagy a fórummal egyetértésben felkérheti a vegyi anyagok 

szabályozásában érdekelt nemzetközi szervezetek képviselőit, hogy megfigyelőként vegyenek részt 

az Ügynökség munkájában.

107. cikk

Kapcsolattartás az érdekelt szervezetekkel

Az igazgatóság a Bizottsággal egyetértésben megfelelő kapcsolatot alakít ki az Ügynökség és a 

megfelelő érdekelt szervezetek között.
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108. cikk

Az átláthatóság szabályai

Az átláthatóság biztosítása érdekében az igazgatóság — az ügyvezető igazgató javaslata alapján és 

a Bizottsággal egyetértésben — olyan szabályokat fogad el, amelyek biztosítják az önmagukban, 

készítményekben vagy árucikkekben előforduló anyagok biztonságával kapcsolatos, nem bizalmas 

jellegű szabályozási, tudományos és technikai információk nyilvánosság számára való 

hozzáférhetőségét.

109. cikk

Kapcsolattartás a megfelelő közösségi szervekkel

(1) Az Ügynökség együttműködik a többi közösségi szervvel annak érdekében, hogy az adott 

feladatok végrehajtása során biztosítsa a kölcsönös támogatást, és különösen, hogy 

elkerülje a párhuzamos munkavégzést.

(2) Az ügyvezető igazgató a kockázatértékelési bizottsággal és az Európai 

Élelmiszerbiztonsági Hatósággal folytatott konzultációt követően megállapítja az azon 

anyagokra vonatkozó eljárási szabályzatot, amelyekkel kapcsolatban az 

élelmiszerbiztonsággal összefüggésben véleményt kértek. Ezt az eljárási szabályzatot a 

Bizottsággal egyetértésben az igazgatóság fogadja el.

Ez a cím egyebekben nem sérti az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságra ruházott 

hatásköröket.

(3) Ez a cím nem sérti az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökségre ruházott hatásköröket.
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(4) Az ügyvezető igazgató a kockázatértékelési bizottsággal, a társadalmi-gazdasági 

elemzéssel foglalkozó bizottsággal és a munkahelyi biztonsági, higiéniai és 

egészségvédelmi tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően megállapítja a 

munkavállalók védelmével kapcsolatos kérdésekre vonatkozó eljárási szabályzatot. Ezt az 

eljárási szabályzatot a Bizottsággal egyetértésben az igazgatóság fogadja el.

Ez a cím nem sérti a munkahelyi biztonsági, higiéniai és egészségvédelmi tanácsadó 

bizottságra, valamint az Európai Gyógyszerügynökségre ruházott hatásköröket.

110. cikk

Az információknak az Ügynökséghez való benyújtására meghatározott

formátumok és szoftverek 

Az Ügynökség meghatározza és díjmentesen hozzáférhetővé teszi az információk Ügynökséghez 

való benyújtására alkalmazandó formátumokat, valamint meghatározza és a honlapján 

hozzáférhetővé teszi az erre szolgáló szoftvercsomagokat. A tagállamok, gyártók, importőrök, 

forgalmazók vagy továbbfelhasználók ezeket a formátumokat és csomagokat alkalmazzák az 

információknak e rendelet értelmében az Ügynökséghez való benyújtásánál. Különösen, az 

Ügynökség szoftvereszközöket biztosít a 12. cikk (1) bekezdésének megfelelően regisztrált 

anyagokra vonatkozó valamennyi információ benyújtásának megkönnyítése céljából.

A regisztrálás céljára szolgáló, a 10. cikk a) pontjában említett technikai dokumentáció formátuma a 

IUCLID. Az Ügynökség — a lehető legteljesebb harmonizáció érdekében — a Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD) koordinálja e formátum továbbfejlesztését.
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XI. CÍM

OSZTÁLYOZÁSI ÉS CÍMKÉZÉSI JEGYZÉK

111. cikk

Hatály

E cím az alábbiakra vonatkozik:

a) azokra az anyagokra, amelyeket a gyártónak vagy importőrnek regisztrálnia kell;

b) a 67/548/EGK irányelv 1. cikkének hatálya alá tartozó anyagok, amelyek az említett 

irányelv kritériumai alapján veszélyes anyagként osztályozandók, és amelyeket 

önmagukban, vagy adott esetben az 1999/45/EK irányelvben meghatározott határértéket 

meghaladó koncentrációban egy készítményben hozzák forgalomba, aminek következtében 

a készítmény veszélyes készítményként osztályozandó.

112. cikk

Bejelentési kötelezettség az Ügynökség felé

(1) Azok a gyártók vagy importőrök, vagy a gyártók és importőrök azon csoportja, akik 

forgalomba hozzák a 111. cikk hatálya alá tartozó anyagokat, bejelentik az Ügynökségnek 

a következő információkat, amennyiben a regisztrálási dokumentáció részeként még nem 

nyújtották be, hogy felvegyék ezeket a 113. cikk szerinti jegyzékbe:

a) az anyag(ok) forgalomba hozataláért felelős gyártó vagy importőr megnevezése a VI. 

melléklet 1. szakaszában meghatározottak szerint;
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b) az anyag(ok) azonosító adatai a VI. melléklet 2.1.−2.3.4. szakaszában 

meghatározottak szerint;

c) a 67/548/EGK irányelv 4. és 6. cikkének alkalmazása eredményeképpen az anyag 

veszélyesség szerinti osztályozása;

d) a 67/548/EGK irányelv 23. cikke c)–f) pontjainak alkalmazása eredményeképpen az 

osztályozásnak megfelelő veszélyszimbólumok és jelek;

e) adott esetben a 67/548/EGK irányelv 4. cikke (4) bekezdésének és az 1999/45/EK 

irányelv 4–7. cikkének alkalmazása eredményeképpen a különleges koncentrációs 

határértékek.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti kötelezettség következtében ugyanarra az anyagra 

több besorolási tétel vonatkozik a jegyzékben, a bejelentőknek és a regisztrálóknak

törekedniük kell arra, hogy megállapodjanak egy besorolási tételben.

(3) A bejelentő(k) frissíti(k) az (1) bekezdésben felsorolt információkat, ha:

a) új tudományos és műszaki ismeretekre tettek szert, amelyek következtében 

módosítani kell az anyag osztályozását és címkézését;

b) azok az egyazon anyag tekintetében eltérő besorolási tételeket megállapító bejelentők 

és regisztrálók, akik a (2) bekezdéssel összhangban egy besorolási tételben

állapodtak meg.
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113. cikk

Az osztályozási és címkézési jegyzék

(1) Az Ügynökség egy adatbázis formájában létrehozza és vezeti az osztályozási és címkézési 

jegyzéket, amely felsorolja a 112. cikk (1) bekezdésében említett információkat mind a 

112. cikk (1) bekezdésében bejelentett adatok, mind pedig a regisztrálási dokumentáció 

részeként benyújtott adatok tekintetében. Az adatbázisnak a 118. cikk (1) bekezdésében 

említett információi nyilvánosan hozzáférhetőek. Az Ügynökség minden egyes anyag 

egyéb adataival kapcsolatban betekintést biztosít azoknak a bejelentőknek és 

regisztrálóknak, akik a 29. cikk (1) bekezdésének megfelelően benyújtották az anyagra 

vonatkozó információkat.

Az Ügynökség frissíti a jegyzéket, ha a 112. cikk (3) bekezdésével összhangban frissített 

információkat kap.

(2) Az (1) bekezdésben említett információkon túl az Ügynökség minden egyes tétellel 

kapcsolatban feljegyzi a következő információkat:

a) az adott besorolási tétel tekintetében létezik-e egy közösségi szintű harmonizált 

osztályozás és címkézés a 67/548/EGK irányelv I. mellékletébe való felvétellel;

b) az adott besorolási tétel esetében a 11. cikk (1) bekezdése alapján egyazon anyag

regisztrálói közötti megállapodás szerinti közös besorolási tételről van-e szó;

c) az adott besorolási tétel eltér-e a jegyzékben szereplő, ugyanazon anyagra vonatkozó

másik besorolási tételtől;

d) amennyiben rendelkezésre áll, a megfelelő regisztrációs szám(ok).
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114. cikk

Az osztályozás és címkézés harmonizációja

(1) A közösségi szintű harmonizált osztályozást és címkézést …*-tól rendszerint akkor veszik 

fel a 67/548/EGK irányelv I. mellékletébe, ha az anyagot rákkeltő, mutagén vagy 

reprodukciót károsító anyagként sorolják be az 1., 2. vagy 3. kategóriába, illetve

légzőszervi szenzibilizáló anyagként osztályozzák. A harmonizált osztályozásnak és 

címkézésnek a 67/548/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére eseti alapon egyéb 

hatású anyagok vonatkozásában is sor kerülhet, amennyiben a benyújtott indokolás 

kellőképpen alátámasztja a közösségi szintű fellépés szükségességét. E célból a tagállamok 

illetékes hatóságai a XV. melléklettel összhangban javaslatokat terjeszthetnek az 

Ügynökség elé a harmonizált osztályozással és címkézéssel kapcsolatban.

(2) A kockázatértékelési bizottság véleményt fogad el a javaslattal kapcsolatban, és 

lehetőséget biztosít az érintett feleknek arra, hogy ismertessék álláspontjukat. Az 

Ügynökség továbbítja ezt a véleményt és az ahhoz kapcsolódó állásfoglalásokat a 

Bizottságnak, amely a 67/548/EGK irányelv 4. cikkének (3) bekezdésével összhangban 

határozatot hoz.

115. cikk

Átmeneti intézkedések

A 112. cikkben meghatározott kötelezettségeket …**-től kell alkalmazni.

  

* E rendelet hatálybalépésének időpontja.
** E rendelet hatálybalépését követően 3 évvel.
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XII. CÍM

INFORMÁCIÓK

116. cikk

Jelentés

(1) A tagállamok minden ötödik évben a 126. cikkben leírtak szerint jelentést nyújtanak be a 

Bizottságnak az e rendeletnek a területükön való alkalmazásáról, amely tartalmazza az 

értékelésről és a végrehajtásról szóló szakaszokat.

Az első jelentést …*-ig kell benyújtani.

(2) Az Ügynökség minden ötödik évben jelentést nyújt be a Bizottságnak e rendelet 

alkalmazásáról. Az Ügynökség jelentése tartalmazza az információknak a 11. cikkel 

összhangban történő közös benyújtására vonatkozó tájékoztatást, valamint a külön történő 

benyújtásra vonatkozó magyarázatról szóló áttekintést.

Az első jelentést …**-ig kell benyújtani.

(3) A Bizottság minden ötödik évben általános jelentést tesz közzé az e rendelet alkalmazása 

során szerzett tapasztalatokról, amely tartalmazza az (1) és (2) bekezdésben említett 

információkat is. 

Az első jelentést …***-ig kell közzétenni.

  

* E rendelet hatálybalépését követően 3 évvel.
** E rendelet hatálybalépését követően 4 évvel.
*** E rendelet hatálybalépését követően 5 évvel.
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117. cikk

Az információkhoz való hozzáférés

(1) Az Ügynökség birtokában lévő dokumentumok tekintetében az 1049/2001/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendeletet kell alkalmazni.

(2) A következő információk nyilvánosságra hozatala főszabályként úgy tekintendő, mint ami 

sérti az érintett személy kereskedelmi érdekeinek védelmét: 

a) a készítmény teljes összetételének részletes leírása;

b) az anyag vagy a készítmény pontos felhasználása, funkciója vagy alkalmazása;

c) a gyártott vagy forgalomba hozott anyag vagy készítmény pontos mennyisége;

d) a gyártó vagy importőr és azok továbbfelhasználói közötti kapcsolat.

Amennyiben elengedhetetlen az emberi egészség, a biztonság vagy a környezet védelme 

érdekében történő sürgős intézkedés, mint például a vészhelyzetek esetén az Ügynökség 

közzéteheti az (1) bekezdésben említett információkat.

(3) Az igazgatóság …*-ig elfogadja az 1049/2001/EK rendelet végrehajtására vonatkozó 

gyakorlati rendelkezéseket.

(4) Az Ügynökség által a 1049/2001/EK rendelet 8. cikke alapján meghozott határozatok 

tekintetében a Szerződés 195., illetve 230. cikkében megállapított feltételek alapján az 

Ombudsmannál panasszal, valamint a Bíróságnál keresettel lehet élni.

  

* E rendelet hatálybalépését követően 12 hónappal.
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118. cikk

Nyilvános elektronikus hozzáférés

(1) Az Ügynökség a 76. cikk (2) bekezdése d) pontjának megfelelően az interneten 

díjmentesen nyilvánosságra hozza a birtokában lévő, az önmagukban, készítmények vagy 

árucikkek összetevőjeként előforduló anyagokkal kapcsolatos következő információkat:

a) az anyag kereskedelmi neve(i);

b) a 67/548/EGK irányelv értelmében veszélyes anyagok IUPAC nómenklatúra szerinti 

megnevezése;

c) az anyag EINECS-ben szereplő megnevezése, ha rendelkezésre áll;

d) az anyag osztályba sorolása és címkézése;

e) az anyaggal kapcsolatos fizikai-kémiai adatok, valamint az anyag környezeti sorsára 

és terjedési útjára vonatkozó adatok;

f) a toxikológiai és ökotoxikológiai tanulmányok eredménye;

g) az I. melléklettel összhangban megállapított DNEL-érték (származtatott hatásmentes 

szint) és becsült hatásmentes koncentráció (PNEC);
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h) a VI. melléklet 4. és 5. szakasza szerinti, a biztonságos felhasználásra vonatkozó 

iránymutatások;

i) amennyiben a IX. vagy X. melléklet előírja, azok az elemzési módszerek, amelyek a 

környezetbe engedéskor lehetővé teszik a veszélyes anyagok kimutatását, valamint 

az emberre gyakorolt közvetlen expozíciós hatás meghatározását.

(2) A 76. cikk (2) bekezdése d) pontjának megfelelően az interneten díjmentesen 

nyilvánosságra kell hozni az önmagukban, készítmények vagy árucikkek összetevőjeként 

előforduló anyagokkal kapcsolatos következő információkat, kivéve, ha az információt 

benyújtó fél a 10. cikk a) pontja xi. alpontjának megfelelően, az Ügynökség által 

érvényesnek ítélt indoklást nyújt be arra vonatkozóan, hogy a nyilvánosságra hozatal miért 

sértheti a regisztráló, vagy bármely más fél kereskedelmi érdekeit:

a) amennyiben az osztályba sorolás és címkézés szempontjából alapvető fontosságú, az 

anyag tisztasági foka, az ismerten veszélyes szennyezőanyagok és/vagy az 

adalékanyagok azonosítója;

b) az az összmennyiségi tartomány (azaz 1–10 tonna, 10–100 tonna, 100—1000 tonna, 

vagy 1000 tonna felett), amelyre az anyagot regisztrálták;

c) az (1) bekezdés e) és f) pontjában említett információk vizsgálati összefoglalása vagy 

átfogó vizsgálati összefoglalása;

d) az (1) bekezdésben felsoroltaktól eltérő, a biztonsági adatlapon szereplő információ.
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119. cikk

Együttműködés harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel 

A 117. és 118. cikktől függetlenül, az Ügynökség által e rendelet alapján átvett információkat a 

veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2003. január 28-i 304/2003/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet1, vagy a Szerződés 181a. cikkének (3) bekezdése alapján a Közösség 

és az érintett harmadik fél között létrejött megállapodással összhangban egy harmadik ország 

kormánya vagy nemzeti hatósága, vagy egy nemzetközi szervezet rendelkezésére bocsátják, 

amennyiben mindkét alábbi feltétel teljesül:

a) a megállapodás célja az e rendelet által szabályozott vegyi anyagokkal kapcsolatos 

jogszabályoknak végrehajtása és adminisztrációja terén való együttműködés;

b) a harmadik fél a kölcsönös megállapodás értelmében védi az információk 

bizalmasságát.

XIII. CÍM

ILLETÉKES HATÓSÁGOK

120. cikk

Kijelölés

A tagállamok kijelölik azt az illetékes hatóságot, vagy illetékes hatóságokat, amelyek felelősek az e 

rendelet alapján az illetékes hatóságokra ruházott feladatok végrehajtásáért, valamint a Bizottsággal 

és az Ügynökséggel az e rendelet végrehajtása terén való együttműködésért. A tagállamok 

megfelelő forrásokat bocsátanak az illetékes hatóságok rendelkezésére annak érdekében, hogy azok 

a rendelkezésre álló egyéb forrásokat is igénybe véve a kellő időben és hatékonyan teljesíteni tudják 

az e rendelet szerinti feladataikat.

  

1 HL L 63., 2003.3.6., 1.o. A legutóbb a 775/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 123., 
2004.4.27., 27. o.) módosított rendelet.
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121. cikk

Az illetékes hatóságok közötti együttműködés

Az illetékes hatóságok együttműködnek egymással az e rendelet szerinti feladataik végrehajtása 

során, és e célból minden szükséges és hasznos támogatást megadnak a többi tagállam illetékes 

hatóságainak.

122. cikk

Az anyagok kockázatával kapcsolatos információk nyilvánossá tétele

A tagállamok illetékes hatóságai tájékoztatják a nyilvánosságot az anyagokkal kapcsolatos 

kockázatokról, amennyiben az az emberi egészség és a környezet védelme szempontjából 

szükséges. A Bizottság a 132. cikk (3) bekezdésében említett eljárással összhangban 

iránymutatásokat dolgoz ki a tagállamok ezzel kapcsolatos tevékenységének koordinálására 

vonatkozóan.

123. cikk

Egyéb feladatok

Az illetékes hatóságok a 12. cikk (1) bekezdésével összhangban regisztrált anyagokkal kapcsolatban 

birtokukban lévő minden olyan rendelkezésre álló információt elektronikus úton benyújtanak az 

Ügynökségnek, amelyeknek dokumentációja nem tartalmazza az VII. címben említett összes 

információt, különösen arra vonatkozóan, hogy a végrehajtási vagy a felügyeleti tevékenységek 

felfedtek-e valamilyen kockázati gyanút. Az illetékes hatóság szükség szerint naprakésszé teszi ezt 

az információt.
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Az illetékes hatóságok nemzeti információs szolgálatokat hoznak létre, amelyek az Ügynökség által 

a 76. cikk (2) bekezdésének f) pontja alapján biztosított operatív iránymutatási dokumentáción túl, 

tanácsokkal látják el a gyártókat, importőröket, továbbfelhasználókat és az egyéb érdekelt feleket az 

e rendelet szerinti feladataikkal és kötelezettségeikkel kapcsolatban, különösen az anyagoknak a 12. 

cikk (1) bekezdése szerinti regisztrálása tekintetében.

XIV. CÍM
VÉGREHAJTÁS

124. cikk

A tagállamok feladatai

A tagállamok fenntartják a hivatalos ellenőrzések rendszerét és az adott körülményeknek megfelelő 

egyéb tevékenységeket.

125. cikk

Az előírások megsértése esetén alkalmazandó szankciók

A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó 

szankciókkal kapcsolatos rendelkezéseket, és meghozzák a szankciók végrehajtása érdekében 

szükséges valamennyi intézkedést. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és 

visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok …*-ig értesítik a Bizottságot ezekről a 

rendelkezésekről, és haladéktalanul értesítik a rendelkezéseket érintő bármely későbbi módosításról.

  

* E rendelet hatálybalépését követően 18 hónappal.
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126. cikk

Jelentés

A 116. cikk (1) bekezdésében említett jelentés a végrehajtással kapcsolatban tartalmazza az előző 

jelentéstételi időszak során végrehajtott hivatalos ellenőrzések eredményeit, az elvégzett 

megfigyeléseket, az előírt szankciókat, valamint a 124. és 125. cikk alapján tett további 

intézkedéseket. A fórum állapítja meg, hogy a jelentésekben egységesen mely kérdésekre kell 

kitérni. Az Ügynökség a Bizottság és a fórum rendelkezésére bocsátja ezeket a jelentéseket.

XV. CÍM

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

127. cikk

Szabad mozgás

(1) A (2) bekezdésre is figyelemmel a tagállamok nem tilthatják, nem korlátozhatják, vagy 

nem akadályozhatják meg annak az e rendelet hatálya alá tartozó anyagnak az önmagában, 

készítményben vagy árucikkben való gyártását, behozatalát, forgalmazását vagy 

felhasználását, amely megfelel ennek a rendeletnek, valamint az e rendelet végrehajtása 

keretében elfogadott közösségi jogi aktusoknak.
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(2) E rendelet egyetlen rendelkezése sem gátolhatja meg, hogy a tagállamok a munkavállalók, 

az emberi egészség és a környezet védelmét szolgáló olyan nemzeti szabályozásokat 

tartsanak meg vagy állapítsanak meg, amelyek a gyártás, a forgalomba hozatal vagy a 

felhasználás követelményeinek e rendelet által teljes mértékben nem harmonizált eseteiben 

alkalmazandók.

128. cikk

Védzáradék

(1) Amennyiben valamely tagállam jogosan feltételezi, hogy elengedhetetlen az emberi 

egészség, a biztonság vagy a környezet védelme érdekében történő sürgős intézkedés egy 

önmagában, készítményben vagy árucikkben előforduló anyag tekintetében — még akkor 

is, ha az teljesíti e rendelet követelményeit —, megfelelő átmeneti intézkedéseket fogadhat 

el. A tagállam erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot, az Ügynökséget és a többi 

tagállamot, s megindokolja döntését, továbbá átadja az átmeneti intézkedés alapjául 

szolgáló tudományos és műszaki információkat.

(2) A Bizottság a tagállam által benyújtott információk kézhezvételét követő 60 napon belül a 

132. cikk (3) bekezdésében említett eljárással összhangban határoz. Ez a határozat:

a) vagy engedélyezi a határozatban megállapított időtartamra az átmeneti intézkedést; 

vagy

b) felszólítja a tagállamot az átmeneti intézkedés visszavonására.
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(3) Amennyiben a (2) bekezdés a) pontjában említett határozat esetében a tagállam által 

elfogadott intézkedés egy anyag forgalmazásának vagy felhasználásának a korlátozását 

tartalmazza, az érintett tagállam közösségi korlátozási eljárást kezdeményez, oly módon, 

hogy a bizottsági határozat időpontjától számított 3 hónapon belül a XV. melléklettel 

összhangban dokumentációt nyújt be az Ügynökségnek.

(4) A (2) bekezdés a) pontjában említett határozat esetében a Bizottság mérlegeli, hogy 

szükséges-e e rendelet kiigazítása.

129. cikk

A határozatok indokolása 

Az illetékes hatóságok, az Ügynökség és a Bizottság megindokolják valamennyi, e rendelet alapján 

hozott határozatukat.

130. cikk

A mellékletek módosítása

A mellékletek a 132. cikk (3) bekezdésében említett eljárással összhangban módosíthatók.

131. cikk

A jogszabályok végrehajtása

Az e rendelet hatékony végrehajtásához szükséges intézkedéseket a 132. cikk (3) bekezdésében 

említett eljárással összhangban fogadják el.
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132. cikk

A bizottsági eljárás

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell 

alkalmazni e határozat 8. cikke rendelkezéseinek tiszteletben tartása mellett.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell 

alkalmazni e határozat 8. cikke rendelkezéseinek tiszteletben tartása mellett.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott időtartam három 

hónap.

(4) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

133. cikk

Az Ügynökségre vonatkozó átmeneti intézkedések

(1) A Bizottság megadja az Ügynökség létrehozásához szükséges támogatást. 

(2) E célból mindaddig, amíg az ügyvezető igazgatóság kinevezése a 83. cikkel összhangban 

megtörténik, a Bizottság az Ügynökség nevében, az utóbbi számára biztosított költségvetés 

felhasználásával kinevezheti a személyzetet — ideértve az ügyvezető igazgató feladatait 

ideiglenesen ellátó személy kinevezését is —, és szerződéseket köthet.
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134. cikk

A bejelentett anyagokra vonatkozó átmeneti intézkedések

(1) Azokat a kéréseket, amelyek a 67/548/EGK irányelv 16. cikkének (2) bekezdésével 

összhangban a bejelentők általi, az illetékes hatóság részére történő további 

információszolgáltatásra vonatkoznak, az e rendelet 50. cikkével összhangban meghozott 

határozatoknak kell tekintetni.

(2) Azokat a kéréseket, amelyek a 67/548/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdésével 

összhangban a bejelentők általi, egy adott anyagról történő további 

információszolgáltatásra vonatkoznak, az e rendelet 51. cikkével összhangban meghozott 

határozatoknak kell tekintetni.

Az ilyen anyagokat úgy kell tekinteni, mint amelyek e rendelet 43a. cikkének (2) 

bekezdésével összhangban szerepelnek a Közösség gördülő cselekvési tervében, valamint 

úgy kell tekinteni azokat, mint amelyeket e rendelet 44. cikkének (2) bekezdésével 

összhangban kiválasztott az a tagállam, amelynek illetékes hatósága a 67/548/EGK 

irányelv 16. cikkének (1) bekezdésével összhangban további információkat kért.

135. cikk

A létező anyagokra vonatkozó átmeneti intézkedések

(1) A gyártóknak és importőröknek címzett, bizottsági rendeletben szereplő azon kéréseket, 

amelyek a 793/93/EGK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésének alkalmazásával a Bizottság 

részére további információk szolgáltatását írják elő, az e rendelet 51. cikkével összhangban 

meghozott határozatoknak kell tekinteni.
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Az adott anyag tekintetében az a tagállami hatóság az illetékes, amelyet a 793/93/EGK 

rendelet 10. cikkének (1) bekezdésével összhangban előadónak neveznek ki, és ez az 

illetékes hatóság látja el a 45. cikk (3) bekezdésében és a 47. cikkben foglalt feladatokat.

(2) A gyártóknak és importőröknek címzett, bizottsági rendeletben szereplő azon kéréseket, 

amelyek a 793/93/EGK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésének alkalmazásával a Bizottság 

részére további információk szolgáltatását írják elő, az e rendelet 51. cikkével összhangban 

meghozott határozatoknak kell tekinteni. Az Ügynökség kijelöli az adott anyag 

tekintetében illetékes hatóságot az e rendelet 45. cikke (3) bekezdésében és a 47. cikkében 

foglalt feladatok elvégzésére.

(3) Az a tagállam, amelynek előadója …*-ig nem továbbította a kockázatértékelést és adott 

esetben a kockázatok korlátozására szolgáló stratégiát a 793/93/EGK rendelet 10. cikkének 

(3) bekezdésével összhangban, 

a) e rendelet XV. mellékletének B. részével összhangban dokumentálja a veszélyekkel 

és kockázatokkal kapcsolatos információkat;

b) az a) pontban említett információ alapján alkalmazza e rendelet 68. cikkének (4) 

bekezdését; és

c) dokumentációt készít arról, hogy megítélése szerint e rendelet XVII. mellékletének

módosításán kívül milyen intézkedéssel kellene kezelni az egyéb felderített 

kockázatokat.

A fent említett információkat …**-ig be kell nyújtani az Ügynökségnek.

  

* E rendelet hatálybalépését követően 12 hónappal.
** E rendelet hatálybalépését követően 18 hónappal.
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136. cikk

A korlátozásokra vonatkozó átmeneti intézkedések 

(1) A Bizottság …*-ig a szükség esetén kidolgozza a XVII. melléklet módosítástervezetét az 

alábbiak egyike szerint:

a) a 793/93/EGK rendelet 12. cikkével összhangban közösségi szinten elfogadott 

kockázatértékelések és a kockázatok csökkentésére javasolt stratégiák, amelyek e 

rendelet VIII. címével összhangban tartalmaznak korlátozási javaslatokat, de 

amelyekre vonatkozóan még nem hoztak határozatot a 76/769/EGK irányelv alapján.

b) azok a 76/769/EGK irányelv szerinti korlátozások bevezetéséről szóló javaslatok, 

amelyeket benyújtottak a megfelelő intézményekhez, de még nem fogadták el őket.

(2) …*-ig a 128. cikk (3) bekezdésében említett minden dokumentációt a Bizottságnak kell 

benyújtani. A Bizottság szükség esetén elkészíti a XVII. melléklet módosítását.

  

* E rendelet hatálybalépését követően 18 hónappal.
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137. cikk

Felülvizsgálat

(1) A Bizottság …*-ig felülvizsgálatot végez annak megállapítása érdekében, hogy a kémiai 

biztonsági értékelés elvégzésére és annak a kémiai biztonsági jelentésben való 

dokumentálására vonatkozó kötelezettséget kiterjessze-e azokra az anyagokra is, 

amelyekre nem vonatkozik ez a kötelezettség, mert nem regisztrációkötelesek, vagy 

regisztrációkötelesek, de évi 10 tonnánál kisebb mennyiségben gyártják vagy importálják. 

A felülvizsgálat alapján a Bizottság indokolt esetben jogalkotási javaslatokat nyújthat be a 

kötelezettség kiterjesztése érdekében.

(2) A Bizottság jogalkotási javaslatokat nyújthat be, amint a polimerek regisztrálásra való 

kiválasztásával kapcsolatban megbízható műszaki és igazolt tudományos kritériumok

alapján kivitelezhető és költséghatékony módszerek határozhatók meg, s miután jelentést 

tettek közzé a következőkről:

a) a polimerek kockázata a többi anyag kockázatához képest;

b) adott esetben a polimerek egyes típusai regisztrálásának szükségessége, figyelembe 

véve egyrészről a versenyképességet és az innovációt, másrészről pedig az emberi 

egészség és a környezet védelmét.

  

* E rendelet hatálybalépését követően 12 évvel.
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(3) A 116. cikk (3) bekezdésében említett, az e rendelet alkalmazásával kapcsolatban szerzett 

tapasztalatokról szóló jelentés tartalmazza azoknak a követelményeknek a felülvizsgálatát 

is, amelyek a gyártónként vagy importőrönként évi 1–10 tonna mennyiségben gyártott 

vagy behozott anyagok regisztrálására vonatkoznak. E felülvizsgálat alapján a Bizottság 

jogalkotási javaslatokat nyújthat be a gyártónként vagy importőrönként évi 1–10 tonna 

mennyiségben gyártott vagy behozott anyagokra meghatározott információs

követelmények módosítása érdekében, figyelembe véve a legújabb fejlesztéseket, például 

az alternatív vizsgálati módszerekkel, valamint a molekulaszerkezet és biológiai hatás 

közötti (mennyiségi) összefüggésekkel (Q)SAR) kapcsolatban.

(4) A Bizottság …*-ig elvégzi az I., IV. és V. melléklet felülvizsgálatát abból a célból, hogy —

amennyiben indokolt — a 132. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően 

módosításokat javasoljon azokkal kapcsolatban.

138. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 76/769/EGK és a 91/155/EGK irányelv hatályát veszti.

A 93/105/EGK és a 2000/21/EK irányelv, valamint a 793/93/EGK és a 1488/94/EK rendelet …*-

val/-vel hatályát veszti.

A 93/67/EGK irányelv ...**-val/-vel hatályát veszti. 

A hatályon kívül helyezett jogi aktusokra való hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásnak 

kell tekinteni.

  

* E rendelet hatálybalépését követően 12 hónappal.
** E rendelet hatálybalépését követően 14 hónappal.
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139. cikk

Az 1999/45/EK irányelv módosítása

Az 1999/45/EK irányelv 14. cikkét el kell hagyni.

140. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

(1) Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik 

napon lép hatályba.

(2) A II., III., V., VI., VII., X. és XI. címet, valamint a 127. és a 135. cikket …*-tól kell 

alkalmazni.

(3) A 134.68–72. cikket …**-tól kell alkalmazni.

(4) A 68–72. cikket …***-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, ……-án/-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

  

* E rendelet hatálybalépését követően 12 hónappal.
** E rendelet hatálybalépését követően 14 hónappal.
*** E rendelet hatálybalépését követően 18 hónappal.
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I. MELLÉKLET

AZ ANYAGOK ÉRTÉKELÉSÉVEL ÉS A KÉMIAI BIZTONSÁGI JELENTÉSEK 

ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

0. BEVEZETÉS

0.1. E melléklet célja annak meghatározása, hogy a gyártók és az importőrök hogyan értékeljék 

és dokumentálják, hogy az általuk gyártott vagy importált anyagból eredő kockázatokat 

megfelelően ellenőrzik a gyártás és saját felhasználás során, valamint hogy a szállítói 

láncban részt vevő későbbi szereplők megfelelően tudják ellenőrizni a kockázatokat.

0.2. A kémiai biztonsági értékelést egy vagy több olyan illetékes személy készíti el, akik 

megfelelő tapasztalattal rendelkeznek és megfelelő képzésben részesültek, beleértve a 

továbbképzéseket is.

0.3. A gyártói kémiai biztonsági értékelésben ki kell térni az anyag gyártása és az összes 

azonosított felhasználása során jelentkező kockázatokra. Az importőri kémiai biztonsági 

értékelésben ki kell térni az összes azonosított felhasználásra. A kémiai biztonsági 

értékelésnek figyelembe kell vennie az anyag önmagában (beleértve minden főbb 

szennyezőt és adalékot), készítményben vagy árucikkben történő felhasználását, amint azt 

az ismert felhasználásokról szóló információk meghatározzák. Az értékelésben ki kell térni 

az anyag életciklusának a gyártásból és az azonosított felhasználásokból következő 

valamennyi fázisára. A kémiai biztonsági értékelés alapjául az anyag lehetséges káros 

hatásainak az adott anyaggal való ismert vagy ésszerűen előre látható humán és/vagy 

környezeti expozícióval történő összehasonlítása szolgál, amelynek során figyelembe 

veszik az alkalmazott és ajánlott kockázatkezelési intézkedéseket és üzemi feltételeket.
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0.4. Azon anyagok, melyek fiziko-kémiai, toxikológiai és ökotoxikológiai tulajdonságai 

feltehetőleg hasonlóak, vagy a szerkezeti hasonlóság miatt szabályos mintát követnek, 

anyagok csoportjának vagy „kategóriájának” tekinthetők. Amennyiben a gyártó vagy az 

importőr megítélése szerint egy adott anyagra vonatkozóan elvégzett kémiai biztonsági 

értékelés megfelelő annak értékelésére és dokumentálására, hogy egy másik anyagból vagy 

anyagcsoportból/anyagkategóriából eredő kockázatok megfelelő ellenőrzés alatt állnak, 

akkor a másik anyagra vagy anyagcsoportra/anyagkategóriára vonatkozóan felhasználhatja 

az említett kémiai biztonsági értékelést. A gyártónak vagy az importőrnek ezt indokolnia 

kell.

0.5. A kémiai biztonsági értékelés az anyagról a műszaki dokumentációban található 

információkon, vagy egyéb rendelkezésre álló, vonatkozó információn alapul. A IX. és X. 

melléklettel összhangban vizsgálati javaslatot benyújtó gyártók vagy importőrök ezt a 

kémiai biztonsági jelentés vonatkozó pontjában rögzítik. A más nemzetközi és nemzeti 

programok keretében elvégzett értékelésekben rendelkezésre álló információkat bele kell 

foglalni az értékelésbe. Amennyiben lehetséges és indokolt, a közösségi jogszabályok 

alapján elvégzett értékelést (pl. a 793/93/EGK rendelet szerint elvégezett 

kockázatértékelést) figyelembe kell venni a kémiai biztonsági jelentés kidolgozásakor, és a 

kémiai biztonsági jelentésnek azt tükröznie kell. Az ilyen értékeléstől való eltéréseket 

indokolni kell.

Így tehát a figyelembe veendő információk közé tartoznak az anyag veszélyeire, a 

gyártásból vagy a behozatalból adódó expozícióra, az anyag azonosított felhasználásaira, 

az alkalmazott vagy a továbbfelhasználók figyelmébe ajánlott üzemi feltételekre és 

kockázatkezelési intézkedésekre vonatkozó információk.
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A XI. melléklet 3. szakaszával összhangban, néhány esetben nem feltétlenül szükséges a 

hiányzó információkat megszerezni, mert a jól jellemzett kockázat ellenőrzéséhez 

szükséges kockázatkezelési intézkedések és üzemi feltételek elegendőek lehetnek egyéb 

lehetséges kockázatok ellenőrzéséhez is, amelyeket ennél fogva nem kell pontosan 

jellemezni.

Amennyiben a gyártó vagy az importőr úgy véli, hogy a kémiai biztonsági jelentés 

elkészítéséhez további információkra van szükség, és ezeket az információkat csak a IX. 

vagy X. mellékletnek megfelelően elvégzett vizsgálatokkal lehet megszerezni, a vizsgálati 

stratégiára vonatkozóan javaslatot nyújt be, megindokolva, hogy miért tartja szükségesnek 

a kiegészítő információt, és ezt rögzíti a kémiai biztonsági jelentés megfelelő pontjában. A 

további vizsgálati eredmények megszületéséig a kémiai biztonsági jelentésben, valamint az 

elkészített expozíciós forgatókönyvben rögzíti az érvénybe léptetett ideiglenes 

kockázatkezelési intézkedéseket, valamint a továbbfelhasználók számára javasolt, az 

időközben feltárt kockázatok kezelésére szolgáló intézkedéseket.

0.6. A gyártó vagy az importőr által készített, egy adott anyagra vonatkozó kémiai biztonsági 

értékelés ezen melléklet megfelelő szakaszaival összhangban az alábbi lépéseket 

tartalmazza:

1. Az emberi egészség tekintetében fennálló veszély értékelése

2. A fiziko-kémiai tulajdonságok emberi egészségre való veszélyeinek értékelése

3. A környezet tekintetében fennálló veszély értékelése

4. A bioakkumulatív, perzisztens és mérgező (PBT), valamint a nagyon bioakkumulatív 

és nagyon perzisztens (vPvB) tulajdonságok értékelése
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Amennyiben az 1–4. lépések eredményeként a gyártó vagy az importőr arra a 

következtetésre jut, hogy az anyag vagy a készítmény megfelel a 67/548/EGK irányelv 

vagy az 1999/45/EK irányelv szerinti veszélyes anyagként való osztályozás 

követelményeinek, illetve PBT-ként vagy vPvB-ként értékelhető, akkor a kémiai 

biztonsági értékelésnek a következő lépéseket is tartalmaznia kell:

5. Az expozíció értékelése

5.1. Expozíciós forgatókönyv(ek) vagy — adott esetben — releváns felhasználási 

és expozíciós kategóriák készítése

5.2. Az expozíció becslése

6. A kockázat jellemzése

A fenti pontok értékelésében felhasznált minden vonatkozó információ összefoglalását 

szerepeltetni kell a kémiai biztonsági jelentés megfelelő pontjában (7. szakasz).

0.7. A kémiai biztonsági jelentés expozícióra vonatkozó részének fő eleme a gyártási 

folyamatra vonatkozó, a gyártó által alkalmazott expozíciós forgatókönyv(ok), a gyártó 

vagy az importőr saját felhasználására vonatkozó expozíciós forgatókönyv(ek), valamint a 

gyártó vagy az importőr által az azonosított felhasználás(ok) során alkalmazásra javasolt 

expozíciós forgatókönyv(ek) meghatározása.

Az expozíciós forgatókönyvek azoknak a feltételeknek a gyűjteményei, melyek leírják, 

hogy egy anyagot miként gyártanak vagy használnak az élettartama során, és a gyártó vagy 

az importőr hogyan ellenőrzi az emberek és a környezet expozícióját, vagy javasolja a 

továbbfelhasználónak az ellenőrzést. Ezek a feltételgyűjtemények tartalmazzák a gyártó 

vagy az importőr által végrehajtott, vagy az általuk a továbbfelhasználók számára 

végrehajtásra javasolt kockázatkezelési intézkedések és üzemi feltételek leírását.
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Az anyag forgalomba hozatala esetén a kockázatkezelési intézkedéseket és üzemi 

feltételeket magukban foglaló vonatkozó expozíciós forgatókönyve(ke)t az II. mellékletnek 

megfelelően szerepeltetni kell a biztonsági adatlap mellékletében.

0.8. Az anyag felhasználásától, veszélyes tulajdonságaitól, valamint a gyártó vagy az importőr 

rendelkezésére álló információk mennyiségétől függően jelentős eltérések lehetnek abban, 

hogy esetenként milyen részletességgel kell megadni az expozíciós forgatókönyveket. Az 

expozíciós forgatókönyvekben meghatározhatók az adott anyag több külön feldolgozási 

vagy felhasználási módjára vonatkozó megfelelő kockázatkezelési intézkedések. Az 

expozíciós forgatókönyvek ezért a feldolgozási és felhasználási módok széles skálájára 

vonatkozhatnak. Az eljárások és a felhasználás széles körére kiterjedő expozíciós 

forgatókönyvek expozíciós kategóriának is nevezhetők. Az expozíciós forgatókönyvek 

további, az e mellékletben és az II. mellékletben szereplő említése kitér az expozíciós 

kategóriákra is, amennyiben azokat elkészítik.

0.9. Amennyiben a XI. melléklettel összhangban nincs szükség információra, ezt a tényt jelezni 

kell a kémiai biztonsági jelentés megfelelő pontjában, és hivatkozni kell a műszaki 

dokumentációban szereplő indoklásra. A tényt, hogy nincs szükség információra, a 

biztonsági adatlapon is jelezni kell.

0.10. Az olyan különleges hatások esetében, mint például az ózonlebontó potenciál, a fotokémiai 

ózontermelő potenciál, az erős szag és a foltképző hatás, amelyekre az 1–6. szakaszban 

meghatározott eljárások nem alkalmazhatók, az ilyen hatásokkal járó kockázatokat eseti 

alapon kell értékelni, a gyártónak vagy az importőrnek az értékelés teljes leírását és 

indoklását szerepeltetnie kell a kémiai biztonsági jelentésben, valamint összefoglalóan a 

biztonsági adatlapon.
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0.11. Az egy vagy több anyag valamely különleges készítménybe (például ötvözetekbe) történő 

beépítésekor a felhasználással járó kockázatok értékelésekor figyelembe kell venni, hogy 

az azt alkotó anyagok milyen módon kötődnek a kémiai mátrixba.

0.12. Ha az e mellékletben leírt módszer nem megfelelő, az alkalmazott alternatív módszer 

részleteit a kémiai biztonsági jelentésben részletezni és indokolni kell.

0.13. A kémiai biztonsági jelentés A. részének nyilatkozatot kell tartalmaznia arról, hogy a 

gyártó vagy az importőr saját felhasználására vonatkozó megfelelő expozíciós 

forgatókönyvekben leírt kockázatkezelési intézkedéseket a gyártó vagy az importőr 

alkalmazza, és hogy az azonosított alkalmazásokra vonatkozó expozíciós 

forgatókönyvekről a forgalmazókat és a továbbfelhasználókat tájékoztattak a biztonsági 

adatlapon.

1. AZ EMBERI EGÉSZSÉG TEKINTETÉBEN FENNÁLLÓ VESZÉLY ÉRTÉKELÉSE

1.0. Bevezetés

1.0.1. Az emberi egészség tekintetében fennálló veszély értékelésének célja:

– az anyag osztályba sorolásának és címkézésének meghatározása a 67/548/EGK 

irányelvvel összhangban; és

– az anyag azon expozíciós szintjeinek meghatározása, amelyeknél magasabb szintnek 

az embereket nem szabad kitenni. Ezt az expozíciós szintet származtatott 

hatásmentes szintnek (DNEL) nevezik.
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1.0.2. Az emberi egészség tekintetében fennálló veszély értékelésekor figyelembe kell venni az 

anyag toxikokinetikai profilját (azaz a felszívódást, anyagcserét, eloszlást és kiürülést) és a 

következő hatáscsoportokat: 1. akut hatások (akut toxicitás, irritáció és maró hatás), 

2. szenzibilizáció, 3. ismételt adagolású toxicitás és 4. CMR hatások (rákkeltő és mutagén 

hatás, reprodukciós toxicitás). Az összes rendelkezésre álló információ alapján, szükség 

esetén egyéb hatásokat is figyelembe kell venni.

1.0.3. A veszélyelemzés az alábbi négy lépésből áll:

1. lépés A nem humán információk értékelése

2. lépés A humán információk értékelése

3. lépés Osztályozás és címkézés

4. lépés A DNEL-ek levezetése

1.0.4. Az első három lépést minden olyan hatás tekintetében végre kell hajtani, amelyre 

vonatkozóan információk állnak rendelkezésre, és fel kell jegyezni a kémiai biztonsági 

jelentés megfelelő szakaszában, valamint — amennyiben szükséges és a 31. cikkel 

összhangban — összegezni kell a biztonsági adatlapon a 2. és a 11. pontban.

1.0.5. Minden olyan hatás tekintetében, amelyre vonatkozóan nem áll rendelkezésre információ, 

a megfelelő szakaszban a következő mondatot kell szerepeltetni: „Az információ nem áll 

rendelkezésre”. Az esetleg elvégzett szakirodalmi kutatásra való hivatkozásokat is 

magában foglaló indokolást csatolni kell a műszaki dokumentációhoz.
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1.0.6. Az emberi egészség tekintetében fennálló veszély értékelésének 4. lépését az első három 

lépés eredményeinek összegzésével kell elvégezni, és szerepeltetni kell a kémiai biztonsági 

jelentés megfelelő pontjában, valamint összegezni kell a biztonsági adatlap 8.1. pontjában.

1.1. 1. lépés: A nem humán információk értékelése

1.1.1. A nem humán információk értékelése az alábbiakat tartalmazza:

– az adott hatás veszélyének azonosítása az összes rendelkezésre álló nem humán 

információ alapján;

– a dózis (koncentráció) - válasz (hatás) összefüggés kvantitatív megállapítása.

1.1.2. Ha nem lehet meghatározni a kvantitatív dózis (koncentráció) - válasz (hatás) kapcsolatát, 

akkor ezt igazolni kell, és félkvantitatív vagy kvalitatív elemzést kell végezni. Az akut 

hatások tekintetében például általában nem lehet meghatározni a kvantitatív dózis 

(koncentráció) - válasz (hatás) összefüggést a 13. cikk (2) bekezdésében említett bizottsági 

rendeletben megállapított vizsgálati módszerekkel összhangban elvégzett vizsgálat 

eredményei alapján. Ilyen esetekben elegendő azt meghatározni, hogy az anyag eleve 

képes-e, és milyen mértékben képes a hatás kifejtésére.

1.1.3. Minden olyan nem humán információt, amelyet az emberekre gyakorolt adott hatás 

értékeléséhez, valamint a kvantitatív dózis (koncentráció) - válasz (hatás) kapcsolatának 

meghatározásához felhasználnak, röviden ismertetni kell, lehetőleg táblázat vagy 

táblázatok formájában, megkülönböztetve az in vitro, in vivo és egyéb adatokat. Ismertetni 

kell a vonatkozó vizsgálati eredményeket (pl. LD50, NO(A)EL vagy LO(A)EL) és a 

vizsgálati körülményeket (pl. a vizsgálat időtartama, a beadási mód), valamint az egyéb 

fontos információkat, az adott hatás mérésének nemzetközileg elismert mértékegységében 

megadva.
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1.1.4 Amennyiben egyetlen vizsgálat áll rendelkezésre, arra a vizsgálatra vonatkozóan átfogó 

vizsgálati összefoglalást kell készíteni. Ha egyazon hatás mérésére több vizsgálat ismert, 

akkor a lehetséges változókat (pl. mód, megfelelőség, a vizsgálati egyedek relevanciája, az 

eredmények minősége) figyelembe véve, általában a legnagyobb veszélyt meghatározó 

vizsgálat vagy vizsgálatok alapján kell meghatározni a DNEL-eket, és az említett 

vizsgálatról vagy vizsgálatokról átfogó vizsgálati összefoglalást kell készíteni, amit a 

műszaki dokumentációban szerepeltetni kell. A veszélyek értékelése során felhasznált 

valamennyi alapadat tekintetében el kell készíteni az átfogó vizsgálati összefoglalást. Ha a 

legnagyobb veszélyt meghatározó vizsgálatot vagy vizsgálatokat nem használják fel, akkor 

ezt kielégítően indokolni kell, és az indokolást a műszaki dokumentációban szerepeltetni 

kell, nemcsak az alkalmazott, hanem minden olyan vizsgálatra vonatkozóan is, amely az 

alapul vett vizsgálatnál nagyobb veszélyt határoz meg. Függetlenül attól, hogy 

megállapították-e a veszély fennállását, a vizsgálat érvényességét mérlegelni kell.

1.2. 2. lépés: A humán információk értékelése

Ha nem állnak rendelkezésre humán információk, akkor ebben a részben a következő 

mondatot kell szerepeltetni: „Humán információ nem áll rendelkezésre”. Ha azonban 

rendelkezésre állnak humán információk, akkor azokat, lehetőleg táblázat formájában, 

szerepeltetni kell.

1.3. 3. lépés: Osztályozás és címkézés

1.3.1. A 67/548/EGK irányelvben előírt kritériumok szerint kidolgozott megfelelő osztályozást és 

címkézést ismertetni és igazolni kell. Ahol indokolt, különleges koncentrációs 

határértékeket kell megjelölni a 67/548/EGK irányelv 4. cikke (4) bekezdésének és az 

1999/45/EK irányelv 4–7. cikkeinek alkalmazásából következően, és ha azok nem 

szerepelnek a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében, azokat indokolással kell ellátni. Az 

értékelésnek minden esetben nyilatkozatot kell tartalmaznia arról, hogy az anyag teljesíti-e 

a 67/548/EGK irányelvben a CMR 1. és 2. kategóriára megadott kritériumokat. 
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1.3.2. Ha az információk nem megfelelőek annak eldöntésére, hogy az anyagot egy adott végpont 

tekintetében kell-e osztályozni, akkor a regisztrálónak ismertetnie és indokolnia kell az 

ennek eredményeként hozott intézkedését vagy döntését.

1.4. 4. lépés: A DNEL(-ek) meghatározása

1.4.1. Az 1. és 2. lépés eredményei alapján meg kell határozni az anyagra vonatkozó DNEL-

(ke)t, amely(ek) tükrözi(k) a valószínű expozíciós uta(ka)t, valamint az expozíció 

időtartamát és gyakoriságát. Néhány végpont, különösen a mutagén és a rákkeltő hatás 

esetében előfordulhat, hogy a rendelkezésre álló információ nem teszi lehetővé határérték 

megállapítását, ezért a DNEL sem állapítható meg. Amennyiben azt az expozíciós 

forgatókönyv(ek) igazolja/igazolják, egyetlen DNEL elegendő lehet. Figyelembe véve 

azonban a rendelkezésre álló információkat és a kémiai biztonsági jelentés 5. szakaszában 

szereplő expozíciós forgatókönyve(ke)t, külön DNEL megállapítására lehet szükség 

minden érintett emberi populációra (pl. alkalmazottak, fogyasztók és a környezeten 

keresztül a veszélynek közvetetetten kitett személyek) és bizonyos veszélyeztetett 

alpopulációkra (pl. gyermekek, terhes nők), valamint a különböző expozíciós utakra 

vonatkozóan. Teljes indoklást kell adni, amely meghatározza többek között a felhasznált 

információk kiválasztását, a beadási módot (szájon, bőrön keresztüli, belélegzés), valamint 

az anyaggal való expozíció azon időtartamát és gyakoriságát, amelyre a DNEL érvényes. 

Ha több beadási mód is valószínű, akkor külön minden egyes beadási módra, valamint az 

összes beadási mód kombinációjára vonatkozóan DNEL-t kell megállapítani. A DNEL 

megállapításához többek között az alábbi tényezőket kell figyelembe venni:
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a) a kísérleti információk különbözőségéből, valamint a fajokon belüli és a fajok közötti 

eltérésekből adódó bizonytalanság;

b) a hatás természete és súlyossága;

c) annak az (al-)populációnak az érzékenysége, amelyre az expozícióra vonatkozó 

mennyiségi és/vagy minőségi információk vonatkoznak.

1.4.2. Ha a DNEL nem állapítható meg, akkor ezt egyértelműen jelezni, és teljes mértékben 

indokolni kell.

2. FIZIKO-KÉMIAI VESZÉLYEK ÉRTÉKELÉSE

2.1. A fiziko-kémiai tulajdonságokkal kapcsolatos veszélyek értékelésének célja az anyag 

osztályozásának és címkézésének meghatározása a 67/548/EGK irányelvvel összhangban.

2.2. Az emberi egészségre esetlegesen gyakorolt hatásokat legalább az alábbi fiziko-kémiai 

tulajdonságokra vonatkozóan értékelni kell:

– robbanásveszély,

– tűzveszélyesség,

– oxidáló potenciál.

Ha az információk nem megfelelőek annak eldöntésére, hogy az anyagot egy adott végpont 

tekintetében kell-e osztályozni, akkor a regisztrálónak ismertetnie és indokolnia kell az 

ennek eredményeként hozott intézkedését vagy döntését.
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2.3. Minden hatás értékelését szerepeltetni kell a kémiai biztonsági jelentés megfelelő 

pontjában (7. szakasz), valamint — amennyiben szükséges és a 31. cikkel összhangban —

összegezni kell a biztonsági adatlapon a 2. és a 9. pontban.

2.4. Az értékelésnek minden fiziko-kémiai tulajdonság esetében tartalmaznia kell az anyag 

képes-e a benne meglévő hatás kifejtésére a gyártás és az azonosított felhasználások során.

2.5. A 67/548/EGK irányelvben előírt kritériumok szerint kidolgozott megfelelő osztályozást és 

címkézést ismertetni és igazolni kell.

3. A KÖRNYEZET TEKINTETÉBEN FENNÁLLÓ VESZÉLY ÉRTÉKELÉSE

3.0. Bevezetés

3.0.1. A környezet tekintetében fennálló veszélyek értékelésének célja az anyag osztályozásának 

és címkézésének meghatározása a 67/548/EGK irányelvvel összhangban, valamint az 

anyag azon koncentrációjának megállapítása, amely alatt az érintett környezeti szférában 

káros hatások várhatóan nem fordulnak elő. Ezt a koncentrációt becsült hatásmentes 

koncentrációnak (PNEC) nevezik.

3.0.2. A környezet tekintetében fennálló veszélyek értékelésekor figyelembe kell venni a 

környezetre gyakorolt lehetséges hatásokat, beleértve 1. a vízi (az üledék is), 2. a 

szárazföldi és 3. a légköri közegre gyakorolt hatásokat, beleértve azokat a lehetséges 

hatásokat is, amelyek 4. a táplálékláncban történő felhalmozódás révén fordulnak elő. 

Figyelembe kell venni továbbá 5. a szennyvízkezelő rendszerek mikrobiológiai aktivitására 

gyakorolt lehetséges hatásokat is. Ezen öt környezeti szféra mindegyikére gyakorolt 

hatások értékelését ismertetni kell a kémiai biztonsági jelentés megfelelő pontjában (7. 

szakasz), valamint — amennyiben szükséges és a 31. cikkel összhangban — összegezni 

kell a biztonsági adatlapon a 2. és a 12. pontban.
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3.0.3. Minden olyan környezeti szféra esetén, amelyre vonatkozóan nem áll rendelkezésre a 

hatással kapcsolatos információ, a kémiai biztonsági jelentés megfelelő szakaszában a 

következő mondatot kell szerepeltetni: „Az információ nem áll rendelkezésre”. Az esetleg 

elvégzett szakirodalmi kutatásra való hivatkozásokat is magában foglaló indokolást 

csatolni kell a műszaki dokumentációhoz. Minden olyan környezeti szféra esetén, amelyre 

vonatkozóan információ áll rendelkezésre, de a gyártó vagy az importőr úgy véli, hogy az 

nem szükséges a veszély értékelésének elvégzéséhez, a gyártónak vagy az importőrnek a 

kapcsolódó információkra történő hivatkozással együtt ismertetnie kell az indokolást a 

kémiai biztonsági jelentés megfelelő pontjában (7. szakasz), valamint — amennyiben 

szükséges és a 31. cikkel összhangban — összegeznie kell azt a biztonsági adatlapon a 12. 

pontban.

3.0.4. A veszélyek értékelése az alábbi három lépést tartalmazza, amelyeket, mint olyat, a kémiai 

biztonsági jelentésben egyértelműen azonosítani kell:

1. lépés Az információk értékelése

2. lépés Osztályozás és címkézés

3. lépés A PNEC levezetése.

3.1. 1. lépés: Az információk értékelése

3.1.1. Az összes rendelkezésre álló információ értékelése az alábbiakat tartalmazza:

– a veszélyek azonosítása az összes rendelkezésre álló információ alapján;

– a dózis (koncentráció) - válasz (hatás) összefüggés kvantitatív megállapítása.
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3.1.2. Ha a dózis (koncentráció) - válasz (hatás) összefüggés kvantitatív megállapítása nem 

lehetséges, akkor ezt igazolni kell, és félkvantitatív vagy kvalitatív elemzést kell végezni.

3.1.3. Minden, az adott környezeti szférára gyakorolt hatások értékeléséhez felhasznált 

információt röviden ismertetni kell, lehetőleg táblázat vagy táblázatok formájában. 

Ismertetni kell a vonatkozó vizsgálati eredményeket (pl. LC50 vagy NOEC) és a vizsgálati 

körülményeket (pl. a vizsgálat időtartama, az beadási mód), valamint az egyéb fontos 

információkat, az adott hatás mérésének nemzetközileg elismert mértékegységében 

megadva.

3.1.4. Minden, az anyag környezeti sorsára gyakorolt hatások értékeléséhez felhasznált 

információt röviden ismertetni kell, lehetőleg táblázat vagy táblázatok formájában. 

Ismertetni kell a vonatkozó vizsgálati eredményeket és a vizsgálati körülményeket, 

valamint az egyéb fontos információkat, az adott hatás mérésének nemzetközileg elismert 

mértékegységében megadva.

3.1.5. Amennyiben egyetlen vizsgálat áll rendelkezésre, arra a vizsgálatra vonatkozóan átfogó 

vizsgálati összefoglalást kell készíteni. Ha egyazon hatás mérésére több vizsgálat ismert, 

akkor a legnagyobb veszélyt meghatározó vizsgálat vagy vizsgálatok alapján kell 

következtetést levonni, és az említett vizsgálatról vagy vizsgálatokról átfogó vizsgálati

összefoglalást kell készíteni, amit a műszaki dokumentációban szerepeltetni kell. A 

veszélyek értékelése során felhasznált valamennyi alapadat tekintetében el kell készíteni az 

átfogó vizsgálati összefoglalást. Ha a legnagyobb veszélyt meghatározó vizsgálatot vagy 

vizsgálatokat nem használják fel, akkor ezt kielégítően indokolni kell, és az indokolást a 

műszaki dokumentációban szerepeltetni kell, nemcsak az alkalmazott, hanem minden 

olyan vizsgálatra vonatkozóan is, amely az alapul vett vizsgálatnál nagyobb veszélyt 

határoz meg. Azoknál az anyagoknál, amelyek esetében egy rendelkezésre álló vizsgálat 

sem mutat ki veszélyt, minden vizsgálatra vonatkozóan átfogó hitelességi értékelést kell 

végezni.
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3.2. 2. lépés: Osztályozás és címkézés

3.2.1. A 67/548/EGK irányelvben előírt kritériumnak megfelelően kidolgozott megfelelő 

osztályozást és címkézést ismertetni és igazolni kell. Ahol indokolt, különleges 

koncentrációs határértékeket kell megjelölni a 67/548/EGK irányelv 4. cikke (4) 

bekezdésének és az 1999/45/EK irányelv 4–7. cikkeinek alkalmazásából következően, és 

ha azok nem szerepelnek a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében, azokat indokolással 

kell ellátni. 

3.2.2. Ha az információk nem megfelelőek annak eldöntésére, hogy az anyagot egy adott végpont 

tekintetében kell-e osztályozni, akkor a regisztrálónak ismertetnie és indokolnia kell az 

ennek eredményeként hozott intézkedését vagy döntését.

3.3. 3. lépés: A PNEC meghatározása

3.3.1. A rendelkezésre álló információk alapján minden környezeti szférára meg kell határozni a 

PNEC-t. A PNEC kiszámítható a megfelelő értékelési tényezőnek a hatásértékekre történő 

alkalmazásával (pl. LC50 vagy NOEC). Az értékelési tényező a laboratóriumi 

vizsgálatokból korlátozott számú fajra származtatott hatásértékek és a környezeti szférára 

vonatkozó PNEC közötti különbséget fejezi ki1.

3.3.2. Ha a PNEC nem vezethető le, akkor ezt egyértelműen jelezni, és teljes mértékben 

indokolni kell.

  

1 Általában, minél szélesebb körűek az adatok és minél hosszabb ideig tart a vizsgálat, annál 
kisebb a bizonytalanság mértéke és az értékelési tényező nagysága. 1 000-es értékű 
értékelési tényezőt jellemzően a különféle táplálkozási szinteket képviselő fajokból 
származtatott, három rövid távú L(E)C50 érték közül a legalacsonyabbra, 10-es értékű 
tényezőt pedig a különféle táplálkozási szinteket képviselő fajokból származtatott, három 
hosszú távú NOEC érték közül a legalacsonyabbra alkalmaznak.
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4. A PBT ÉS A VPVB TULAJDONSÁGOK ÉRTÉKELÉSE

4.0. Bevezetés

4.0.1. A PBT és vPvB tulajdonságok értékelésének célja annak meghatározása, hogy az anyag 

megfelel-e a XIII. mellékletben megadott kritériumoknak, és ha igen, akkor az anyag 

lehetséges kibocsátásainak jellemzése. Az e melléklet 1. és 3. szakaszának megfelelően 

elvégzett, valamennyi hosszú távú hatást megvizsgáló veszélyértékelés és az 5. szakasz 

(expozíciós értékelés) 2. lépésével (expozíciós becslés) összhangban elvégzett, az emberek 

és a környezet expozíciójának hosszú távú hatásaira vonatkozó becslés nem végezhető el 

kellő megbízhatósággal a XIII. mellékletben foglalt PBT és vPvB kritériumokat kielégítő 

anyagok tekintetében. Ezért külön PBT és vPvB értékelést kell végezni.

4.0.2. A PBT és vPvB értékelés az alábbi két lépést tartalmazza, amelyeket, mint olyat, a kémiai 

biztonsági jelentés B. részének 8. szakaszában egyértelműen azonosítani kell:

1. lépés Összehasonlítás a kritériumokkal

2. lépés A kibocsátás jellemzése

Az értékelést a biztonsági adatlap 12. pontjában is összegezni kell.

4.1. 1. lépés: Összehasonlítás a kritériumokkal

A PBT és vPvB értékelés ezen részének tartalmaznia kell a rendelkezésre álló, a műszaki 

dokumentációval együtt benyújtott információknak a XIII. mellékletben megadott 

kritériumokkal való összehasonlítását, valamint arról szóló nyilatkozatot, hogy az anyag 

teljesíti-e a kritériumokat. 
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Ha a rendelkezésre álló információ nem elégséges annak eldöntésére, hogy az anyag 

teljesíti-e a XIII. mellékletben foglalt kritériumokat, akkor eseti alapon a bejelentésre 

kötelezett rendelkezésére álló és ugyanolyan szintű veszélyt meghatározó egyéb 

bizonyítékokat — mint például a megfigyelési adatokat — is figyelembe kell venni.

Ha a műszaki dokumentáció egy vagy két végpontra vonatkozóan csak az VII. és VIII. 

mellékletben megkövetelt információkat tartalmazza, akkor a regisztráló megvizsgálja a P, 

B és T tulajdonságok szűrése szempontjából releváns információkat, és ezek alapján 

eldönti, hogy a PBT és vPvB értékelés céljának teljesítéséhez szükséges-e a további 

információk megszerzése. Amennyiben szükség van a további információk megszerzésére, 

és ahhoz gerinces állatokon végzett vizsgálatokra lenne szükség, a regisztráló vizsgálati 

javaslatot nyújt be. Nem szükséges azonban a további információk megszerzése, 

amennyiben a bejelentésre kötelezett olyan kielégítő kockázatkezelési intézkedéseket és 

üzemi feltételeket alkalmaz és javasol, amelyek lehetővé teszik a XI. melléklet 3. 

szakaszával összhangban a PBT és vPvB értékelés szempontjából releváns vizsgálatoktól 

való eltérést.

4.2. 2. lépés: A kibocsátás jellemzése

Ha az anyag megfelel a kritériumoknak, akkor kibocsátás-jellemzést kell végezni, amely 

tartalmazza az 5. szakaszban leírt expozíciós értékelés vonatkozó részeit. Tartalmaznia kell 

különösen a gyártó vagy az importőr által végzett tevékenységek, illetve minden 

azonosított felhasználás során a különböző környezeti közegekbe kiengedett 

anyagmennyiségekre vonatkozó becslést, valamint azon valószínű expozíciós utak 

meghatározását, amelyeken keresztül megtörténik az embereknek vagy a környezetnek az 

anyaggal történő expozíciója.
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5. EXPOZÍCIÓS ÉRTÉKELÉS

5.0. Bevezetés

Az expozíciós értékelés célja az anyag azon dózisának/koncentrációjának mennyiségi vagy 

minőségi becslése, amelynek az emberek vagy a környezet ki van vagy ki lehet téve. Az 

értékelésben ki kell térni az anyag életciklusának a gyártásból és az azonosított 

felhasználásokból következő valamennyi fázisára, és bármely olyan expozícióra, amely az 

1-4. szakaszban meghatározott veszélyekhez kapcsolódik. Az expozíciós értékelés az 

alábbi két lépést tartalmazza, amelyeket, mint olyat, a kémiai biztonsági jelentésben 

egyértelműen azonosítani kell:

1. lépés Expozíciós forgatókönyv(ek) készítése vagy a vonatkozó felhasználási és 

expozíciós besorolások létrehozása

2. lépés Az expozíció becslése.

Amennyiben szükséges és a 31. cikkel összhangban az expozíciós forgatókönyvet a 

biztonsági adatlap mellékletében szerepeltetni kell.

5.1. 1. lépés: Expozíciós forgatókönyvek készítése
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5.1.1. A 0.7. és a 0.8. szakaszban leírtak szerint expozíciós forgatókönyveket kell kidolgozni. Az 

expozíciós forgatókönyvek a kémiai biztonsági értékelés folyamatának központi elemei. A 

kémiai biztonsági értékelés ismétlődő folyamat lehet. Az első értékelés az előírt minimális, 

valamint valamennyi rendelkezésre álló, veszéllyel kapcsolatos információn alapul, 

továbbá az üzemi feltételekre és a kockázatkezelési intézkedésekre vonatkozó kezdeti 

feltételezéseknek megfelelő expozíciós becslésen (kezdeti expozíciós forgatókönyv). 

Amennyiben a kezdeti feltételezések a kockázat olyan jellemzéséhez vezetnek, amely azt 

jelzi, hogy nem biztosított az emberi egészséget és a környezetet fenyegető kockázatok 

megfelelő kézben tartása, akkor a folyamatot a veszély megfelelő kézben tartásának 

biztosítása céljából egy vagy több veszély-vagy expozíciókezelési tényező 

megváltoztatásával meg kell ismételni. A veszélyértékelés pontosításához a veszéllyel 

kapcsolatos további információk megszerzésére lehet szükség. Az expozíciós értékelés 

pontosítása az expozíciós forgatókönyvben szereplő üzemi feltételek vagy 

kockázatkezelési intézkedések megfelelő megváltoztatását, vagy az expozíciós becslés 

pontosítását is magában foglalhatja. Az utolsó ismétlés eredményeképp kialakult 

expozíciós forgatókönyvet (a végleges expozíciós forgatókönyvet) be kell illeszteni a vegyi 

biztonsági jelentésbe, és a 31. cikkel összhangban csatolni kell a biztonsági adatlaphoz. 

A végleges expozíciós forgatókönyvet a kémiai biztonsági jelentés megfelelő pontjában, 

valamint a biztonsági adatlap mellékletében kell szerepeltetni, olyan megfelelő rövid cím 

alkalmazásával, amely a felhasználásról rövid általános leírást ad, a VI. melléklet 3.5. 

szakaszával összhangban. Expozíciós forgatókönyveket kell kidolgozni a Közösség 

területén történő gyártásra, valamint minden azonosított felhasználásra vonatkozóan. 

Az expozíciós forgatókönyvek — vonatkozó esetben — különösen a következők leírását 

tartalmazzák:
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Üzemi feltételek

– a gyártási folyamatok, beleértve azt a fizikai alakot, amelyben az anyag gyártásra, 

feldolgozásra és/vagy felhasználásra kerül;

– az alkalmazottaknak a folyamatokhoz kapcsolódó tevékenységei, valamint az 

anyaggal való expozíciójuk időtartama és gyakorisága;

– a fogyasztók tevékenységei, valamint az anyaggal való expozíciójuk időtartama és 

gyakorisága;

– az anyag különböző környezeti közegekbe és a szennyvízkezelő rendszerekbe történő 

kibocsátásának időtartama és gyakorisága, valamint a hígulás a befogadó környezeti 

közegben.

Kockázatkezelési intézkedések

– kockázatkezelési intézkedések annak érdekében, hogy csökkentsék vagy elkerüljék 

az anyaggal való emberi (beleértve az alkalmazottakat és a fogyasztókat is) és 

környezeti expozíciót;

– hulladékkezelési intézkedések annak érdekében, hogy csökkentsék vagy elkerüljék 

az anyaggal való emberi és környezeti expozíciót a hulladék ártalmatlanítása és/vagy 

újrafeldolgozása során.

5.1.2. Ha a gyártó, az importőr vagy a továbbfelhasználó egy meghatározott felhasználásra 

vonatkozó engedélyezési kérelmet nyújt be, az expozíciós forgatókönyveket csak erre a 

felhasználásra és az életciklusban utána következő lépésekre kell kidolgozni.
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5.2. 2. lépés: Az expozíció becslése

5.2.1. Minden egyes kidolgozott expozíciós forgatókönyv tekintetében el kell végezni az 

expozíció becslését, és azt a kémiai biztonsági jelentés megfelelő pontjában ismertetni, 

valamint — amennyiben szükséges és a 31. cikkel összhangban — a biztonsági adatlap 

mellékletében összegezni kell. Az expozíció becslése három elemet foglal magában: 1. a 

kibocsátás becslését; 2. a kémiai sors és terjedési utak értékelése; valamint 3. az expozíciós 

szintek becslését.

5.2.2. A kibocsátás becslésekor figyelembe kell venni az anyag életciklusának a gyártásból és az 

azonosított felhasználásokból következő valamennyi vonatkozó szakaszában bekövetkező 

kibocsátást. Az anyag életciklusának az azonosított felhasználásokból következő szakaszai

adott esetben a hulladék állapotot is magukban foglalják. A kibocsátás becslését azt 

feltételezve kell elvégezni, hogy az expozíciós forgatókönyvben leírt kockázatkezelési 

intézkedéseket végrehajtották és az üzemi feltételeket teljesítették.

5.2.3. El kell végezni a lehetséges bomlási, átalakulási vagy reakciós folyamatok jellemzését, 

valamint a környezeti eloszlás és a környezeti sors becslését.

5.2.4 El kell végezni az expozíciós szint becslését minden emberi populációra (pl. 

alkalmazottak, fogyasztók és a környezeten keresztül a veszélynek közvetetetten kitett 

személyek), és azokra a környezeti szférákra vonatkozóan, amelyekkel kapcsolatban az 

anyaggal való expozíció ismert vagy ésszerűen előre jelezhető. Minden vonatkozó humán 

beadási módot (belélegzés, szájon és bőrön keresztüli expozíció, valamint az összes 

vonatkozó beadási mód kombinációja) figyelembe kell venni. Az ilyen becsléseknél 

tekintetbe kell venni az expozíciós minta térbeli és időbeli eltéréseit. Az expozíció becslése 

során figyelembe kell venni különösen a következőket:

– megfelelően mért, reprezentatív expozíciós adatok,
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– az anyagban megtalálható minden főbb szennyező és adalék,

– az anyag gyártási és/vagy behozatali mennyisége,

– az egyes azonosított felhasználásokhoz tartozó mennyiségek,

– az alkalmazott vagy ajánlott kockázatkezelés, beleértve a területi elhatárolás 

mértékét is,

– az expozíció időtartama és gyakorisága az üzemi feltételekkel összhangban,

– az alkalmazottaknak a folyamatokhoz kapcsolódó tevékenységei, valamint az 

anyaggal való expozíciójuk időtartama és gyakorisága,

– a fogyasztók tevékenységei, valamint az anyaggal való expozíciójuk időtartama és 

gyakorisága,

– az anyag különböző környezeti közegekbe történő kibocsátásának időtartama és 

gyakorisága, valamint a hígulás a befogadó környezeti közegben,

– az anyag fiziko-kémiai tulajdonságai,

– átalakulási és/vagy bomlásárucikkek,

– a lehetséges humán expozíciós utak és az emberekben történő felszívódás 

valószínűsége,
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– a lehetséges terjedési utak a környezetben, valamint a környezeti eloszlás és 

lebomlás és/vagy átalakulás (lásd még a 3. szakasz 1. lépését),

– az expozíció (földrajzi) kiterjedése,

– az anyag mátrixtól függő környezetbe engedése / migrációja.

5.2.5 Ha megfelelően mért, reprezentatív adatok állnak rendelkezésre, akkor ezeket különösen 

figyelembe kell venni az expozíció becslésekor. Az expozíciós szintek becsléséhez 

megfelelő modellek felhasználhatók. Figyelembe vehetők továbbá a hasonló felhasználású 

és expozíciós mintájú, vagy hasonló tulajdonságú anyagok megfigyeléséből származó 

megfelelő adatok.

6. KOCKÁZATJELLEMZÉS

6.1 A kockázatjellemzést minden expozíciós forgatókönyv tekintetében el kell végezni, és a 

kémiai biztonsági jelentés megfelelő pontjában ismertetni kell.

6.2 A kockázatjellemzés során figyelembe kell venni az emberi populációkat (alkalmazottak, 

fogyasztók expozíciója, vagy a környezeten keresztül a veszélynek közvetetten kitett 

személyek, valamint indokolt esetben ezek kombinációja), és azokat a környezeti 

szférákat, amelyekre vonatkozóan az anyaggal való expozíció ismert vagy ésszerűen előre 

jelezhető, feltételezve, hogy az 5. szakaszban említett expozíciós forgatókönyvekben leírt 

kockázatkezelési intézkedéseket végrehajtották. Felül kell vizsgálni továbbá az anyag 

okozta teljes környezeti kockázatot, az anyagnak valamennyi forrásból valamennyi 

környezeti közegbe történő teljes környezetbe engedésére, kibocsátására és veszteségére 

vonatkozó eredmények összegzésével.
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6.3 A kockázatjellemzés a következőket tartalmazza:

– valamennyi ismert vagy valószínűsíthető veszélyeztetett emberi populáció 

expozíciójának összehasonlítása a megfelelő DNEL-ekkel;

– a minden egyes környezeti szférában előre jelezhető környezeti koncentrációk 

összehasonlítása a PNEC-kkel; és

– az anyag fiziko-kémiai tulajdonságai miatt bekövetkező esemény valószínűségének 

és súlyosságának értékelése.

6.4 Bármely expozíciós forgatókönyv tekintetében, a humán és környezeti expozíció az 

anyagnak a gyártásból vagy az azonosított használatokból következő teljes életciklusa 

során megfelelően ellenőrzöttnek tekinthető, ha:

– a 6.2. szakaszban becsült expozíciós szintek nem haladják meg az 1. illetve a 3. 

szakaszban meghatározott megfelelő DNEL-t vagy PNEC-t, és;

– a 2. szakaszban meghatározottak szerint az anyag fiziko-kémiai tulajdonságai miatt 

bekövetkező események valószínűsége és súlyossága elhanyagolható.
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6.5 Az olyan emberekre gyakorolt hatások és környezeti szférák esetében, amelyekre 

vonatkozóan a Dnel vagy PNEC nem meghatározható, kvalitatív értékelést kell végezni 

arra nézve, hogy az expozíciós forgatókönyv alkalmazásakor mekkora a valószínűsége a 

hatások elkerülésének.

A PBT és vPvB kritériumokat teljesítő anyagok esetében a gyártónak vagy az importőrnek 

az 5. szakasz 2. lépése szerint nyert információkat kell felhasználnia, amikor telephelyén 

alkalmazza és a továbbfelhasználóknak javasolja az anyagnak a gyártásból vagy az 

azonosított használatokból következő teljes életciklusa során való emberi és környezeti 

expozíciót és kibocsátást minimálisra csökkentő kockázatkezelési intézkedéseket.
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7. A KÉMIAI BIZTONSÁGI JELENTÉS FORMÁTUMA

A kémiai biztonsági jelentés az alábbi pontokat tartalmazza:

A KÉMIAI BIZTONSÁGI JELENTÉS FORMÁTUMA

A. RÉSZ

1. A KOCKÁZATKEZELÉSI INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA

2. NYILATKOZAT A KOCKÁZATKEZELÉSI INTÉZKEDÉSEK 

VÉGREHAJTÁSÁRÓL

3. NYILATKOZAT A KOCKÁZATKEZELÉSI INTÉZKEDÉSEKRŐL TÖRTÉNŐ 

TÁJÉKOZTATÁSRÓL

B. RÉSZ

1. AZ ANYAG AZONOSÍTÁSA ÉS FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGAI

2. GYÁRTÁS ÉS FELHASZNÁLÁSOK

2.1. Gyártás

2.2. Azonosított felhasználások

2.3. Ellenjavallt felhasználások

3. OSZTÁLYBA SOROLÁS ÉS CÍMKÉZÉS

4. A KÖRNYEZETI SORS JELLEMZŐI

4.1. Lebomlás

4.2. Környezeti eloszlás

4.3. Bioakkumuláció

4.4 Másodlagos mérgezés

5. AZ EMBERI EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS VESZÉLYEKÉRTÉKELÉSE

5.1. Toxikokinetika (felszívódás, anyagcsere, eloszlás és kiürülés)

5.2. Akut toxicitás
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A KÉMIAI BIZTONSÁGI JELENTÉS FORMÁTUMA

5.3. Irritáció

5.3.1. Bőr

5.3.2. Szem

5.3.3. Légutak

5.4. Maró hatás

5.5. Szenzibilizáció

5.5.1. Bőr

5.5.2. Légzőrendszer

5.6. Ismételt dózis toxicitás

5.7. Mutagén hatás

5.8. Rákkeltő hatás 

5.9. Reprodukciót károsító tulajdonság

5.9.1. A fogamzóképességre gyakorolt hatások

5.9.2. Fejlődési toxicitás
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A KÉMIAI BIZTONSÁGI JELENTÉS FORMÁTUMA

A KÉMIAI BIZTONSÁGI JELENTÉS FORMÁTUMA

5.10. Egyéb hatások

5.11. A DNEL(-ek) levezetése

6. A FIZIKO-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK EMBERI EGÉSZSÉGRE VALÓ 

VESZÉLYEINEK ÉRTÉKELÉSE

6.1. Robbanásveszélyesség

6.2. Tűzveszélyesség

6.3. Oxidálóképesség

7. A KÖRNYEZET TEKINTETÉBEN FENNÁLLÓ VESZÉLY ÉRTÉKELÉSE

7.1. Vízi környezet (beleértve az üledéket)

7.2. Szárazföldi környezet

7.3. Légkör

7.4. Mikrobiológiai tevékenység a szennyvízkezelő rendszerekben

8. PBT ÉS VPVB ÉRTÉKELÉS

9. EXPOZÍCIÓS ÉRTÉKELÉS

9.1. [Az 1. expozíciós forgatókönyv címe]

9.1.1. Expozíciós forgatókönyv

9.1.2. Expozíciós értékelés
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A KÉMIAI BIZTONSÁGI JELENTÉS FORMÁTUMA

A KÉMIAI BIZTONSÁGI JELENTÉS FORMÁTUMA

9.2. [A 2. expozíciós forgatókönyv címe]

9.2.1. Expozíciós forgatókönyv

9.2.2. Expozíciós értékelés

[stb.]

10. KOCKÁZATJELLEMZÉS

10.1. [A 1. expozíciós forgatókönyv címe]

10.1.1. Emberi egészség

10.1.1.1. Munkavállalók

10.1.1.2. Fogyasztók

10.1.1.3. Közvetett emberi expozíció a környezeten 

keresztül 

10.1.2. Környezet

10.1.2.1. Vízi környezet (beleértve az üledéket)

10.1.2.2. Szárazföldi környezet

10.1.2.3. Légköri környezet

10.1.2.4. Mikrobiológiai tevékenység a szennyvízkezelő 

rendszerekben 
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A KÉMIAI BIZTONSÁGI JELENTÉS FORMÁTUMA

A KÉMIAI BIZTONSÁGI JELENTÉS FORMÁTUMA

10.2. [A 2. expozíciós forgatókönyv címe]

10.2.1. Emberi egészség

10.2.1.1. Munkavállalók

10.2.1.2. Fogyasztók

10.2.1.3. Közvetett emberi expozíció a környezeten 

keresztül 

10.2.2. Környezet

10.2.2.1. Vízi környezet (beleértve az üledéket)

10.2.2.2. Szárazföldi környezet

10.2.2.3. Légköri környezet

10.2.2.4. Mikrobiológiai tevékenység a szennyvízkezelő 

rendszerekben

[stb.]

10.x. Teljes expozíció (minden releváns kibocsátási/környezetbe engedési forrással 

együtt)

10.x.1. Emberi egészség (minden expozíciós móddal együtt)

10.x.1.1.

10.x.2. Környezet (minden kibocsátási forrással együtt)

10.x.2.1.
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II. MELLÉKLET

ÚTMUTATÓ A BIZTONSÁGI ADATLAPOK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Ez a melléklet a 31. cikk értelmében az anyaghoz vagy készítményhez tartozó biztonsági adatlap 

követelményeit határozza meg. A biztonsági adatlap mechanizmust biztosít a minősített anyagokra 

és készítményekre vonatkozó biztonsági információknak — beleértve a vonatkozó kémiai 

biztonsági jelentés(ek)ből származó megfelelő információkat is — a közvetlen továbbfelhasználó(k) 

számára az ellátási láncon keresztül való eljuttatásához. A biztonsági adatlapon szereplő 

információknak meg kell egyezniük a kémiai biztonsági jelentésben szereplő információkkal, ahol 

erre a jelentésre szükség van. Ha a kémiai biztonsági jelentés elkészült, a vonatkozó expozíciós 

forgatókönyv(ek)et a biztonsági adatlap mellékletében el kell helyezni, hogy a biztonsági adatlap 

megfelelő pontjai alatti, ezekre történő hivatkozásokat könnyebben meg lehessen tenni.

E melléklet célja a 31. cikkben felsorolt minden egyes kötelező pont tartalmának való megfelelés és 

a pontosság biztosítása annak érdekében, hogy az ennek eredményeképpen létrehozott biztonsági 

adatlapok lehetővé tegyék a felhasználók számára az emberi egészség és a biztonság munkahelyi 

védelmére, valamint a környezet védelmére irányuló szükséges intézkedések megtételét.

A biztonsági adatlapokon szereplő információknak meg kell felelniük a munkájuk során vegyi 

anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának 

védelméről szóló 98/24/EK irányelvben meghatározott követelményeknek is. A biztonsági 

adatlapnak különösen lehetővé kell tennie a munkaadó számára, hogy meghatározza, van-e 

veszélyes vegyi anyag a munkahelyen, és értékelje a munkavállalóknak ezen anyagok használatából 

eredő egészségi és biztonsági kockázatait.
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A biztonsági adatlapon az információkat egyértelműen és tömören kell leírni. A biztonsági 

adatlapot hozzáértő személy készíti el, aki figyelembe veszi — amennyiben ismert — a felhasználó 

közeg sajátos igényeit. Az anyagokat és készítményeket forgalomba hozó személyek biztosítják, 

hogy az illetékes személyek megkapják a megfelelő képzést, beleértve a továbbképzést.

Olyan készítményeknél, amelyeket nem soroltak be veszélyességi osztályba, de amelyekhez a 29. 

cikk szerint biztonsági adatlap kell, minden pont alatt meg kell adni a megfelelő információkat.

Néhány esetben szükség lehet kiegészítő információkra, tekintetbe véve az anyagok és 

készítmények tulajdonságainak széles skáláját. Ha egyéb esetekben felmerül, hogy bizonyos 

tulajdonságokat tekintve az információnak nincs jelentősége, vagy azt technikailag lehetetlen 

megadni, ennek indoklását minden pont alatt egyértelműen jelezni kell. Minden veszélyes 

tulajdonságra vonatkozóan meg kell adni az információkat. Amennyiben azt állapítják meg, hogy 

nem áll fenn egy adott veszély, világosan el kell különíteni azokat az eseteket, amikor az osztályba 

sorolást végző számára semmilyen információ nem áll rendelkezésre, és azokat az eseteket, ahol 

vannak negatív teszteredmények.

Az első oldalon meg kell adni a biztonsági adatlap kiadásának dátumát. Ha egy biztonsági adatlapot 

felülvizsgáltak, a címzett figyelmét fel kell hívni a változtatásokra, valamint ki kell azt egészíteni a 

„Felülvizsgálva: (dátum)” jelöléssel.

Megjegyzés

Biztonsági adatlapra a 67/548/EGK irányelv VI. mellékletének 8. és 9. fejezetében felsorolt 

bizonyos különleges anyagok és készítmények (pl. fémek tömbformában, ötvözetek, nyomás alatt 

levő gázok, stb.) esetében is szükség van, melyekre vonatkozóan címkézési eltérések vannak 

érvényben.
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1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1. Az anyag vagy készítmény azonosítása

Az azonosításra használt kifejezésnek meg kell egyeznie a címkén a 67/548/EGK irányelv 

VI. mellékletében meghatározottak szerint megadott kifejezéssel.

A regisztrálásköteles anyagok esetében a kifejezésnek meg kell egyeznie a regisztrált 

névvel, és az e rendelet 20. cikkének (1) bekezdése szerint kapott regisztrációs számot is 

fel kell tüntetni.

Egyéb rendelkezésre álló azonosítási eszközöket is fel lehet tüntetni.

1.2. Az anyag/készítmény felhasználása

Fel kell tüntetni az anyag vagy készítmény felhasználását, amennyiben ismert. Ha sok 

lehetséges felhasználás van, kizárólag a legfontosabb vagy leggyakoribb felhasználásokat 

kell felsorolni. Ennek tartalmaznia kell egy rövid leírást arról, hogy az anyag vagy 

készítmény valójában mire való, pl. égésgátló anyag, antioxidáns stb.

Amennyiben szükség van kémiai biztonsági jelentésre, a biztonsági adatlapnak minden 

olyan azonosított felhasználásra vonatkozóan tartalmaznia kell az információkat, amely a 

biztonsági adatlap átvevője számára fontos. Ennek az információnak meg kell egyeznie a 

biztonsági adatlap mellékletében megadott azonosított felhasználásokkal és expozíciós 

forgatókönyvekkel.
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1.3. A vállalat/vállalkozás azonosítása

Azonosítani kell az anyag vagy készítmény Közösségen belüli forgalomba hozataláért 

felelős személyt, legyen az a gyártó, az importőr vagy a forgalmazó. E személy teljes címét 

és telefonszámát meg kell adni, a biztonsági adatlapért felelős illetékes személy e-mail 

címével együtt.

Továbbá, ha ez a személy nem abban a tagállamban telepedett le, amelyben az anyagot 

vagy készítményt forgalomba hozzák, lehetőség szerint meg kell adni az adott tagállamban 

felelős személy teljes címét és telefonszámát.

A regisztrálók esetében a megadott személynek meg kell egyeznie a regisztrálásban a 

gyártóra vagy az importőrre vonatkozóan megadott azonosítási információval.

1.4. Sürgősségi telefonszám

A fent említett információkon felül a vállalat és/vagy az illetékes hivatalos tanácsadó szerv 

(ez lehet az 1999/45/EK irányelv 17. cikkében említett, az egészségre vonatkozó 

információ fogadásáért felelős szerv) sürgősségi telefonszámát is meg kell adni. Fel kell 

tüntetni, hogy ez a telefonszám csak munkaidőben érhető-e el.

2. A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

Itt meg kell adni az anyagnak vagy készítménynek a 67/548/EGK vagy 1999/45/EK 

irányelvben meghatározott osztályozási szabályok alkalmazásából következő osztályba 

sorolását. Az anyag vagy készítmény emberre vagy környezetre vonatkozó veszélyeit 

egyértelműen és röviden jelezni kell.

Egyértelműen meg kell különböztetni az 1999/45/EK irányelv értelmében veszélyesnek 

minősített készítményeket a nem veszélyesnek minősített készítményektől.
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Le kell írni az anyag vagy készítmény felhasználásával és esetleges nem rendeltetésszerű 

felhasználásával kapcsolatos, ésszerűen előre látható legfontosabb kedvezőtlen fiziko-

kémiai, emberi egészséget és környezetet érintő hatásokat és tüneteket.

Szükség lehet arra, hogy egyéb veszélyekre is felhívjuk a figyelmet, úgymint porzás, 

kereszt-szenzibilizáció, fojtó hatás, fagyasztó hatás, erős szag- vagy ízhatás, vagy olyan 

környezeti hatások, mint például a talajban élő organizmusokat érintő veszélyek, az ózon

lebontó vagy, fotokémiai ózon előállítási potenciál, stb., melyek alapján nem végeznek

osztályba sorolást, de amelyek az anyag általános veszélyességéhez hozzájárulhatnak.

A címkén szereplő információt a 15. pont alatt kell megadni.

Az anyag osztályba sorolásának meg kell egyeznie a XI. cím szerinti osztályozási és 

címkézési jegyzékhez megadott osztályba sorolással.

3. AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ

A megadott információknak lehetővé kell tenniük a címzett számára, hogy könnyen 

megállapíthassa a készítmény összetevőinek veszélyeit. Magának a készítménynek a 

veszélyeit a 2. pont alatt kell megadni.

3.1. Nem szükséges megadni a teljes összetételt (az összetevők jellemzőit és koncentrációját), 

jóllehet az összetevők és koncentrációjuk általános leírása hasznos lehet.
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3.2. Az 1999/45/EK irányelv szerint veszélyes besorolású készítmények esetében az alábbi 

anyagokat kell jelezni, a készítményben előforduló koncentrációjukkal és koncentrációs 

tartományukkal együtt:

a) a 67/548/EGK irányelv értelmében egészségi vagy környezeti veszélyt jelentő 

anyagok, ha az alábbiak közül a legalacsonyabbal megegyező, vagy annál nagyobb 

koncentrációkban vannak jelen:

– az 1999/45/EK irányelv 3. cikkének (3) bekezdésében található táblázatban 

meghatározott vonatkozó koncentrációk, vagy

– a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében megadott koncentrációs határértékek, 

vagy

– az 1999/45/EK irányelv II. mellékletének B. részében megadott koncentrációs 

határértékek, vagy

– az 1999/45/EK irányelv III. mellékletének B. részében megadott koncentrációs 

határértékek, vagy

– az 1999/45/EK irányelv V. mellékletében megadott koncentrációs határértékek, 

vagy

– az e rendelet XI. címe alapján létrehozott osztályozási és címkézési jegyzék 

megállapodás szerinti bejegyzésében megadott koncentrációs határértékek,

b) azok az anyagok, melyekre az a) pont alatt nem szereplő közösségi munkahelyi 

expozíciós határértékek vonatkoznak.

c) a XIII. mellékletben meghatározott kritériumokkal összhangban a bioakkumulatív, 

perzisztens és mérgező vagy nagyon bioakkumulatív és nagyon perzisztens anyagok, 

amennyiben egyetlen anyag koncentrációja 0,1%, vagy nagyobb.
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3.3. Az 1999/45/EK irányelv szerint nem veszélyes besorolású készítmény esetében az 

anyagokat kell feltüntetni, koncentrációjukkal és koncentrációs tartományukkal együtt, ha 

az alábbi egyedi koncentrációban vannak jelen:

a) nem gáznemű készítmények esetében ≥ 1 tömegszázalékban, gáznemű készítmények 

esetében pedig ≥ 0,2 térfogatszázalékban, és

– az anyagok a 67/548/EGK irányelv szerint egészségi vagy környezeti veszélyt 

jelentenek1; vagy

– az anyagokra közösségi munkahelyi expozíciós határértékeket állapítottak 

meg;

vagy

b) ≥ 1 tömegszázalékban, és az anyagok a XIII. mellékletben meghatározott 

kritériumok szerint a bioakkumulatív, perzisztens és mérgező, valamint a nagyon 

bioakkumulatív és nagyon perzisztens anyagok.

  

1 Amennyiben a készítmény forgalomba hozataláért felelős személy bizonyítani tudja, hogy 
egy olyan anyag kémiai azonosítójának a megadása a biztonsági adatlapon, amely kizárólag 
irritatív besorolású — kivéve az R 41 jelzésűeket —, vagy amely az 1999/45/EK irányelv 
10. cikkének 2.3.4. pontjában felsorolt egy vagy több egyéb tulajdonsággal kombinálva 
irritatív, vagy - ártalmas vagy az 1999/45/EK irányelv 10. cikkének 2.3.4. pontjában 
felsorolt egy vagy több tulajdonsággal kombinálva ártalmas úgy, hogy kizárólag heveny, 
halálos kimenetelű egészségkárosító hatása van; szellemi tulajdonának titkosságát 
veszélyezteti, úgy az 1999/45/EK irányelv VI. melléklete B. részének rendelkezéseivel 
összhangban hivatkozhat az anyagra vagy egy olyan névvel, amely a legfontosabb 
funkcionális kémiai csoportokat nevezi meg vagy egy alternatív név felhasználásával.
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3.4. A fenti anyagok (vagy a 67/548/EGK irányelv 4. és 6. cikke, vagy a 67/548/EGK irányelv 

I. melléklete, vagy az e rendelet XI. cím alapján létrehozott osztályozási és címkézési 

jegyzék megállapodás szerinti bejegyzésének megfelelő) osztályba sorolását meg kell adni, 

beleértve a szimbólum betűket és az R mondatokat, melyeket a fiziko-kémiai, az emberi 

egészségre és a környezetre gyakorolt veszélyeik alapján rendelnek hozzájuk. Itt az R 

mondatokat nem kell teljesen kiírni: utalni kell a 16. pontra, ahol minden megfelelő R 

mondat teljes szövegét megadják. Ha az anyag nem felel meg az osztályozási

kritériumoknak, akkor meg kell adni az anyag 3. szakaszban való feltüntetésének okát, 

mint például „PBT-anyag” vagy „közösségi munkahelyi expozíciós határértékkel 

rendelkező anyag”.

3.5. A fenti anyagok nevét, az e rendelet 20. cikkének (1) bekezdése szerint kapott regisztrációs 

számát, és lehetőség szerint az EINECS vagy ELINCS számát meg kell adni a 

67/548/EGK irányelvvel összhangban. A CAS-szám és az Iupac-név (ha rendelkezésre áll) 

szintén hasznos lehet. Az 1999/45/EK irányelv 15. cikke, vagy e melléklet 3.3. 

szakaszának lábjegyzete értelmében generikus névvel felsorolt anyagok esetében nincs 

szükség pontos kémiai azonosítóra.

3.6. Amennyiben az 1999/45/EK irányelv 15. cikkének, vagy e melléklet 3.3. szakasza 

lábjegyzetének rendelkezései értelmében bizonyos anyagok azonosító adatait titokban kell 

tartani, a biztonságos kezelés érdekében kémiai jellemzőiket le kell írni. A használt névnek 

meg kell egyeznie azzal, ami a fenti eljárásokból származik.
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4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Az elsősegélynyújtási intézkedéseket le kell írni.

Elsőként meg kell határozni, hogy szükség van-e azonnali orvosi ellátásra.

Az elsősegélynyújtásról szóló információknak tömörnek, és a sérült, a közelben 

tartózkodók, valamint az elsősegélyt nyújtók számára könnyen érthetőnek kell lenniük. A 

tüneteket és a hatásokat röviden össze kell foglalni. Az utasításoknak jelezniük kell, mi a 

teendő a helyszínen baleset esetén, valamint azt is, hogy az expozíciót követően késleltetett 

hatások várhatók-e.

Az információkat külön alpontok alatt az expozíció különböző módjai szerint kell 

csoportosítani, pl. belégzés, bőrrel és szemmel való érintkezés, lenyelés.

Jelezni kell, hogy szükséges vagy tanácsos-e az orvos által történő szakszerű 

segítségnyújtás.

Egyes anyagok vagy készítmények esetében fontos lehet annak kihangsúlyozása, hogy a 

munkahelyen olyan speciális eszközöket kell tartani, amelyekkel azonnal célirányos 

kezelés végezhető.
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5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Az anyag vagy a készítmény által okozott, vagy a közelében keletkezett tűz oltására 

vonatkozó követelményeknek a következőket kell tartalmaznia:

– a megfelelő tűzoltó készülék,

– biztonsági okok miatt nem használható tűzoltó készülék,

– a magából az anyagból vagy a készítményből, az égésárucikkekből, a keletkező 

gázokból eredő különleges expozíciós veszélyek,

– a tűzoltók különleges védőfelszerelése.

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

Az adott anyagtól vagy készítménytől függően az alábbiakkal kapcsolatos információkra 

lehet szükség:

személyi óvintézkedések, mint például:

– a tűzveszélyes anyagok eltávolítása, megfelelő szellőzés/légutak védelmének 

biztosítása, a por elleni védelem, a bőrrel való érintkezés és a szembe kerülés 

megakadályozása,

környezetvédelmi óvintézkedések, mint például:

– az anyagnak a csatornáktól, a felszíni- és a talajvíztől és a talajtól való távoltartása, a 

közelben lévők esetleges riasztatása,



7524/8/06 REV 8 KH 11
II. MELLÉKLET DG C I HU

a szennyezésmentesítés módszerei, mint például:

– abszorbeáló anyagok használata (pl. homok, kovaföld, savmegkötő anyagok, 

általános kötőanyagok, fűrészpor, stb.), a gázok/füstök csökkentése vízzel, hígítással.

Figyelembe kell venni olyan jelzéseket is, mint például: „nem szabad használni, 

közömbösíteni lehet …-vel”.

Megjegyzés

Amennyiben indokolt, a 8. és 13. pontra kell utalni.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Megjegyzés

Az e szakaszban található információknak az emberi egészség, a biztonság és a környezet

védelmére kell vonatkozniuk. Segítenie kell a munkaadót abban, hogy a 98/24/EK irányelv 

5. cikkével összhangban megfelelő munkavégzési eljárásokat és szervezeti intézkedéseket 

dolgozhasson ki.

Kémiai biztonsági jelentés vagy regisztrálás szükségessége esetén az ebben a szakaszban 

szereplő információknak meg kell egyezniük a biztonsági adatlap mellékletében megadott 

azonosított felhasználásokra és expozíciós forgatókönyvekre vonatkozó információkkal.
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7.1. Kezelés

Meg kell határozni a biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedéseket, beleértve a műszaki 

intézkedésekre vonatkozó olyan tanácsokat is, mint például: 

– területi elhatárolással, helyi és általános szellőztetéssel, az aeroszol, por és tűz 

keletkezésének megakadályozására tett, valamint a környezetvédelem érdekében 

szükséges intézkedésekkel (pl. elszívó ventillátoroknál szűrők vagy kefék használata, 

töltéssel övezett területen való használat, a kiömlött anyagok összegyűjtésére és 

ártalmatlanítására irányuló intézkedések, stb.), és az anyagra vagy a készítményre 

vonatkozó különleges követelményekkel vagy szabályokkal (pl. tiltott vagy ajánlott 

eljárások vagy berendezések) — kapcsolatos tanácsadást, és amennyiben lehetséges, 

ezekről rövid leírást kell adni.

7.2. Tárolás

Meg kell határozni a biztonságos tárolás feltételeit, mint például: 

– a tároló helyiségek vagy tartályok különleges formatervezése (beleértve a 

válaszfalakat és a szellőztetést), nem összeférhető anyagok, tárolási feltételek 

(hőmérséklet és páratartalom határérték/tartomány, világítás, inert gáz, stb.), 

valamint különleges elektromos berendezések és a statikus elektromosság elleni 

védelem.

Adott esetben tanácsot kell adni a tárolási körülmények melletti mennyiségi 

határértékekről. Különösen jelezni kell minden olyan különleges követelményt, mint 

például az anyag vagy a készítmény csomagolására/tárolására használt anyag típusa.

7.3. Különleges felhasználás(ok)

A különleges felhasználás(ok)ra tervezett végtermékek esetében az ajánlásoknak az 

azonosított felhasználás(ok)ra kell vonatkozniuk, és részletesnek és használhatónak kell 

lenniük. Amennyiben lehetséges, hivatkozni kell az iparban vagy más területen már 

jóváhagyott speciális útmutatókra.
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8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Expozíciós határértékek

Meg kell határozni a jelenleg alkalmazandó konkrét ellenőrzési paramétereket, beleértve a 

munkahelyi expozíciós határértékeket és/vagy a biológiai határértékeket. Az értékeket 

annak a tagállamnak a vonatkozásában kell megadni, amelyben az anyagot vagy 

készítményt forgalomba hozzák. Tájékoztatást kell adni a jelenleg javasolt ellenőrzési 

eljárásokról.

A kémiai biztonsági jelentés szükségessége esetén az anyag vonatkozó Dnel és PNEC

értékeit meg kell adni a biztonsági adatlap mellékletében meghatározott expozíciós 

forgatókönyvekre vonatkozóan.

A készítmények esetében hasznos megadni az értékeket azokra az összetevőkre nézve, 

amelyeket a 3. pontnak megfelelően az adatlapon fel kell sorolni.

8.2. Az expozíció ellenőrzése

E dokumentum alkalmazásában „az expozíció ellenőrzése”: azon kockázatkezelési 

intézkedések összessége, amelyeket a használat alatt meg kell tenni a munkavállalók és a 

környezet expozíciójának minimalizálása érdekében. A kémiai biztonsági jelentés 

szükségessége esetén a biztonsági adatlap 8. szakaszában meg kell adni a biztonsági 

adatlapon meghatározott azonosított felhasználásokra vonatkozó kockázatkezelési 

intézkedések összefoglalását.
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8.2.1. Foglalkozási expozíció ellenőrzése

Ezt az információt a munkaadó az anyaggal vagy készítménnyel kapcsolatosan a 

munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok felmérése során veszi 

figyelembe a 98/24/EK irányelv 4. cikke alapján, amely az alábbiakat írja elő, fontossági 

sorrendben:

– a megfelelő munkafolyamatok és műszaki ellenőrzések megtervezése, megfelelő 

berendezések és anyagok használata;

– a forrásnál kollektív óvintézkedések alkalmazása, mint például a megfelelő szellőzés 

és a megfelelő szervezeti intézkedések, valamint

– amennyiben az expozíciót semmilyen más módon nem lehet elkerülni, egyéni 

óvintézkedések — például egyéni védőeszközök — használata.

Ezért ezekről az intézkedésekről alkalmas és megfelelő információkat kell szolgáltatni, 

hogy a 98/24/EK irányelv 4. cikke alapján el lehessen végezni a megfelelő 

kockázatértékelést. Ez az információ a 7.1. pont alatt már megadott információkat egészíti 

ki.

Amennyiben egyéni óvintézkedésekre van szükség, részletesen meg kell határozni, hogy 

milyen felszerelések nyújtanak megfelelő és alkalmas védelmet. Figyelembe kell venni az 

egyéni védőeszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1989. 

december 21-i 89/686/EGK tanácsi irányelvet1, és hivatkozni kell a megfelelő CEN 

szabványokra:

  

1 HL L 399., 1989.12.30., 18.o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel módosított irányelv.
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a) Légzésvédelem

Veszélyes gázok, gőzök vagy por esetében meg kell határozni az alkalmazandó 

védőfelszerelés típusát, mint például:

– zárt rendszerű légzőkészülék, megfelelő maszkok és szűrők.

b) Kézvédelem

Pontosan meg kell határozni az anyag vagy a készítmény kezelése során viselendő 

kesztyű típusát, beleértve:

– az anyag típusát,

– a kesztyű anyagának áteresztési idejét, tekintettel a bőr expozíciójának 

mértékére és időtartamára.

Amennyiben szükséges, jelezni kell a kéz további védelmére vonatkozó 

intézkedéseket.

c) Szemvédelem

Meg kell határozni az előírt szemvédő felszerelés típusát, mint például: 

– biztonsági szemüveg, védőszemüveg, arcvédő pajzs.
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d) Bőrvédelem

Amennyiben a kézen kívül más testrész védelmére is szükség van, meg kell határozni 

az előírt védőfelszerelés típusát és minőségét, mint például: 

– kötény, csizma és teljes védőöltözet.

Amennyiben szükséges, jelezni kell az esetleges további bőrvédelmi és különleges 

higiéniai intézkedéseket.

8.2.2. A környezeti expozíció ellenőrzése

Meg kell határozni azokat az információkat, amelyekre a munkaadónak szüksége van 

annak érdekében, hogy eleget tudjon tenni a közösségi környezetvédelmi jogszabályok 

alapján fennálló kötelezettségeinek.

A kémiai biztonsági jelentés szükségessége esetén meg kell adni a környezetnek az 

anyagnak történő expozícióját megfelelően ellenőrző kockázatkezelési intézkedések 

összefoglalását, a biztonsági adatlap mellékletében meghatározott expozíciós 

forgatókönyvekre vonatkozóan.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

A megfelelő ellenőrző intézkedések meghozatalának lehetővé tétele érdekében meg kell 

adni az összes, az anyaggal vagy a készítménnyel kapcsolatos vonatkozó információt, 

különös tekintettel a 9.2. pont alatt felsorolt információkra. Az ebben a szakaszban 

szereplő információnak meg kell egyeznie a regisztrálásban szereplő információval, 

amennyiben a regisztrálásra szükség van.
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9.1. Általános információk

Megjelenés

Meg kell jelölni az anyag vagy készítmény szállításkori halmazállapotát (szilárd, 

folyékony, gáz) és színét.

Szag

Amennyiben a szag érezhető, meg kell adni annak rövid leírását.

9.2. Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó lényeges információk

pH-érték

Meg kell jelölni az anyag vagy készítmény szállításkori, vagy vízben való oldatára 

vonatkozó pH értékét; az utóbbi esetben meg kell adni a koncentrációt.

Forráspont/forrási hőmérséklettartomány:

Gyulladáspont:

Tűzveszélyesség (szilárd-, gázhalmazállapot):

Robbanásveszélyes tulajdonságok:

Oxidáló tulajdonságok:
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Gőznyomás:

Relatív sűrűség:

Oldhatóság:

Vízben való oldhatóság:

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Viszkozitás:

Gőzsűrűség:

Párolgási sebesség:

9.3. Egyéb információk

Jelezni kell más fontos biztonsági paramétereket, úgy mint keveredési képesség, 

zsíroldhatóság (az oldószer olajat meg kell adni), vezetőképesség, olvadáspont/olvadási 

hőmérséklettartomány, gázcsoport (a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt 

felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről 

szóló, 1994. március 23-i 94/9/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 esetében 

hasznos), öngyulladási hőmérséklet, stb.

1. megjegyzés

A fenti tulajdonságokat a XI. melléklet A. részének meghatározásaival vagy bármely más 

összehasonlítható módszerrel összhangban kell meghatározni.

  

1 HL L 100., 1994.4.19., 1. o. Az 1882/2003/EK rendelettel módosított irányelv.
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2. megjegyzés

Készítmények esetében információkat általában magának a készítménynek a 

tulajdonságairól kell adni. Amennyiben azt állapítják meg, hogy nem áll fenn egy adott 

veszély, világosan el kell különíteni azokat az eseteket, amikor az osztályba sorolást végző 

számára semmilyen információ nem áll rendelkezésére, és azokat az eseteket, ahol vannak 

negatív teszteredmények. Amennyiben szükséges az egyes összetevők tulajdonságairól 

való tájékoztatás, világosan jelezni kell, hogy az adatok mire vonatkoznak.

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Meg kell határozni az anyag vagy a készítmény stabilitását, és bizonyos körülmények 

között történő felhasználás és a környezetbe engedés esetén előforduló veszélyes reakciók 

lehetőségét.

10.1. Kerülendő körülmények

Fel kell sorolni azokat a körülményeket — mint például hőmérséklet, nyomás, fény, ütés, 

stb. —, amelyek veszélyes reakciót okozhatnak és amennyiben lehet, erről rövid leírást kell 

adni.

10.2. Kerülendő anyagok

Fel kell sorolni azokat az anyagokat — mint például víz, levegő, savak, lúgok, 

oxidálószerek vagy bármely más meghatározott anyag —, amelyek veszélyes reakciót 

okozhatnak, és amennyiben lehet, erről rövid leírást kell adni.

10.3. Veszélyes bomlástermékek

Fel kell sorolni a bomlás során veszélyes mennyiségben keletkező veszélyes anyagokat.
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Megjegyzés

Különös figyelmet kell fordítani a következőkre:

– stabilizátorok szükségessége és jelenléte,

– veszélyes exoterm reakció lehetősége,

– az anyag vagy a készítmény fizikai megjelenése megváltozásának esetleges 

biztonsági jelentősége, amennyiben van ilyen,

– vízzel való érintkezéssel képződő veszélyes bomlástermékek, amennyiben vannak 

ilyenek,

– instabil termékekre történő lebomlás lehetősége.

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Ez a szakasz azon különböző toxikológiai (egészségügyi) hatások tömör, de teljes és 

átfogó leírásának szükségességével foglalkozik, amelyek akkor merülhetnek fel, ha a 

felhasználó az anyaggal vagy készítménnyel kapcsolatba kerül.

Az információnak tartalmaznia kell az anyag vagy a készítmény expozíciójának egészségre 

veszélyes hatásait, például vizsgálati adatok, tapasztalatok és az azokból levont 

következtetések alapján. Az információnak adott esetben a rövid- és hosszú távú 

expozícióból eredő késleltetett, azonnali és krónikus hatásokat is tartalmaznia kell, mint 

például szenzibilizáció, narkózis, rákkeltő, mutagén és reprodukciót károsító hatás 

(fejlődési toxicitás és termékenységkárosító hatás). Tartalmaznia kell az expozíció 

különböző módjaira (belégzés, lenyelés, bőr- és szemkontaktus) vonatkozó információkat, 

és leírást kell adni a fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos 

tünetekről.
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Figyelembe véve a 3. pontban — „Összetétel/információ az alkotórészekről” — már 

megadott információkat, szükség lehet a készítmények egyes összetevőinek különleges 

egészségügyi hatásaira való hivatkozásra.

Az ebben a szakaszban szereplő információnak meg kell egyeznie a regisztrálásban

szereplő információval, amennyiben a regisztrálásra szükség van, és/vagy a kémiai 

biztonsági jelentésben szereplő információval, amennyiben a jelentésre szükség van, 

továbbá tájékoztatást kell adnia a lehetséges hatások alábbi csoportjairól:

– toxikokinetika, anyagcsere és eloszlás,

– akut hatások (akut toxicitás, irritáció és korrozivitás),

– szenzibilizáció,

– ismételt dózis toxicitás, és

– CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás).

A regisztrálásköteles anyagok esetében meg kell adni az e rendelet VII–XI. mellékleteinek 

alkalmazása nyomán keletkező információk összefoglalását. Az információnak 

tartalmaznia kell a rendelkezésre álló adatoknak a 67/548/EGK irányelvben, az e rendelet 

I. mellékletének 1.3.1. pontjában a CMR 1. és 2. kategóriákra megadott kritériumokkal 

való összehasonlításának eredményeit is.
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12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Leírást kell adni az anyag vagy a készítmény lehetséges hatásairól, viselkedéséről és 

környezeti sorsáról a levegőben, a vízben és/vagy a talajban. Amennyiben rendelkezésre 

állnak, meg kell adni a vonatkozó vizsgálati adatokat (pl. LC50 halaknál ≤ 1 mg/l).

Az ebben a szakaszban szereplő információnak meg kell egyeznie a regisztrálásban

szereplő információval, amennyiben a regisztrálásra szükség van, és/vagy a kémiai 

biztonsági jelentésben szereplő információval, amennyiben a jelentésre szükség van.

Leírást kell adni azokról a legfontosabb jellemzőkről, amelyek valószínűleg hatást 

gyakorolnak a környezetre az anyag vagy a készítmény jellege és a felhasználás valószínű 

módjai miatt. Hasonló információkat kell megadni az anyagok vagy készítmények 

bomlásakor keletkező veszélyes termékekre nézve is. Ez a következőket foglalhatja 

magában:

12.1. Ökotoxicitás

Itt kell megadni azokat a vonatkozó rendelkezésre álló adatokat, melyek a halak, rákfélék, 

algák és egyéb vízi növények akut és krónikus vízi toxicitására vonatkoznak. Ezen 

túlmenően, amennyiben rendelkezésre állnak, meg kell adni a talajban élő mikro- és 

makroorganizmusokra, és a többi, környezeti szempontból fontos organizmusra — mint 

például madarak, méhek és növények — vonatkozó toxikológiai adatokat is. Amennyiben 

az anyag vagy a készítmény gátló hatással van a mikroorganizmusok működésére, meg 

kell említeni a szennyvíztisztító telepekre gyakorolt lehetséges hatást is.

A regisztrálásköteles anyagok esetében meg kell adni az e rendelet VII–XI. mellékleteinek 

alkalmazása nyomán keletkező információk összefoglalását.
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12.2. Mobilitás

Az anyagnak vagy egy készítmény megfelelő összetevőinek1 azon képessége, hogy 

amennyiben a környezetbe kerül, bejut a talajvízbe vagy messzire eljut a környezetbe 

kibocsátás helyétől.

A vonatkozó adatok a következőket tartalmazhatják:

– ismert vagy előre látható eloszlás a környezetben,

– felületi feszültség,

– abszorpció/deszorpció.

Egyéb fiziko-kémiai tulajdonságokra vonatkozóan lásd a 9. pontot.

12.3. Perzisztencia és lebonthatóság

Az anyagnak vagy egy készítmény megfelelő összetevőinek¹ azon képessége, hogy a 

megfelelő környezeti közegben biodegradációval vagy más úton, mint például az oxidáció 

vagy a hidrolízis, képesek lebomlani. Amennyiben rendelkezésre állnak, meg kell adni a 

lebomlási felezési időket. Szintén meg kell említeni az anyagnak vagy egy készítmény 

megfelelő összetevőinek¹ a szennyvíztisztító telepeken való lebomlási képességét.

12.4. Bioakkumulációs képesség

Az anyagnak vagy egy készítmény megfelelő összetevőinek¹ azon képessége, hogy a 

valamely területen található élőlények összességében felhalmozódjon és áthaladjon az 

élelmiszerláncon, az oktanol-víz megoszlási együtthatóra (Kow) és a biokoncentrációs 

tényezőre (BCF) történő hivatkozással, amennyiben rendelkezésre áll.

  

1 Ez az információ készítményre nézve nem adható meg, mert anyagspecifikus. Ezért adott 
esetben és ha rendelkezésre áll, a készítmény minden egyes olyan összetevőjére nézve meg 
kell adni, amelyet e melléklet 3. szakaszában található szabályoknak megfelelően fel kell 
sorolni az adatlapon.
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12.5. A PBT-értékelés eredményei

A kémiai biztonsági jelentés szükségessége esetén meg kell adni a kémiai biztonsági 

jelentésben meghatározott PBT-értékelés eredményeit.

12.6 Egyéb káros hatások

Amennyiben rendelkezésre állnak, meg kell adni a környezetre gyakorolt más káros 

hatásokra ― pl. ózonlebontó potenciál, fotokémiai ózontermelő potenciál, az endokrin 

rendszert károsító potenciál és/vagy globális felmelegedési potenciál ― vonatkozó 

információkat.

Megjegyzések

Biztosítani kell, hogy a környezetre vonatkozó információ a biztonsági adatlap más 

pontjaiban is szerepeljen, különös tekintettel a 6., 7., 13., 14. és 15. pontban megadott, az 

ellenőrzött környezetbe engedésre, a véletlenszerű környezetbe engedés esetén 

végrehajtandó intézkedésekre, a szállításra és az ártalmatlanítási szempontokra vonatkozó 

tanácsokra.

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Amennyiben az anyag vagy készítmény (az előrelátható felhasználásból származó 

feleslegének vagy hulladékának) ártalmatlanítása veszélyt jelent, leírást kell adni ezekről a 

szermaradékokról és információt kell szolgáltatni ezek biztonságos kezeléséről.

Meg kell határozni mind az anyag vagy készítmény, mind a szennyezett csomagolóanyag 

ártalmatlanításának megfelelő módszereit (elégetés, újrafeldolgozás, hulladéklerakóban 

történő elhelyezés, stb.).

A kémiai biztonsági jelentés szükségessége esetén azon hulladékkezelési intézkedésekre 

vonatkozó információknak, melyek megfelelően ellenőrzik az emberek és a környezet 

anyagnak történő expozícióját, meg kell egyezniük a biztonsági adatlap mellékletében 

meghatározott expozíciós forgatókönyvekkel.
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Megjegyzés

Hivatkozni kell a Közösség hulladékokra vonatkozó rendelkezéseire. Ezek hiányában 

hasznos a felhasználót emlékeztetni a hatályos nemzeti és regionális rendelkezésekre.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Jelezni kell valamennyi különleges óvintézkedést, amellyel a felhasználónak tisztában kell 

lennie, vagy amelynek eleget kell tennie a szállítással vagy továbbítással kapcsolatban, 

akár telephelyén belül, akár azon kívül. Adott esetben tájékoztatást kell adni a 

szállíthatósági besorolásokról az egyes szállítási módokra érvényes szabályozás 

figyelembevételével: IMDC (tengeri), ADR (a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó 

tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1994. november 21-i 94/55/EK tanácsi 

irányelv1 (9) bekezdése), RID (a veszélyes áruk vasúti fuvarozására vonatkozó tagállami 

jogszabályok közelítéséről szóló, 1996. július 23-i 96/49/EK tanácsi irányelv2 (10) 

bekezdése), ICAO/IATA (légi). Ez többek között a következőket tartalmazhatja:

– UN szám,

– osztály,

– megfelelő szállítási név,

– csomagolási csoport,

– tengeri szennyező anyag,

– egyéb vonatkozó információk.

  

1 HL L 319., 1994.12.12., 7. o. A legutóbb a 2004/111/EK bizottsági irányelvvel (HL L 365., 
2004.12.10., 25. o.) módosított irányelv.

2 HL L 235., 1996.9.17., 25. o. A legutóbb a 2004/111/EK bizottsági irányelvvel (HL L 365., 
2004.12.10., 25. o.) módosított irányelv. 
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15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

Meg kell adni a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelvnek megfelelően a címkén szereplő 

egészségre, biztonságra és a környezetre vonatkozó információkat.

Ha a biztonsági adatlapon meghatározott anyagra vagy készítményre az ember vagy a 

környezet védelme tekintetében különleges, közösségi szintű rendelkezések vonatkoznak 

(pl. a VII. cím szerint kiadott engedélyek vagy a VIII. címben felsorolt korlátozások), 

ezeket a rendelkezéseket a lehető legteljesebb mértékben meg kell jelölni.

Amennyiben lehetséges, meg kell említeni az e rendelkezéseket végrehajtó nemzeti 

jogszabályokat és az egyéb vonatkozó nemzeti intézkedéseket is.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Meg kell jelölni minden olyan információt, amelyek a szállító szerint fontosak a 

felhasználó egészségére és biztonságára, valamint a környezet védelmére nézve, például:

– a vonatkozó R mondatok jegyzéke. Le kell írni a biztonsági adatlap 2. és 3. pontjában 

említett R mondatok teljes szövegét,

– továbbképzésre vonatkozó tanácsok,

– javasolt felhasználási korlátozások (azaz a szállító nem kötelező jellegű javaslatai),

– további információk (írásban megadott referenciák és/vagy műszaki kapcsolattartó 

pont),

– az adatlap elkészítésében felhasznált kulcsfontosságú adatok forrásai.

Felülvizsgált biztonsági adatlap esetében világosan jelezni kell a hozzáadott, törölt vagy 

felülvizsgált információkat (kivéve ha ezeket máshol már megadták).
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III. MELLÉKLET

AZ 1–10 TONNA MENNYISÉGBEN REGISZTRÁLT ANYAGOKRA VONATKOZÓ 

KRITÉRIUMOK

Az 1–10 tonna mennyiségben regisztrált anyagokra vonatkozó kritériumok, a 12. cikk (1) 

bekezdésének a) és b) pontjára való hivatkozással:

a) azon anyagok, amelyekkel kapcsolatban előrelátható (pl. (Q)SAR vagy egyéb vizsgálat 

alkalmazásával), hogy valószínűleg megfelelnek az 1. vagy 2. kategóriába tartozó rákkeltő, 

mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok kritériumának, vagy a XIII. mellékletben 

meghatározott kritériumoknak.

b) azon anyagok, 

i. amelyek diszperziós vagy diffúz felhasználásúak, különösen amennyiben ezeket az 

anyagokat fogyasztási készítményekben vagy cikkekben is felhasználják; és

ii. amelyekkel kapcsolatban előrelátható (pl. (Q)SAR) vagy egyéb vizsgálat 

alkalmazásával), hogy valószínűleg megfelelnek az emberi egészséggel vagy 

környezettel kapcsolatos végpontok kategóriájába tartózó anyagok kritériumának a 

67/548/EGK irányelv alapján.
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IV. MELLÉKLET

A REGISZTRÁLÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓLI MENTESSÉGEK 

A 2. CIKK (7) BEKEZDÉSÉNEK A) PONTJA ÉRTELMÉBEN

EINECS-szám Név/Csoportképlet CAS-szám

200-061-5 D-glucitol C6H14O6 50-70-4

200-066-2 Aszkorbinsav C6H8O6 50-81-7

200-075-1 Glükóz C6H12O6 50-99-7

200-294-2 L-lizin C6H14N2O2 56-87-1

200-312-9 Palmitinsav, tiszta C16H32O2 57-10-3

200-313-4 Sztearinsav, tiszta C18H36O2 57-11-4

200-334-9 Szacharóz, tiszta C12H22O11 57-50-1

200-405-4 α-tokoferil-acetát C31H52O3 58-95-7

200-432-1 DL-metionin C5H11NO2S 59-51-8

200-711-8 D-mannitol C6H14O6 69-65-8

201-771-8 1-szorbóz C6H12O6 87-79-6

204-007-1 Olajsav, tiszta C18H34O2 112-80-1
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EINECS-szám Név/Csoportképlet CAS-szám

204-664-4 Glicerin-sztearát, tiszta C21H42O4 123-94-4

204-696-9 Szén-dioxid CO2 124-38-9

205-278-9 Kalcium-pantotenát, D-forma C9H17NO5.1/2Ca 137-08-6

205-582-1 Laurinsav, tiszta C12H24O2 143-07-7

205-590-5 Kálium-oleát C18H34O2K 143-18-0

205-756-7 DL-fenil-alanin C9H11NO2 150-30-1

208-407-7 Nátrium-glükonát C6H12O7.Na 527-07-1

212-490-5 Nátrium-sztearát, tiszta C18H36O2.Na 822-16-2

215-279-6 Mészkő

Üledékes kőzet jellemző, éghetetlen szilárd anyaga.

Elsősorban kalcium-karbonátból áll

1317-65-3

215-665-4 Szorbitán-oleát C24H44O6 1338-43-8

216-472-8 Kalcium-disztearát, tiszta C18H36O2.1/2Ca 1592-23-0

231-147-0 Argon Ar 7440-37-1

231-153-3 Szén C 7440-44-0

231-783-9 Nitrogén N2 7727-37-9
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EINECS-szám Név/Csoportképlet CAS-szám

231-791-2 Víz, desztillált, vezetőképességi vagy hasonló tisztaságú H2O 7732-18-5

231-955-3 Grafit C 7782-42-5

232-273-9 Napraforgóolaj

Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

Elsősorban a linolsav és az olajsav nevű zsírsavak 

gliceridjeiből áll (Helianthus annuus, Compositae).

8001-21-6

232-274-4 Szójaolaj

Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

Elsősorban a linolsav, az olajsav, a palmitinsav és a 

sztearinsav nevű zsírsavak gliceridjeiből áll (Soja hispida, 

Leguminosae).

8001-22-7

232-276-5 Pórsáfrányolaj

Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

Elsősorban a linolsav nevű zsírsav gliceridjeiből áll 

(Carthamus tinctorius, Compositae).

8001-23-8

232-278-6 Lenmagolaj

Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

Elsősorban a linolsav, a linolénsav és az olajsav nevű 

zsírsavak gliceridjeiből áll (Linum usitatissimum, Linaceae).

8001-26-1
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