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EINECS-szám Név/Csoportképlet CAS-szám

232-281-2 Kukoricaolaj

Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

Elsősorban a linolsav, az olajsav, a palmitinsav és a 

sztearinsav nevű zsírsavak gliceridjeiből áll (Zea mays, 

Gramineae).

8001-30-7

232-293-8 Ricinusolaj

Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

Elsősorban a ricinolsav nevű zsírsav gliceridjeiből áll (Ricinus 

communis, Euphorbiaceae).

8001-79-4

232-299-0 Repceolaj

Extraktumok és fizikailag módosított származékaik.

Elsősorban az erukasav, a linolsav és az olajsav nevű 

zsírsavak gliceridjeiből áll (Brassica napus, Cruciferae).

8002-13-9

232-307-2 Lecitinek

A foszforsav kolin-észterével kapcsolódott zsírsavak 

digliceridjeinek bonyolult összetételű elegye.

8002-43-5

232-436-4 Szirupok, hidrolizált keményítő

A kukoricakeményítő savak vagy enzimek hatására 

végbemenő hidrolízise eredményeként kapott bonyolult 

összetételű elegy. Elsősorban d-glükózból, maltózból és 

maltodextrinekből áll.

8029-43-4
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EINECS-szám Név/Csoportképlet CAS-szám

232-442-7 Faggyú, hidrogénezett 8030-12-4

232-675-4 Dextrin 9004-53-9

232-679-6 Keményítő

Rendszerint gabonaőrleményekből, például kukoricából, 

búzából és cirokból, valamint gyökerekből és gumókból, 

például burgonyából és tápiókából nyert nagy 

polimerizáltsági fokú szénhidrátok. Ide tartozik a víz 

jelenlétében hevítéssel előzselatinizált keményítő is.

9005-25-8

232-940-4 Maltodextrin 9050-36-6

234-328-2 A-vitamin 11103-57-4

238-976-7 Nátrium-D-glükonát C6H12O7.xNa 14906-97-9

248-027-9 D-glucitol-monosztearát C24H48O7 26836-47-5

262-988-1 Zsírsavak, kókusz, metil-észterek 61788-59-8

262-989-7 Zsírsavak, faggyú, metil-észterek 61788-61-2

263-060-9 Zsírsavak, ricinusolaj 61789-44-4

263-129-3 Zsírsavak, faggyú 61790-37-2

265-995-8 Cellulózpép 65996-61-4
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EINECS-szám Név/Csoportképlet CAS-szám

266-925-9 Zsírsavak, C12-18

Az anyag SDA anyagneve: C12-C18 alkil-karbonsav, SDA 

bejelentési száma: 16-005-00.

67701-01-3

266-928-5 Zsírsavak C16-18

Az anyag SDA anyagneve: C16-C18 alkil-karbonsav, SDA 

bejelentési száma: 19-005-00.

67701-03-5

266-929-0 Zsírsavak, C8-18 és C18-telítetlen.

Az anyag SDA anyagneve: C8-C18 és C18 telítetlen alkil-

karbonsav, SDA bejelentési száma: 01-005-00.

67701-05-7

266-930-6 Zsírsavak, C14-18 és C16-18-telítetlen

Az anyag SDA anyagneve: C14-C18 és C16-C18 telítetlen alkil-

karbonsav, SDA bejelentési száma: 04-005-00

67701-06-8

266-932-7 Zsírsavak, C16-C18 és C18-telítetlen

Az anyag SDA anyagneve: C16-C18 és C18 telítetlen alkil-

karbonsav, SDA bejelentési száma: 11-005-00

67701-08-0
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EINECS-szám Név/Csoportképlet CAS-szám

266-948-4 Gliceridek, C16-18 és C18-telítetlen

Az anyag SDA anyagneve: C16-C18 és C18 telítetlen 

trialkilglicerid, SDA bejelentési száma: 11-001-00.

67701-30-8

267-007-0 Zsírsavak, C14-18 és C16-18-telítetlen, metil-észterek

Az anyag SDA anyagneve: C14-C18 és C16-C18 telítetlen alkil-

karbonsav-metil-észter, SDA bejelentési száma: 04-010-00.

67762-26-9

267-013-3 Zsírsavak, C6-12

Az anyag SDA anyagneve: C6-C12 alkil-karbonsav, SDA 

bejelentési száma: 13-005-00.

67762-36-1

268-099-5 Zsírsavak, C14-22 és C16-22 telítetlen

Az anyag SDA anyagneve: C14-C22 és C16-C22 telítetlen alkil-

karbonsav, SDA bejelentési száma: 07-005-00

68002-85-7

268-616-4 Szirupok, kukorica, dehidratált 68131-37-3

269-657-0 Zsírsavak, szója 68308-53-2

269-658-6 Gliceridek, faggyú, mono-, di- és tri-, hidrogénezett 68308-54-3
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EINECS-szám Név/Csoportképlet CAS-szám

270-298-7 Zsírsavak, C14-22 68424-37-3

270-304-8 Zsírsavak, lenolaj 68424-45-3

270-312-1 Gliceridek, C16-18 és C18-telítetlen, mono- és di-

Az anyag SDA anyagneve: C16-C18 és C18 telítetlen alkil- és 

C16-C18 és C18 telítetlen dialkil-glicerid, SDA bejelentési 

száma: 11-002-00.

68424-61-3

288-123-8 Gliceridek, C10-18 85665-33-4

292-771-7 Zsírsavak, C12-14 90990-10-6

292-776-4 Zsírsavak, C12-18 és C18-telítetlen 90990-15-1

296-916-5 Zsírsavak, repceolaj, alacsony erukasav-tartalmú 93165-31-2
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V. MELLÉKLET

A REGISZTRÁLÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓLI MENTESSÉGEK 

A 2. CIKK (7) BEKEZDÉSÉNEK B) PONTJA ÉRTELMÉBEN

1. Az olyan kémiai reakció eredményeként keletkező anyagok, mely egy másik anyagnak 

vagy terméknek a környezeti tényezőknek — például levegő, nedvesség, 

mikroorganizmusok vagy napfény — történő expozíciója során véletlenszerűen következik 

be;

2. Az olyan kémiai reakció eredményeként keletkező anyagok, mely egy másik anyag, 

készítmény vagy árucikk tárolása során véletlenszerűen következik be;

3. Az olyan kémiai reakció eredményeként keletkező anyagok, mely más, önmagukban nem 

gyártott, behozott vagy forgalomba hozott anyagok, készítmények vagy árucikkek 

végfelhasználása során következik be;

4. Az olyan, önmagukban nem gyártott, behozott vagy forgalomba hozott anyagok, amelyek 

az alábbiak során bekövetkező kémiai reakció eredményeként keletkeznek:

a) stabilizátor, színezőanyag, ízesítőanyag, antioxidáns, töltőanyag, oldószer, 

hordozóanyag, felületaktív anyag, lágyítószer, korróziógátló anyag, habzásgátló vagy 

habmentesítő anyag, diszpergálószer, kicsapódásgátló szer, szárítószer, kötőanyag, 

emulgeálószer, emulziót bontó szer, vízmentesítő szer, agglomeráló anyag, 

tapadóképesség-javító anyag, áramlásmódosító, pH semlegesítő, komplexképző szer, 

koaguláló szer, derítőszer, égésgátló anyag, kenőanyag, kelátképző, vagy minőség-

ellenőrzési reagens rendeltetésszerűen működik, vagy

b) egy kizárólag egy meghatározott fiziko-kémiai tulajdonság biztosítására tervezett 

anyag rendeltetésszerűen működik;
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5. Mellékárucikkek, kivéve, ha önmagukban kerülnek behozatalra vagy forgalomba 

hozatalra;

6. Egy anyag hidrátjai vagy hidratált ionjai, melyek az anyag vízzel való egyesülése révén 

keletkeznek, feltéve, hogy az anyagot az e mentességet igénybe vevő gyártó vagy importőr 

regisztráltatta;

7. Az alábbi természetben előforduló anyagok, amennyiben kémiailag nem átalakítottak:

Ásványi anyagok, ércek, dúsított ércek, cementklinker, földgáz, cseppfolyósított propán-

bután gáz, földgázkondenzátum, vivőgázok és összetevőik, kőolaj, szén, koksz;

8. A 7. pontban felsoroltaktól eltérő, természetben előforduló anyagok, amennyiben 

kémiailag nem átalakítottak, kivéve, ha a 67/548/EGK irányelv értelmében megfelelnek a 

veszélyesként való besorolás kritériumainak;

9. Egyszerű elemi anyagok, amelyeknek a veszélyei és kockázatai ismertek: 

hidrogén, oxigén, nemesgázok (argon, hélium, neon, xenon), nitrogén.
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VI. MELLÉKLET

A 10. CIKKBEN EMLÍTETT TÁJÉKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

ÚTMUTATÓ

A VI–XI. MELLÉKLETEK KÖVETELMÉNYEINEK TELJESÍTÉSÉHEZ

A VI–XI. melléklet határozzák meg azokat az információkat, amelyeket a 10., 12., 13., 39., 40. és 

45. cikk értelmében be kell nyújtani regisztrálás és értékelés céljából. A legalacsonyabb mennyiségi 

szintre vonatkozó egységes követelmények a VII. mellékletben találhatók, és az információkat 

minden új mennyiségi szint elérésekor ki kell egészíteni a megfelelő melléklet követelményeivel. A 

pontos tájékoztatási követelmények minden egyes regisztrálásnál különböznek a mennyiségnek, a 

felhasználásnak és az expozíciónak megfelelően. Ezért a mellékleteket összességükben kell 

értelmezni, a regisztrálásra, az értékelésre és a kötelező gondosságra vonatkozó átfogó 

követelményekkel összefüggésben.

1. LÉPÉS – A MEGLEVŐ INFORMÁCIÓK ÖSSZEGYŰJTÉSE ÉS MEGOSZTÁSA

A regisztrálónak össze kell gyűjtenie minden rendelkezésre álló vizsgálati adatot a regisztrálandó 

anyagra vonatkozóan, ami magában foglalja a szakirodalomban való kutatást is az anyagra 

vonatkozó fontos információkkal kapcsolatban. Ha megoldható, a regisztrálásokat közösen kell 

benyújtaniuk, a 11. vagy 19. cikkel összhangban. Ez lehetővé teszi a vizsgálati adatok megosztását, 

ami által elkerülhetővé válnak a szükségtelen vizsgálatok, és csökkenthetők a költségek. A 

regisztrálónak össze kell gyűjtenie az anyagra vonatkozó minden egyéb rendelkezésre álló és fontos 

információt, függetlenül attól, hogy előírják-e vagy sem az adott mennyiségi szinten az adott 

végpontra vonatkozó vizsgálatot. Ennek tartalmaznia kell alternatív forrásokból származó 

információkat (pl. (Q)SAR modellekből, más anyagok kereszthivatkozási adataiból, in vivo és in 

vitro vizsgálatokból, járványügyi adatokból), amelyek segíthetnek az anyag veszélyes tulajdonságai 

meglétének vagy hiányának azonosításában, és amelyek bizonyos esetekben helyettesíthetik az 

állatkísérletek eredményeit.
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Továbbá össze kell gyűjteni az expozícióra, a felhasználásra és a kockázatkezelési intézkedéseke 

vonatkozó információkat, a 10. cikkel és e melléklettel összhangban. Mindezeket az információkat 

együttesen figyelembe véve a regisztráló meg tudja állapítani, hogy szükség van-e további 

információk megszerzésére.

2. LÉPÉS – A SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK MEGHATÁROZÁSA

A regisztrálónak meg kell állapítania, milyen információkra van szükség a regisztráláshoz. Először 

a mennyiségnek megfelelően meg kell határoznia a vonatkozó mellékletet vagy mellékleteket. Ezek 

a mellékletek határozzák meg az egységesen előírt információkat, de ezeket az egységes 

megközelítéstől igazolható esetekre eltérést megengedő a XI. melléklettel összefüggésben kell 

figyelembe venni. Különösen az expozícióra, a felhasználásra és a kockázatkezelési intézkedésekre 

vonatkozó információt kell ebben a szakaszban figyelembe venni az adott anyag tekintetében 

szükséges információk meghatározása érdekében.

3. LÉPÉS – AZ INFORMÁCIÓS HIÁNYOSSÁGOK MEGHATÁROZÁSA

Ezután a regisztrálónak az adott anyag tekintetében szükséges információkat össze kell hasonlítania 

a már rendelkezésre álló információkkal, és meg kell határoznia, hogy vannak-e hiányosságok. 

Ebben a szakaszban fontos meggyőződni arról, hogy a rendelkezésre álló adatok ide vonatkozóak és 

megfelelő minőségűek a követelmények teljesítéséhez.

4. LÉPÉS – ÚJ ADATOK MEGSZERZÉSE/VIZSGÁLATI STRATÉGIÁRA IRÁNYULÓ 

JAVASLAT

Néhány esetben nem szükséges új adatok megszerzése. Ha azonban pótlandó információs 

hiányosság van, vagy új adatokat kell megszerezni (VII. és VIII. melléklet) vagy javaslatot kell 

tenni vizsgálati stratégiára (IX. és X. melléklet). Gerinces állatokon kizárólag végső megoldásként 

szabad új kísérleteket végezni, vagy arra javaslatot tenni, amikor már minden egyéb adatforrást 

kimerítettek.

Néhány esetben az VII–XI. mellékletben meghatározott szabályok előírhatják, hogy bizonyos 

vizsgálatokat az egységesen előírt vizsgálatok előtt, vagy azok kiegészítéseként végezzenek el.
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MEGJEGYZÉSEK

1. megjegyzés: Ha az információ megadása technikailag nem megoldható, vagy nem tűnik 

tudományosan indokoltnak, az indokokat a vonatkozó rendelkezésekkel összhangban egyértelműen 

jelezni kell.

2. megjegyzés: A regisztráló kijelentheti, hogy a regisztrálási dokumentációban benyújtott bizonyos 

információk kereskedelmi szempontból érzékenyek, és kiszolgáltatásuk kereskedelmi szempontból 

károsan hathat rá. Ebben az esetben fel kell sorolnia a tételeket, és indokolást kell szolgáltatnia.

A 10. CIKK a) PONTJÁNAKi–v. ALPONTJÁBAN EMLÍTETT INFORMÁCIÓK

1. A REGISZTRÁLÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

1.1. A regisztráló

1.1.1. Név, cím, telefonszám, faxszám és e-mail cím

1.1.2. Kapcsolattartó

1.1.3. A regisztráló gyártó üzemének/üzemeinek és saját felhasználási 

telephelyének/telephelyeinek címe, értelemszerűen

1.2. Az adatok közös benyújtása

A 11. és 19. cikk előírja, hogy valamely gyártó vagy importőr benyújthatja a regisztrálás 

egyes részeit másik gyártó vagy importőr nevében.
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Ebben az esetben a gyártónak vagy importőrnek meg kell jelölnie a másik gyártót vagy 

importőrt, az alábbiak meghatározásával:

– név, cím, telefonszám, faxszám és e-mail cím,

– a jelenlegi regisztrálás azon részei, melyek a másik gyártóra vagy importőrre 

vonatkoznak.

Az e mellékletben vagy a VII-X. mellékletben meghatározott számo(ka)t értelemszerűen 

meg kell adni.

A többi gyártónak vagy importőrnek nyilatkoznia kell a regisztrálást a nevében benyújtó 

gyártóról/importőrről, az alábbiak meghatározásával:

– név, cím, telefonszám, faxszám és e-mail cím,

– a regisztrálásnak az adott gyártó(k) vagy importőr(ök) által benyújtott részei.

Az e mellékletben vagy a VII-X. mellékletben meghatározott számo(ka)t értelemszerűen 

meg kell adni.

2. AZ ANYAG AZONOSÍTÁSA

Az ebben a szakaszban megadott információknak minden anyagra vonatkozóan 

elegendőnek kell lenniük az anyag azonosításához. Ha az alábbi tételek közül egy vagy 

több vonatkozásában az információ megadása technikailag nem lehetséges vagy nem tűnik 

tudományosan indokoltnak, az indokokat egyértelműen jelezni kell.

2.1. Az egyes anyagok neve vagy más azonosítója
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2.1.1. Az IUPAC nevezéktan szerinti megnevezés(ek) vagy más nemzetközi kémiai név(nevek)

2.1.2. Egyéb nevek (szokásos név, kereskedelmi név, rövidítés)

2.1.3. EINECS- vagy ELINCS-szám (ha rendelkezésre áll és megfelelő)

2.1.4. CAS-név és CAS-szám (ha rendelkezésre áll)

2.1.5. Egyéb azonosító kód (ha rendelkezésre áll)

2.2. Az egyes anyagok molekula- és szerkezeti képletére vonatkozó információk

2.2.1. Molekula- és szerkezeti képlet (beleértve a Smiles-kódot, ha rendelkezésre áll)

2.2.2 Az optikai aktivitásra és a (sztereo-)izomerek tipikus arányára vonatkozó információk (ha 

rendelkezésre áll és megfelelő)

2.2.3. Molekulasúly vagy molekulasúly-tartomány

2.3. Az egyes anyagok összetétele

2.3.1. Tisztasági fok (%)

2.3.2. A szennyeződések jellemzői, beleértve az izomereket és a melléktermékeket

2.3.3. A (jelentős) főbb szennyeződések százalékaránya

2.3.4. Minden adalékanyag jellemzője és nagyságrendje (… ppm, …%) (pl. stabilizáló 

hatóanyagok vagy gátlószerek)
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2.3.5. Spektrális adatok (ultraibolya, infravörös, magmágneses rezonancia vagy tömegspektrum)

2.3.6. Nagynyomású folyadék-kromatogram, gázkromatogram

2.3.7. Az anyag azonosításához és adott esetben a szennyeződések és adalékanyagok 

azonosításához szükséges analitikai módszerek vagy a megfelelő bibliográfiai 

hivatkozások leírása. Ennek az információnak elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a 

módszereket reprodukálni lehessen.

3. AZ ANYAG(OK) GYÁRTÁSÁRA ÉS FELHASZNÁLÁSÁRA 

(FELHASZNÁLÁSAIRA) VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

3.1. Gyártónkénti vagy importőrönkénti éves teljes gyártás és/vagy behozatal tonnában, az 

alábbi évben:

A regisztrálás naptári éve (becsült mennyiség)

3.2. Gyártó esetében: a gyártás során alkalmazott technológiai eljárás rövid leírása

Az eljárás pontos részleteit — különösen a kereskedelmileg érzékeny jellegűeket — nem 

szükséges megadni.

3.3. Saját cél(ok)ra felhasznált mennyiség megjelölése

3.4. Az a forma (anyag, készítmény vagy árucikk) és/vagy halmazállapot, amelyben az anyag a 

továbbfelhasználók rendelkezésére áll. Az anyag koncentrációja vagy 

koncentrációtartománya a továbbfelhasználók rendelkezésére álló készítményekben, 

valamint az anyag mennyisége a továbbfelhasználók rendelkezésére álló árucikkekben.
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3.5. Az azonosított felhasználás(ok) rövid, általános leírása

3.6. A gyártás és az azonosított felhasználások során keletkező hulladékmennyiségre és a 

hulladék összetételére vonatkozó információk

3.7. Ellenjavallt felhasználások (lásd a biztonsági adatlap 16. pontját)

Adott esetben a regisztráló által ellenjavallt felhasználások megjelölése és ennek indoklása 

(azaz a szállító nem kötelező jellegű javaslatai). Ennek nem kell kimerítő jegyzéknek 

lennie.

4. OSZTÁLYBA SOROLÁS ÉS CÍMKÉZÉS

4.1. Az anyag(ok) veszélyességi osztályozása a 67/548/EGK irányelv 4. és 6. cikkének 

alkalmazása eredményeképpen;

Továbbá minden tételnél meg kell adni az arra vonatkozó indokokat, hogy egy adott 

végpont tekintetében miért nincs megadva osztályba sorolás (azaz ha az adatok 

hiányoznak, nem meggyőzőek, vagy meggyőzőek, de nem elegendőek az osztályba 

soroláshoz);

4.2. A 67/548/EGK irányelv 23., 24. és 25. cikkének alkalmazása eredményeképpen az 

anyag(ok)ra az osztályozásnak megfelelően vonatkozó veszély címke;

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

irányelv 4–7. cikkének alkalmazása eredményeképpen meghatározott koncentrációs 

határértékek.

5. ÚTMUTATÓ A BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁSHOZ AZ ALÁBBIAKRA 

VONATKOZÓAN:

Ezeknek az információknak összhangban kell lenniük a biztonsági adatlapon szereplő 

információkkal, amennyiben biztonsági adatlapra e rendelet 29. cikke értelmében szükség 

van.
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5.1. Elsősegélynyújtási intézkedések (a biztonsági adatlap 4. pontja)

5.2. Tűzvédelmi intézkedések (a biztonsági adatlap 5. pontja)

5.3. Intézkedések véletlenszerű kibocsátás esetére (a biztonsági adatlap 6. pontja)

5.4. Kezelés és tárolás (a biztonsági adatlap 7. pontja)

5.5. Szállítási információk (a biztonsági adatlap 14. pontja)

Amennyiben a kémiai biztonsági jelentés nem szükséges, az alábbi kiegészítő 

információkra van szükség:

5.6. Az expozíció ellenőrzése/személyi védelem (a biztonsági adatlap 8. pontja)

5.7. Stabilitás és reakciókészség (a biztonsági adatlap 10. pontja)

5.8. Ártalmatlanítási szempontok

5.8.1. Ártalmatlanítási szempontok (a biztonsági adatlap 13. pontja)

5.8.2. Az újrafeldolgozásra és az ártalmatlanítási módszerekre vonatkozó információk az ipar 

számára 

5.8.3 Az újrafeldolgozásra és az ártalmatlanítási módszerekre vonatkozó információk a 

nyilvánosság számára
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6. AZ EXPOZÍCIÓRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK AZ ÉVENTE GYÁRTÓNKÉNT 

VAGY IMPORTŐRÖNKÉNT 1–10 TONNA MENNYISÉGBEN REGISZTRÁLT 

ANYAGOK TEKINTETÉBEN

6.1. Fő felhasználási kategória:

6.1.1. a) ipari felhasználás és/vagy

b) foglalkozásszerű felhasználás és/vagy

c) fogyasztói felhasználás

6.1.2 Az ipari és foglalkozásszerű felhasználás meghatározása:

a) zárt rendszerben történő felhasználás és/vagy

b) mátrixra vagy mátrixba kerülést eredményező felhasználás és/vagy 

c) nem elterjedt felhasználás és/vagy

d) elterjedt felhasználás

6.2. Jelentősebb expozíciós út(utak):

6.2.1 Humán expozíció:

a) szájon át és/vagy

b) bőrön keresztül és/vagy

c) belélegzés útján
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6.2.2 Környezeti expozíció

a) víz által és/vagy

b) levegő által és/vagy

c) szilárd hulladék által és/vagy

d) talaj által

6.3. Az expozíció mintázata:

a) véletlenszerű/ritka és/vagy

b) alkalmi és/vagy

c) folyamatos/gyakori
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VII. MELLÉKLET

AZ 1 TONNA VAGY AZT MEGHALADÓ MENNYISÉGBEN GYÁRTOTT VAGY 

BEHOZOTT ANYAGOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

E melléklet 1. oszlopa meghatározza az alábbiakra vonatkozó, egységesen előírt információkat:

a) 1–10 tonna mennyiségben gyártott vagy behozott, nem bevezetett anyagok;

b) 1–10 tonna mennyiségben gyártott vagy behozott, bevezetett anyagok, amelyek 

megfelelnek a II. melléklet kritériumainak a 12. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjával 

összhangban; és

c) 10 tonna vagy azt meghaladó mennyiségben gyártott vagy behozott anyagok.

Minden egyéb rendelkezésre álló fiziko-kémiai, toxikológiai és ökotoxikológiai információt meg 

kell adni. A III. mellékletben szereplő kritériumoknak meg nem felelő anyagokra  csak az e 

melléklet 7. szakaszában megállapított fiziko-kémiai követelményeket kell megadni.

E melléklet 2. oszlopa felsorolja azokat a különleges szabályokat, melyek értelmében az egységesen 

előírt adatokat el lehet hagyni, más adatokkal lehet helyettesíteni, más szakaszban lehet megadni 

vagy más módon lehet alkalmazni. Amennyiben teljesülnek azok a feltételek, melyek alapján a 

melléklet 2. oszlopa eltérő alkalmazásokat tesz lehetővé, a regisztrálónak ezt a tényt és az indoklást 

a regisztrálási dokumentáció megfelelő pontja alatt valamennyi eltérő alkalmazásra vonatkozóan 

egyértelműen jeleznie kell.

E különleges szabályokon túlmenően a regisztráló a melléklet 1. oszlopában meghatározott 

egységesen előírt információkat a XI. mellékletben — az anyaghoz igazított expozícióról szóló 3. 

szakasz kivételével — található általános szabályok szerint kiigazíthatja. Ebben az esetben is — a 

regisztrálási dokumentáció megfelelő pontja alatt és a 2. oszlopban vagy a XI. mellékletben foglalt 

megfelelő különleges szabály(ok)ra hivatkozva — egyértelműen jeleznie kell az egységes 

információk minden eltérő alkalmazására irányuló döntésének indoklását1.

  

1 Megjegyzés: a magában a 2. oszlopban nem feltüntetett megfelelő vizsgálati módszerekben 
szereplő, a 13. cikk (2) bekezdésében meghatározott, vizsgálati módszerekről szóló 
bizottsági rendeletben szereplő megfelelő vizsgálati módszerekben meghatározott feltételek, 
amelyek mellett nincs szükség különleges vizsgálatra, szintén alkalmazandók.
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Mielőtt az e mellékletben felsorolt tulajdonságok meghatározása céljából újabb vizsgálatokra 

kerülne sor, valamennyi rendelkezésre álló in vitro adatot, in vivo adatot, humán adatot, igazolható 

(Q)SAR-ból származó adatot, valamint rokon szerkezetű anyagokra vonatkozó adatot 

(kereszthivatkozási megközelítés) először ki kell értékelni. Kerülni kell a maró hatású anyagokkal 

és korróziót okozó koncentrációban/dózisban történő in vivo vizsgálatokat. A vizsgálatok előtt e 

melléklet kiegészítéseként a vizsgálati stratégiákra vonatkozó további útmutatásról konzultációt kell 

folytatni. 

Ha bizonyos végpontokra vonatkozóan az információkat az e melléklet 2. oszlopában vagy a XI. 

mellékletben említett okoktól eltérő okok miatt nem adnák meg, ezt a tényt és az indoklást is 

egyértelműen jelezni kell.
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5. AZ ANYAG FIZIKO-KÉMIAI TULAJDONSÁGAIRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

7.1. Az anyag állapota 20ºC-on és 101,3 kPa-on

7.2. Olvadáspont/fagyáspont 7.2.-20°C alsó határérték alatt a vizsgálatot nem kell elvégezni.

7.3. Forráspont 7.3.A vizsgálatot nem kell elvégezni:

– gázokra; vagy

– azokra a szilárd anyagokra, melyek vagy 300°C felett olvadnak, vagy forrás előtt 

elbomlanak. Az ilyen esetekben meg lehet becsülni vagy mérni a csökkentett 

nyomáson tapasztalható forráspontot; vagy

– azokra az anyagokra, melyek forrás előtt elbomlanak (pl. önoxidáció, 

átrendeződés, lebomlás, elbomlás stb.).

7.4. Relatív sűrűség 7.4. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:

– az anyag csak egy adott oldószer oldatában stabil, és az oldat sűrűsége hasonló 

az oldószeréhez. Az ilyen esetekben elegendő annak jelzése, hogy az oldat 

sűrűsége kisebb vagy nagyobb az oldószer sűrűségénél; vagy

– az anyag gáz. Ebben az esetben számításon alapuló becslést kell végezni 

molekulasúlyából és az ideális gáztörvényből kiindulva.
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1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

7.5. Gőznyomás 7.5. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha

az olvadáspont 300°C felett van.

Ha az olvadáspont 200°C és 300°C között van, elegendő a mérésen vagy elismert számítási 

módszeren alapuló határérték.

7.6. Felületi feszültség 7.6. A vizsgálatot kizárólag abban az esetben kell elvégezni, ha:

– a szerkezet alapján felületi aktivitás várható vagy az előre jelezhető; vagy

– a felületi aktivitás az anyag egyik kívánt tulajdonsága.

Ha 20°C-on az anyag vízben való oldhatósága kevesebb, mint 1 mg/l, a vizsgálatot nem kell 

elvégezni. 

7.7. Vízben való oldhatóság 7.7. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:

– 4, 7 és 9 pH-értéknél az anyag hidrolitikusan instabil (felezési ideje 12 óránál kevesebb); 

vagy

– az anyag vízben könnyen oxidálódik.

Ha az anyag vízben „oldhatatlannak” tűnik, az analitikai módszer érzékelési határáig terjedően el 

kell végezni a határérték-vizsgálatot.

7.8. Megoszlási együttható n-oktanol/víz 7.8. Ha az anyag szervetlen, a vizsgálatot nem kell elvégezni. Ha a tesztet nem lehet elvégezni 

(pl. az anyag elbomlik, nagy a felületi aktivitása, a vizsgálat elvégzése közben erőteljesen reagál, 

vagy nem oldódik vízben vagy oktanolban, vagy nem lehet megfelelő tisztaságú anyagot 

előállítani), a log P értékre kiszámított értéket és a számítási módszer részleteit meg kell adni.
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1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

7.9. Lobbanáspont 7.9. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:

– az anyag szervetlen; vagy

– az anyag csak olyan illékony szerves összetevőket tartalmaz, amelyek 

lobbanáspontja vizes oldatok esetében 100°C felett van; vagy

– a becsült lobbanáspont 200°C felett van; vagy

– a lobbanáspontot pontosan előre lehet jelezni a meglevő jellemzett anyagokból 

történő interpolációval.
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1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

7.10. Tűzveszélyesség 7.10. A vizsgálatot nem kell elvégezni:

– ha az anyag szilárd, és robbanásveszélyes vagy öngyulladó tulajdonságai 

vannak. Ezeket a tulajdonságokat mindig figyelembe kell venni a tűzveszélyesség

vizsgálata előtt; vagy

– gázokra, ha a tűzveszélyesgáz koncentrációja inert gázokkal való elegyben olyan 

alacsony, hogy levegővel keveredve a koncentráció mindig az alsó határérték 

alatt marad; vagy

– olyan anyagokra, amelyek levegővel érintkezve spontán begyulladnak.
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1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

7.11. Robbanásveszélyes tulajdonságok 7.11. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:

– a molekulában nincsenek robbanásveszélyes tulajdonságú kémiai csoportok; 

vagy

– az anyag robbanásveszélyes tulajdonságú kémiai csoportokat tartalmaz, közöttük 

oxigént, és a kiszámított oxigénegyensúly kisebb, mint –200; vagy

– a szerves anyag vagy a szerves anyagok homogén keveréke robbanásveszélyes 

tulajdonságú kémiai csoportokat tartalmaz, de az exoterm elbomlási energia 

kisebb, mint 500 J/g, és az exoterm elbomlás 500ºC alatt következik be; vagy

– szervetlen oxidáló anyagok szerves anyagokkal való keverékei esetében (UN 

5.1. osztály), a szervetlen oxidáló anyag koncentrációja:

– kisebb, mint 15 tömegszázalék, ha az I. (nagyon veszélyes) vagy II. 

(közepesen veszélyes) UN csomagolási csoportba tartozik

– kisebb, mint 30 tömegszázalék, ha a III. (kevéssé veszélyes) UN 

csomagolási csoportba tartozik.

Megjegyzés: Nincs szükség sem a robbanás terjedésének vizsgálatára, sem a robbanási lökésre 

való érzékenység vizsgálatára, ha a szerves anyagok exoterm elbomlási energiája kisebb, 

mint 800 J/g.
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1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

7.12. Öngyulladási hőmérséklet 7.12. A vizsgálatot nem kell elvégezni:

– ha az anyag robbanásveszélyes, vagy szobahőmérsékleten, levegővel érintkezve 

spontán begyullad; vagy

– levegőben nem tűzveszélyes folyadékok esetében, pl. amelyeknek a 

lobbanáspontja legalább 200°C; vagy

– olyan gázokra, amelyeknek nincs gyúlékonysági tartománya; vagy

– szilárd anyagokra, ha az anyag olvadáspontja < 160°C, vagy ha az előzetes 

eredmények 400°C-ig kizárják az anyag önmelegedését.

7.13. Oxidáló tulajdonságok 7.13. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:

– az anyag robbanásveszélyes; vagy

– az anyag tűzveszélyes ; vagy

– az anyag szerves peroxid; vagy

– az anyag képtelen exoterm reakcióra éghető anyagokkal, például a kémiai 

szerkezet alapján (pl. olyan szerves anyagok, amelyek nem tartalmaznak oxigént 

vagy halogén atomokat, és ezek az elemek nem kötődnek kémiailag nitrogénhez 

vagy oxigénhez, illetve olyan szervetlen anyagok, amelyek nem tartalmaznak 

oxigént vagy halogén atomokat).
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1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

A teljes vizsgálatot nem kell elvégezni szilárd anyagok esetében, ha az előzetes vizsgálat 

egyértelműen azt jelzi, hogy a vizsgált anyagnak oxidáló tulajdonságai vannak.

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy nincs vizsgálati módszer a gázelegyek oxidáló 

tulajdonságainak meghatározására, e tulajdonságok értékelését az elegyben lévő gázok oxidáló 

potenciáljának a levegőben levő oxigén oxidáló potenciáljával történő összehasonlításán alapuló 

becslési módszerrel kell elvégezni.

7.14. Granulometria (szemcseméret vizsgálat) 7.14. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha az anyag nem szilárd vagy szemcsés formában kerül 

forgalomba hozatalra.



7524/8/06 REV 8 KH 10
VII. MELLÉKLET DG C I HU

8. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

8.1. Bőrirritáció vagy bőrkorrózió 8.1. A 3. és 4. lépést nem kell elvégezni, ha:

E végpont értékelése az alábbi, egymást követő lépéseket 

tartalmazza:

(1) a rendelkezésre álló emberi és állati adatok értékelése,

(2) a savas vagy lúgos tartalék értékelése,

(3) a bőrkorrózió in vitro vizsgálata,

(4) a bőrirritáció in vitro vizsgálata.

– a rendelkezésre álló információk alapján az anyag teljesíti a bőrre maró vagy 

szemirritáló hatásúként való besorolás kritériumait; vagy

– az anyag szobahőmérsékleten levegőben tűzveszélyes; vagy

– az anyag bőrrel való érintkezéskor nagyon mérgező besorolást kapott; vagy

– a bőrön keresztül történő beadási módra vonatkozó akut toxicitási vizsgálat a 

dózis határértékig (2000 mg/testsúly kg) nem jelez bőrirritációt.
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VII. MELLÉKLET DG C I HU

1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

8.2. Szemirritáció 8.2. A 3. lépést nem kell elvégezni, ha:

E végpont értékelése az alábbi, egymást követő lépéseket 

tartalmazza:

(1) a rendelkezésre álló emberi és állati adatok értékelése,

(2) a savas vagy lúgos tartalék értékelése,

(3) a szemirritációra in vitro vizsgálata.

– a rendelkezésre álló információk alapján az anyag teljesíti a bőrre maró vagy 

szemirritáló hatásúként való besorolás kritériumait; vagy

– az anyag szobahőmérsékleten levegőben tűzveszélyes; 

8.3. Bőrszenzibilizáció 8.3. A 2. lépést nem kell elvégezni, ha:

E végpont értékelése az alábbi, egymást követő lépéseket 

tartalmazza:

(1) a rendelkezésre álló emberi, állati és alternatív adatok 

értékelése,

(2) In vivo vizsgálat.

– a rendelkezésre álló információk alapján az anyagot bőrszenzibilizáló vagy maró 

hatásúként kell besorolni; vagy

– az anyag erős sav (pH < 2,0) vagy lúg (pH > 11,5); vagy

– az anyag szobahőmérsékleten levegőben tűzveszélyes.

Az in vivo vizsgálatra az elsődleges módszer az egereken végzett helyi nyirokcsomó vizsgálat 

(LLNA). Ettől eltérő vizsgálat kizárólag rendkívüli körülmények esetén alkalmazható. Az eltérő 

vizsgálat alkalmazását meg kell indokolni.
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VII. MELLÉKLET DG C I HU

1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

8.4. Mutagén hatás 8.4. Pozitív eredmény esetén további, mutagén hatásra történő vizsgálatok elvégzését kell 

fontolóra venni.

8.4.1. In vitro génmutációs vizsgálat baktériumokon

8.5. Akut toxicitás 8.5. A vizsgálato(ka)t általában nem kell elvégezni, ha:

– az anyag bőrre maró hatású besorolást kapott.

8.5.1. Beadás szájon át A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha rendelkezésre áll egy, a belélegzéssel való beadási módra 

történő akut toxicitási vizsgálat (6.5.2. pont).
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9. ÖKOTOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

9.1. Vízi toxicitás

9.1.1. Rövid távú toxikológiai vizsgálat gerinctelen állatokon 

(elsődlegesen Daphnia-n)

A regisztráló a rövid távú helyett hosszú távú toxikológiai 

vizsgálatot vehet fontolóra.

9.1.1. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:

-  olyan enyhítő tényezők vannak jelen, melyek arra utalnak, hogy a vízi toxicitás 

bekövetkezte nem valószínűsíthető, például, ha az anyag vízben erősen oldhatatlan 

vagy nem valószínű, hogy az anyag áthatol a biomembránokon; vagy

– gerinctelen állatokon végzett hosszú távú vízi toxikológiai vizsgálat áll 

rendelkezésre; vagy

– a környezeti veszély szempontjából történő osztályozáshoz és címkézéshez elegendő

információ áll rendelkezésre.

Ha az anyag vízben gyengén oldódó, a Daphnia-n végzendő hosszú távú vízi toxikológiai 

vizsgálatot (IX. melléklet 7.1.5. szakasza) fontolóra kell venni.

9.1.2. Növekedésgátlási vizsgálat vízinövényeken

(elsődlegesen algákon)

9.1.2. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha olyan enyhítő tényezők vannak jelen, melyek arra 

utalnak, hogy a vízi toxicitás bekövetkezte nem valószínűsíthető, például, ha az anyag vízben 

erősen oldhatatlan vagy nem valószínű, hogy az anyag áthatol a biomembránokon.
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VII. MELLÉKLET DG C I HU

1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

9.2. Lebomlás

9.2.1. Biotikus

9.2.1.1. Könnyű biolebonthatóság 9.2.1.1. Ha az anyag szervetlen, a vizsgálatot nem kell elvégezni.

Minden egyéb vonatkozó rendelkezésre álló fiziko-kémiai, toxikológiai és ökotoxikológiai információt meg kell adni.
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VIII. MELLÉKLET

A LEGALÁBB 10 TONNA MENNYISÉGBEN GYÁRTOTT VAGY BEHOZOTT 

ANYAGOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGESEN ELŐÍRT KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

A 12. cikk (1) bekezdésének c) pontjával összhangban e melléklet 1. oszlopa meghatározza a 

legalább 10 tonna mennyiségben gyártott vagy behozott valamennyi anyaggal kapcsolatos 

egységesen előírt információkat. Ennek megfelelően az e melléklet 1. oszlopában előírt információk 

a VII. melléklet 1. oszlopában szereplő információk kiegészítésének minősülnek. Minden egyéb 

vonatkozó rendelkezésre álló fiziko-kémiai, toxikológiai és ökotoxikológiai információt meg kell 

adni. E melléklet 2. oszlopa felsorolja azokat a különleges szabályokat, melyek értelmében az 

egységesen előírt információk elhagyhatók, más információkkal helyettesíthetők, más lépcsőben 

adhatók meg vagy más módon alkalmazhatók. Amennyiben teljesülnek azok a feltételek, melyek 

alapján a melléklet 2. oszlopa eltérő alkalmazásokat tesz lehetővé, a regisztrálónak ezt a tényt és az 

indoklást a regisztrálási dokumentáció megfelelő pontja alatt valamennyi eltérő alkalmazásra 

vonatkozóan egyértelműen jeleznie kell.

E különleges szabályokon túlmenően a regisztráló a melléklet 1. oszlopában meghatározott 

egységesen előírt információkat a XI. mellékletben található általános szabályok szerint 

alkalmazhatja. Ebben az esetben is — a regisztrálási dokumentáció megfelelő pontja alatt és a 2. 

oszlopban vagy a XI. mellékletben foglalt megfelelő különleges szabály(ok)ra hivatkozva —

egyértelműen jeleznie kell az egységes információk minden eltérő alkalmazására irányuló 

döntésének indoklását1.

  

1 Megjegyzés: a magában a 2. oszlopban nem feltüntetett megfelelő vizsgálati módszerekben 
szereplő, a 13. cikk (2) bekezdésében meghatározott, vizsgálati módszerekről szóló 
bizottsági rendeletben szereplő megfelelő vizsgálati módszerekben meghatározott feltételek, 
amelyek mellett nincs szükség különleges vizsgálatra, szintén alkalmazandók.
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Mielőtt az e mellékletben felsorolt tulajdonságok meghatározása céljából újabb vizsgálatokra 

kerülne sor, valamennyi rendelkezésre álló in vitro adatot, in vivo adatot, humán szakirodalmi

adatot, valid (Q)SAR-ból származó adatot, valamint rokon szerkezetű anyagokra vonatkozó adatot 

(kereszthivatkozási megközelítés) először ki kell értékelni. Kerülni kell a maró anyagokkal a maró

hatást okozó koncentrációban/dózisban történő in vivo vizsgálatokat. A vizsgálatok előtt e 

mellékleten túlmenően a vizsgálati stratégiákra vonatkozó további iránymutatást el kell olvasni. 

Ha bizonyos végpontokra vonatkozóan az információkat az e melléklet 2. oszlopában vagy a XI. 

mellékletben említett okoktól eltérő okok miatt nem adnák meg, ezt a tényt és az indoklást is 

egyértelműen jelezni kell.
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8. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

8.1. Bőrirritáció

8.1.1. In vivo bőrirritáció 8.1.1. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:

– az anyag bőrre maró hatású vagy bőrritáló besorolást kapott; vagy

– az anyag erős sav (pH < 2,0) vagy lúg (pH > 11,5); vagy

– az anyag szobahőmérsékleten levegőben tűzveszélyes; vagy

– az anyag bőrrel való érintkezéskor nagyon mérgező besorolást kapott; vagy

– bőrön keresztül történő beadási módra vonatkozó akut toxikológiai vizsgálat a 

dózis határértékig (2000 mg/testsúly kg) nem jelez bőrirritációt.
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1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

8.2. Szemirritáció

8.2.1. In vivo szemirritáció 8.2.1. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:

– az anyag komoly szemkárosodás veszélyét magában hordozó szemre irritáló 

besorolású; vagy

– az anyag bőrre maró hatású besorolást kapott, feltéve, hogy a regisztráló az 

anyagot szemre irritálóként sorolta be; vagy

– az anyag erős sav (pH < 2,0) vagy lúg (pH > 11,5); vagy

– az anyag szobahőmérsékleten levegőben tűzveszélyes.

8.4. Mutagén hatás

8.4.2. In vitro vizsgálatok citogén hatásra emlős sejteken 8.4.2. A vizsgálatot általában nem kell elvégezni

– ha megfelelő in vivo vizsgálati adatok állnak rendelkezésre citogén hatásra, vagy

– az anyagról ismeretes, hogy 1. vagy 2. kategóriájú rákkeltő, vagy 1., 2. vagy 3. 

kategóriájú mutagén hatású.
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1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

8.4.3. In vitro génmutációs vizsgálat emlős sejteken, ha a VII.

melléklet 8.4.1. szakaszának és a VIII. melléklet 8.4.2. 

szakaszának eredménye negatív.

8.4.3. A vizsgálatot általában nem kell elvégezni, ha megbízható in vivo emlőssejt génmutációs 

vizsgálat megfelelő adatai állnak rendelkezésre.

8.4. Amennyiben a VII. vagy VIII. mellékletben szereplő bármelyik genotoxikológiai 

vizsgálat  eredménye pozitív, megfelelő, mutagén hatásra történő in vivo vizsgálat elvégzését kell 

fontolóra venni.

8.5. Akut toxicitás 8.5. A vizsgálat(oka)t általában nem kell elvégezni, ha:

– az anyag bőrre maró hatású besorolást kapott.

A szájon keresztüli beadási módon kívül (8.5.1. pont) a gázoktól eltérő anyagok esetében a 8.5.2–

8.5.3. pontok alatt említett információkat legalább egy másik útra is meg kell adni. A második 

beadási mód kiválasztása az anyag jellegétől és a humán expozíció valószínű útjától függ. Ha 

csak egy beadási mód van, csak erre az útra kell információt megadni.

8.5.2. Belégzéssel történő expozciós út 8.5.2. A belégzéssel való vizsgálat megfelelő, ha az anyag gőznyomását és/vagy aeroszoloknak, 

belélegezhető méretű részecskéknek vagy cseppeknek való expozíció lehetőségét figyelembe 

véve a belégzéssel történő humán expozíció valószínűsíthető.
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1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

8.5.3. Bőrön keresztül történő expozciós út 8.5.3. A bőrön keresztül történő vizsgálat megfelelő, ha:

(1) az anyag belégzése nem valószínűsíthető; és

(2) a gyártás és/vagy felhasználás során a bőrrel való érintkezés valószínűsíthető; valamint

(3) a fiziko-kémiai és toxikológiai tulajdonságok arra utalnak, hogy a bőrön át történő 

felszívódás jelentős mértékű lehet.

8.6. Ismételt dózisú toxicitás

8.6.1. Rövid távú (28 napos) ismételt adagolású toxikológiai 

vizsgálat egy faj hím és nőstény egyedén, a humán expozíció 

valószínű útjának figyelembe vételével a beadás legmegfelelőbb 

módjával. 

8.6.1. A rövid távú (28 napos) toxikológiai vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:

– megbízható szubkrónikus (90 napos) vagy krónikus toxikológiai vizsgálat áll 

rendelkezésre, feltéve, hogy megfelelő fajt, dózist, oldószert és beadási módot

alkalmaztak; vagy

– ha az anyag azonnali lebomláson megy keresztül és a bomlástermékekről elegendő adat 

áll rendelkezésre; vagy

– releváns humán expozíció kizárható a XI. melléklet 3. szakaszával összhangban.
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1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

A megfelelő beadási módot az alábbiak alapján kell kiválasztani:

A bőrön keresztül történő vizsgálat megfelelő, ha: 

1. az anyag belégzése nem valószínűsíthető; és

2. a gyártás és/vagy felhasználás során a bőrrel való érintkezés valószínűsíthető; valamint

3. a fiziko-kémiai és toxikológiai tulajdonságok arra utalnak, hogy a bőrön át történő 

felszívódás jelentős mértékű lehet;

A belégzéssel történő vizsgálat megfelelő, ha az anyag gőznyomását és/vagy aeroszoloknak, 

belélegezhető méretű részecskéknek vagy cseppeknek való expozíció lehetőségét figyelembe 

véve a belégzéssel történő humán expozíció valószínűsíthető. 
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1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

A szubkrónikus (90 napos) toxikológiai vizsgálatot (IX. melléklet 6.6.2. szakasza) kell javasolnia 

a regisztrálónak, ha: a humán expozíció gyakorisága és időtartama azt jelzi, hogy 

a hosszabb távú vizsgálat indokolt; 

valamint az alábbi feltételek egyike teljesül:

– egyéb rendelkezésre álló adatok azt jelzik, hogy az anyagnak lehetnek olyan veszélyes 

tulajdonságai, melyek rövid távú toxikológiai vizsgálattal nem kimutathatók; vagy

– megfelelően megtervezett toxikokinetikai vizsgálatokkal kimutatható, hogy az anyag 

vagy annak anyagcseretermékei bizonyos szövetekben vagy szervekben 

felhalmozódnak, amit egy rövid távú toxikológiai vizsgálat valószínűleg nem mutatna 

ki, de ami hosszabb expozíció esetén káros hatásokat okozhat.
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1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

A 39. vagy 40. cikk értelmében a regisztrálónak további vizsgálatokat kell javasolnia, vagy az 

Ügynökség ezeket előírhatja az alábbi esetekben:

– a nem észlelhető kedvezőtlen hatás szintje (NOAEL) a 28 napos vagy a 90 napos 

vizsgálat során nem meghatározható, kivéve, ha a NOAEL érték meghatározásának 

sikertelenségét a toxikus ártalom hiánya okozza; vagy

– különösen veszélyes toxicitás esetén (pl. komoly/súlyos hatások); vagy

– olyan hatás észlelése esetén, melyre vonatkozóan a rendelkezésre álló vizsgálati adatok 

a toxikológiai és/vagy kockázatjellemzéshez nem megfelelőek, Ilyen esetekben az ezen 

hatások kivizsgálására szolgáló speciális (pl. immuntoxikológiai, neurotoxikológiai) 

toxikológiai vizsgálatok elvégzése is megfelelőbb lehet; vagy

– az eredeti ismételt adagolású vizsgálatban alkalmazott beadási mód a várt humán 

expozíció tekintetében nem volt megfelelő, és az egyik útról a másikra való extrapolálás 

nem lehetséges; vagy

– az expozíció különösen veszélyes (pl. olyan fogyasztási cikkekben való felhasználás, 

ami olyan expozíciós szintekhez vezet, melyek közel vannak azokhoz a dózisszintekhez, 

ahol már várható humán toxicitás); vagy

– a vizsgált anyaggal egyértelműen rokon molekulaszerkezetű anyagoknál kimutatott 

hatások a 28 napos vagy a 90 napos vizsgálat során nem voltak kimutathatók.
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1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

8.7. Vizsgálat reprodukciót károsító tulajdonságra 8.7.1. E vizsgálatot nem kell elvégezni, ha 

– az anyag ismert genotoxikus rákkeltő anyag, és megfelelő kockázatkezelési 

intézkedések foganatosítására kerül sor; vagy

– az anyag ismert csírasejt mutagén, és megfelelő kockázatkezelési intézkedések 

foganatosítására kerül sor; vagy

– releváns humán expozíció kizárható a XI. melléklet 3. szakaszával összhangban; vagy

– rendelkezésre áll szülés előtti fejlődés-toxikológiai vizsgálat (e melléklet 8.7.2. 

szakasza) vagy kétgenerációs vizsgálat reprodukciót károsító tulajdonságra (e melléklet 

8.7.3. szakasza).

Ha az anyag arról ismert, hogy káros hatással van a termékenységre, megfelel azon 

kritériumnak, amely alapján azt reprodukciót károsító 1. vagy 2., R:60 osztályba tartozó

anyagként sorolják be, és a rendelkezésre álló információ megfelelő egy átfogó 

kockázatelemzés megalapozására, abban az esetben nincs szükség további vizsgálatokra. 

A fejlődés-toxikológiai vizsgálat lehetőségét azonban fontolóra kell venni. 

Ha az anyag arról ismert, hogy fejlődési toxicitást okoz, megfelel azon kritériumnak, 

amely alapján azt reprodukciót károsító 1. vagy 2., R:61 osztályba tartozó  anyagként 

sorolják be, és a rendelkezésre álló információ megfelelő egy átfogó kockázatelemzés 

megalapozására, abban az esetben nincs szükség további vizsgálatokra. A 

termékenységre gyakorolt hatás vizsgálatának lehetőségét azonban fontolóra kell venni. 
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1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

8.7.1. Szűrés reprodukciót károsító tulajdonságra/fejlődési 

toxicitásra, egy fajra (OECD 421 vagy 422), ha nincs bizonyíték 

a rendelkezésre álló, rokon szerkezetű anyagokra vonatkozó 

információkból, a (Q)SAR becslésekből vagy az in vitro 

módszerekből arra nézve, hogy az anyag a fejlődés során 

mérgező lehet.

Olyan esetekben, ahol komoly aggodalmat okoz a termékenységre vagy fejlődésre gyakorolt 

káros hatás, a regisztrálást kérő születés előtti fejlődés-toxikológiai vizsgálatot (a IX. melléklet 

8.7.2. szakasza), vagy reprodukciót károsító tulajdonságra végzett kétgenerációs vizsgálatot 

javasolhat  (a IX. melléklet, 8.7.3. szakasza) szűrővizsgálat helyett.

8.8 Toxikokinetika

8.8.1. Az anyag toxikokinetikai viselkedésének értékelése, 

olyan mértékben, amilyen mértékben a rendelkezésre álló 

releváns információkból erre következtetni lehet
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9. ÖKOTOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

9.1.3. Rövid távú toxikológiai vizsgálat halakon: A 

regisztráló a rövid távúak helyett hosszú távú toxikológiai 

vizsgálatokat vehet fontolóra. 

9.1.3. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:

- olyan enyhítő tényezők vannak jelen, melyek arra utalnak, hogy a vízi toxicitás bekövetkezte ---

nem valószínűsíthető, például, ha az anyag vízben erősen oldhatatlan, vagy;

- nem valószínű, hogy az anyag áthatol a biomembránokon; 

- vagy hosszú távú, halakon végzett toxikológiai vizsgálat áll rendelkezésre. 

Amennyiben az I. melléklet szerinti kémiai biztonsági értékelés azt jelzi, hogy a vízi élőlényekre 

gyakorolt hatások további vizsgálatára van szükség, a IX. mellékletben meghatározott hosszú 

távú vízi toxikológiai vizsgálatot fontolóra kell venni. A megfelelő vizsgálat(ok) kiválasztása a 

kémiai biztonsági értékelés eredményétől függ.

Ha az anyag vízben gyengén oldódó, a halakon végzett hosszú távú vízi toxikológiai vizsgálatot

(a IX. melléklet 9.1.6. szakasza) fontolóra kell venni.
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1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

9.1.4. Eleveniszap-respiráció gátlás vizsgálat 9.1.4. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:

- nincs szennyvízkezelő telepre történő kibocsátás; vagy

- olyan enyhítő tényezők vannak jelen, melyek arra utalnak, hogy a mikrobiológiai toxicitás 

bekövetkezte nem valószínűsíthető, például, ha az anyag vízben erősen oldhatatlan; vagy

- az anyag biológiailag könnyen lebomlónak bizonyul és az alkalmazott vizsgálati koncentrációk 

azon koncentrációtartományon belül vannak, amely a szennyvízkezelő telep rendszerébe befolyó 

anyagban elvárható.

A vizsgálatot helyettesíteni lehet nitrifikáció-gátlás vizsgálattal, amennyiben a rendelkezésre álló 

adatok azt mutatják, hogy az anyag gátolhatja a mikroorganizmusok — főként a nitrifikáló 

baktériumok — növekedését vagy életfunkcióit.

9.2. Lebomlás 9.2. Amennyiben az I. melléklet szerinti kémiai biztonsági értékelés azt jelzi, hogy az anyag 

lebonthatóságát tovább kell vizsgálni, a további lebonthatósági vizsgálatot fontolóra kell venni. A 

megfelelő vizsgálat(ok) kiválasztása a kémiai biztonsági értékelés eredményétől függ.
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1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

9.2.2. Abiotikus

9.2.2.1. pH-függő hidrolízis 9.2.2.1. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:

az anyag biológiailag könnyen lebontható; vagy

az anyag vízben erősen oldhatatlan.

9.3. Az anyag sorsa és viselkedése a környezetben

9.3.1. Adszorpció-/deszorpció- szűrés 9.3.1. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:

- az anyag fiziko-kémiai tulajdonságai alapján az adszorpciós potenciál várhatólag alacsony (pl. 

az anyag oktanol-víz megoszlási együtthatója alacsony); vagy

- az anyag és a lényeges bomlásárucikkei gyorsan elbomlanak.
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IX. MELLÉKLET

A LEGALÁBB 100 TONNA MENNYISÉGBEN GYÁRTOTT VAGY BEHOZOTT 

ANYAGOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGESEN ELŐÍRT KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

E melléklet szintjén a regisztrálónak javaslatot és időbeli ütemezési tervet kell benyújtania a 

melléklet tájékoztatási követelményeinek a 12. cikk (1) bekezdésének d) pontja szerint történő 

betartása érdekében. 

E melléklet 1. oszlopa — a 12. cikk (1) bekezdésének d) pontjával összhangban — meghatározza a 

legalább 100 tonna mennyiségben gyártott vagy behozott valamennyi anyagra vonatkozó 

egységesen előírt információkat. Ennek megfelelően az e melléklet 1. oszlopában előírt információk 

az VII. és VIII. melléklet 1. oszlopában szereplők kiegészítésének minősülnek. Minden egyéb 

rendelkezésre álló releváns fiziko-kémiai, toxikológiai és ökotoxikológiai információt meg kell 

adni. E melléklet 2. oszlopa felsorolja azokat a különleges szabályokat, melyek értelmében az 

egységesen előírt információk elhagyhatók, más információkkal helyettesíthetők, más lépcsőben 

adhatók meg vagy más módon alkalmazhatók.  Amennyiben teljesülnek azok a feltételek, melyek 

alapján a melléklet 2. oszlopa eltérő alkalmazások javaslatát teszi lehetővé, a regisztrálónak ezt a 

tényt és az indoklást valamennyi eltérő alkalmazás javaslatára vonatkozóan a regisztrálási

dokumentáció megfelelő pontja alatt egyértelműen jeleznie kell.

E különleges szabályokon túlmenően a regisztráló javaslatot tehet a melléklet 1. oszlopában 

meghatározott egységesen előírt információknak a XI. mellékletben található általános szabályok 

szerinti alkalmazására. Ebben az esetben is — a regisztrálási dokumentáció megfelelő pontja alatt 

és a 2. oszlopban vagy a XI. mellékletben foglalt megfelelő különleges szabály(ok)ra hivatkozva —

egyértelműen indokolnia kell az egységes információ minden eltérő alkalmazási javaslatára 

irányuló döntését1.

  

1 Megjegyzés: a magában a 2. oszlopban nem feltüntetett megfelelő vizsgálati módszerekben 
szereplő, a 13. cikk (2) bekezdésében meghatározott, vizsgálati módszerekről szóló 
bizottsági rendeletben szereplő megfelelő vizsgálati módszerekben meghatározott feltételek, 
amelyek mellett nincs szükség különleges vizsgálatra, szintén alkalmazandók.



7524/8/06 REV 8 KH 2
IX. MELLÉKLET DG C I HU

Mielőtt az e mellékletben felsorolt tulajdonságok meghatározására újabb vizsgálatokra kerülne sor, 

minden rendelkezésre álló in vitro adatot, in vivo adatot, humán szakirodalmi adatot, valid (Q)SAR-

ból származó adatot, valamint rokon szerkezetű anyagokra vonatkozó adatot (kereszthivatkozási 

megközelítés) először ki kell értékelni. Kerülni kell a maró anyagokkal a maró hatást okozó 

koncentrációban/dózisban történő in vivo vizsgálatokat.  A vizsgálatok előtt e mellékleten 

túlmenően a vizsgálati stratégiákra vonatkozó további iránymutatást el kell olvasni. 

Ha az a javaslat, hogy bizonyos végpontokra vonatkozóan az információkat az e melléklet 2. 

oszlopában vagy a XI. mellékletben említett okoktól eltérő okok miatt ne adják meg, ezt a tényt és 

az indoklást is egyértelműen jelezni kell. 



7524/8/06 REV 8 KH 3
IX. MELLÉKLET DG C I HU

7. AZ ANYAG FIZIKO-KÉMIAI TULAJDONSÁGAIRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

7.15. Szerves oldószerekben való stabilitás és a lényeges 

bomlásárucikkek azonosítása 

Csak akkor kötelező, ha az anyag stabilitása kritikusnak 

tekinthető.

7.15. Ha az anyag szervetlen, a vizsgálatot nem kell elvégezni.

7.16. disszociációs állandó 7.16. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:

– az anyag hidrolitikusan instabil (felezési ideje 12 óránál kevesebb), vagy 

vízben könnyen oxidálódik; vagy

– a tudományos vizsgálat elvégzése nem lehetséges, például azért, mert az 

analitikai módszer nem eléggé érzékeny.

7.17. Viszkozitás
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8. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

8.4. Ha a VII. vagy VIII. mellékletben szereplő bármelyik in vitro genotoxikológiai

vizsgálat eredménye pozitív és még nem áll rendelkezésre in vivo vizsgálatból származó 

eredmény, a regisztrálónak megfelelő in vivo szomatikus sejt genotoxikológiai vizsgálatra 

kell javaslatot tennie.

Ha rendelkezésre áll in vivo szomatikus sejtvizsgálatból származó pozitív eredmény, a 

csírasejt mutagenitás eshetőségét az összes rendelkezésre álló adat — ideértve a 

toxikokinetikai adatokat is — alapján kell mérlegelni. Amennyiben a csírasejt 

mutagenitásra vonatkozóan nem lehetséges egyértelmű következtetéseket levonni, 

kiegészítő vizsgálatokat kell fontolóra venni. 

8.6. Ismételt adagolású toxicitás

8.6.1. Rövid távú (28 napos) ismételt adagolású toxikológiai 

vizsgálat egy faj hím és nőstény egyedén, a humán expozíció 

valószínű útjának figyelembe vételével a beadás legmegfelelőbb 

módjával, kivéve, ha a VIII. mellékletben előírtak részeként az 

információ már rendelkezésre áll, vagy ha az e melléklet 6.6.2. 

szakasza szerinti vizsgálatokra javaslatot tesznek. Ebben az 

esetben a XI. melléklet 3. szakasza nem alkalmazandó.
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1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

8.6.2. Szubkrónikus (90 napos) toxikológiai vizsgálat egy 

rágcsáló faj hím és nőstény egyedén, a humán expozíció 

valószínű útjának figyelembe vételével a beadás legmegfelelőbb 

módjával.

8.6.2. A szubkrónikus (90 napos) toxikológiai vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:

– megbízható rövid távú (28 napos) toxikológiai vizsgálat áll rendelkezésre, 

amely súlyos mérgező hatásokat mutat azon kritériumok szerint, melyek 

alapján az anyag az R48-ba sorolandó, és amelynek vonatkozásában a 

megfelelő bizonytalansági tényező alkalmazásával a megfigyelt 28 napos 

NOAEL lehetővé teszi ugyanolyan jellegű expozícióra a 90 napos NOAEL 

felé történő extrapolálást; vagy

– megbízható krónikus toxikológiai vizsgálat áll rendelkezésre, feltéve, hogy 

megfelelő fajt és expozícós utat alkalmaztak; vagy

– az anyag azonnali lebomláson megy keresztül és a bomlásárucikkekről 

elegendő adat áll rendelkezésre (a szisztémás és a bevitel helyén kialakuló 

hatásokról egyaránt); vagy

– az anyag nem reaktív, oldhatatlan és nem belélegezhető, valamint a 28 

napos „határérték vizsgálat”-ból nincs bizonyíték sem a felszívódásra, sem 

a toxicitásra, különösen, ha ez az eset korlátozott humán expozícióval 

párosul.
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1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

A megfelelő beadási módot az alábbiak alapján kell kiválasztani:

A bőrön keresztül történő vizsgálat megfelelő, ha: 

(1) a gyártás és/vagy felhasználás során a bőrrel való érintkezés valószínűsíthető; és

(2) a fiziko-kémiai tulajdonságok arra utalnak, hogy a bőrön át történő felszívódás 

jelentős mértékű lehet; és

(3) az alábbi feltételek egyike teljesül:

– az akut dermális toxikológiai vizsgálatok során az orális toxikológiai vizsgálatnál 

alacsonyabb dózisnál toxicitás figyelhető meg; vagy

– a bőr- és/vagy szemirritációs vizsgálatok során szisztémás hatások vagy a 

felszívódás más bizonyítéka figyelhető meg; vagy

– in vitro vizsgálatok jelentős bőrön keresztüli felszívódást jeleznek; vagy

– rokon szerkezetű anyagoknál jelentős dermális rtoxicitás vagy bőrbehatoló képesség

ismeretes.
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A belégzéssel való beadási módra történő vizsgálat megfelelő, ha:

ha az anyag gőznyomását és/vagy aeroszoloknak, belélegezhető méretű részecskéknek 

vagy cseppeknek való expozíció lehetőségét figyelembe véve a belégzéssel történő humán 

expozíció valószínűsíthető.
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1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

A 39. vagy 40. cikk értelmében a regisztrálónak további vizsgálatokat kell javasolnia, 

vagy az Ügynökség előírhatja ezeket az alábbi esetekben: 

– a nem észlelhető kedvezőtlen hatás szintje (NOAEL) a 90 napos vizsgálat során 

nem meghatározható, kivéve, ha a NOAEL érték meghatározásának sikertelenségét a 

toxikus ártalom hiánya okozza; vagy

– különösen veszélyes toxicitás esetén (pl. komoly/súlyos hatások); vagy

– olyan hatás észlelése esetén, melyre vonatkozóan a rendelkezésre álló vizsgálati 

adatok a toxikológiai és/vagy kockázatjellemzéshez nem megfelelőek; Ilyen esetekben az 

ilyen hatások kivizsgálására szolgáló speciális (pl. immuntoxikológiai, neurotoxikológiai) 

toxikológiai vizsgálatok elvégzése is megfelelőbb lehet; vagy

– az expozíció különösen veszélyes (pl. olyan fogyasztási cikkekben való 

felhasználás, ami olyan expozíciós szintekhez vezet, melyek közel vannak azokhoz a 

dózisszintekhez, ahol már várható humán toxicitás).
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1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

8.7. Vizsgálat reprodukciót károsító tulajdonságra 8.7. A vizsgálatokat nem kell elvégezni, ha:

– az anyag ismert genotoxikus rákkeltő anyag, és megfelelő 

kockázatkezelési intézkedések foganatosítására kerül sor;  vagy

– az anyag ismert csírasejt mutagén, és megfelelő kockázatkezelési 

intézkedések foganatosítására kerül sor; vagy

– az anyag toxikológiai aktivitása alacsony (egyik rendelkezésre álló vizsgálat sem 

szolgáltat bizonyítékot a mérgező hatásra), toxikokinetikai adatokkal 

bizonyítható, hogy az expozíció releváns útjain keresztül nem fordul elő 

szisztémás felszívódás (pl. érzékeny módszer alkalmazásával a plazmában/vérben 

észlelt koncentráció a kimutathatósági határérték alatt marad, valamint az anyag 

és anyagcseretermékei a vizeletből, az epéből vagy a kilélegzett levegőből 

hiányoznak), végül nincs humán expozíció, vagy az nem jelentős.
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Ha az anyag arról ismert, hogy káros hatással van a árucikkenységre, megfelel azon

kritériumnak, amely alapján azt reprodukciót károsító 1. vagy 2., R:60 osztályba tartozó

anyagként sorolják be, és a rendelkezésre álló információ megfelelő egy átfogó

kockázatelemzés megalapozására, abban az esetben nincs szükség további vizsgálatokra. A

fejlődés-toxikológiai vizsgálat lehetőségét azonban fontolóra kell venni.

Ha az anyag arról ismert, hogy fejlődési toxicitást okoz, megfelel azon kritériumnak, amely 

alapján azt reprodukciót károsító 1. vagy 2., R:61 osztályba tartozó anyagként sorolják be, 

és a rendelkezésre álló információ megfelelő egy átfogó kockázatelemzés megalapozására, 

abban az esetben nincs szükség további vizsgálatokra. A termékenységre gyakorolt hatás 

vizsgálatának lehetőségét azonban fontolóra kell venni.

8.7.2. Születés előtti fejlődés-toxikológiai vizsgálat egy fajon, 

a humán expozíció valószínű útjának figyelembe vételével a 

beadás legmegfelelőbb módjával (a 13. cikk (2) bekezdésében 

vagy az OECD 414-ban meghatározott, vizsgálati módszerekről 

szóló bizottsági rendelet B.31. pontja).

8.7.2 A vizsgálatot először egy fajon kell elvégezni. Az első vizsgálat eredménye, valamint 

az összes egyéb rendelkezésre álló releváns adat alapján kell dönteni arról, hogy az adott 

mennyiségi szinten szükséges-e a vizsgálat elvégzése, vagy egy második fajon szükséges-e 

második vizsgálatot végezni.

8.7.3. Kétgenerációs vizsgálat reprodukciót károsító

tulajdonságra egy faj hím és nőstény egyedén, a humán 

expozíció valószínű útjának figyelembe vételével a beadás 

legmegfelelőbb módjával , amennyiben a 28 napos vagy a 90 

napos vizsgálat a szaporodási szerveken vagy szöveteken káros 

hatásokat jelez.

8.7.3 A vizsgálatot először egy fajon kell elvégezni. Az első vizsgálat eredménye, valamint 

az összes egyéb rendelkezésre álló releváns adat alapján kell dönteni arról, hogy az adott 

mennyiségi szinten szükséges-e a vizsgálat elvégzése, vagy egy második fajon szükséges-e 

második vizsgálatot végezni. 
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9. ÖKOTOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

9.1. Vízi toxicitás 9.1. Amennyiben az I. melléklet szerinti kémiai biztonsági értékelés azt jelzi, hogy a vízi 

élőlényekre gyakorolt hatások további vizsgálatára van szükség, a regisztrálónak hosszú 

távú vízi toxikológiai vizsgálatra kell javaslatot tennie.  A megfelelő vizsgálat(ok) 

kiválasztása a kémiai biztonsági értékelés eredményétől függ. 

9.1.5. Hosszú távú toxikológiai vizsgálat gerinctelen állatokon 

(elsődlegesen Daphnia-n), (kivéve, ha a VII. mellékletben előírtak

részekéntaz információ már rendelkezésre áll)

9.1.6. Hosszú távú toxikológiai vizsgálat halakon (kivéve, ha az 

VIII. mellékletben előírtak részeként az információ már 

rendelkezésre áll) 

Az információt a 9.1.6.1., 9.1.6.2. vagy 9.1.6.3. szakaszra kell

megadni.

9.1.6.1 Toxikológiai vizsgálat halak egyedfejlődésének kezdeti 

szakaszán (FELS)

9.1.6.2 rövid távú toxikológiai vizsgálat halembriókkal és 

hallárvákkal
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1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

9.1.6.3. Fiatal halakon végzett növekedési vizsgálat

1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

9.2. Lebomlás 9.2. Amennyiben az I. melléklet szerinti kémiai biztonsági értékelés azt jelzi, hogy az 

anyag lebonthatóságát és bomlástermékeit tovább kell vizsgálni, a regisztrálónak további 

biotikus lebonthatósági vizsgálatra kell javaslatot tennie. A megfelelő vizsgálat(ok) 

kiválasztása a kémiai biztonsági értékelés eredményétől függ, és megfelelő közegben 

(például vízben, üledékben vagy talajban) végzendő szimulációs vizsgálatot is tartalmazhat.

9.2.1. Biotikus

9.2.1.2. Szimulációs vizsgálat végleges lebomlásra felszíni vízben 9.2.1.2. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:

- az anyag vízben erősen oldhatatlan; vagy

- az anyag biológiailag könnyen lebontható.
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1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

9.2.1.3. Talajszimulációs vizsgálat (magas talajadszorpciós 

potenciálértékű anyagok esetében)

9.2.1.3. A vizsgálatot nem kell elvégezni:

- ha az anyag biológiailag könnyen lebontható; vagy

- ha a talaj közvetlen és közvetett expozíciója nem valószínűsíthető.

9.2.1.4. Üledékszimulációs vizsgálat (magas üledékadszorpciós 

potenciálértékű anyagok esetében)

9.2.1.4. A vizsgálatot nem kell elvégezni:

- ha az anyag biológiailag könnyen lebontható; vagy

- ha az üledék közvetlen és közvetett expozíciója nem valószínűsíthető. 

9.2.3. Bomlásárucikkek azonosítása 9.2.3. Kivéve, ha az anyag biológiailag könnyen lebontható.
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1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

9.3. Az anyag sorsa és viselkedése a környezetben 

9.3.2. Mérgező anyagok felhalmozódása vízi élőlényekben, 

elsődlegesen halakban

9.3.2. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:

– az anyag bioakkumulációs potenciálja alacsony (azaz log Kow < 3), 

és/vagy alacsony potenciállal rendelkezik a biomembránokon történő 

áthatoláshoz; vagy

– a vízi környezet közvetlen és közvetett expozíciója nem valószínűsíthető.

9.3.3. Adszorpcióra/deszorpcióra vonatkozó további információk 

a VIII. mellékletben előírt vizsgálat eredményétől függően

9.3.3. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:

– az anyag fiziko-kémiai tulajdonságai alapján az anyag adszorpciós 

potenciálja várhatólag alacsony (pl. az anyag oktanol-víz megoszlási 

együtthatója alacsony); vagy

– az anyag és bomlásárucikkei gyorsan elbomlanak.
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1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

9.4. Szárazföldi élőlényekre gyakorolt hatások 9.4. Ezeket a vizsgálatokat nem kell elvégezni, ha a talaj közvetlen és közvetett 

expozíciója nem valószínűsíthető. 

Talajban élő szervezetekre vonatkozó toxikológiai adatok hiányában a talajban élő 

szervezetek expozíciójának becslésére az egyensúly megoszláson alapuló módszer 

alkalmazható. A megfelelő vizsgálat(ok) kiválasztása a kémiai biztonsági értékelés 

eredményétől függ. 

Különösen magas talajadszorpciós potenciálértékű anyagok vagy nagyon tartósan 

megmaradó anyagok esetében a regisztrálónak a rövid távú helyett hosszú távú 

toxikológiai vizsgálatot kell fontolóra vennie.

9.4.1. Rövid távú toxikológiai vizsgálatok gerinctelen állatokon

9.4.2. A talajban élő mikroorganizmusokra gyakorolt hatások

9.4.3. Rövid távú toxicitás növényekre
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10. VIZSGÁLATI ÉS ANALITIKAI MÓDSZEREK

Kérésre meg kell adni az analitikai módszerek leírását azon releváns közegekre vonatkozóan, melyekre a kérdéses analitikai módszerek 

alkalmazásával a vizsgálatokat elvégezték. Ha az analitikai módszerek nem állnak rendelkezésre, ezt indokolni kell.
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X. MELLÉKLET

AZ 1000 TONNA VAGY AZT MEGHALADÓ MENNYISÉGBEN GYÁRTOTT VAGY 

BEHOZOTT ANYAGOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGESEN ELŐÍRT KIEGÉSZÍTŐ 

INFORMÁCIÓK

E melléklet szintjén a regisztrálónak javaslatot és időbeli ütemezési tervet kell benyújtania a 

melléklet tájékoztatási követelményeinek a 12. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerint történő 

betartása érdekében. 

A 12. cikk (1) bekezdésének d) pontjával összhangban e melléklet 1. oszlopa meghatározza az 1000 

tonna vagy azt meghaladó mennyiségben gyártott vagy behozott valamennyi anyaggal kapcsolatos 

egységesen előírt információkat. Ennek megfelelően az e melléklet 1. oszlopában előírt információk 

a VII., VIII. és IX. melléklet 1. oszlopában szereplők kiegészítésének minősülnek . Minden egyéb 

rendelkezésre álló releváns fiziko-kémiai, toxikológiai és ökotoxikológiai információt meg kell 

adni. E melléklet 2. oszlopa felsorolja azokat a különleges szabályokat, melyek értelmében a 

regisztráló javasolhatja az egységesen előírt információk elhagyását, más információkkal való 

helyettesítését, más lépcsőben való megadását vagy más módon való alkalmazását. Amennyiben 

teljesülnek azok a feltételek, melyek alapján a melléklet 2. oszlopa eltérő alkalmazások javaslatát 

teszi lehetővé, a regisztrálónak ezt a tényt és az indoklást valamennyi eltérő alkalmazás javaslatára 

vonatkozóan a regisztrálási dokumentáció megfelelő pontja alatt egyértelműen jeleznie kell.

E különleges szabályokon túlmenően a regisztráló javaslatot tehet a melléklet 1. oszlopában 

meghatározott egységesen előírt információknak a XI. mellékletben található általános szabályok 

szerinti alkalmazására. Ebben az esetben is — a regisztrálási dokumentáció megfelelő pontja alatt 

és a 2. oszlopban vagy a XI. mellékletben foglalt megfelelő különleges szabály(ok)ra hivatkozva —

egyértelműen indokolnia kell az egységes információ minden eltérő alkalmazási javaslatára 

irányuló döntését1.

  

1 Megjegyzés: a magában a 2. oszlopban nem feltüntetett, a 13. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott, vizsgálati módszerekről szóló bizottsági rendeletben szereplő megfelelő 
vizsgálati módszerekben meghatározott feltételek, amelyek mellett nincs szükség különleges 
vizsgálatra, szintén alkalmazandók.
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Mielőtt az e mellékletben felsorolt tulajdonságok meghatározása céljából újabb vizsgálatokra 

kerülne sor, valamennyi rendelkezésre álló in vitro adatot, in vivo adatot, humán szakirodalmi

adatot, valid (Q)SAR-ból származó adatot, valamint rokon szerkezetű anyagokra vonatkozó adatot 

(kereszthivatkozási megközelítés) először ki kell értékelni. Kerülni kell a maró hatású anyagokkal 

és korróziót okozó koncentrációban/dózisban történő in vivo vizsgálatokat. A vizsgálatok előtt e 

mellékleten túlmenően a vizsgálati stratégiákra vonatkozó további iránymutatást el kell olvasni.

Ha az a javaslat, hogy bizonyos végpontokra vonatkozóan az információkat az e melléklet 2. 

oszlopában vagy a XI. mellékletben említett okoktól eltérő okok miatt ne adják meg, ezt a tényt és 

az indoklást is egyértelműen jelezni kell.
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8. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

8.4. Ha a VII. vagy VIII. mellékletben szereplő bármelyik in vitro genotoxikológiai vizsgálat 

eredménye pozitív, a rendelkezésre álló valamennyi adat minőségétől és relevanciájától függően 

második in vivo szomatikus sejtvizsgálatra lehet szükség.

Ha a rendelkezésre álló in vivo szomatikus sejtvizsgálatból származó pozitív eredmény pozitív, a 

csírasejt mutagenitás eshetőségét az összes rendelkezésre álló adat — ideértve a toxikokinetikai 

adatokat is — alapján kell mérlegelni. Amennyiben a csírasejt mutagenitásra vonatkozóan nem 

lehetséges egyértelmű következtetéseket levonni, kiegészítő vizsgálatokat kell fontolóra venni.
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1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

8.6.3. A 39. vagy 40. cikk értelmében a regisztráló javaslatot tehet hosszú távú (≥ 12 hónapos) 

ismételt adagolású toxikológiai vizsgálatra, vagy az Ügynökség ezt előírhatja, ha a humán 

expozíció gyakorisága és időtartama azt jelzi, hogy a hosszú távú vizsgálat indokolt, és az alábbi 

feltételek egyike teljesül:

- a 28 vagy 90 napos vizsgálatban különösen komoly vagy súlyos mérgező hatások voltak 

megfigyelhetők, melyekre vonatkozóan a rendelkezésre álló vizsgálati adatok a toxikológiai 

értékeléshez vagy kockázatjellemzéshez nem megfelelőek; vagy

- a vizsgált anyaggal egyértelműen rokon molekulaszerkezetű anyagoknál kimutatott hatások a 28 

napos vagy a 90 napos vizsgálat során nem voltak kimutathatók; vagy

- az anyagnak lehet olyan veszélyes tulajdonsága, amely 90 napos vizsgálattal nem mutatható ki.
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1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

8.6.4. A 39. vagy 40. cikk értelmében a regisztrálónak további vizsgálatokat kell javasolnia, 

vagy az Ügynökség ezeket előírhatja az alábbi esetekben:

- különösen veszélyes toxicitás esetén (pl. komoly/súlyos hatások); vagy

- olyan hatás észlelése esetén, melyre vonatkozóan a rendelkezésre álló vizsgálati adatok a 

toxikológiai értékeléshez és/vagy kockázatjellemzéshez nem megfelelőek. Ilyen esetekben az 

ilyen hatások kivizsgálására szolgáló speciális (pl. immuntoxikológiai, neurotoxikológiai) 

toxikológiai vizsgálatok elvégzése is megfelelőbb lehet; vagy

- az expozíció különösen veszélyes (pl. olyan fogyasztási cikkekben való felhasználás, ami olyan 

expozíciós szintekhez vezet, melyek közel vannak azokhoz a dózisszintekhez, ahol toxicitás 

figyelhető meg).
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1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

8.7. Vizsgálat reprodukciót károsító tulajdonságra 8.7. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:

- az anyag ismert genotoxikus rákkeltő anyag, és megfelelő kockázatkezelési intézkedések 

foganatosítására kerül sor; vagy

- az anyag ismert csírasejt mutagén, és megfelelő kockázatkezelési intézkedések foganatosítására 

kerül sor; vagy

- az anyag toxikológiai aktivitása alacsony (egyik rendelkezésre álló vizsgálat sem szolgáltat 

bizonyítékot a toxicitásra), toxikokinetikai adatokkal bizonyítható, hogy az expozíció releváns
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1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

útjain keresztül nem fordul elő szisztémás felszívódás (pl. érzékeny módszer alkalmazásával a 

plazmában/vérben észlelt koncentráció a kimutathatósági határérték alatt marad, valamint az 

anyag és anyagcseretermékei a vizeletből, az epéből vagy a kilélegzett levegőből hiányoznak), 

végül nincs humán expozíció, vagy az nem jelentős.

Ha az anyag arról ismert, hogy káros hatással van a termékenységre, megfelel azon kritériumnak, 

amely alapján azt reprodukciót károsító 1. vagy 2., R:60 osztályba tartozó anyagként sorolják be, 

és a rendelkezésre álló információ megfelelő egy átfogó kockázatelemzés megalapozására, abban 

az esetben nincs szükség további vizsgálatokra. A fejlődés-toxikológiai vizsgálat lehetőségét 

azonban fontolóra kell venni. 
Ha az anyag arról ismert, hogy fejlődési toxicitást okoz, megfelel azon kritériumnak, amely alapján azt 

reprodukciót károsító 1. vagy 2., R:61 osztályba tartozó anyagként sorolják be, és a rendelkezésre 

álló információ megfelelő egy átfogó kockázatelemzés megalapozására, abban az esetben nincs 

szükség további vizsgálatokra. A termékenységre gyakorolt hatás vizsgálatának lehetőségét azonban 

fontolóra kell venni.
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1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

8.7.2. Fejlődés-toxikológiai vizsgálat egy fajon, az humán 

expozíció valószínű útjának figyelembe vételével a beadás 

legmegfelelőbb módjával (OECD 414).

8.7.3. Kétgenerációs vizsgálat reprodukciót károsító

tulajdonságra egy faj hím és nőstény egyedén, a humán 

expozíció valószínű útjának figyelembe vételével a beadás 

legmegfelelőbb módjával , kivéve, ha a IX. melléklet 

előírásainak részeként az információ már rendelekzésre áll
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1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

8.9.1. Rákkeltőhatás-vizsgálat 8.9.1. A 39. vagy 40. cikk értelmében a regisztráló javaslatot tehet rákkeltőhatás-vizsgálatra

vagy az Ügynökség ezt előírhatja, ha:

- az anyag széles körben szórt állapotban használatos, vagy bizonyított a gyakori vagy tartós 

humán expozíció; és

- az anyag a 3. mutagén kategóriába sorolt, vagy az ismételt adagolású vizsgálat(ok) azt 

bizonyítják, hogy az anyag hiperpláziát és/vagy rákmegelőző állapotban bekövetkező 

károsodásokat okozhat.

Ha az anyag az 1. vagy 2. mutagén kategóriába sorolt, az alapfeltételezés az, hogy a genotoxikus 

rákkeltő mechanizmus jelenléte valószínűsíthető. Ezekben az esetekben rákkeltőhatás-vizsgálat 

végzése általában nem követelmény.
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9. ÖKOTOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

9.2. Lebomlás 9.2. Amennyiben az I. melléklet szerinti kémiai biztonsági értékelés azt jelzi, hogy az anyag 

és bomlástermékei lebonthatóságát tovább kell vizsgálni, további biotikus lebonthatósági 

vizsgálatot kell javasolni. A megfelelő vizsgálat(ok) kiválasztása a kémiai biztonsági értékelés 

eredményétől függ, és megfelelő közegben (például vízben, üledékben vagy talajban) végzett 

szimulációs vizsgálatot is tartalmazhat.

9.2.1. Biotikus

9.3. Az anyag sorsa és viselkedése a környezetben 

9.3.4. További információk az anyag és/vagy bomlásárucikkei 

környezeti sorsára és viselkedésére vonatkozóan

9.3.4 Amennyiben az I. melléklet szerinti kémiai biztonsági értékelés azt jelzi, hogy az anyag 

környezeti sorsát és viselkedését tovább kell vizsgálni, a 39. vagy 40. cikk értelmében a 

regisztrálónak további vizsgálatokat kell javasolnia, vagy az Ügynökség ezeket előírhatja. A 

megfelelő vizsgálat(ok) kiválasztása a kémiai biztonsági értékelés eredményétől függ.
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1. OSZLOP

EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

2. OSZLOP

AZ 1. OSZLOPTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI

9.4. Szárazföldi élőlényekre gyakorolt hatások 9.4. Amennyiben az I. melléklet szerinti kémiai biztonsági értékelés azt jelzi, hogy az 

anyagnak és/vagy bomlástermékeinek a szárazföldi élőlényekre gyakorolt hatásainak további 

vizsgálatára van szükség, a regisztrálónak hosszú távú toxikológiai vizsgálatra kell javaslatot 

tennie. A megfelelő vizsgálat(ok) kiválasztása a kémiai biztonsági értékelés eredményétől függ.

Ezeket a vizsgálatokat nem kell elvégezni, ha a talaj közvetlen és közvetett expozíciója nem 

valószínűsíthető.

9.4.4. Hosszú távú toxikológiai vizsgálat gerinctelen 

állatokon, kivéve, ha a IX. mellékletben előírtak részeként az 

információ már rendelkezésre áll.

9.4.6. Hosszú távú toxikológiai vizsgálat növényeken, kivéve, 

ha a IX. mellékletben előírtak részeként az információ már 

rendelkezésre áll.

9.5.1. Hosszú távú toxicitás üledéklakó szervezetekre 9.5.1. Amennyiben az I. melléklet szerinti kémiai biztonsági értékelés azt jelzi, hogy az 

anyagnak és/vagy lényeges bomlástermékeinek az üledékekben élő szervezetekre gyakorolt 

hatásainak további vizsgálatára van szükség, a regisztrálónak hosszú távú toxikológiai 

vizsgálatra kell javaslatot tennie. A megfelelő vizsgálat(ok) kiválasztása a kémiai biztonsági 

értékelés eredményétől függ.

9.6.1. Hosszú távú toxicitás vagy reprodukciót károsító hatás 

madarakra 

9.6.1. Bármilyen vizsgálat szükségességét körültekintően kell mérlegelni, az e mennyiségi 

szinten az emlősökről általában rendelkezésre álló kiterjedt adatok figyelembevételével.
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10. VIZSGÁLATI ÉS ANALITIKAI MÓDSZEREK

Kérésre meg kell adni az analitikai módszerek leírását azon releváns közegekre vonatkozóan, melyekre a kérdéses analitikai módszerek alkalmazásával 

a vizsgálatokat elvégezték. Ha az analitikai módszerek nem állnak rendelkezésre, ezt igazolni kell.
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XI. MELLÉKLET

A VII–X. MELLÉKLETBEN MEGHATÁROZOTT EGYSÉGES VIZSGÁLATI RENDSZERTŐL 

ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

A VII–X. mellékletek meghatározzák az alábbi mennyiségekben gyártott vagy behozott valamennyi 

anyagra vonatkozó tájékoztatási követelményeket:

– 1 tonna vagy azt meghaladó mennyiség a 12. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében,

– 10 tonna vagy azt meghaladó mennyiség a 12. cikk (1) bekezdésének c) pontja értelmében,

– 100 tonna vagy azt meghaladó mennyiség a 12. cikk (1) bekezdésének d) pontja 

értelmében, és

– 1000 tonna vagy azt meghaladó mennyiség a 12. cikk (1) bekezdésének e) pontja 

értelmében.

A VII–X. mellékletek 2. oszlopában meghatározott különleges szabályokon túl a regisztráló az e 

melléklet 1. szakaszában meghatározott általános szabályokkal összhangban az egységes vizsgálati 

rendszert eltérően alkalmazhatja. Az értékelés során az értékelő tagállamok illetékes hatóságai 

értékelhetik az egységes vizsgálati rendszer ezen eltérő alkalmazásait.

1. A VIZSGÁLATOK ELVÉGZÉSE TUDOMÁNYOS SZEMPONTBÓL NEM 

INDOKOLT 

1.1. A már meglévő adatok felhasználása

1.1.1. A fiziko-kémiai tulajdonságokra vonatkozó adatok nem a helyes laboratóriumi gyakorlat

(GLP) vagy a 12. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálati módszerek szerint végzett 

kísérletekből származnak
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Az adatokat a 13. cikk (2) bekezdésében említett megfelelő vizsgálati módszerekből

származó adatokkal akkor kell egyenértékűnek tekinteni, ha teljesülnek az alábbi 

feltételek:

(1) az osztályba sorolás, címkézés és/vagy kockázatértékelés szempontjából 

megfelelőek,

(2) a vizsgálat megfelelőségének értékeléséhez elegendő dokumentáció áll 

rendelkezésre, és

(3) a vizsgált végpontra az adatok hitelesek és a vizsgálatot elfogadható 

minőségbiztosítási szinten végzik.

1.1.2. Nem a helyes laboratóriumi gyakorlat alapján vagy a 13. cikk (2) bekezdésében említett 

vizsgálati módszerek szerint végzett kísérletekből származó, az emberi egészséggel vagy 

környezettel kapcsolatos tulajdonságokra vonatkozó adatokű

Az adatokat a 13. cikk (2) bekezdésében említett megfelelő vizsgálati módszerekből 

származó adatokkal akkor kell egyenértékűnek tekinteni, ha teljesülnek az alábbi 

feltételek:

(1) az osztályba sorolás, címkézés és/vagy kockázatértékelés szempontjából 

megfelelőek,

(2) a 13. cikk (2) bekezdésében említett megfelelő vizsgálati módszerek szerint 

tanulmányozandó kulcsparaméterekre megfelelően és megbízhatóan terjed ki a 

vizsgálat,

(3) a 13. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálati módszerek szerinti vizsgálatéhoz 

hasonló vagy annál hosszabb expozíciós időtartam, ha az expozíció időtartama 

lényeges paraméter, és

(4) a vizsgálatról megfelelő és megbízható dokumentáció áll rendelkezésre.
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1.1.3. Humán szakirodalmi adatok

Figyelembe kell venni az olyan humán szakirodalmi adatokat, mint a veszélynek kitett 

népességre vonatkozó járványügyi vizsgálatok, baleseti vagy munkahelyi expozíciós 

adatok és klinikai vizsgálatok.

Egy meghatározott, emberi egészségre gyakorolt hatás vonatkozásában az adatok súlya 

függ többek között az elemzés típusától és a vizsgált paraméterek milyenségétől, valamint 

a válasz nagyságától és fajlagosságától, következésképpen a hatás előreláthatóságától. Az 

adatok megfelelősége értékelésének kritériumai az alábbiakat foglalják magukban:

(1) a veszélynek kitett és a kontrolcsoportok helyes kiválasztása és jellemzése,

(2) az expozíció megfelelő jellemzése,

(3) betegség előfordulása esetén megfelelő időtartamú nyomon követés,

(4) egy hatás megfigyelésének hiteles módszere,

(5) a torzító és zavaró tényezők kellő figyelembevétele, és

(6) ésszerű statisztikai megbízhatóság a következtetés indokolása céljából.

Minden esetben megfelelő és megbízható dokumentációt kell biztosítani.
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1.2. A bizonyítékok súlya

Több, egymástól független információs forrásból származó adat elegendő bizonyítékkal 

szolgálhat annak a feltételezésnek/következtetésnek a levonásához, miszerint egy anyag 

adott veszélyes tulajdonsággal rendelkezik vagy nem rendelkezik, míg e vélemény

alátámasztásához az egyes forrásokból nyert különálló információk önmagukban nem 

tekinthetők elegendőnek.

A 13. cikk (2) mellékletében említett vizsgálati módszerek között még nem szereplő új 

vizsgálati módszerekből, vagy adott, az Ügynökség által egyenértékűnek elismert 

nemzetközi vizsgálati módszerből származó adatok elegendő bizonyítékkal szolgálhatnak 

annak a következtetésnek a levonásához, miszerint egy anyag adott veszélyes 

tulajdonsággal rendelkezik vagy nem rendelkezik.

Ha adott veszélyes tulajdonság meglétére vagy hiányára vonatkozóan elegendő súlyú 

bizonyíték áll rendelkezésre:

– az adott tulajdonságra gerinces állatokon további vizsgálatot elvégezni nem szabad,

– a gerinces állatokat nem igénylő vizsgálatok elhagyhatók.

Minden esetben megfelelő és megbízható dokumentációt kell biztosítani.
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1.3. Minőségi vagy mennyiségi molekulaszerkezet-biológiai hatás közötti összefüggések 

((Q)SAR)

A hiteles, minőségi vagy mennyiségi molekulaszerkezet-biológiai hatás összefüggési 

modellek eredményei ((Q)SAR) jelezhetik bizonyos veszélyes tulajdonságok meglétét 

vagy hiányát. Kísérletek helyett (Q)SAR-eredmények használhatók, ha az alábbi feltételek 

teljesülnek:

- az eredmények olyan (Q)SAR-modellből származnak, melynek tudományos 

hitelessége megalapozott,

– az anyag a (Q)SAR-modell alkalmazási területére esik,

– az eredmények az osztályba sorolási, címkézési és kockázatértékelési célok 

szempontjából megfelelőek, és

– az alkalmazott módszerről megfelelő és megbízható dokumentáció áll rendelkezésre.

Az Ügynökség a Bizottsággal, a tagállamokkal és az érdekelt felekkel együttműködve 

iránymutatást dolgoz ki és bocsát rendelkezésre annak értékelésére, hogy — példákkal 

szemléltetve — e feltételeknek mely (Q)SAR-ok felelnek meg.

1.4. In vitro módszerek

Megfelelő in vitro módszerekkel nyert eredmények bizonyos veszélyes tulajdonság 

meglétét jelezhetik vagy a hatásmechanizmus megértése szempontjából lehetnek fontosak, 

ami az értékelésnél bírhat jelentőséggel. Ebben az összefüggésben a „megfelelő” a 

nemzetközileg elfogadott kísérleti fejlesztési kritériumok szerint elegendő mértékben 

kidolgozottat jelent (pl. az Európai Alternatív Vizsgálati Módszerek Jóváhagyásával  

Foglalkozó Központ (ECVAM) kritériumainak egy kísérletnek az előhitelesítési 

folyamatba történő bevételére). A lehetséges kockázattól függően az egyes mennyiségi 

szinteken a VII. vagy VIII. mellékletben előírt információkon túlmenően azonnali, 

megerősítést igénylő vizsgálatra, illetve a IX. vagy X. mellékletben előírt információkon 

túlmenően megerősítést igénylő javasolt vizsgálatra lehet szükség.
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Amennyiben az ilyen in vitro módszerek alkalmazásával nyert eredmények egy bizonyos 

veszélyes tulajdonságot nem mutatnak ki, a megfelelő mennyiségi szinten ettől függetlenül 

a negatív eredmény indokolása érdekében el kell végezni a vonatkozó vizsgálatot, kivéve, 

ha ezt a VII–X. melléklet vagy e melléklet egyéb szabályai nem írják elő.

E megerősítés alól mentesség adható, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

(1) az eredmények olyan in vitro módszerből származnak, melynek tudományos 

hitelességét hitelességi vizsgálat igazolja, a nemzetközileg elfogadott hitelesítési 

elvek szerint,

(2) az eredmények az osztályba sorolás, címkézés és/vagy kockázatértékelés céljára 

megfelelnek, és

(3) az alkalmazott módszerről megfelelő és megbízható dokumentáció áll rendelkezésre.

1.5. Az anyagok csoportosítása és a kereszthivatkozásos megközelítés

Azon anyagok, melyek fiziko-kémiai, toxikológiai és ökotoxikológiai tulajdonságai 

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

anyagok csoportjának vagy „kategóriájának” tekinthetők. A csoport fogalmának 

alkalmazása megköveteli, hogy a fiziko-kémiai tulajdonságok, az emberi egészségre 

gyakorolt hatások, valamint a környezeti hatások vagy a környezeti sors a csoporton belüli 

referenciaanyag(ok)ra vonatkozó adatokból a csoportot alkotó többi anyagra való 

interpolálással előreláthatók legyenek (kereszthivatkozásos megközelítés). Ezzel 

elkerülhető, hogy minden anyagot minden végpontra vizsgálni kelljen.
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A hasonlóságok az alábbiakon alapulhatnak:

(1) közös funkcionális csoport,

(2) közös prekurzorok és/vagy fizikai és biológiai folyamatok során létrejövő közös 

bomlástermékek valószínűsége, melyek szerkezetileg hasonló vegyi anyagokat 

eredményeznek, vagy

(3) a kategórián belül a tulajdonságok hatóképesség-változásának állandó a formája.

Ha a csoport fogalma kerül alkalmazásra, az anyagok osztályba sorolása és címkézése ez 

alapján történik.

Az eredményeknek minden esetben az alábbiaknak kell megfelelniük:

– az osztályba sorolás, címkézés és/vagy kockázatértékelés céljára alkalmasnak kell 

lenniük,

– a 13. cikk (2) bekezdésében említett megfelelő vizsgálati módszer szerint kezelendő 

kulcsparaméterekre megfelelően és megbízhatóan ki kell terjedniük,

– ha az expozíció időtartama lényeges paraméter, a 13. cikk (2) bekezdésében említett 

megfelelő vizsgálati módszeréhez hasonló, vagy annál hosszabb expozíciós 

időtartamra kell kiterjedniük, és

– az alkalmazott módszerről megfelelő és megbízható dokumentációnak kell 

rendelkezésre állnia.
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2. A VIZSGÁLAT TECHNIKAILAG NEM MEGVALÓSÍTHATÓ

Adott végpontra vonatkozóan a vizsgálat elhagyható, ha az anyag tulajdonságai miatt a 

vizsgálat elvégzése technikailag nem lehetséges: pl. nagyon illékony, nagyon reaktív vagy 

instabil anyagokat nem lehet használni, az anyag vízzel történő elegyítése tűz- vagy 

robbanásveszélyt okozhat, vagy az anyag bizonyos vizsgálatokban megkövetelt 

sugárcímkézése nem lehetséges. A 13. cikk (2) bekezdésében emlytett vizsgálati 

módszerekben megadott — konkrétan valamely adott módszer technikai korlátaira 

vonatkozó — iránymutatást mindig be kell tartani.

3. ANYAGHOZ IGAZÍTOTT EXPOZÍCIÓ-KÖZPONTÚ VIZSGÁLAT

3.1. A VIII. melléklet 8.6. és 8.7. szakasza és a IX. és X. mellékletek szerinti vizsgálatok a 

kémiai biztonsági jelentésben kidolgozott expozíciós forgatókönyv(ek) alapján 

elhagyhatók.

3.2. Minden esetben megfelelő indoklást és dokumentációt kell nyújtani. Az indoklás az I. 

melléklet 5. szakaszával összhangban elvégzett expozíciós értékelésen alapul, valamint 

megfelel a 3.3. szakasza alapján elfogadott kritériumoknak, és a különleges felhasználási 

feltételekről tájékoztatást kell nyújtani a kémiai szállítói láncon keresztül a 31. vagy 32. 

cikkel összhangban.

3.3. A Bizottság a 132. cikk (3) bekezdésében említett eljárással összhangban, ...*-ig elfogadja 

azokat a kritériumokat, amelyek alapján meghatározható, hogy a 2. szakasz keretében mi 

minősül megfelelő indokolásnak.

  

* E rendelet hatálybalépését követően 18 hónappal.



7524/8/06 REV 8 KH 1
XII. MELLÉKLET DG C I HU

XII. MELLÉKLET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TOVÁBBFELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA AZ ANYAGOK 

ÉRTÉKELÉSÉRŐL ÉS A KÉMIAI BIZTONSÁGI JELENTÉSEK ELKÉSZÍTÉSÉRŐL

Bevezetés

E melléklet célja annak meghatározása, hogy a továbbfelhasználók miként értékeljék és 

dokumentálják azt, hogy az általuk használt anyag(ok)ból eredő kockázatokat megfelelően kézben 

tartják az anyagok olyan felhasználása során, mely felhasználás a rendelkezésükre bocsátott 

biztonsági adatlapon nem szerepel, valamint azt, hogy a szállítási láncban lejjebb lévő más 

felhasználók megfelelően kézben tudják tartani a kockázatokat. Az értékelésnek az anyagot egész 

életciklusa során, a továbbfelhasználóhoz saját felhasználásra való eljutásától a szállítási láncban 

történő további azonosított felhasználásokig végig kell követnie. Az értékelésnek figyelembe kell 

vennie az anyag önmagában való, készítményben vagy árucikkben történő felhasználását.

A kémiai biztonsági értékelés elvégzésekor és a kémiai biztonsági jelentés elkészítésekor a 

továbbfelhasználónak figyelembe kell vennie a vegyi anyag szállítójától e rendelet 31. és 32. 

cikkének értelmében kapott információkat. Lehetőség szerint és adott esetben a közösségi 

jogszabályok értelmében elvégzett értékelést (pl. a 793/93/EGK rendelet értelmében elvégzett 

kockázatértékelést) a kémiai biztonsági értékelésben figyelembe kell venni és a kémiai biztonsági 

jelentésben tükrözni kell. Az ilyen értékelésektől való eltéréseket indokolni kell. Az egyéb 

nemzetközi és nemzeti programok értelmében elvégzett értékelések is figyelembe vehetők.
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A továbbfelhasználó által a kémiai biztonsági értékelés elvégzése és a kémiai biztonsági jelentés

elkészítése során követett folyamat három lépésből áll:

1. lépés: Expozíciós forgatókönyv(ek) kidolgozása

A továbbfelhasználó az I. melléklet 5. szakaszának megfelelően expozíciós forgatókönyveket 

dolgoz ki azon felhasználásokra, melyek a rendelkezésére bocsátott biztonsági adatlapon nem 

szerepelnek.

2. lépés: Szükség szerint a veszélyértékelés szállító általi pontosítása;

Amennyiben a továbbfelhasználó a rendelkezésére bocsátott biztonsági adatlapon szereplő 

veszélyértékelést és PBT-értékelést megfelelőnek tartja, további veszélyértékelésre vagy PBT- és 

vPvB-értékelésre nincs szükség. Ebben az esetben a továbbfelhasználó a szállító által megadott 

releváns információkat használja fel a kockázatjellemzéshez. Ezt a kémiai biztonsági jelentésben 

jelezni kell.

Amennyiben a továbbfelhasználó a rendelkezésére bocsátott biztonsági adatlapon szereplő 

értékeléseket nem tartja megfelelőnek, az I. melléklet 1–4. szakaszának értelmében a számára 

megfelelő módon elvégzi a vonatkozó értékeléseket.

Azokban az esetekben, amikor a továbbfelhasználó úgy véli, hogy kémiai biztonsági jelentése 

elkészítéséhez a szállító által megadott információkon kívül kiegészítő információkra van szüksége, 

ezeket a továbbfelhasználó gyűjti össze. Ha ezen információk csak gerinces állatokon végzett 

vizsgálatokkal szerezhetők be, a továbbfelhasználó a 37. cikk értelmében a vizsgálati módszerre 

vonatkozó javaslatot nyújt be az Ügynökséghez. Ebben magyarázattal kell szolgálnia arra nézve, 

hogy a kiegészítő információkat miért tartja szükségesnek. A további vizsgálati eredmények 

megszületéséig kémiai biztonsági jelentésében rögzíti azokat a kockázatkezelési intézkedéseket, 

melyeket a vizsgálat tárgyát képező kockázatok kezelése érdekében foganatosított.

Minden kiegészítő vizsgálat végeztével a továbbfelhasználó felülvizsgálja a kémiai biztonsági 

jelentést és — adott esetben, amennyiben ennek elkészítésére kötelezett — saját biztonsági 

adatlapját.
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3. lépés: Kockázatjellemzés.

Az I. melléklet 6. szakaszában előírtaknak megfelelően minden új expozíciós forgatókönyvre 

vonatkozóan kockázatjellemzést kell készíteni. A kockázatjellemzést a kémiai biztonsági jelentés 

vonatkozó pontja alatt kell feltüntetni és a biztonsági adatlap vonatkozó pontja(i) alatt összegezni.

Az expozíciós forgatókönyvek kidolgozásakor a működési feltételekre és a kockázatkezelési 

intézkedésekre vonatkozó kezdeti feltételezésekből kell kiindulni. Amennyiben a kezdeti 

feltételezések a kockázat olyan jellemzéséhez vezetnek, amely az emberi egészség és a környezet 

nem megfelelő védelmét mutatja, akkor a folyamatot egy vagy több tényező megváltoztatásával 

addig kell ismételni, amíg a veszély megfelelő kézben tartása igazolható. Ehhez a veszélyekkel 

vagy az expozícióval kapcsolatos további információk megszerzésére, vagy a folyamat, a működési 

feltételek vagy a kockázatkezelési intézkedések megfelelő megváltoztatására lehet szükség. Ezért 

ismétlések keletkezhetnek egyrészről egy (kezdeti), a kockázatkezelési intézkedések kidolgozását és 

végrehajtását tartalmazó expozíciós forgatókönyv kidolgozása és felülvizsgálata, másrészről pedig a 

végleges expozíciós forgatókönyv elkészítéséhez szükséges további információk létrehozása között.

A további információk megszerzésének célja egy, pontosított veszélyértékelésen és/vagy expozíciós 

értékelésen alapuló, egzaktabb kockázatjellemzés kialakítása.

A továbbfelhasználó az I. melléklet B. részének 9. és 10. szakaszában, valamint a 7. szakaszban 

megadott formátumnak, továbbá adott esetben ezen formátum más szakaszainak megfelelően 

kémiai biztonsági értékelésének részletezésével kémiai biztonsági jelentést készít.

A kémiai biztonsági jelentés A. része nyilatkozatot tartalmaz, miszerint a továbbfelhasználó a 

vonatkozó expozíciós forgatókönyvekben felvázolt kockázatkezelési intézkedéseket saját 

használatára bevezette, és az expozíciós forgatókönyvekben felvázolt, azonosított felhasználásokra 

vonatkozó kockázatkezelési intézkedésekről a szállítói lánc további tagjai tájékoztatást kaptak.
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XIII. MELLÉKLET

A BIOAKKUMULATÍV, PERZISZTENS ÉS MÉRGEZŐ ANYAGOK, VALAMINT A

NAGYON BIOAKKUMULATÍV ÉS NAGYON PERZISZTENS ANYAGOK AZONOSÍTÁSI 

KRITÉRIUMAI

Ez a melléklet meghatározza a következő anyagok azonosításának kritériumait:

i. a bioakkumulatív, perzisztens és mérgező anyagok (PBT-anyagok), valamint

ii. a nagyon bioakkumulatív és nagyon perzisztens anyagok (vPvB-anyagok).

Valamely anyag akkor azonosítható PBT-anyagként, ha megfelel az 1.1., 1.2. és 1.3. pontban 

meghatározott kritériumoknak. Valamely anyag akkor azonosítható vPvB-anyagként, ha megfelel a 

2.1. és 2.2. pontban meghatározott kritériumoknak. Ezt a mellékletet nem kell alkalmazni a 

szervetlen anyagokra, de alkalmazni kell a fémorganikus anyagokra.

1. PBT-anyagok

PBT-anyag az az anyag, amely az alábbi pontokban foglalt mindhárom kritériumnak 

megfelel.
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1.1. Perzisztens

Az anyag megfelel a perzisztencia (P-) kritériumának, amennyiben:

– felezési ideje tengervízben 60 napnál hosszabb, vagy

– felezési ideje édesvízben vagy folyótorkolati vízben 40 napnál hosszabb, vagy

– felezési ideje tengeri üledékben 180 napnál hosszabb, vagy

– felezési ideje édesvízi vagy folyótorkolati vízi üledékben 120 napnál hosszabb, vagy

– felezési ideje a talajban 120 napnál hosszabb.

A perzisztencia értékelése a felezési időre vonatkozóan rendelkezésre álló, megfelelő — a 

bejegyzésre kötelezett által ismertetett — körülmények között gyűjtött adatokon alapulnak.

1.2. Bioakkumulatív

Az anyag megfelel a bioakkumuláció (B-) kritériumának, amennyiben:

– a biokoncentrációs tényező (BCF) 2000-nél nagyobb.

A bioakkumuláció értékelése a vízi fajokon mért biokoncentrációs adatokon alapul. 

Édesvízi és tengervízi fajokon mért adatok egyaránt felhasználhatók.
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1.3. Mérgező

Az anyag megfelel a mérgező (T-) kritériumának, amennyiben:

– a hosszú távú megfigyelhető hatást nem okozó koncentráció (NOEC) a tengeri vagy 

édesvízi organizmusok esetében 0,01 mg/l-nél kisebb, vagy 

– az anyagot rákkeltőként (1. vagy 2. kategória), mutagénként (1. vagy 2. kategória) 

vagy reprodukciót károsító hatásúként (1., 2. vagy 3. kategória) sorolják be, vagy

– a 67/548/EGK irányelv szerinti T, R48 vagy Xn, R48 osztályba sorolható krónikus 

toxicitás egyéb bizonyítéka áll rendelkezésre.

2. vPvB-anyagok

vPvB-anyag az az anyag, amely az alábbi pontokban foglalt kritériumoknak megfelel.

2.1. Nagyon perzisztens

Az anyag megfelel a nagy perzisztencia (vP-) kritériumának, amennyiben:

– felezési ideje tengervízben, édesvízben vagy folyótorkolati vízben 60 napnál 

hosszabb, vagy

– felezési ideje tengeri üledékben, édesvízi vagy folyótorkolati vízi üledékben 180 

napnál hosszabb, vagy

– felezési ideje a talajban 180 napnál hosszabb.

2.2. Nagyon bioakkumulatív

Az anyag megfelel a nagy bioakkumuláció (vB-) kritériumának, amennyiben:

– a biokoncentrációs tényező (BCF) 5000-nél nagyobb.
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XIV. MELLÉKLET

AZ ENGEDÉLYKÖTELES ANYAGOK JEGYZÉKE
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XV. MELLÉKLET

DOKUMENTÁCIÓK

I. BEVEZETÉS ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

E melléklet lefekteti az alábbiakra irányuló javaslatok benyújtására és indokolására 

vonatkozó dokumentáció elkészítésének általános alapelveit:

– CMRek, légzőszervi szenzibilizáló és egyéb hatásokat kiváltó anyagok harmonizált 

osztályba sorolása és címkézése;

– a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag felhalmozódó és mérgező (PBT), 

valamint a környezetben nagyon tartósan megmaradó és biológiailag nagyon 

felhalmozódó (vPvB), vagy azzal azonos mértékű aggodalomra okot adó anyagok 

azonosítása;

– egy anyag gyártásának, forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozása a 

Közösségen belül.

Valamennyi, az e melléklettel összhangban elkészítendő dokumentáció formátumát és 

módszerét tekintve az I. melléklet megfelelő részeit kell használni.

Valamennyi dokumentáció számára a bármely regisztrálási dokumentációból származó 

vonatkozó információt figyelembe kell venni, és más rendelkezésre álló információt is fel 

lehet használni. Az Ügynökséghez azt megelőzően még be nem nyújtott, veszélyességet 

érintő információ esetében a dokumentációnak átfogó vizsgálati összefoglalást kell  

tartalmaznia.
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II. A DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA

1. CMR-ek és légzőszervi szenzibilizáló anyagok harmonizált osztályozására és címkézésére

vonatkozó dokumentáció

Javaslat

A javaslat tartalmazza az érintett anyag(ok) azonosítását, valamint a javasolt harmonizált 

osztályba sorolást és címkézést.

Indokolás

Az I. melléklet 1. szakaszának vonatkozó részeivel összhangban eseti jelleggel 

összehasonlítást kell elvégezni a rendelkezésre álló információ és CMR-ekre, légzőszervi 

szenzibilizáló és egyéb hatásokat kiváltó anyagokra vonatkozóan rendelkezésre álló 

információt a 67/548/EGK irányelvben meghatározott kritériumokkal össze kell vetni, és a 

kémiai biztonsági jelentés B részében meghatározott formátumban ezt dokumentálni kell.

Indokolás egyéb hatások vonatkozásában közösségi szinten

Igazolni kell, hogy közösségi szinten megvalósuló cselekvésre van szükség.

2. CMR-ként, PBT-ként vagy vPvB-ként, vagy azokkal azonos mértékű aggodalomra okot 

adó anyagokként való azonosításra vonatkozó dokumentáció az 58. cikkel összhangban

Javaslat

A javaslat tartalmazza az érintett anyag(ok) azonosítását, valamint azt, hogy az 56. cikk a), 

b) vagy c) pontjával összhangban CMR-ként, az 56. cikk d) pontjával összhangban PBT-

ként, vagy az 56. cikk e) pontjával összhangban vPvB-ként, vagy az 56. cikk f) pontjával 

összhangban azzal azonos mértékű aggodalomra okot adó anyagként javasolják

azonosítani.
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Indokolás

Az I. melléklet 1–4 szakaszaival összhangban összehasonlítást kell elvégezni a 

rendelkezésre álló információ és a XIII. mellékletben meghatározott kritériumok között a 

PBT-re vonatkozóan az 56. cikk d) pontjával összhangban, a vPvB-re vonatkozóan az 56. 

cikk e) pontjával összhangban, illetve veszélyértékelést és az 56. cikk f) pontjával való 

összehasonlítást kell elvégezni. Ezt az I. mellékletben szereplő kémiai biztonsági jelentés 

B részében meghatározott formátumban ezt dokumentálni kell.

Expozícióval, alternatív anyagokkal és kockázatokkal kapcsolatos információk

A felhasználással és expozícióval, valamint az alternatív anyagokkal és technológiákkal 

kapcsolatos rendelkezésre álló információkat kell szolgáltatni.

3. Korlátozásra irányuló javaslatok dokumentációja

Javaslat

A javaslat tartalmazza az anyag azonosítását, a gyártásával, forgalomba hozatalával vagy

felhasználásával kapcsolatos, javasolt korlátozásokat, és az indokolás összefoglalását.

Veszéllyel és kockázattal kapcsolatos információk

A korlátozás által kezelendő kockázatok leírásának alapjául az I. melléklet 1. szakaszának 

vonatkozó részeivel összhangban végzett veszély- és kockázatértékelés szolgál, és a leírást 

az I. mellékletben szereplő kémiai biztonsági jelentés B részében meghatározott 

formátumban ezt dokumentálni kell.

Bizonyítékot kell szolgáltatni arra, hogy a végrehajtott kockázatkezelési intézkedések 

(beleértve a 10–14. cikk szerinti regisztrálásokban azonosítottakat) nem kielégítőek.
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Alternatívákkal kapcsolatos információk

Az alternatív anyagokkal és technológiákkal kapcsolatos, rendelkezésre álló információkat 

kell szolgáltatni, beleértve az alábbiakat:

– az emberi egészség és a környezet kockázatáról szóló információk az alternatív 

anyagok gyártásával és felhasználásával kapcsolatban;

– hozzáférhetőség, ideértve az időigényt is;

– technikai és gazdasági kivitelezhetőség.

Közösségi szintű korlátozások indokolása

Indokolást kell benyújtani arról, hogy 

– közösségi szintű fellépésre van szükség

– a korlátozás a legmegfelelőbb közösségi szintű intézkedés, amely az alábbi 

kritériumok alapján értékelhető:

i. hatékonyság: a korlátozásnak az azonosított kockázatot okozó hatásokat vagy 

expozíciókat kell megcéloznia, ezeket a kockázatokat elfogadható szintre kell 

tudnia csökkenteni, elfogadható időtartamon belül, és a kockázattal arányosnak 

kell lennie;

ii. célszerűség: a korlátozásnak megvalósíthatónak, végrehajthatónak és 

kezelhetőnek kell lennie;

iii. ellenőrizhetőség: a javasolt korlátozás végrehajtásából adódó eredmények 

monitoringjának lehetősége;
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Társadalmi-gazdasági értékelés

A javasolt korlátozás társadalmi-gazdasági hatásait a XVI. mellékletre hivatkozva lehet 

elemezni. E célból a javasolt korlátozásnak az emberi egészségre és a környezetre 

gyakorolt nettó előnyeit össze lehet hasonlítani a gyártók, importőrök, továbbfelhasználók, 

forgalmazók, fogyasztók és a társadalom egészének nettó költségeivel.

Az érdekelt felekkel folytatott konzultációval kapcsolatos információ

A dokumentáció tartalmazza az érdekelt felekkel folytatott konzultációkkal kapcsolatos 

valamennyi információt, valamint hogy nézeteiket mely mértékben vették figyelembe.
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XVI. MELLÉKLET

TÁRSADALMI-GAZDASÁGI ELEMZÉS

E melléklet ismerteti azokat az információkat, melyeket a 61. cikk (5) bekezdésének a) pontjában 

meghatározottak szerinti engedélyezési kérelem során, vagy a 68. cikk (6) bekezdése b) pontjában 

meghatározottak szerint javasolt korlátozással kapcsolatban a társadalmi-gazdasági elemzést 

benyújtók felhasználhatnak.

Az Ügynökség a társadalmi-gazdasági elemzések elkészítésére vonatkozóan iránymutatást készít. A 

társadalmi-gazdasági elemzéseket, vagy az azokhoz való hozzájárulásokat az Ügynökség által a 

110. cikkel összhangban meghatározott formátumban kell benyújtani.

A társadalmi-gazdasági elemzés vagy az azokhoz való hozzájárulások részletessége és hatóköre 

azonban az engedélyezésért folyamodó, vagy korlátozásra irányuló javaslat esetében az érdekelt fél 

felelőssége. A rendelkezésre bocsátott információk bármilyen szintű társadalmi-gazdasági 

hatásokkal foglalkozhatnak.

A társadalmi-gazdasági elemzés az alábbi elemeket tartalmazhatja:

– A megadott engedély vagy az elutasított engedélyezési kérelem hatása a kérelmező(k)re 

vagy korlátozási javaslat esetén az iparra (pl. a gyártókra és az importőrökre) gyakorolt 

hatás. A szállítói lánc minden egyéb résztvevőjére, a továbbfelhasználókra és a kapcsolódó 

üzleti vállalkozásokra kereskedelmi következmény szempontjából gyakorolt hatás, 

úgymint a beruházásra, a kutatásra és fejlesztésre, az innovációra, az egyszeri és működési 

költségekre (például megfelelés, átmeneti rendelkezések, a meglevő eljárások, a jelentési 

és ellenőrző rendszerek változásai, új technológiák telepítése stb.) gyakorolt hatás az 

általános piaci és technológiai trendek figyelembevételével.



7524/8/06 REV 8 KH 2
XVI. MELLÉKLET DG C I HU

– A megadott engedély vagy az elutasított engedélyezési kérelem vagy a korlátozásra 

irányuló javaslat hatása a fogyasztókra. Például az árucikkek árának, összetételének vagy 

minőségének vagy teljesítményének változásai, a árucikkek hozzáférhetősége, a 

fogyasztók választása, valamint az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatás, 

amennyiben ezek a fogyasztót érintik.

– A megadott engedély vagy elutasított engedélyezési kérelem vagy a korlátozásra irányuló 

javaslat társadalmi vonatkozásai. Például a munkahely biztonsága és a foglalkoztatás.

– Az alternatív anyagok és/vagy technológiák hozzáférhetősége, alkalmassága és műszaki 

megvalósíthatósága, valamint azok gazdasági következményei, továbbá az érintett 

ágazat(ok)ban a technológiai váltás mértékére és lehetőségére vonatkozó információk. 

Engedélyezési kérelem esetén a 61. cikk (5) bekezdése b) pontjában meghatározott 

bármely rendelkezésre álló alternatíva alkalmazásának társadalmi és/vagy gazdasági 

hatásai.

– A megadott engedély vagy az elutasított engedélyezési kérelem vagy a korlátozásra 

irányuló javaslat szélesebb értelemben vett hatása a kereskedelemre, a versenyre és a 

gazdasági fejlődésre (különösen a KKV-k esetében és a harmadik országok 

vonatkozásában). Ez a helyi, regionális, nemzeti vagy nemzetközi szempontokat is 

figyelembe veheti.

– Korlátozásra irányuló javaslat esetén más szabályozói vagy nem szabályozói 

intézkedésekre vonatkozó javaslatok, amelyek megfelelhetnek a javasolt korlátozás 

céljának (a meglevő jogszabályok figyelembevételével). Ennek tartalmaznia kell az 

alternatív kockázatkezelési intézkedések hatékonyságára és kapcsolódó költségeire 

vonatkozó értékelést is.
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– Korlátozásra irányuló javaslat vagy elutasított engedélyezési kérelem esetén az emberi 

egészséggel és a környezettel kapcsolatos előnyök, valamint a javasolt korlátozásból 

származó társadalmi és gazdasági előnyök. Például a munkavállalók egészsége, a 

környezetvédelmi teljesítmény, és az előnyök megoszlása, például földrajzilag és 

népességcsoportonként.

– A társadalmi-gazdasági elemzés foglalkozhat minden olyan egyéb kérdéssel is, melyet a 

kérelmező(k) vagy az érdekelt fél fontosnak tart.
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XVII. MELLÉKLET

EGYES VESZÉLYES ANYAGOK, KÉSZÍTMÉNYEK ÉS ÁRUCIKKEK GYÁRTÁSÁVAL, 

FORGALOMBA HOZATALÁVAL ÉS FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

KORLÁTOZÁSOK

Anyagok, anyagok csoportjainak vagy 
készítmények megnevezése

A korlátozás feltételei

1. Poliklórozott terfenilek (PCT-k)

– Készítmények, beleértve a 
hulladékolajat is, amelyek PCT 
tartalma nagyobb 0,005 
tömegszázaléknál

1. Nem használhatók fel. A következő, 1986. 
június 30-án üzemben lévő berendezések, 
készülékek és folyadékok használata azonban 
továbbra is engedélyezett, amíg ártalmatlanításra 
nem kerülnek, illetve el nem érik hasznos 
élettartamuk végét:
a) zártrendszerű elektromos berendezések, 

transzformátorok, ellenállások és 
induktorok;

b) nagy kondenzátorok (összes tömegük ≥1 
kg);

c) kis kondenzátorok;
d) a zártrendszerű hőátadó berendezésekben 

lévő hőátadó folyadékok;
e) a földalatti bányászati berendezésekben 

használt hidraulikus folyadékok.

2. A tagállam az egészség és a környezet védelme 
érdekében megtilthatja az 1. pontban foglalt 
berendezések, felszerelések és folyadékok 
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használatát még mielőtt ártalmatlanítják azokat, 
illetve elérik hasznos élettartamuk végét.
3. Tilos használt állapotban forgalomba hozni 
azokat az 1. pontban foglalt berendezéseket, 
készülékeket és folyadékokat, amelyeket nem 
szántak ártalmatlanításra.
4. Amennyiben a tagállam úgy ítéli meg, hogy 
műszaki okokból nem lehetséges helyettesítő 
termékek használata, engedélyezheti a PCT-k és 
azok készítményeinek használatát, ha az 
utóbbiakat a karbantartás szokásos körülményei 
között kizárólag arra használják fel, hogy az 1985. 
október 1. előtt beszerzett, megfelelően működő, 
meglévő készülékekben feltöltsék a PCT-ket 
tartalmazó folyadékot.

5. A tagállam, amennyiben az okokat tartalmazó 
előzetes bejelentést megküldte a Bizottságnak, 
eltérést biztosíthat a primer és közbenső anyagok 
vagy készítmények forgalomba hozatalára és 
használatára vonatkozó tilalom alól, ha úgy ítéli 
meg, hogy az eltérésnek nem lesz káros hatása az 
egészségre és a környezetre.

6. A veszélyes anyagok és készítmények jelölésére 
vonatkozó egyéb közösségi rendelkezések 
alkalmazásának sérelme nélkül a PCT tartalmú 
berendezéseken és felszereléseken utasításokat 
kell elhelyezni el a PCT-k ártalmatlanításáról, 
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valamint az azokat tartalmazó berendezések és 
felszerelések karbantartásáról és használatáról is. 
Az utasításokat úgy kell elhelyezni, hogy azok 
vízszintesen olvashatók legyenek akkor is, ha a 
PCT tartalmú tárgyat a szokásos módon szerelték 
fel. A feliratnak jól ki kell emelkednie a háttérből
és olyan nyelvűnek kell lennie, amelyet a 
felhasználás szerinti területen megértenek.

2. 1-klór-etilén (vinil-klorid monomer)

CAS-szám: 75-01-4
EINECS-szám: 200-831-0

Nem használható fel aeroszolok hajtógázaként 
semmilyen felhasználás esetén.

3. A legutóbb a 2001/59/EK bizottsági 
irányelv2 által a műszaki fejlődéshez 
igazított, a veszélyes anyagok 
osztályozására, csomagolására és 
címkézésére vonatkozó törvényi, 
rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések közelítéséről szóló, 
1967. június 27-i 67/548/EGK 
tanácsi irányelv1, valamint a 
2001/60/EK bizottsági irányelvvel4
módosított, a tagállamoknak a 
veszélyes készítmények 
osztályozására, csomagolására és 
címkézésére vonatkozó törvényi, 
rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseinek közelítéséről szóló, 
1999. május 31-i 1999/45/EK európai 
parlamenti és tanácsi 
irányelv3meghatározásai szerint 
veszélyesnek minősülő folyékony 
anyagok és készítmények. 

1. Nem használhatók fel:
– dísztárgyakban, amelyek különböző 

szakaszokban fény vagy színhatást 
nyújtanak, például díszlámpákban és 
hamutartókban,

– tréfás termékekben,

– egy vagy több résztvevőnek szánt 
játékoknál vagy ilyen célra szánt 
tárgyaknál, amelyeknek dekorációs 
funkciója is van.

2. Az 1. pont sérelme nélkül olyan anyagok és 
készítmények:
– amelyek aspirációs kockázatot jelentenek, 

és R65 címkével vannak ellátva, és
– amelyeket díszlámpák üzemanyagaként 

lehet felhasználni, és
– amelyeket 15 literes vagy annál kisebb 
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csomagolásban hoznak forgalomba,

nem tartalmazhatnak színezőanyagot — kivéve 
adózási okokból —, illetve illatszert, vagy 
mindkettőt.

4. Trisz (2,3 dibróm-propil)-foszfát 
CAS-szám: 126-72-7

3. A veszélyes anyagok és készítmények 
osztályozására, csomagolására és címkézésre 
vonatkozó egyéb közösségi rendelkezések 
alkalmazásának sérelme nélkül a 2. pont alá 
tartozó anyagok és készítmények, amennyiben 
azok lámpákban kerülnek felhasználásra, 
csomagolásán a következő tájékoztatást 
olvashatóan és letörölhetetlenül kell feltüntetni: 

«Az ilyen folyadékkal töltött lámpa gyermekek 
kezébe nem kerülhet.»

Nem használhatók fel olyan textiltermékekben, 
mint pl. ruházat, alsóruházat és fehérnemű, 
amelyek érintkeznek a bőrrel.
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5. Benzol

CAS-szám: 71-43-2
EINECS-szám: 200-753-785 

1. Nem engedélyezettek azok a forgalomba 
hozandó játékszerek vagy játékszer-részek, 
amelyekben a szabad állapotú benzol 
koncentrációja nagyobb 5 mg/kg-nál, a játékszer, 
illetve a játékszer részének tömegére 
vonatkoztatva.

2. Nem használható fel forgalomba hozott 
anyagokban és készítményekben ha a 
koncentráció > 0,1 tömegszázalék.

3. A 2. pont azonban nem vonatkozik a 
következőkre:

a) a benzin és a dízelüzemanyagok 
minőségéről, valamint a 93/12/EGK 
tanácsi irányelv módosításáról szóló, 
1998. október 13-i 98/70/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv5 hatálya alá 
eső üzemanyagok;

b) ipari eljárásokban felhasználásra kerülő 
anyagok és készítmények, ahol a 
benzolkibocsátás nem magasabb a 
hatályos jogszabályi rendelkezésekben 
meghatározott koncentrációnál;

c) a 75/442/EGK tanácsi irányelv6 és a 
91/689/EGK tanácsi irányelv7 hatálya alá 
eső hulladékok.
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6. Azbesztszálak

a) Krokidolit 
CAS-szám: 12001–28–4

b) Amozit 
CAS-szám: 12172–73–5

c) Antofillit CAS-szám: 77536–
67–5

d) Aktinolit 
CAS-szám: 77536–66–4

e) Tremolit 
CAS-szám: 77536–68–6

1. Ezeknek a szálaknak és e szálakat szándékosan 
tartalmazó termékeknek a forgalomba hozatala és 
használata tilos.

A tagállamok azonban kivételt tehetnek a jelenleg 
használt elektrolitikus berendezések krizolitot (6.f) 
pont) tartalmazó diafragmáinak forgalomba 
hozatala és használata tekintetében, amíg azok 
elérik termék-élettartamuk végét, illetve amíg 
megfelelő, azbesztet nem tartalmazó, helyettesítő 
anyagok nem állnak rendelkezésre; bármelyik is 
következik be előbb. A Bizottság 2008. január 1-je 
előtt felülvizsgálja ezt az eltérést.

f) Krizotil8

CAS-szám: 12001–29–5
CAS-szám: 132207-32-0

2. A fenti 1. pontban említett azbesztszálakat 
tartalmazó azon termékeknek a használata, 
amelyeket már 2005. január 1-je előtt bevezettek 
és/vagy alkalmaztak, továbbra is engedélyezett, 
amíg ezeket el nem ártalmatlanítják, vagy el nem 
érik élettartamuk végét. Egészségvédelmi okok 
miatt azonban a tagállamok megtilthatják az ilyen 
termékek használatát, a termékek ártalmatlanítása 
előtt, vagy mielőtt e termékek elérik élettartamuk 
végét.

Ennek a rendeletnek a hatálybalépésétől 2005. 
január 1-jéig a tagállamok területükön nem 
engedélyezhetik a krizotil-azbeszt új 
alkalmazásainak bevezetését.

3. A veszélyes anyagok és készítmények 
osztályozásáról, csomagolásáról és címkézéséről 
szóló egyéb közösségi rendelkezések 
alkalmazásának sérelme nélkül e szálak és e 
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7. Trisz-(aziridinil)-foszfinoxid

CAS-szám: 5455-55-1

8. Polibrómbifenilek;

Polibrómozott bifenilek (PBB)
CAS-szám: 59536-65-1

szálakat tartalmazó termékek az előbbi 
eltéréseknek megfelelő forgalomba hozatala és 
használata csak abban az esetben engedélyezett, 
ha a terméket e rendelet 7. függeléke előírásainak 
megfelelően címkével látják el.

Nem használhatók fel olyan textiltermékekben, 
mint pl. ruházat, alsóruházat és fehérnemű, 
amelyek érintkezésbe kerülnek a bőrrel.

9. Panamakéreg-por (Quillaja saponaria) 
és annak szaponin tartalmú 
származékai
A Helleborus viridis és a Helleborus 
niger gyökerének pora
A Veratrum album és a Veratrum 
nigrum gyökerének pora

1. Nem használhatók fel tréfás termékekben, vagy 
az ilyen célokat szolgáló tárgyakban, például a 
tüsszentőpor vagy a bűzbomba alkotórészeként.

2. Az 1. pont azonban nem vonatkozik az 1,5 ml-
nél kevesebb folyadékot tartalmazó 
bűzbombákra.
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Benzidin és/vagy származékai
CAS-szám: 92-87-5

EINECS-szám: 202-199-1
o-nitrobenzaldehid

CAS-szám: 552-89-6
Fűrészpor

10. Ammónium-szulfid 
CAS-szám: 12135-76-1

Ammónium- hidrogén-szulfid
CAS-szám: 12124-99-1

Ammónium-poliszulfid
CAS-szám: 9080-17-5

EINECS-szám: 232-989-1

11. A brómecetsav illékony észterei:

Metil-brómacetát
CAS-szám: 96-32-2

EINECS-szám: 202-499-2
Etil-brómacetát

CAS-szám: 105-36-2
EINECS-szám: 203-290-9

Propil-brómacetát
CAS-szám: 35223-80-4

Butil-brómacetát



7524/8/06 REV 8 KH 9
XVII. MELLÉKLET DG C I HU

12. 2-naftil-amin
CAS-szám: 91-59-8

EINECS-szám: 202-080-4
és sói

1. Nem használható fel forgalomba hozott 
anyagokban és készítményekben, ha a 
koncentráció > 0,1 tömegszázalék.
Ez a rendelkezés nem vonatkozik az ezek közül 
egy vagy több anyagot tartalmazó, valamint a 
75/442/EGK és a 91/689/EGK irányelv hatálya alá 
tartozó hulladékokra.

13. Benzidin

CAS-szám: 92-87-5
EINECS-szám: 202-199-1

és sói
14. 4-Nitro-bifenil

CAS-szám: 92-93-3
EINECS-szám: 202-204-7

15. 4-Amino-bifenil xenilamin
CAS-szám: 92-67-1

EINECS-szám: 202-177-1
és sói

2. Ezek az anyagok és készítmények nem 
árusíthatók a lakosság részére.
3. A veszélyes anyagok és készítmények 
osztályozására, csomagolására és címkézésére 
vonatkozó egyéb közösségi rendelkezések 
alkalmazásának sérelme nélkül, az ilyen 
készítmények csomagolásán a következőket kell 
jól olvashatóan és letörölhetetlenül feltüntetni:

«Kizárólag szakmai felhasználó részére.»
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16. Ólomkarbonátok:
a) vízmentes semleges 

karbonát (PbCO3)
CAS-szám: 598-63-0 

EINECS-szám: 209-943-4
b) 3-ólom-bikarbonát-

dihidroxid 
2 Pb CO3-Pb(OH)2

CAS-szám: 1319-46-6
EINECS-szám: 215-290-6

Festőanyagként való felhasználásra szánt 
anyagként vagy ilyen készítmény összetevőjeként 
nem használhatók fel, kivéve a műtárgyak, 
valamint a történelmi épületek és ezek belső 
terének restaurálását és karbantartását, ha egy 
tagállam az ólomfehérnek a festőiparban való 
felhasználásáról szóló 13. ILO-egyezménnyel 
összhangban a területén ezt engedélyezi.

17. Ólomszulfát
a) PbSO4 (1: 1)

CAS-szám: 7446-14-2
EINECS-szám: 231-198-9

b) PbxSO4

CAS-szám: 15739-80-7

EINECS-szám: 239-831-0

18. Higanyvegyületek 1. Nem használhatók fel a következő célokra szánt 
anyagokként vagy ilyen készítmények 
összetevőiként:

a) mikroorganizmusok, növények vagy 
állatok megtelepedésének 
megakadályozása:
– hajótesten,
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– ketreceken, úszón, hálón és más 
hal- és kagylótenyésztésre használt 
eszközökön és berendezéseken,

– bármely, teljesen vagy részben víz 
alá merülő eszközön vagy 
berendezésen;

b) faanyag tartósítására;
c) nehéz textíliák és ezek gyártására 

használt fonál impregnálása;
d) felhasználásától függetlenül, az ipari víz 

kezelésére.
2. Tilos a 0,0005 tömegszázaléknál több higanyt 
tartalmazó elemek és akkumulátorok forgalomba 
hozatala, beleértve azokat az eseteket is, amikor 
ezeket az elemeket és akkumulátorokat 
berendezésekbe építik be. A két tömegszázalékot 
meg nem haladó higanytartalmú gombelemekre és 
gombelemekből álló egységekre a tilalom nem 
vonatkozik.

1. Nem használhatók fel a következő célokra szánt 
anyagokként vagy ilyen készítmények 
összetevőiként:

19. Arzénvegyületek

a) mikroorganizmusok, növények vagy 
állatok megtelepedésének 
megakadályozására:

– hajótesteken,
– ketreceken, úszón, hálón és más 

hal- és kagylótenyésztésre használt 
eszközökön és berendezéseken,

– bármely teljesen vagy részben víz 
alá merülő eszközön vagy 
berendezésen;
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b) faanyag tartósítására. Továbbá, az így 
kezelt faanyag nem hozható forgalomba;

c) ettől eltérően:

i. A faanyagok tartósítására használt 
anyagokra és készítményekre 
vonatkozóan: ezek csak olyan ipari 
berendezésekben használhatók, 
amelyek vákuumot vagy nyomást 
alkalmaznak a fa impregnálásához, 
ha ezek C típusú szervetlen réz-, 
króm- és arzénvegyületek (CCA) 
oldatai. Az így kezelt faanyag addig 
nem hozható forgalomba, amíg nem 
fejeződik be a tartósítószer 
fixálása.

ii. Az ipari berendezésekben az i. 
alpont szerint CCA-oldatokkal 
kezelt faanyagokra vonatkozóan: 
ezek szakmai vagy ipari célokra 
forgalomba hozhatók, amennyiben 
a faanyag szerkezete garantálja 
mind az emberek, mind az állatok 
biztonságát, valamint a faanyag 
felhasználásának teljes időtartama 
alatt bőrrel nem érintkezhet:

– építési faanyagként 
középületekben, 
mezőgazdasági épületekben, 
irodaházakban és ipari 
létesítményekben,

– hidakban és hídépítési 
munkáknál,

– építési faanyagként édesvízi 
és brakkvizű területeken, pl. 
hullámtörő gátak és hidak,
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– zajvédő ketreceken, 
– lavina-védőgátaknál,

– utak biztonsági korlátaiban és 
sorompókban,

– kéregtelenített, kerek, 
tűlevelű fa legelői kerítésnek,

– földtámasztó szerkezetekben,
– villamosenergia-vezeték és 

távközlési póznaként,
– földalatti vasutak talpfáiként.

A veszélyes anyagok és 
készítmények osztályozására, 
csomagolására és címkézésére 
vonatkozó egyéb közösségi 
rendelkezések alkalmazásának 
sérelme nélkül, minden, forgalomba 
hozott, kezelt faanyagot egyedileg 
fel kell címkézni: «Kizárólag ipari 
létesítményekben és szakmai 
felhasználó által használható, arzént 
tartalmaz». Emellett, a 
csomagokban forgalomba hozott 
faárun címkét kell elhelyezni, ezzel 
a felirattal: «A fa kezelése során 
viseljen kesztyűt. Viseljen porvédő 
maszkot és védőszemüveget a fa 
vágásakor vagy egyéb 
megmunkálási művelet esetén. E 
faáru hulladékát egy erre 
felhatalmazott szervezet veszélyes 
hulladékként kezeli».
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iii. Az i. és ii. alpontban említett, 
kezelt faanyag nem használható fel:

– lakóépületekben, semmilyen 
célra,

– semmilyen olyan 
felhasználási területen, ahol 
ismétlődően fennáll a bőrrel 
érintkezés kockázata,

– tengervizekben,
– mezőgazdasági célokra, 

kivéve a legelői kerítést, 
valamint építési anyagként az 
ii. alponttal összhangban,

– semmilyen olyan 
felhasználási területen, ahol a 
kezelt faanyag érintkezésbe 
kerülhet emberi és/vagy állati 
fogyasztásra szánt közbenső-
vagy késztermékekkel.

2. Nem használhatók fel ipari vizek kezelésére 
szánt anyagként vagy készítmények 
összetevőjeként, függetlenül ezek felhasználási 
módjától.

20. Szerves ónvegyületek 1. Nem hozhatók forgalomba készítmények 
anyagaként vagy összetevőjeként, olyan festékek 
biocidjaként, amelyek összetevői nem alkotnak 
kötést.

2. Nem hozhatók forgalomba és nem 
alkalmazhatók készítmények anyagaként vagy 
összetevőjeként, biocidként mikroorganizmusok, 
növények és állatok által okozott korhadás 
megelőzésére:
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21. Di-μ-oxo-di-n-butil-ónhidroxi-borán 
dibutil-ón-hidrogén-borát 
C8H19BO3Sn (DBB) 

CAS-szám: 75113-37-0

EINECS-szám: 401-040-5

a) valamennyi olyan vízi járművön, azok 
hosszától függetlenül, amelyeket tengeri, 
parti, torkolati, belvízi vagy tavi 
hajózásra használnak;

b) ketrecek, úszók, hálók és egyéb, hal- és 
kagylótenyésztés során használt eszköz és 
felszerelés esetén;

c) bármilyen, részben vagy teljesen vízbe 
merülő eszközökben és berendezésekben.

3. Nem alkalmazhatók szennyvízkezelés során 
használt készítmények anyagaként vagy 
összetevőjeként.

Forgalomba hozott anyagokban és ilyen 
készítmények összetevőjeként nem engedélyezett 
0,1 %-os vagy annál magasabb koncentrációban. 
E rendelkezés nem érvényes akkor, ha ez az anyag 
(DBB) vagy az ezt összetevőként tartalmazó 
készítmény kizárólag végtermékhez kerül 
felhasználásra, melyben 0,1 %-nál nem magasabb 
koncentrációban található meg.

1. A forgalomba hozott anyagokban vagy 
készítményekben nem használható fel 0,1 
tömegszázalékú vagy annál nagyobb 
töménységben.

22. Pentaklór-fenol 
CAS-szám: 87–86–5

EINECS-szám: 201-778-6, 
sói és észterei 2. Átmeneti rendelkezések:

Ettől eltérően 2008. december 31-ig 
Franciaország, Írország, Portugália, 
Spanyolország és az Egyesült Királyság dönthet 
úgy, hogy nem alkalmazza e rendelkezést olyan 
ipari létesítményekben való felhasználásra szánt 
anyagokra és készítményekre, amelyek nem 
engedélyezik a pentaklór-fenol (PCP) meglévő 
jogi szabályozásban meghatározott szint feletti 
kibocsátását és/vagy kiáramlását:
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a) fa kezelése során.
A kezelt fa azonban nem használható fel:

– épületek belső terében dekorációs 
célokra sem, függetlenül az 
épületek rendeltetésétől (lakóház, 
munkahely, szabadidő),

– a következők előállítására vagy 
felújítására:

i. termesztési célokra szolgáló 
konténerek;

ii. csomagolóanyagok, 
amelyek kapcsolatba 
kerülhetnek emberi és/vagy 
állati fogyasztásra szánt 
nyersanyagokkal, félkész 
vagy késztermékekkel;

iii. egyéb anyagok, amelyek 
szennyezhetik az i. és a ii. 
pontban szereplő termékeket;

b) a ruházati vagy lakberendezési célokra 
semmilyen körülmények között nem 
használandó rostos anyagok és a nagy 
teherbírású szövetek impregnálására;

c) különleges kivételként a tagállamok eseti 
elbírálás alapján engedélyezhetik 
területükön a szakemberek számára a 
kulturális, művészeti és történeti 
jelentőséggel rendelkező épületek eredeti 
helyszínén történő kezelését, vagy 
vészhelyzet esetén házi gombával 
(Serpula lacrymans), fagombával 
fertőzött fűrészáruk és falazatok javító 
kezelését.
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Bármely esetben:
a) A fenti kivételek keretében egymagában 

vagy készítmények alkotóelemeként 
használt pentaklór-fenol összes hexaklór-
dibenzo-paradioxin (HCDD)-tartalma 
nem haladhatja meg a 2 milliomodrész 
(ppm) értéket;

b) ezek az anyagok és készítmények nem

– forgalmazhatók, csak 20 literes 
vagy azt meghaladó kiszerelésben,

árusíthatók kiskereskedelmi forgalomban bármely 
felhasználó számára.

3. A veszélyes anyagok és készítmények 
osztályozására, csomagolására és címkézésére 
vonatkozó egyéb közösségi rendelkezések 
alkalmazásának sérelme nélkül, az 1. és 2. 
pontban foglalt veszélyes anyagok és 
készítmények csomagolását olvashatóan és 
kitörölhetetlenül a következő módon jelölik meg:
«Kizárólag ipari és szakmai felhasználásra»

Ez a rendelkezés nem vonatkozik a 75/442/EGK 
irányelv és a 91/689/EGK irányelv szerinti 
hulladékra.
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1. Nem használható fel az alább felsorolt 
anyagokból és készítményekből gyártott 
késztermékek színezésére:

a)    – polivinilklorid (PVC) 
[3904 10] [3904 21] 
[3904 22]

– poliuretán (PUR) 
[3909 50]

– kis sűrűségű polietilén (LDPE), kivéve 
a színezett mesterkeverék gyártására 
használt kis sűrűségű polietilént 
[3901 10]

– cellulóz-acetát (CA) 
[3912 11] [3912 12]

– cellulóz-acetát-butirát 
(CAB) [3912 11] [3912 12]

9

– epoxigyanták [3907 30]

– melamin-formaldehid (MF) gyanták 
[3909 20]

– karbamid-formaldehid (UF) gyanták 
[3909 10]

23. Kadmium 
CAS-szám: 7440-43-9

EINECS-szám: 231-152-8
és vegyületei

– telítetlen poliészterek (UP) [3907 91]
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– polietilén tereftalát (PET) [3907 60]

– polibutilén tereftalát (PBT)

– átlátszó/általános felhasználású 
polisztirol [3903 11] [3903 19]

– akrilnitril-metilmetakrilát (AMMA)

– térhálósított polietilén (VPE)

– ütésálló polisztirén

– polipropilén (PP) [3902 10]

b)    festékek [3208] [3209]

Ha a festéknek nagy a cinktartalma, akkor a 
kadmium koncentrációjának a lehető 
legkisebbnek kell lennie, és semmilyen 
esetben sem haladhatja meg a 0,1 
tömegszázalékot.

A használatuktól és a tervezett végső céltól 
függetlenül, a fent felsorolt anyagokból és 
készítményekből gyártott és kadmiummal 
színezett késztermékek vagy termékösszetevők 
nem hozhatók forgalomba, ha azokban a kadmium 
koncentrációja (fém Cd-ban kifejezve), a műanyag 
0,01 tömegszázalékát meghaladja.
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2. Az 1. pont azonban nem vonatkozik a 
biztonsági okból színezett termékekre.

3. Nem használható fel a vinilklorid-
polimerekből vagy -kopolimerekből gyártott, 
alább felsorolt késztermékek stabilizálására:

– csomagolóanyagok (zacskók, 
tartályok, flakonok, kupakok) [3923 
29 10] [3920 41] [3920 42]

– iroda- és iskolaszerek [3926 10]

– bútorok, karosszéria- és egyéb 
tartozékok [3926 30]

– ruhák és ruházati kiegészítők 
(beleértve a kesztyűket) [3926 20]

– padló- és falburkolatok [3918 10]

– impregnált, bevont és laminált 
textiltermékek [5903 10]

– bőrutánzatok [4202]

– hanglemezek [8524 10]

– csövek és csőillesztések, valamint 
szerelvényeik [3917 23]

– lengőajtók («szalon» típusú)

– közúti gépjárművek (belső, külső, 
alváz)

– építő- és egyéb iparban használt 
acéllemez-borítások

9

– elektromos vezeték szigetelése
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A használatuktól és a tervezett végső céltól 
függetlenül, a vinilklorid-polimerekből, illetve 
kopolimererekből gyártott, kadmiumtartalmú 
anyaggal stabilizált késztermékek vagy 
termékösszetevők nem hozhatók forgalomba, ha 
azokban a kadmium koncentrációja (fém Cd-ban 
kifejezve) a polimer 0,01 tömegszázalékát 
meghaladja.

4. A 3. pont nem vonatkozik a kadmiumalapú 
stabilizálószert biztonsági okokból használó 
késztermékekre.

5. E rendelet alkalmazásában a 
«kadmiumbevonat»: bármelyik fémfelületre 
történő fém-kadmium-felhordás, illetve fém-
kadmium-bevonat készítése.

Nem használható fel az alább felsorolt 
ágazatokban/alkalmazásoknál használt fém-
termékek és termékösszetevők 
kadmiumbevonatához.

a) az alábbi felszerelések és gépek 
esetében:

– élelmiszerek gyártása [8210] 

[8417 20] [8419 81] [8421 11] 

[8421 22] [8422] [8435] 

[8437] [8438] [8476 11]

– mezőgazdaság [8419 31] 

[8424 81] [8432] [8433] 

[8434] [8436]

– hűtés és mélyhűtés [8418]

9

– nyomtatás és könyvkötészet 
[8440] [8442] [8443]
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b) az alábbiak gyártásánál alkalmazott 
készülékek és gépek esetében:

– háztartási gépek [7321] [8421 
12] [8450] [8509] [8516]

– bútorok [8465] [8466] [9401] 
[9402] [9403] [9404]

– szaniter-áruk [7324]

9

– központi fűtés és légkondicionáló 
berendezés [7322] [8403] [8404] 
[8415]

A felhasználásuktól és a tervezett végső céltól 
függetlenül, a fenti a) és b) listán szereplő 
ágazatokban/alkalmazásokban használt, valamint 
a fenti b) listán szereplő ágazatokban gyártott 
kadmiumbevonatú késztermékek vagy ilyen 
termékösszetevők nem hozhatók forgalomba.

6. Az 5. pontban említett rendelkezések 
alkalmazandók az alábbi a) és b) listán szereplő 
ágazatokban/alkalmazásokban használt, valamint 
az alábbi b) listán szereplő ágazatokban gyártott 
kadmiumbevonatú késztermékek vagy ilyen 
termékösszetevők esetén:

a) Az alábbiak gyártására használt 
készülékek és gépek esetén:

– papír és karton [8419 32] 
[8439] [8441]

9

– textil és ruházat [8444] 
[8445] [8447] [8448] [8449] 
[8451] [8452]
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b) Az alábbiak gyártására használt 
készülékek és gépek esetén:

– ipari anyagmozgatás során 
használt berendezések és gépek 
[8425] [8426] [8427] [8428] 
[8429] [8430] [8431]

– közúti és mezőgazdasági 
gépjárművek [87. fejezet]

– vonatok [86. fejezet]

9

– vízi járművek [89. fejezet]

7. Az 5. és 6. pont a következőkre nem 
alkalmazandó:

– a repülési, az űrhajózási, a bányászati, a 
nyílt tengeri és az atomenergia ágazatban 
használt termékekre és 
termékösszetevőkre, amelyek 
alkalmazása szigorú biztonsági 
előírásokat követel meg, továbbá közúti 
és mezőgazdasági járművek, vonatok és a 
vízi járművek biztonsági berendezései 
esetében,

– elektromos csatlakozások esetében, 
bármely felhasználási ágazatban, 
figyelembe véve a berendezéssel 
szemben támasztott megbízhatóságot, 
amelybe ilyen elektromos csatlakozókat 
építettek be.

A Bizottság a kadmiumnak és vegyületeinek 
kevésbé veszélyes helyettesítő anyagokkal való 
helyettesítésére vonatkozó ismeretek és technikák 
fejlődésének fényében, a tagállamokkal 
konzultálva, az e rendelet 113. cikkének (3) 
bekezdésében megállapított eljárásnak 
megfelelően rendszeres időközönként értékeli a 
helyzetet.

24. Monometil-tetraklórdifenil-metán
kereskedelmi neve: Ugilec 141

CAS-szám: 76253-60-6

1. Tilos ezen anyagnak, továbbá ezt az anyagot 
tartalmazó készítményeknek és termékeknek a 
forgalomba hozatala.
2. Az 1. pont nem vonatkozik a következőkre:
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a) 1994. június 18-án már működő 
berendezés és gép esetén, az ilyen 
berendezés és gép ártalmatlanításáig.
A tagállamok azonban egészségi és 
környezetvédelmi okok alapján saját 
területükön ártalmatlanítása előtt is 
megtilthatják az ilyen berendezés vagy 
gép működését;

b) 1994. június 18-án valamely tagállamban 
már működő berendezés és gép 
karbantartása esetén.

3. Tilos ezen anyagnak, ezt az anyagot tartalmazó 
készítményeknek és termékeknek, továbbá ezt az 
anyagot tartalmazó berendezéseknek/gépeknek 
használt anyagként történő forgalomba hozatala.

25. Monometil-diklórdifenil-metán

Kereskedelmi neve: Ugilec 121, Ugilec 
21

CAS-szám: nem ismert

Tilos ezen anyagnak, ezt az anyagot tartalmazó 
készítményeknek és termékeknek a forgalomba 
hozatala és felhasználása.

26. Monometil-dibrómdifenil-metán
bróm-benzil-bróm-toluol,
izomerek keveréke

kereskedelmi neve: DBBT
CAS-szám 99688-47-8

Tilos ezen anyagnak, ezt az anyagot tartalmazó 
készítményeknek és termékeknek a forgalomba 
hozatala és felhasználása.
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27. Nikkel
CAS-szám: 7440-02-0

EINECS-szám: 231-111-4 
és vegyületei

1. Nem használható fel:
a) olyan tárgyakban, amelyeket átszúrt fülbe 

vagy az emberi test más átszúrt részébe 
helyeznek az átszúrással okozott 
sérülésbe, a hámosodás folyamán, 
függetlenül attól, hogy az adott tárgyat 
később eltávolítják-e vagy sem, kivéve 
akkor, ha az ilyen tárgyak homogének és 
nikkelkoncentrációjuk — a nikkel tömege 
a tárgy teljes tömegére vonatkoztatva —
0,05 %-nál kisebb;

b) olyan termékekben, amelyek a bőrrel 
közvetlenül vagy hosszú ideig 
érintkeznek, pl.:

– fülbevaló,
– nyaklánc, karperec és karlánc, 

bokaperec, gyűrű,
– karóra háza, óraszíj és órarögzítő,

– kapocsfej, csat, szegecs, cipzár és 
fémjelzések, ha ezeket ruházaton 
alkalmazzák,

amennyiben e termék részeiből, amelyek 
a bőrrel közvetlenül és hosszan 
érintkeznek 0,5 μg/cm2/hét értéknél 
nagyobb arányú a nikkelkibocsátás,
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c) olyan termékekben, mint amilyeneket az 
1.b) pontban felsoroltak, amelyeknek 
nem nikkelbevonatuk van, kivéve, ha az 
ilyen bevonat biztosítja azt, hogy a 
terméknek a bőrrel közvetlenül és 
hosszan érintkező részén legalább két év 
rendes használat után a nikkel kibocsátás 
nem haladja meg a 0,5 μg/cm2/hét 
értéket.

2. Az 1.a)–c) pont alá tartozó termékek nem 
hozhatók forgalomba, amennyiben nem felelnek 
meg az e pontokban megállapított 
követelményeknek.
Annak igazolására, hogy a termékek az 1. és 2. 
pontnak megfelelnek, az Európai Szabványügyi 
Bizottság (CEN) által elfogadott szabványokat
alkalmazzák vizsgálati módszerként..

28. A 67/548/EGK irányelv I. 
mellékletében a karcinogén anyagok 
1. vagy karcinogén anyagok 2. 
kategóriájába tartozó és legalább 
«Toxikus (T)», R45: «rákot okozhat» 
kockázati felhívást vagy R49: 
«Belélegezve rákot okozhat» 
kockázat jellegére utaló tájékoztatást 
tartalmazó címkével ellátott, és az 
alábbi felsorolásban szereplő 
anyagok:
Karcinogén anyagok 1. kategória, az 
1. függelék felsorolása szerint.

E melléklet egyéb pontjainak sérelme nélkül a 28–
30. pontban foglalt anyagokra az alábbiakat kell 
alkalmazni:

1. A lakosság részére történő értékesítés céljából 
forgalomba hozott anyagok vagy készítmények 
összetevőjeként nem használhatók fel olyan 
egyedi koncentrációban, amelynek mértéke 
azonos vagy magasabb, mint:

– a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében 
előírt koncentráció, vagy
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Karcinogén anyagok 2. kategória, a 
2. függelék felsorolása szerint.

– az 1999/45/EK irányelvben előírt 
koncentráció.

29. A 67/548/EGK irányelv I. 
mellékletében a mutagén anyagok 1. 
vagy mutagén anyagok 2. 
kategóriájába tartozó és R46: 
«Öröklődő genetikai károsodást 
okozhat» kockázat jellegére utaló 
tájékoztatást tartalmazó címkével 
ellátott, és az alábbi felsorolásban 
szereplő anyagok:
Mutagén anyagok 1. kategória, a 3. 
függelék felsorolása szerint.
Mutagén anyagok 2. kategória, a 4. 
függelék felsorolása szerint.

A veszélyes anyagok és készítmények 
osztályozására, csomagolására és címkézésére 
vonatkozó egyéb közösségi rendelkezések 
alkalmazásának sérelme nélkül, ezen anyagok és 
készítmények csomagolását olvashatóan és el nem 
távolítható módon a következő jelöléssel kell 
ellátni: 
«Kizárólag szakmai felhasználó részére»

30. A 67/548/EGK irányelv I. 
mellékletében a reprodukciót károsító 
anyagok 1. vagy reprodukciót 
károsító anyagok 2. kategóriájába 
tartozó és R60: «Fogamzóképességet 
vagy nemzőképességet károsíthatja» 
kockázati felhívást vagy R61: «A 
születendő gyermekre ártalmas lehet» 
kockázati felhívást tartalmazó 
címkével ellátott, és az alábbi 
felsorolásban szereplő anyagok:

Reprodukciót károsító anyagok 1. 
kategória, az 5. függelék felsorolása 
szerint.
Reprodukciót károsító anyagok 2. 
kategória, a 6. függelék felsorolása 
szerint.

2. Ettől eltérően az 1. pontot nem kell alkalmazni 
a következőkre:

a) a 2001/82/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben11 és a 2001/83/EK 
európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben12 meghatározott gyógyszer-
vagy állatgyógyászati készítmény;

b) a 76/768/EGK tanácsi irányelv13 szerint 
meghatározott kozmetikai termékek;

c) – a 98/70/EK irányelvben foglalt motor-
tüzelőanyagok,

– mobil vagy állandó jellegű 
tüzelőberendezésekhez üzemanyagként 
használt ásványolajtermékek,

– zárt rendszerekben értékesített 
üzemanyagok (pl. folyékonygáz-
palackok);

d) az 1999/45/EK irányelvben foglalt 
művészfestékek.
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31. a) kreozot; mosóolaj
CAS-szám: 8001–58–9

EINECS-szám: 232–287–5

b) kreozotolaj; mosóolaj
CAS-szám: 61789–28–4

EINECS-szám: 263–047–8

c) desztillátumok 
(kőszénkátrány), 

naftalinolajok; naftalinolaj
CAS-szám: 84650–04–4

EINECS-szám: 283–484–8

d) kreozotolaj, acenaftén 
frakció; 

mosóolaj
CAS-szám: 90640–84–9

EINECS-szám: 292–605–3

e) magasabb forráspontú 
desztillátumok (kőszénkátrány);
nehéz antracénolaj

CAS-szám: 65996–91–0
EINECS-szám: 266–026–1

1. Nem használhatók fel faanyagok kezelésére 
szolgáló anyagként vagy készítményben. Az így 
kezelt faanyag pedig nem hozható forgalomba.
2. Ettől eltérően:

i. Ezen anyagok és készítmények csak 
akkor alkalmazhatók faanyagok 
kezelésére a munkavállalók védelméről 
szóló közösségi jogszabályok által 
megállapított ipari létesítményekben vagy 
szakemberek által helyben történő 
újrakezelés céljára, ha:
a) benz-[a]-pirén-koncentrációjuk 

kisebb, mint 0,005 tömegszázalék;
b) és a vízbenoldodófenol-

koncentrációjuk kisebb, mint 3 
tömegszázalék.

Az ipari eljárásokban vagy szakemberek 
által faanyagok kezelésére alkalmazható 
ilyen anyagok és készítmények:
– csak 20 literes vagy annál nagyobb 

csomagolásban hozhatók 
forgalomba,

– a lakosság részére nem 
értékesíthetők.

A veszélyes anyagok és készítmények 
osztályozására, csomagolására és 
címkézésre vonatkozó egyéb közösségi 
rendelkezések alkalmazásának sérelme 
nélkül az ilyen anyagok és készítmények 
csomagolásán olvashatóan és 
eltávolíthatatlanul fel kell tüntetni a 
következő szöveget: 
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f) antracénolaj
CAS-szám: 90640–80–5

EINECS-szám: 292–602–7

g) kátránysavak, szén, 
nyersolaj; 
nyers fenolok
CAS-szám: 65996–85–2

EINECS-szám: 266–019–3

h) kreozot, fa
CAS-szám: 8021–39–4

EINECS-szám: 232–419–1

i) alacsony hőmérsékletű 
kátrányolaj, lúgos; 

kivonat-
maradékanyag (szén), 
alacsony 
hőmérsékletű szénkátrány, 
lúgos

CAS-szám: 122384–78–5

EINECS-szám: 310–191–5

«Kizárólag ipari létesítményekben vagy szakmai 
felhasználó által használható».

ii. Az i. pont szerinti ipari létesítményekben 
vagy szakemberek által kezelt faanyagok 
vonatkozásában, amelyeket első 
alkalommal hoznak forgalomba, vagy 
helyben kezelnek újra: kizárólag ipari és 
szakmai felhasználásra engedélyezett, 
azaz pl. vasútnál, villamosenergia-
szállításnál, a távközlésben, 
kerítésanyagnak, mezőgazdasági célokra 
(pl. fák támasztó dúcolására), kikötőkben 
és vízi utakon.

iii. Az 1. pontban említett forgalomba 
hozatali tilalmat nem kell alkalmazni a 
2002. december 31. előtt a 31. pont a)–i) 
alpontjában felsorolt anyagokkal kezelt és  
használt cikként újrafelhasználásra 
értékesített faanyagok vonatkozásában.

3. A 2. pont ii. és iii. alpontjában említett kezelt 
faanyagok azonban nem használhatók:
– épületek belsejében, semmilyen célra,

– játékokban,
– játszótereken,
– parkokban, kertekben, kültéri szabadidős 

és pihenési célú létesítményekben, ahol 
nagy a gyakori bőrkontaktus veszélye,

– kerti bútorok, így például piknikasztalok 
gyártásában,
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– kerti bútorok, így például piknikasztalok 
gyártásában,

– az alábbiak gyártásában, használatában és 
újrafelhasználásában:

– növénytermesztési célokra használt 
tárolóedények,

– olyan csomagolások, amelyek 
emberi és/vagy állati fogyasztásra 
szánt nyersanyagokkal, köztes
termékekkel vagy végtermékekkel 
érintkezhetnek,

– egyéb olyan anyagok, amelyek 
elszennyezhetik a fent említett 
termékeket.

32. Kloroform 
CAS-szám: 67-66-3

EINECS-szám: 200-663-8

33. Szén-tetraklorid — tetraklórmetán
CAS-szám: 56-23-5

EINECS-szám: 200-262-8

34. 1,1,2-triklóretán 
CAS-szám: 79-00-5
EINECS-szám: 201-166-9

1. Nem használható fel 0,1 tömegszázalékos vagy 
annál nagyobb koncentrációban olyan anyagokban 
és készítményekben, amelyeket a lakosság 
számára hoznak forgalomba és/vagy használnak 
permetezésre, mint pl. felületek vagy szálak 
tisztítása.

2. A veszélyes anyagok és készítmények 
osztályozására, csomagolására és címkézésre 
vonatkozó egyéb közösségi rendelkezések 
alkalmazásának sérelme nélkül az ezeket az 
anyagokat 0,1%-os vagy annál nagyobb 
koncentrációban tartalmazó anyagok és 
készítmények csomagolásán jól olvashatóan és 
letörölhetetlenül fel kell tüntetni:
«Kizárólag ipari létesítményekben használható».

Ettől eltérve ezt a rendelkezést nem kell 
alkalmazni a következőkre:
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35. 1,1,2,2-tetraklóretán 
CAS-szám: 79-34-5

EINECS-szám: 201-197-8
36. 1,1,1,2-tetraklóretán 

CAS-szám: 630-20-6
37. Pentaklóretán 

CAS-szám: 76-01-7
EINECS-szám: 200-925-1

38. 1,1-diklóretilén 
CAS-szám: 75-35-4

EINECS-szám: 200-864-0
39. 1,1,1-triklóretán, metil-kloroform

CAS-szám: 71-55-6
EINECS-szám: 200-756-3

a) a 2001/82/EK és a 2001/83/EK irányelv 
szerinti emberi felhasználásra szánt vagy 
az állatgyógyászatban használt 
gyógyszerek;

b) a 76/768/EGK irányelv szerinti kozmetikai 
termékek.

40. A 67/548/EGK irányelv szerint a 
tűzveszélyesség kritériumainak 
megfelelő, kevésbé tűzveszélyesként, 
tűzveszélyesként vagy fokozottan 
tűzveszélyesként besorolt anyagok, 
függetlenül attól, hogy az említett 
irányelv I. mellékletében szerepelnek-e.

1. Nem használhatók fel önmagukban vagy 
készítmény formájában a lakosság számára 
forgalomba hozott aeroszolokban, amelyek az 
alábbi szórakoztató és díszítő célokra szolgálnak:

– főként díszítésre szánt fém lametta,
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– műhó és műdér,
– fingópárnák,

– szerpentinbombák,
– mű ürülék,

– házibulikra szánt trombiták,
– elpárolgó pelyhek és habok,

– mű pókhálók,
– bűzbombák,

– stb.
2. A veszélyes anyagok osztályozására, 
csomagolására és címkézésére vonatkozó egyéb 
közösségi rendelkezések alkalmazásának sérelme 
nélkül az alábbi mondatnak jól olvasható és 
letörölhetetlen formában meg kell jelennie a fent 
említett aeroszolok csomagolásán «Kizárólag 
szakmai felhasználó részére».

3. Ettől eltérve az 1. és 2. pont nem vonatkozik a 
75/324/EGK tanácsi irányelv14 9a. cikkében 
említett aeroszolokra.
4. Az 1. és 2. pontban említett termékek nem 
hozhatók forgalomba, amennyiben nem felelnek 
meg a jelzett követelményeknek.

41. Hexaklór-etán
CAS-szám: 67–72–1
EINECS-szám: 200-6664

Nem alkalmazható nem vas fémek gyártásánál és 
feldolgozásánál.
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42. Alkánok, 10-13 szénatom számú, klór 
(rövidláncú klórozott 
paraffinok) (SCCP-k)
EINECS-szám: 287-476-5

2004. január 6-tól nem hozhatók forgalomba 
egyéb anyagok vagy készítmények anyagaként 
vagy összetevőjeként történő alkalmazás céljából 
1 %-nál magasabb koncentrációban:

– fémmegmunkálásra;
– bőr zsírozására.

43. Azoszínezékek 1. Azok az azoszínezékek, amelyek esetében az 
ezen irányelv 2a. cikkének megfelelően 
megállapított vizsgálati módszer szerint egy vagy 
több azocsoport reduktív lehasadása által a 
késztermékekbe vagy azok festett részeibe egy 
vagy több, a függelékben felsorolt aromás amin 
szabadul fel kimutatható koncentrációban, azaz 30 
ppm felett, nem használhatók fel olyan textil-
vagy bőrtermékekben, amelyek közvetlenül és 
tartósan érintkeznek az emberi bőrrel vagy 
szájüreggel, mint például:

– ruházati cikkek, ágynemű, törülközők, 
póthajak, parókák, kalapok, pelenkák és 
egyéb egészségügyi cikkek, hálózsákok,

– cipők, kesztyűk, karóraszíjak, kézitáskák, 
pénztárcák/levéltárcák, aktatáskák, 
székhuzatok, nyakban viselt erszények,

– textil- vagy bőrjátékok, valamint textil 
vagy bőr ruhadarabokat viselő játékok,
– a végfelhasználó általi használatra 

szánt fonalak és szövetek.
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2. Továbbá nem lehet forgalomba hozni az 1. 
pontban említett textil- vagy bőrtermékeket, ha
azok nem felelnek meg az ott meghatározott 
követelményeknek.

3. Azok az azoszínezékek, amelyek szerepelnek az 
e rendelet 9. függelékében foglalt «Azoszínezékek 
listáján», nem hozhatók forgalomba vagy nem 
használhatók fel textil- és bőrtermékek 
színezésére, ha anyagként vagy készítmények 
összetevőjeként a koncentrációjuk meghaladja a 
0,1 tömegszázalékot.

4. A Bizottság az új tudományos ismeretek 
fényében legkésőbb 2005. szeptember 11-ig 
felülvizsgálja az azoszínezékekre vonatkozó 
rendelkezéseket.

44. Difenil-éter, pentabróm származék 
C12H5Br5O

1. Nem hozható forgalomba, illetve nem 
használható fel, ha anyagként, illetve anyagok 
vagy készítmények összetevőjeként a 
koncentrációja meghaladja a 0,1 tömegszázalékot.
2. Nem lehet forgalomba hozni a termékeket, ha 
azok, vagy azok égésgátlóval kezelt részei 0,1 
tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban 
tartalmazzák ezt az anyagot.

45. difenil-éter, oktabróm származék 
C12H2Br8O

1. Nem hozható forgalomba, illetve nem 
használható fel, ha anyagként, illetve anyagok
vagy készítmények összetevőjeként a 
koncentrációja meghaladja a 0,1 tömegszázalékot.

2. Nem lehet forgalomba hozni a termékeket, ha 
azok, vagy azok égésgátlóval kezelt részei 0,1 
tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban 
tartalmazzák ezt az anyagot.



7524/8/06 REV 8 KH 35
XVII. MELLÉKLET DG C I HU

46. a) Nonilfenol 
C6H4(OH)C9H19

b) Nonilfenol-etoxilát 
(C2H4O)nC15H24O

Nem hozható forgalomba, illetve nem használható 
fel anyagként vagy készítmények összetevőjeként 
a 0,1 vagy ezt meghaladó tömegszázalék 
koncentrációkban a következő célokra:

1. ipari és intézményi tisztítás, kivéve:
– ellenőrzött, zárt vegytisztító rendszerek, ahol a

tisztítófolyadékot újrahasznosítják vagy elégetik,
– különleges kezelésű tisztítórendszerek, ahol a 
tisztítófolyadékot újrahasznosítják vagy elégetik;

2. háztartási tisztítás;

3. textil- és bőrfeldolgozás, kivéve:
– szennyvízkibocsátás nélküli feldolgozás,

– különleges kezelésre szolgáló rendszerek, ahol a 
biológiai szennyvízkezelés előtt a szennyvizet 
előkezelik a szerves részek teljes mértékű 
eltávolítása érdekében (báránybőr 
zsírtalanítása);

4. tőgybimbók merítéses kezelésére 
szolgáló emulgeálószerek;

5. fémmegmunkálás, kivéve:

– ellenőrzött, zárt rendszerekben való 
alkalmazások, ahol a tisztítófolyadékot 
újrahasznosítják vagy elégetik;

6. cellulóz- és papírgyártás;
7. kozmetikai termékek;

8. egyéb testápoló szerek, kivéve:
– spermicidek.

9. formulázási segédanyagok peszticidekben 
és biocidokban.
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47. Cement 1. Cement és cementtartalmú készítmények nem 
használhatók fel, illetve nem hozhatók 
forgalomba, amennyiben hidratálva a cement 
teljes szárazanyag-tartalmára számítva több mint 
0,0002 tömegszázalékban oldható króm(VI)-ot 
tartalmaznak.
2. Amennyiben redukálószereket használnak, 
akkor a veszélyes anyagok és készítmények 
osztályozásáról, csomagolásáról és címkézéséről 
szóló egyéb közösségi rendelkezések 
alkalmazásának sérelme nélkül, a cement, illetve 
cementtartalmú készítmények csomagolásán 
olvashatóan és kitörölhetetlenül feltüntetik a 
csomagolás napját, valamint azt, hogy milyen 
tárolási feltételek mellett, és a redukálószer 
aktivitásának fenntartásához, valamint az oldható 
króm(VI)-tartalom 1. pontban jelzett határérték 
alatt tartásához mennyi ideig lehet tárolni.
3. Ettől eltérve, az 1. és 2. pontot nem kell 
alkalmazni olyan ellenőrzött, zárt és teljesen 
automatizált eljárásokhoz történő forgalomba 
hozatalra és ilyen eljárásoknál történő 
felhasználásra, amelyeknél a cement és a 
cementtartalmú készítmények kezelését kizárólag 
géppel végzik, és amelyeknél nem áll fenn a bőrrel 
való érintkezés veszélye.

________________________

1 HL L 196., 1967.8.16., 1.o.
2 HL L 225., 2001.8.21., 1.o.
3 HL L 200., 1999.7.30., 1.o.
4 HL L 226., 2001.8.22., 5.o.
5 HL L 350., 1998.12.28., 58.o.
6 HL L 194., 1975.7.25., 39.o. A legutóbb a 96/350/EK bizottsági irányelvvel (HL L 135., 

1996.6.6., 32. o.) módosított irányelv.

7 HL L 377., 1991.12.31., 20.o. A legutóbb a 94/31/EK tanácsi irányelvvel (HL L 168., 

1994.7.2., 28. o.) módosított irányelv.



7524/8/06 REV 8 KH 37
XVII. MELLÉKLET DG C I HU

8 Az ECB megerősítette, hogy a krizotilnak két CAS-száma van.

9 A Tanács 1987. július 23-i 2658/87/EGK rendelete a vám- és statisztikai nómenklatúráról, 

valamint a közös vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7.), amelyet legutóbb a 2176/2002 

bizottsági rendelet (HL L 331., 2002.12.7., 3. o.) módosított.

10 HL L 196., 1967.8.16., 1/67.o.

11 HL L 311., 2001.11.28., 1.o.

12 HL L 311., 2001.11.28., 67.o.

13 HL L 262., 1976.9.27., 169.o.

14 HL L 147., 1975.6.9., 40.o. A legutóbb a 94/1/EK bizottsági irányelvvel (HL L 23., 

1994.1.28., 28. o.) módosított irányelv.

____________________
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1–6. függelék

ELŐSZÓ

A fejléc oszlopainak magyarázata

Anyagok:

Az adott anyag megnevezése azonos ugyanezen anyagnak a 67/548/EGK tanácsi irányelv I. 

melléklete szerinti megnevezésével. Ahol lehetséges, a veszélyes anyagokat az EINECS (European 

Inventory of Existing Commercial Chemical Substances – Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok 

Európai Jegyzéke), ill. az ELINCS (European List of Notified Chemical Substances –

Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke) szerinti megnevezésükkel kell azonosítani. 

Ezek a táblázatban EC-számként szerepelnek. Az EINECS -ben, ill. az ELINCS-ben nem szereplő 

anyagok megnevezésére azok nemzetközileg elismert kémiai nevét (pl. ISO, IUPAC) kell használni. 

Egyes esetekben továbbá az anyagok közismert elnevezését is meg kell adni.

Indexszám:

Az indexszám a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében megadott azonosító kód. Az egyes anyagok 

a függelékben ezen indexszámnak megfelelően vannak felsorolva.

EINECS-szám:

Az EINECS-ben szereplő valamennyi anyag rendelkezik azonosító kóddal. Az első azonosító kód a 

200-001-8, a számozás ettől indul.

ELINCS-szám:
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Minden, a 67/548/EGK irányelv szerint törzskönyvezett új anyag az ELINCS-ben egy azonosítási 

kóddal került meghatározásra és közzétételre. Az első azonosító kód a 400-010-9, a számozás ettől 

indul.

CAS-szám:

A Chemical Abstracts Service (CAS) számok az anyagok azonosításának elősegítése érdekében 

kerülnek megadásra.

Megjegyzések:

A megjegyzések teljes szövege a 67/548/EGK irányelv I. mellékletének előszavában található meg.

Ennek a rendeletnek az alkalmazásában az alábbi megjegyzések kerültek alkalmazásra:

C. megjegyzés:

Néhány szerves anyag specifikus izomer alakjában vagy több izomer keverékeként is forgalomba 

hozható.

D. megjegyzés:

Bizonyos anyagokat, amelyek hajlamosak spontán polimerizációra vagy bomlásra, gyakran 

stabilizált alakban hoznak forgalomba. Ezeket az anyagokat a 67/548/EGK irányelv I. melléklete 

ezen alakjukban sorolja fel. 

Néha azonban  az ilyen anyagokat nem stabilizált alakban hozzák forgalomba. Ebben az esetben a 

gyártónak vagy az ilyen anyagot forgalomba hozó bármely személynek ezt az anyag nevét követően 

a „nem stabilizált” szavakkal a címkén közölni kell.
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E. megjegyzés:

Egyes, az ember egészségét speciálisan károsító anyagokra (lásd a 67/548/EGK irányelv IV. 

mellékletének 4. fejezetét), amelyeket az 1. vagy 2. kategóriában rákkeltő, mutagén és/vagy a 

reprodukcióra toxikus anyagként osztályoznak, az  E megjegyzés vonatkozik, amennyiben azokat 

nagyon mérgezőként (T+), mérgezőként (T) vagy ártalmasként (Xn) is osztályozzák. Ezeknél az 

anyagoknál az R 20, R 21, R 22, R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R28, R39, R68 (ártalmas), R48 és 

R65 R-mondatok és ezek összes kombinációi mellett fel kell tüntetni az „is” szót is.

J. megjegyzés:

Azokat az anyagokat, amelyek bizonyíthatóan 0,1 tömegszázaléknál kevesebb benzolt (EINECS-

szám: 200-753-7) tartalmaznak, nem kell karcinogén anyagként besorolni.

K. megjegyzés:

Azokat az anyagokat, amelyek bizonyíthatóan 0,1 tömegszázaléknál kevesebb 1,3-butadiént 

(EINECS-szám: 203-450-8) tartalmaznak, nem kell karcinogén anyagként besorolni.

L. megjegyzés:

Azokat az anyagokat, amelyek az IP 346 szerint mérve bizonyíthatóan kevesebb mint 3 % DMSO-t 

tartalmaznak, nem kell karcinogén anyagként besorolni.

M. megjegyzés:
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Azokat az anyagokat, amelyek bizonyíthatóan 0,005 m/m tömegszázaléknál kevesebb benz(a)-

pirént (EINECS-szám: 200-028-5) tartalmaznak, nem kell karcinogén anyagként besorolni.
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N. megjegyzés:

Azokat az anyagokat, amelyeknek a teljes finomítási folyamata ismert, és bizonyíthatóan nem 

karcinogén anyagok felhasználásával készültek, nem kell karcinogén anyagként besorolni.

P. megjegyzés:

Azokat az anyagokat, amelyek bizonyíthatóan 0,1 tömegszázaléknál kevesebb benzolt (EINECS-

szám: 200-753-7) tartalmaznak, nem kell karcinogén anyagként besorolni.

R. megjegyzés:

A karcinogénként történő minősítést nem kell alkalmazni az olyan rostokra, amelyek két standard 

hiba levonása utáni hossz-súlyozott mértani átlag szerinti átmérője 6 μm-nél nagyobb.

S. megjegyzés:

Ezt az anyagot esetleg nem szükséges a 67/548/EGK irányelv 23. cikke szerinti (lásd a VI. 

melléklet 8. szakaszát) jelöléssel ellátni.
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