
  

EURÓPAI PARLAMENT 
2004 2009 

Ülésdokumentum 

C6-0267/2006 
2003/0256(COD) 

HU 
06/09/2006 
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A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), 
az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK tanácsi és európai 
parlamenti irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK 
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93/67/EGK bizottsági irányelv, a 93/105/EK bizottsági irányelv és a 2000/21/EK bizottsági 
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Benzin (ásványolaj), nehéz
közvetlen lepárlású, 
aromás-tartalmú; Alacsony 
forráspontú benzin

(Nyersolaj desztillációjával 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
C8-C12 szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 130–
210 °C.)

649-273-00-3 309-945-6 101631-20-3 P

Benzin (ásványolaj), teljes 
alkilát; Alacsony 
forráspontú módosított 
benzin
(Izobutánnak általában C3-
C5 szénatomszámú 
monoolefinekkel való 
reakciótermékei 
desztillációjával kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg telített elágazó 
láncú, jellemzően C7-C12
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 90–
220 °C.)

649-274-00-9 265-066-7 64741-64-6 P

Benzin (ásványolaj), nehéz 
alkilát; Alacsony 
forráspontú módosított 
benzin

649-275-00-4 265-067-2 64741-65-7 P
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(Izobutánnak általában C3-
C5 szénatomszámú 
monoolefinekkel való 
reakciótermékei 
desztillációjával kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg telített elágazó 
láncú, jellemzően C9-C12
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 150–
220 °C.)

Benzin (ásványolaj), 
könnyű alkilát; Alacsony 
forráspontú módosított 
benzin

(Izobutánnak általában C3-
C5 szénatomszámú 
monoolefinekkel való 
reakciótermékei 
desztillációjával kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg telített elágazó 
láncú, jellemzően C7-C10
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 90–
160 °C.)

649-276-00-X 265-068-8 64741-66-8 P

Benzin (ásványolaj), 
izomerizált; Alacsony 
forráspontú módosított 
benzin

(Egyenes láncú paraffinos 
C4-C6 szénatomszámú 
szénhidrogének katalitikus 
izomerizálásával kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg telített 
szénhidrogénekből mint 
izobután, izopentán, 2,2-
dimetil-bután, 2-metil-
pentán és 3-metil-pentán 
áll.)

649-277-00-5 265-073-5 64741-70-4 P
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Benzin (ásványolaj), 
oldószeres finomítású 
könnyű; Alacsony 
forráspontú módosított 
benzin
(Oldószeres extrakcióból 
finomítványként kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg alifás, 
jellemzően C5-C11
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 35–
190 °C.)

649-278-00-0 265-086-6 64741-84-0 P

Benzin (ásványolaj), 
oldószeres finomítású 
nehéz; Alacsony 
forráspontú módosított 
benzin
(Oldószeres extrakcióból 
finomítványként kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg alifás, 
jellemzően C7-C12
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 90–
230 °C.)

649-279-00-6 265-095-5 64741-92-0 P

Raffinátumok (ásványolaj) 
katalitikus reformáló 
etilénglikol-víz ellenáramú 
extrakció; Alacsony 
forráspontú módosított 
benzin

(A katalitikus reformáló 
áramnál az UDEX 
extrakciós eljárásban 
finomítványként kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C6-C9
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll.)

649-280-00-1 270-088-5 68410-71-9 P
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Raffinátumok (ásványolaj) 
reformáló Lurgi-egység 
leválasztó; Alacsony 
forráspontú módosított 
benzin
(A Lurgi leválasztó 
egységnél finomítványként 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
nemaromás 
szénhidrogénekből áll, 
mellette jellemzően C6-C8
szénatomszámú 
szénhidrogének kis 
mennyiségben.)

649-281-00-7 270-349-3 68425-35-4 P

Benzin (ásványolaj), teljes 
alkilát, bután tartalmú; 
Alacsony forráspontú 
módosított benzin
(Izobutánnak általában C3-
C5 szénatomszámú 
monoolefinekkel való 
reakciótermékei 
desztillációjával kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg telített elágazó 
láncú, jellemzően C7-C12
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 35–
200 °C.)

649-282-00-2 271-267-0 68527-27-5 P

Desztillátumok 
(ásványolaj), benzin 
vízgőzpirolizált, oldószeres 
finomítású könnyű 
hidrogénezett; Alacsony 
forráspontú módosított 
benzin

649-283-00-8 295-315-5 91995-53-8 P
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(Vízgőzpirolizált benzin 
hidrogénezett könnyű 
desztillátumának oldószeres 
extrakciójából 
finomítványként kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy.)

Benzin (ásványolaj), C4-12
bután-alkilát, izooktánban 
gazdag; Alacsony 
forráspontú módosított 
benzin

(Butánok alkilálásával 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
C4-C12 szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
izooktánban gazdag, 
forrásponttartomány 35–
210 °C.)

649-284-00-3 295-430-0 92045-49-3 P

Szénhidrogének, 
hidrogénezett könnyű 
benzin desztillátumok, 
oldószeres finomítás; 
Alacsony forráspontú
módosított benzin

(Hidrogénezett benzin 
desztillációjával, majd 
oldószeres extrahálásával és 
desztillációjával kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg telített 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 94–99 
°C.)

649-285-00-9 295-436-3 92045-55-1 P

Benzin (ásványolaj) 
izomerizálás, C6-frakció; 
Alacsony forráspontú 
módosított benzin

649-286-00-4 295-440-5 92045-58-4 P
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(Katalitikusan izomerizált 
gazolin desztillációjával 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
hexán izomerekből áll, 
forrásponttartomány 60–66 
°C.)

Szénhidrogének, C6-7
benzin krakkolás, 
oldószeres finomítás; 
Alacsony forráspontú 
módosított benzin

(Katalitikusan teljesen 
hidrogénezett benzolban 
gazdag szénhidrogén-
párlatból, melyet 
előhidrogénezett krakkolt 
benzinből desztillációs úton 
nyertünk, a benzol 
szorpciójával kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg paraffin- és 
naftén-, jellemzően C6 -C7
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 70–
100 °C.)

649-287-00-X 295-446-8 92045-64-2 P

Szénhidrogének, C6-ban 
gazdag hidrogénezett 
könnyű benzin 
desztillátumok, oldószeres 
finomítás; Alacsony 
forráspontú módosított 
benzin

(Hidrogénezett benzin 
desztillációjával, majd ezt 
követő oldószeres 
extrakcióval kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg telített 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 65–70 
°C.)

649-288-00-5 309-871-4 101316-67-0 P
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Benzin (ásványolaj), nehéz 
katalitikusan krakkolt; 
Alacsony forráspontú 
módosított benzin

(Katalitikus krakkolási 
termékek desztillációjával 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
C6-C12 szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 65–
230 °C. Viszonylag nagy 
mennyiségben tartalmaz 
telítetlen szénhidrogéneket.)

649-289-00-0 265-055-7 64741-54-4 P

Benzin (ásványolaj), 
könnyű katalitikusan 
krakkolt; Alacsony 
forráspontú katalitikusan 
krakkolt benzin
(Katalitikus krakkolás 
termékének 
desztillációjával kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C4-C11
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány –20-tól 
190 °C-ig. Viszonylag nagy 
mennyiségben tartalmaz 
telítetlen szénhidrogéneket.)

649-290-00-6 265-056-2 64741-55-5 P

Szénhidrogének, C3-11, 
katalitikus krakkoló 
desztillátumok; Alacsony 
forráspontú katalitikusan 
krakkolt benzin

649-291-00-1 270-686-6 68476-46-0 P
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(Katalitikus krakkolás 
termékének 
desztillációjával kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C3-C11
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 204 °C 
felett.)

Benzin (ásványolaj), 
katalitikusan krakkolt 
könnyű desztillátumok; 
Alacsony forráspontú 
katalitikusan krakkolt 
benzin
(Katalitikus krakkolás 
termékének 
desztillációjával kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C1-C5
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll.)

649-292-00-7 272-185-8 68783-09-5 P

Desztillátumok 
(ásványolaj), benzin 
vízgőzpirolizált származék, 
hidrogénezett könnyű 
aromás; Alacsony 
forráspontú katalitikusan 
krakkolt benzin
(Vízgőzpirolizált benzin 
desztillátumának 
kezelésével kapott összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
aromás szénhidrogénekből 
áll.)

649-293-00-2 295-311-3 91995-50-5 P

Benzin (ásványolaj), nehéz
katalitikusan krakkolt, 
kéntelenített; Alacsony 
forráspontú katalitikusan 
krakkolt benzin

649-294-00-8 295-431-6 92045-50-6 P
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(Összetett szénhidrogén 
elegy, melyet úgy nyerünk, 
hogy katalitikusan krakkolt 
ásványolaj desztillátumot 
egy a merkaptánok 
átalakítására, ill. savas 
szennyeződések 
eltávolítására szolgáló 
kéntelenítési eljárásnak 
vetünk alá. Főleg C6-C12
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 60–
200 °C.)

Benzin (ásványolaj), 
könnyű katalitikusan 
krakkolt, kéntelenített; 
Alacsony forráspontú 
katalitikusan krakkolt 
benzin
(Összetett szénhidrogén 
elegy, melyet úgy nyerünk, 
hogy katalitikusan krakkolt 
ásványolaj desztillátumot 
egy, a merkaptánok 
átalakítására, ill. savas 
szennyeződések 
eltávolítására szolgáló 
kéntelenítési eljárásnak 
vetünk alá. 
Forrásponttartomány 35–
210 °C.)

649-295-00-3 295-441-0 92045-59-5 P

Szénhidrogének, C8-12, 
katalitikus krakkolás, 
vegyileg semlegesített; 
Alacsony forráspontú 
katalitikusan krakkolt 
benzin
(Katalitikus krakkolás 
párlatát lúgos mosásnak 
alávetve, majd 
desztillációval nyert 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C8-C12
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 130–

649-296-00-9 295-794-0 92128-94-4 P
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210 °C.)

Szénhidrogének, C8-12, 
katalitikus krakkoló 
desztillátumok; Alacsony 
forráspontú katalitikusan 
krakkolt benzin

(Katalitikus krakkolási 
termékek desztillációjával 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
C8-C12 szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 140–
210 °C.)

649-297-00-4 309-974-4 101794-97-2 P

Szénhidrogének, C8-12, 
katalitikus krakkolás, vegy. 
semlegesített, kéntelenített; 
Alacsony forráspontú 
katalitikusan krakkolt 
benzin

649-298-00-X 309-987-5 101896-28-0 P

Benzin (ásványolaj), 
könnyű katalitikusan 
reformált; Alacsony 
forráspontú katalitikusan 
krakkolt benzin
(Katalitikus reformálási 
eljárás termékének 
desztillációjával kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C5-C11
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 35–
190 °C. Viszonylag nagy 
mennyiségben tartalmaz 
aromás és elágazó láncú
szénhidrogéneket. Az 
anyagáram 10 tf. % vagy 
több benzolt tartalmazhat.)

649-299-00-5 265-065-1 64741-63-5 P

Benzin (ásványolaj), nehéz 
katalitikusan reformált; 
Alacsony forráspontú 
katalitikusan krakkolt 
benzin

649-300-00-9 265-070-9 64741-68-0 P
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(Katalitikus reformálási 
eljárás termékének 
desztillációjával kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg aromás, 
jellemzően C7-C12
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 90–
230 °C.)

Desztillátumok 
(ásványolaj), katalitikusan 
reformált pentánmentesítő; 
Alacsony forráspontú 
katalitikusan krakkolt 
benzin
(Katalitikus reformálási 
eljárás termékének 
desztillációjával kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg alifás, 
jellemzően C3-C6
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány – 49-
től 63 °C-ig.)

649-301-00-4 270-660-4 68475-79-6 P

Szénhidrogének, C2-6, C6-8, 
katalitikus reformáló; 
Alacsony forráspontú 
katalitikusan krakkolt 
benzin

649-302-00-X 270-687-1 68476-47-1 P

Maradékok (ásványolaj), 
C6-8, katalitikus reformáló; 
Alacsony forráspontú 
katalitikusan krakkolt 
benzin
(A C6-8 kiindulási termék 
katalitikus reformálásának 
maradéka. Főleg C2-C6
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll.)

649-303-00-5 295-794-3 68478-15-9 P
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Benzin (ásványolaj), 
könnyű katalitikusan 
reformált, aromás-mentes; 
Alacsony forráspontú 
katalitikusan krakkolt 
benzin

(Katalitikus reformálási 
eljárás termékének 
desztillációjával kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C5-C8
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 35–
120 °C. Viszonylag nagy 
mennyiségben tartalmaz 
elágazó láncú 
szénhidrogéneket, az 
aromás komponensek el 
vannak távolítva.)

649-304-00-0 270-993-5 68513-03-1 P

Desztillátumok 
(ásványolaj), katalitikusan 
reformált közvetlen 
lepárlású benzin 
fejtermékek; Alacsony 
forráspontú katalitikusan 
krakkolt benzin
(Közvetlen lepárlású benzin 
katalitikus reformálásával, 
majd a teljes kilépő termék 
frakcionálásával kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg telített alifás, 
jellemzően C2-C6
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll.)

649-305-00-6 271-008-1 68513-63-3 P

Ásványolaj termékek, 
hidrofiner-powerformer 
reformátumok; Alacsony 
forráspontú katalitikusan 
krakkolt benzin

(

649-306-00-1 271-058-4 68514-79-4 P
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(A hidrofiner-powerformer 
eljárással kapott összetett 
szénhidrogén elegy, 
forrásponttartomány 27–
210 °C.)

Benzin (ásványolaj), 
teljesen reformált; Alacsony 
forráspontú katalitikusan 
krakkolt benzin
(Katalitikus reformálási 
eljárás termékének 
desztillációjával kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C5-C12
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 35–
230 °C.)

649-307-00-7 272-895-8 68919-37-9 P

Benzin (ásványolaj), 
katalitikusan reformált; 
Alacsony forráspontú 
katalitikusan krakkolt 
benzin
(Katalitikus reformálási 
eljárás termékének 
desztillációjával kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C4-C12
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 30–
220 °C. Viszonylag nagy 
mennyiségben tartalmaz 
aromás és elágazó láncú 
szénhidrogéneket. Ez az 
anyagáram tartalmazhat 10 
tf. % vagy több benzolt is.)

649-308-00-2 273-271-8 68955-35-1 P
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Desztillátumok 
(ásványolaj), katalitikusan 
reformált hidrogénezett 
könnyű; C8-13 aromás 
frakció. Alacsony 
forráspontú katalitikusan 
krakkolt benzin
(Ásványolaj benzin 
katalitikus reformálásával 
kapott összetett alkilbenzol 
elegy. Főleg C8- C10
szénatomszámú 
alkilbenzolokból áll, 
forrásponttartomány 160–
180 °C.)

649-309-00-8 285-509-8 85116-58-1 P

Aromás szénhidrogének, 
C8, katalitikus reformálási 
származék; Alacsony 
forráspontú katalitikusan 
krakkolt benzin

649-310-00-3 295-279-0 91995-18-5 P

Aromás szénhidrogének, 
C7-12, C8-ban gazdag; 
Alacsony forráspontú 
katalitikusan krakkolt 
benzin
(Plattformátum-frakcióból 
leválasztott összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
aromás, jellemzően C7-C12
(elsődlegesen C8) 
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 130–
200 °C.)

649-311-00-9 297-401-8 93571-75-6 P

Gazolin, C5-11, nagy 
oktánszámú stabilizált 
reformált; Alacsony 
forráspontú katalitikusan 
krakkolt benzin

649-312-00-4 297-458-9 93572-29-3 P
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(Túlnyomóan nafténes 
benzin katalitikus 
dehidrogénzésével kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg aromás és 
nem-aromás, jellemzően 
C5-C11 szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 45–
185 °C.)

Szénhidrogének, C7-12, C9-
aromásokban gazdag, 
reformálási nehéz frakció; 
Alacsony forráspontú 
katalitikusan krakkolt 
benzin

(Plattformátum-frakcióból 
leválasztott összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
nemaromás, jellemzően C7-
C12 szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 120–
210 °C, valamint C9 és 
magasabb aromás 
szénhidrogénekből.)

649-313-00-X 297-465-7 93572--35-1 P

Szénhidrogének, C5-11, 
nemaromásokban gazdag, 
reformálási könnyű frakció; 
Alacsony forráspontú 
katalitikusan krakkolt 
benzin

(Plattformátum-frakcióból 
leválasztott összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
nemaromás, jellemzően C5-
C11 szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 35–
125 °C, benzol és toluol.)

649-314-00-5 297-466-2 93572-36-2 P
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Foots-olaj (ásványolaj), 
aktív szénnel kezelt; Foots-
olaj
(Foots-olaj, nyomokban 
jelenlévő komponensek és 
szennyeződések 
eltávolítását célzó, 
aktívszenes kezelésével 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. 
Elsősorban telített egyenes 
láncú, jellemzően C12-nél 
nagyobb szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll.)

649-315-00-0 308-127-6 97862-77-6 L

Benzin (ásványolaj), 
könnyű termikusan 
krakkolt; Alacsony 
forráspontú termikusan 
krakkolt benzin
(Termikus krakkolás 
termékének 
desztillációjával kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg telítetlen, 
jellemzően C4-C8
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány –10-től 
130 °C-ig.

649-316-00-6 265-075-6 64741-74-8 P

Benzin (ásványolaj), nehéz 
termikusan krakkolt; 
Alacsony forráspontú 
termikusan krakkolt benzin
(Termikus krakkolás 
termékének 
desztillációjával kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg telítetlen, 
jellemzően C6-C12
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 65–
220 °C.)

649-317-00-1 265-085-0 64741-83-9 P
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Desztillátumok (ásványolaj) 
nehéz aromás; Alacsony 
forráspontú termikusan 
krakkolt benzin
(Etán és propán termikus 
krakkolási termékének 
desztillációjával kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Ez a magasabb 
forráspontú frakció főleg 
C5-C7 szénatomszámú 
aromás szénhidrogénekből 
áll, mellette némi C5
telítetlen alifás 
szénhidrogénnel. 
Tartalmazhat benzolt is.)

649-318-00-7 267-563-4 67891-79-6 P

Desztillátumok (ásványolaj) 
könnyű aromás; Alacsony 
forráspontú termikusan 
krakkolt benzin
(Etán és propán termikus 
krakkolási termékének 
desztillációjával kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Ez az alacsonyabb 
forráspontú frakció főleg 
C5-C7 szénatomszámú 
aromás szénhidrogénekből 
áll, mellette némi C5
telítetlen alifás 
szénhidrogénnel. 
Tartalmazhat benzolt is.)

649-319-00-2 267-565-5 67891-80-9 P

Desztillátumok 
(ásványolaj), benzin-
raffinátum pirolizált; 
Alacsony forráspontú 
termikusan krakkolt benzin

649-320-00-8 270-344-6 68425-29-6 P
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(Benzin és raffinátum 816 
°C-on történő frakcionált 
pirolizálásával kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C9
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forráspontja kb. 204 °C.)

Aromás szénhidrogének, 
C6-8, benzin-raffinátum 
pirolizált; Alacsony 
forráspontú termikusan 
krakkolt benzin
(Benzin és raffinátum 816 
°C-on történő frakcionált 
pirolizálásával kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C6-C8
szénatomszámú aromás 
szénhidrogénekből áll, a 
benzolt is beleértve.)

649-321-00-3 270-658-3 68475-70-7 P

Desztillátumok 
(ásványolaj), termikusan 
krakkolt benzin és gázolaj; 
Alacsony forráspontú 
termikusan krakkolt benzin

(Termikusan krakkolt 
benzin és/vagy gázolaj 
desztillációjával kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C5
szénatomszámú olefin-
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 33–60 
°C.)

649-322-00-9 271-631-9 68603-00-9 P
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Desztillátumok 
(ásványolaj), termikusan 
krakkolt benzin és gázolaj, 
C5-dimer-tartalmú; 
Alacsony forráspontú 
termikusan krakkolt benzin

(Termikusan krakkolt 
benzin és/vagy gázolaj 
desztillációjával kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C5
szénatomszámú olefin-
szénhidrogénekből áll, 
mellette némi dimerizált C5
olefin, forrásponttartomány 
33–184 °C.)

649-323-00-4 271-632-4 68603-01-0 P

Desztillátumok 
(ásványolaj), termikusan 
krakkolt benzin és gázolaj, 
extraktív; Alacsony 
forráspontú termikusan 
krakkolt benzin

(Termikusan krakkolt 
benzin és/vagy gázolaj 
extraktív desztillációjával 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
paraffin- és olefin-
szénhidrogénekből áll, 
jellemzően izoamilénekből, 
pl. 2-metil-1-buténből és 2-
metil-2-buténből, 
forrásponttartomány 31–40 
°C.)

649-324-00-X 271-634-5 68603-03-2 P

Desztillátumok 
(ásványolaj), könnyű 
termikusan krakkolt, 
butánmentesített aromások; 
Alacsony forráspontú 
termikusan krakkolt benzin

649-325-00-5 273-266-0 68955-29-3 P
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(Termikus krakkolási 
eljárás termékének 
desztillációjával kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg aromás 
szénhidrogénekből, 
jellemzően benzolból áll.)

Benzin (ásványolaj), 
könnyű termikusan 
krakkolt, kéntelenített; 
Alacsony forráspontú 
termikusan krakkolt benzin

(Nehézolaj-frakciók magas 
hőmérsékletű termikus 
krakkolásával nyert 
desztillátumnak a 
merkaptánok átalakítását 
célzó kéntelenítésével 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
aromás, olefin és telített 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 20–
100 °C.)

649-326-00-0 295-447-3 92045-65-3 P

Benzin (ásványolaj), 
hidrogénezett nehéz; 
Alacsony forráspontú 
hidrogénezett benzin

(Ásványolaj-frakció 
katalizátor jelenlétében 
történő hidrogénezésével 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
C6-C13 szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 65–
230 °C.)

649-327-00-6 265-150-3 64742-48-9 P
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Benzin (ásványolaj), 
hidrogénezett könnyű; 
Alacsony forráspontú 
hidrogénezett benzin

(Ásványolaj-frakció 
katalizátor jelenlétében 
történő hidrogénezésével 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
C4-C11 szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány –20-tól 
190 °C-ig.)

649-328-00-1 265-151-9 64742-49-0 P

Benzin (ásványolaj), 
hidrogénezéssel 
kéntelenített könnyű; 
Alacsony forráspontú 
hidrogénezett benzin

(Katalitikus hidrogénező 
kénmentesítéssel kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C4- C11
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány –20-tól 
190 °C-ig.)

649-329-00-7 265-178-6 64742-73-0 P

Benzin (ásványolaj), 
hidrogénezéssel 
kéntelenített nehéz; 
Alacsony forráspontú 
hidrogénezett benzin
(Katalitikus hidrogénező 
kénmentesítéssel kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C7- C12
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 90–
230 °C.)

649-330-00-2 265-185-4 64742-82-1 P
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Desztillátumok 
(ásványolaj), hidrogénezett 
közép, közepes forráspontú; 
Alacsony forráspontú 
hidrogénezett benzin
(Hidrogénezési középpárlat 
desztillációjával kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C5- C10
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 127–
188 °C.)

649-331-00-8 270-092-7 68410-96-8 P

Desztillátumok 
(ásványolaj), könnyű párlat 
hidrogénezett, alacsony 
forráspontú; Alacsony 
forráspontú hidrogénezett 
benzin
(Hidrogénezési könnyű 
párlat desztillációjával 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
C6- C9 szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 3–194 
°C.)

649-332-00-3 270-093-2 68410-97-9 P

Desztillátumok 
(ásványolaj), hidrogénezett 
nehézbenzin, 
izohexánmentesítő 
fejtermékek; Alacsony 
forráspontú hidrogénezett 
benzin

649-333-00-9 270-094-8 68410-98-0 P
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(Nehézbenzin 
hidrogénezése során nyert 
anyag desztillációjával 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
C3-C6 szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány –49-től 
68 °C-ig.)

Lakkbenzin (ásványolaj), 
könnyű aromás, 
hidrogénezett; Alacsony 
forráspontú hidrogénezett 
benzin

(Ásványolaj-frakció 
katalizátor jelenlétében 
történő hidrogénezésével 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
aromás, jellemzően C8-C10
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 135–
210 °C.)

649-334-00-4 270-988-8 68512-78-7 P

Benzin (ásványolaj), 
hidrogénezéssel 
kéntelenített termikusan 
krakkolt könnyű; Alacsony 
forráspontú hidrogénezett 
benzin
(Termikusan krakkolt, 
hidrogénező 
kénmentesítéssel kapott 
desztillátum 
frakcionálásával kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C5-C11
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 23–
195 °C.)

649-335-00-X 285-511-9 85116-60-5 P
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Benzin (ásványolaj), 
hidrogénezett könnyű, 
cikloalkán-tartalmú; 
Alacsony forráspontú 
hidrogénezett benzin
(Ásványolaj-frakció 
desztillációjából kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg alkánokból és 
cikloalkánokból áll,
forrásponttartomány –20-tól 
190 °C-ig.)

649-336-00-5 285-512-4 85116-61-6 P

Benzin (ásványolaj), nehéz 
vízgőzpirolizált, 
hidrogénezett; Alacsony 
forráspontú hidrogénezett 
benzin

649-337-00-0 295-432-1 92045-51-7 P

Benzin (ásványolaj), 
hidrogénezéssel 
kéntelenített teljes párlat; 
Alacsony forráspontú 
hidrogénezett benzin

(Katalitikus hidrogénező 
kénmentesítésből kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C4- C11
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 30–
250 °C.)

649-338-00-6 295-433-7 92045-52-8 P

Benzin (ásványolaj), 
könnyű vízgőzpirolizált, 
hidrogénezett; Alacsony 
forráspontú hidrogénezett 
benzin

649-339-00-1 295-438-4 92045-57-3 P
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(Pirolízisből származó 
ásványolaj-frakció 
katalizátor jelenlétében 
történő hidrogénezésével 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
telítetlen, jellemzően C5-C11
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 35–
190 °C.)

Szénhidrogének, C4-12, 
benzinkrakkolás, 
hidrogénezett; Alacsony 
forráspontú hidrogénezett 
benzin

(Összetett szénhidrogén 
elegy, amit benzin 
vízgőzpirolízis-termék 
desztillációjával, majd a 
gyantaképzők szelektív 
hidrogénezésével nyerünk. 
Főleg C4-C12
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 30–
230 °C.)

649-340-00-7 295-443-1 92045-61-9 P

Lakkbenzin (ásványolaj), 
hidrogénezett, nafténes; 
Alacsony forráspontú 
hidrogénezett benzin
(Ásványolaj-frakció 
katalizátor jelenlétében 
történő hidrogénezésével 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
cikloparaffinokból áll, 
jellemzően C6-C7
szénatomszámúakból, 
forrásponttartomány 73–85 
°C.)

649-341-00-2 295-529-9 92062-15-2 P
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Benzin (ásványolaj), 
könnyű vízgőzpirolizált, 
hidrogénezett; Alacsony 
forráspontú hidrogénezett 
benzin
(Etilén gyártását célzó 
vízgőzpirolízis termékeinek 
leválasztásával majd 
hidrogénezésével kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg telített és 
telítetlen, ciklikus 
paraffinokat és 
cikloaromásokat tartalmaz, 
jellemzően C4-C10
szénatomszámúakat, 
forrásponttartomány 50–
200 °C. A benzol-
szénhidrogének aránya 
elérheti a 30 tömeg %-ot és 
kis mennyiségben 
tartalmazhat ként és 
oxigéntartalmú 
vegyületeket is.)

649-342-00-8 296-942-7 93165-55-0 P

Szénhidrogének, C6-11, 
hidrogénezett, 
dezaromatizált; Alacsony 
forráspontú hidrogénezett 
benzin
(Aromások katalitikus 
hidrogénezés útján nafténné 
alakításával kapott összetett 
szénhidrogén 
oldószerelegy.)

649-343-00-3 297-852-0 93763-33-8 P

Szénhidrogének, C9-12, 
hidrogénezett, 
dezaromatizált; Alacsony 
forráspontú hidrogénezett 
benzin

649-344-00-9 297-853-6 93763-34-9 P
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(Aromások katalitikus 
hidrogénezés útján nafténné 
alakításával kapott összetett 
szénhidrogén 
oldószerelegy.)

Stoddard oldószer; alacsony 
forráspontú benzin – nem 
specifikált

(Színtelen finomított 
ásványolaj desztillátum, 
mely mentes undort keltő és 
kellemetlen szagoktól, és 
forrásponttartománya kb. 
149-205 °C.)

649-345-00-4 232-489-3 8052-41-3 P

Földgáz kondenzátumok 
(ásványolaj); alacsony 
forráspontú benzin – nem 
specifikált

(Gázvisszanyerő üzemben 
földgázból pl. 
kifagyasztással vagy 
abszorpcióval leválasztott 
összetett szénhidrogén 
folyadékelegy. Főleg telített 
alifás, jellemzően C2-C20
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll.)

649-346-00-X 265-047-3 64741-47-5 P

Földgáz (ásványolaj), nyers 
folyadékkeverék; alacsony 
forráspontú benzin – nem 
specifikált
(Gázvisszanyerő üzemben 
földgázból pl. 
kifagyasztással vagy 
abszorpcióval leválasztott 
összetett szénhidrogén 
folyadékelegy. Főleg telített 
alifás, jellemzően C2-C8
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll.)

649-347-00-5 265-048-9 64741-48-6 P
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Benzin (ásványolaj), 
könnyű, hidrokrakkolt; 
alacsony forráspontú benzin 
– nem specifikált

(Hidrokrakkolási eljárás 
termékeinek 
desztillációjával kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg telített, 
jellemzően C4-C10
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány –20-tól 
180 °C-ig.)

649-348-00-0 265-071-4 64741-69-1 P

Benzin (ásványolaj), nehéz, 
hidrokrakkolt; alacsony 
forráspontú benzin – nem 
specifikált
(Hidrokrakkolási eljárás 
termékeinek 
desztillációjával kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg telített, 
jellemzően C6-C12
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 65–
230 °C.)

649-349-00-6 265-079-8 64741-78-2 P

Benzin (ásványolaj), 
kéntelenített; alacsony 
forráspontú benzin – nem 
specifikált
(Összetett szénhidrogén 
elegy, melyet úgy nyerünk, 
hogy ásványolaj-benzint 
egy a merkaptánok 
átalakítására, ill. savas 
szennyeződések 
eltávolítására szolgáló 
kéntelenítési eljárásnak 
vetünk alá. Főleg C4- C12
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány – 10-
től 230 °C-ig.)

649-350-00-1 265-089-2 64741-87-3 P
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Benzin (ásványolaj), savval 
kezelt könnyű; alacsony 
forráspontú benzin – nem 
specifikált
(Kénsavas kezeléssel kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C7-C12
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 90–
230 °C.)

649-351-00-7 265-115-2 64742-15-0 P

Benzin (ásványolaj), 
vegyileg semlegesített 
nehéz; alacsony forráspontú 
benzin – nem specifikált

(Savas anyagok eltávolítása 
céljából történő kezeléssel 
nyert összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C6-C12
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 65–
230 °C.)

649-352-00-2 265-122-0 64742-22-9 P

Benzin (ásványolaj), 
vegyileg semlegesített 
könnyű; alacsony 
forráspontú benzin – nem 
specifikált
(Savas anyagok eltávolítása 
céljából történő kezeléssel 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
C4-C11 szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány –20-tól 
190 °C-ig.)

649-353-00-8 265-123-6 64742-23-0 P



7524/8/06 REV 8 KH 210
XVII. MELLÉKLET DG C I HU

Benzin (ásványolaj), 
katalitikusan 
viaszmentesített; alacsony 
forráspontú benzin –nem 
specifikált
(Ásványolaj frakció 
katalitikus 
viasztalanításából nyert 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C5-C12
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 35–
230 °C.)

649-354-00-3 265-170-2 64742-66-1 P

Benzin (ásványolaj), 
könnyű vízgőzpirolizált; 
alacsony forráspontú benzin 
– nem specifikált

(Vízgőzpirolízisből 
származó termékek 
desztillációjával nyert 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg telítetlen, 
jellemzően C4-C11
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány – 20-
tól – 190 °C-ig. 
Valószínűleg 10 tf % vagy 
több benzolt tartalmaz.)

649-355-00-9 265-187-5 64742-83-2 P

Lakkbenzin (ásványolaj) 
könnyű aromás; alacsony 
forráspontú benzin – nem 
specifikált

(Aromás anyagáramok 
desztillációjából nyert 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C8-C10
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 135–
210 °C.)

649-356-00-4 265-199-0 64742-95-6 P
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Aromás szénhidrogének, 
C6-10, savval kezelt, 
semlegesített; alacsony 
forráspontú benzin –nem 
specifikált

649-357-00-X 268-618-5 68131-49-7 P

Desztillátumok 
(ásványolaj), C3-5, 2-metil-
2-buténben gazdag; 
alacsony forráspontú benzin 
– nem specifikált

(Főleg C3-C5
szénatomszámú 
szénhidrogének, 
túlnyomóan izopentán és 3-
metil-1-butén, 
desztillációjából kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg telített és 
telítetlen, jellemzően C3 -C5
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
túlnyomóan 2-metil-2-
buténből.)

649-358-00-5 270-725-7 68477-34-9 P

Desztillátumok 
(ásványolaj), polimerizált 
vízgőzpirolizált ásványolaj 
desztillátumok; C5-12
frakció alacsony 
forráspontú benzin – nem 
specifikált

(Polimerizált 
vízgőzpirolizált ásványolaj 
desztillátum 
desztillációjából kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C5-C12
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll.)

649-359-00-0 270-735-1 68477-50-9 P

Desztillátumok 
(ásványolaj), 
vízgőzpirolizált, C5-12-
frakció; alacsony 
forráspontú benzin –nem 

649-360-00-6 270-736-7 68477-53-2 P
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specifikált

(Vízgőzpirolízis-termékek 
desztillációjából kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C5-C12
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll.)

Desztillátumok 
(ásványolaj), 
vízgőzpirolizált, C5-10-
frakció, könnyű 
vízgőzpirolizált ásványolaj 
benzin C5-frakcióval 
keverve; alacsony 
forráspontú benzin – nem 
specifikált

649-361-00-1 270-738-8 68477-55-4 P

Extraktumok (ásványolaj), 
hideg-savas, C4-6;alacsony 
forráspontú benzin – nem 
specifikált
(A telített és telítetlen alifás, 
jellemzően C3-C6
szénatomszámú 
szénhidrogének, 
túlnyomóan pentánok és 
amilének, hideg savas 
extrahálásából nyert 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg telített és 
telítetlen, jellemzően C4 -C6
szénatomszámú 
szénhidrogénekből, 
túlnyomóan C5-ből áll.)

649-362-00-7 270-741-4 68477-61-2 P

Desztillátumok 
(ásványolaj), 
pentánmentesítő 
fejtermékek; alacsony 
forráspontú benzin – nem 
specifikált

(Katalitikusan krakkolt 
gázáramból kapott összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
alifás, jellemzően C4-C6
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll.)

649-363-00-2 270-771-8 68477-894-4 P
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Desztillátumok 
(ásványolaj), bután lehasító 
fenéktermékek; alacsony 
forráspontú benzin –nem 
specifikált
(Bután anyagáram 
desztillációjával kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg alifás, 
jellemzően C4-C6
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll.)

649-364-00-8 270-791-7 68478-12-6 P

Desztillátumok 
(ásványolaj), 
izobutánmentesítő torony; 
alacsony forráspontú benzin 
– nem specifikált
(Bután-butilén anyagáram 
atmoszférikus 
desztillációjával kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg alifás, 
jellemzően C4-C6
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll.)

649-365-00-3 270-795-9 68478-16-0 P

Benzin (ásványolaj), teljes 
kokszoló; alacsony 
forráspontú benzin – nem 
specifikált
(Fluidizált kokszolóból 
származó termékek 
desztillációjával nyert 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg telítetlen, 
jellemzően C4-C15
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 43–
250 °C.)

649-366-00-9 270-991-4 68513-02-0 P
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Benzin (ásványolaj), 
vízgőzpirolizált közép 
aromás; alacsony 
forráspontú benzin – nem 
specifikált
(Vízgőzpirolízisből 
származó termékek 
desztillációjával nyert 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg aromás, 
jellemzően C7-C12
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 130–
220 °C.)

649-367-00-4 271-138-9 68516-20-1 P

Benzin (ásványolaj), derített 
teljes közvetlen lepárlású; 
alacsony forráspontú benzin 
– nem specifikált
(A teljes közvetlen 
lepárlású, derítőfölddel 
kezelt benzin poláris 
komponenseinek és 
szennyeződéseinek 
eltávolítását célzó, 
rendszerint perkolációs 
módszerrel történt 
kezelésével kapott összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
C4-C11 szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány –20-tól 
220 °C-ig.)

649-368-00-X 271-262-3 68527-21-9 P

Benzin (ásványolaj), derített 
könnyű közvetlen lepárlású; 
alacsony forráspontú benzin 
– nem specifikált

649-369-00-5 271-263-9 68527-22-0 P
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(A könnyű közvetlen 
lepárlású, derítőfölddel 
kezelt benzin poláris 
komponenseinek és 
szennyeződéseinek 
eltávolítását célzó, 
rendszerint perkolációs 
módszerrel történt 
kezelésével kapott összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
C7-C10 szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 93–
180 °C.)

Benzin (ásványolaj), 
könnyű vízgőzpirolizált 
aromás; alacsony 
forráspontú benzin – nem 
specifikált
(Vízgőzpirolízisből 
származó termékek 
desztillációjával kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg aromás, 
jellemzően C7-C9
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 110–
165 °C.)

649-370-00-0 271-264-4 68527-23-1 P

Benzin (ásványolaj), 
könnyű vízgőzpirolizált 
benzolmentesített; alacsony 
forráspontú benzin – nem 
specifikált

(Vízgőzpirolízisből 
származó termékek 
desztillációjával kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg aromás, 
jellemzően C4-C12
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 80–
218 °C.)

649-371-00-6 271-266-5 68527-26-4 P
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Benzin (ásványolaj), 
aromás tartalmú; alacsony 
forráspontú benzin – nem 
specifikált

649-372-00-1 271-635-0 68603-08-7 P

Gazolin, pirolízis, 
butánmentesítő 
fenéktermékek; alacsony 
forráspontú benzin –nem 
specifikált

(Propánmentesítő 
fenéktermékek 
frakcionálásával nyert 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C5-nél 
nagyobb szénatomszámú 
szénhidrogéneket 
tartalmaz.)

649-373-00-7 271-726-5 68606-10-0 P

Benzin (ásványolaj), 
könnyű, kéntelenített; 
alacsony forráspontú benzin 
– nem specifikált

(Összetett szénhidrogén 
elegy, melyet úgy nyerünk, 
hogy egy ásványolaj-
desztillátumot egy a 
merkaptánok átalakítására, 
ill. savas szennyeződések 
eltávolítására szolgáló 
kéntelenítési eljárásnak 
vetünk alá. Főleg C3- C6
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány –20-tól 
100 °C-ig.)

649-374-00-2 272-206-8 68783-66-4 P

Földgáz kondenzátumok 
(ásványolaj); alacsony 
forráspontú benzin – nem 
specifikált

649-375-00-8 272-896-8 68919-39-1 J
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(Földgázból leválasztott 
és/vagy kondenzált 
összetett szénhidrogén 
folyadékelegy, melyet 
szállítás során vagy a 
kútfejnél gyűjtünk össze 
és/vagy a termelés, 
továbbítás elosztóvezetékek 
melletti mélyedésekből, 
mosókból stb. nyerünk. 
Főleg C2-C8
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll.)

Desztillátumok 
(ásványolaj), benzin 
egységesítő sztrippelő; 
alacsony forráspontú benzin 
– nem specifikált

(A benzinegységesítő 
termékeinek sztrippelésével 
nyert összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg telített alifás, 
jellemzően C2-C6
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll.)

649-376-00-3 272-932-8 68921-09-5 P

Benzin (ásványolaj), 
katalitikusan reformált 
könnyű, aromásmentes 
frakció; alacsony 
forráspontú benzin – nem 
specifikált
(Katalitikusan reformált 
könnyű benzinből az 
aromások szelektív 
abszorpciós eljárással 
történt eltávolítása után 
visszamaradó összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
paraffinos és ciklikus, 
jellemzően C5-C8
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 66–
121 °C.)

649-377-00-9 285-510-8 85116-59-2 P
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Gazolin; alacsony 
forráspontú benzin – nem 
specifikált

(Összetett szénhidrogén 
elegy, mely főleg C3-nál 
nagyobb szénszámú 
paraffinokból, 
cikloparaffinokból, aromás 
és olefin-szénhidrogénekből 
áll, forrásponttartomány 
30–260 °C.)

649-378-00-4 289-220-8 86290-81-5 P

Aromás szénhidrogének, 
C7-8, dezalkilálási termékek, 
deszt. maradékok; alacsony 
forráspontú benzin – nem 
specifikált

649-379-00-X 292-698-0 90989-42-7 P

Szénhidrogének, C4-6, 
pentánmentesítő könnyű 
termékek, aromás 
hidrogénező; alacsony 
forráspontú benzin – nem 
specifikált
(Pentánmentesítő 
kolonnából az aromás 
töltetek hidrogénezését 
megelőzően első párlatként 
nyert összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C4-C6
szénatomszámú 
szénhidrogénekből, 
jellemzően pentánokból és 
penténekből áll, 
forrásponttartomány 25–40 
°C.)

649-380-00-5 295-298-4 91995-38-9 P

Desztillátumok 
(ásványolaj),hővel átitatott 
vízgőzpirolizált benzin, C5-
ben gazdag; alacsony 
forráspontú benzin – nem 
specifikált

649-381-00-0 295-302-4 91995-41-4 P
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(Hőátitatott vízgőzpirolizált 
benzin desztillációjával 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
C4-C6, túlnyomóan C5
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll.)

Extraktumok (ásványolaj), 
katalitikusan reformált 
könnyű benzin oldószeres; 
alacsony forráspontú benzin 
– nem specifikált

(Katalitikusan reformált 
benzinpárlat oldószeres 
extrakciójával kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C7-C8
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 100–
200 °C.)

649-382-00-6 295-331-2 91995-68-5 P

Benzin (ásványolaj), 
hidrogénezéssel 
kéntelenített, 
dezaromatizált; alacsony 
forráspontú benzin – nem 
specifikált
(Hidrogénezéssel 
kéntelenített és 
dezaromatizált könnyű 
ásványolaj frakciók 
desztillációjával nyert 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C7
szénatomszámú 
szénhidrogénekből és 
cikloparaffinokból áll, 
forrásponttartomány 90–
100 °C.)

649-383-00-1 295-434-2 92045-53-9 P
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Benzin (ásványolaj), 
könnyű, C5-ben gazdag, 
kéntelenített; alacsony 
forráspontú benzin –nem 
specifikált
(Merkaptánok átalakítását, 
ill. szennyezések 
eltávolítását célzó 
kéntelenítésnek alávetett 
ásványolaj 
desztillátumokból nyert 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C4 -C5, 
túlnyomóan C5
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány – 10-
től 35 °C-ig.)

649-384-00-7 295-442-6 92045-60-8 P

Szénhidrogének, C8-11, 
benzinkrakkolás, toluol 
párlat; alacsony forráspontú 
benzin – nem specifikált

(Előhidrogénezett krakkolt 
benzin desztillációjával 
nyert összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C8-C11
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 130–
205 °C.)

649-385-00-2 295-444-7 92045-62-0 P

Szénhidrogének, C4-11, 
benzinkrakkolás, 
aromásmentes; alacsony 
forráspontú benzin –nem 
specifikált

649-386-00-8 295-445-2 92045-63-1 P
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(Előhidrogénezett krakkolt 
benzinből a benzol- és 
toluoltartalmú párlatok és a 
magasabb forráspontú 
frakció leválasztását követő 
desztillációval nyert 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C4-C11
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 30–
205 °C.)

Benzin (ásványolaj), 
könnyű hővel átitatott, 
vízgőzpirolizált; alacsony 
forráspontú benzin –nem 
specifikált
(Vízgőzpirolizált benzin 
frakcionálásával egy 
hőátitatási folyamatot 
követően kapott összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
C4-C6 szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 0–80 
°C.)

649-387-00-3 296-028-8 92201-97-3 P

Desztillátumok 
(ásványolaj), C6-ban 
gazdag; alacsony 
forráspontú benzin – nem 
specifikált
(Ásványolaj 
desztillációjával nyert 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C5 -C7, 
túlnyomóan C6
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 60–70 
°C.)

649-388-00-9 296-903-4 93165-19-6 P
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Gazolin, pirolízis, 
hidrogénezett; alacsony 
forráspontú benzin – nem 
specifikált

(Pirolízis gazolin 
hidrogénezésével kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy, forrásponttartomány 
20–200 °C.)

649-389-00-4 302-639-3 94114-03-1 P

Desztillátumok 
(ásványolaj), 
vízgőzpirolizált, C8-12
frakció, polimerizált 
könnyű desztillátumok; 
alacsony forráspontú benzin 
- nem specifikált

(Vízgőzpirolizált 
desztillátumok polimerizált 
C8-12 frakciójának 
desztillációjából kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg aromás, 
túlnyomóan C8-C12
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll.)

649-390-00-X 305-750-5 95009-23-7 P

Extraktumok (ásványolaj), 
nehéz oldószer-benzin, 
derített; alacsony 
forráspontú benzin –nem 
specifikált

(Nehéz oldószerbenzines 
ásványolaj extraktum 
derítőföldes kezelésével 
nyert összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C6-C18
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 80–
180 °C.)

649-391-00-5 308-261-5 97926-43-7 P
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Extraktumok (ásványolaj), 
nehéz oldószer-benzin, 
derített; alacsony 
forráspontú benzin –nem 
specifikált
(Nehéz oldószerbenzines 
ásványolaj extraktum 
derítőföldes kezelésével 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
C7-C12 szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 95–
200 °C.)

649-392-00-0 308-713-1 98219-46-6 P

Benzin (ásványolaj), 
könnyű vízgőzpirolizált, 
hőkezelt; alacsony 
forráspontú benzin – nem 
specifikált
(Könnyű vízgőzpirolizált 
ásványolaj benzin 
hőkezelésével ás 
desztillációjával nyert 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C5-C6
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 35–80 
°C.)

649-393-00-6 308-714-7 98219-47-7 P

Desztillátumok 
(ásványolaj), C7-9, C8-ban 
gazdag; hidrogénezéssel 
kénmentesített, 
dezaromatizált; alacsony 
forráspontú benzin –nem 
specifikált

649-394-00-1 309-862-5 101316-56-7 P



7524/8/06 REV 8 KH 224
XVII. MELLÉKLET DG C I HU

(Könnyű, hidrogénezéssel 
kénmentesített ásványolaj 
frakció desztillációjával 
nyert összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C7-C9, 
túlnyomóan C8
szénatomszámú paraffin- és 
cikloparaffin-
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 120–
130 °C.)

Szénhidrogének 
(ásványolaj), C6-8, 
hidrogénezett szorpcióval 
dezaromatizált, 
toluolfinomítás; alacsony 
forráspontú benzin –nem 
specifikált

(Krakkolt gazolin 
katalitikus 
hidrogénezéséből származó 
szénhidrogén-frakcióból a 
toluol szorpciója során 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
C6-C8 szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 80–
135 °C.)

649-395-00-7 309-870-9 101316-66-9 P

Benzin (ásványolaj), 
hidrogénezéssel 
kénmentesített teljes 
kokszoló; alacsony 
forráspontú benzin – nem 
specifikált

649-396-00-2 309-879-8 101316-76-1 P
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(Hidrogénezéssel 
kénmentesített kokszoló 
desztillátum 
frakcionálásával nyert 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C5-C11
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 23–
196 °C.)

Benzin (ásványolaj), 
kéntelenített, könnyű; 
alacsony forráspontú benzin 
– nem specifikált
(Merkaptánok átalakítását, 
ill. szennyezések 
eltávolítását célzó 
kéntelenítésnek alávetett 
ásványolaj benzinből nyert 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C5-C8, 
túlnyomóan C5
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 20–
130 °C.)

649-397-00-8 309-976-5 101795-01-1 P

Szénhidrogének 
(ásványolaj), C3-6, C5-ben 
gazdag, vízgőzpirolizált 
benzin; alacsony 
forráspontú benzin – nem 
specifikált
(Vízgőzpirolizált benzin 
desztillációjával kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C3- C6, 
túlnyomóan C5
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll.)

649-398-00-3 310-012-0 102110-14-5 P

Szénhidrogének 
(ásványolaj), C5-ben 
gazdag, diciklo-pentadién 
tartalmú; alacsony 
forráspontú benzin – nem 
specifikált

649-399-00-9 310-013-6 102110-15-6 P
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(Vízgőzpirolízisből 
származó termékek 
desztillációjával kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C5
szénatomszámú 
szénhidrogénekből és 
diciklo-pentadiénből áll, 
forrásponttartomány: 30–
170 °C.)

Maradékok (ásványolaj), 
vízgőzpirolizált könnyű, 
aromás; alacsony 
forráspontú benzin –nem 
specifikált

(Vízgőzpirolízisből vagy 
hasonló folyamatból 
származó termékek 
desztillációjával kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy, melyből a nagyon 
könnyű termékek 
lehajtásával egy C5 vagy 
annál nagyobb 
szénatomszámú 
szénhidrogéneket 
tartalmazó maradékot 
kapunk. Főleg aromás, 
jellemzően C5-nél 
magasabb szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll és a 
forráspontja kb. 40 °C.)

649-400-00-2 310-057-6 102110-55-4 P

Szénhidrogének 
(ásványolaj), C≥5, C5-6-ban 
gazdag; alacsony 
forráspontú benzin – nem 
specifikált

649-401-00-8 270-690-8 68476-50-6 P

Szénhidrogének 
(ásványolaj), C5-ben 
gazdag; alacsony 
forráspontú benzin – nem 
specifikált

649-402-00-3 270-695-5 68476-55-1 P

Aromás szénhidrogének 
(ásványolaj), C8-10; 
Könnyűolaj redesztillátum, 

649-403-00-9 292-695-4 90989-39-2 P
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magas forráspontú

Desztillátumok 
(ásványolaj), könnyű 
katalitikusan krakkolt; 
Krakkolt gázolaj

(Katalitikus krakkolási 
termékek desztillációjával 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
C9-C25 szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 150–
400 °C. Viszonylag nagy 
arányban tartalmaz 
kétgyűrűs aromás 
szénhidrogéneket.)

649-435-00-3 265-060-4 64741-59-9

Desztillátumok 
(ásványolaj), középső 
katalitikusan krakkolt; 
Krakkolt gázolaj
(Katalitikus krakkolási 
termékek desztillációjával 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
C11-C30 szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 205–
450 °C. Viszonylag nagy 
arányban tartalmaz 
háromgyűrűs aromás 
szénhidrogéneket.)

649-436-00-9 265-062-5 64741-60-2

Desztillátumok 
(ásványolaj), könnyű 
termikusan krakkolt; 
Krakkolt gázolaj

(Termikus krakkolási 
termékek desztillációjával 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
telítetlen, jellemzően C10-
C22 szénszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 160–
370 °C.)

649-438-00-X 265-084-5 64741-82-8
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Desztillátumok 
(ásványolaj), 
hidrogénezéssel 
kénmentesített közép; 
Krakkolt gázolaj
(A kén hidrogénszulfiddá 
alakítására és azt követő 
eltávolítására hidrogénnel 
kezelt katalitikusan 
hidrogénezett 
desztillátumokból kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C9- C25
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 150–
400 °C.)

649-439-00-5 269-781-5 68333-25-5

Desztillátumok 
(ásványolaj), könnyű 
vízgőzpirolizált benzin; 
Krakkolt gázolaj
(Vízgőzpirolízis 
termékeinek többszörös 
desztillációjából kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C10-C18
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll.)

649-440-00-0 270-662-5 68475-80-9

Desztillátumok 
(ásványolaj), krakkolt 
könnyű vízgőzpirolizált 
ásványolaj-desztillátumok; 
Krakkolt gázolaj
(Krakkolt vízgőzpirolizált 
desztillátum és/vagy 
frakcionált termékeinek 
desztillációjából kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C10 -től kis 
mólsúlyú polimerekig 
terjedő szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll.)

649-441-00-6 270-727-8 68477-38-3
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Gázolajok (ásványolaj), 
vízgőzpirolizált; Krakkolt 
gázolaj
(Vízgőzpirolízis-termékek 
desztillációjából kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C9-nél 
nagyobb szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 205–
400 °C.)

649-442-00-1 271-260-2 68527-18-4

Desztillátumok 
(ásványolaj), 
hidrogénezéssel 
kénmentesített termikusan 
krakkolt közép; Krakkolt 
gázolaj
(Hidrogénezéssel 
kénmentesített termikusan 
krakkolt desztillátumok 
frakcionálásával kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C11-C25
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 205–
400 °C.)

649-443-00-7 285-505-6 85116-53-6

Gázolajok (ásványolaj), 
termikusan krakkolt, 
hidrogénezéssel 
kénmentesített; Krakkolt 
gázolaj

649-444-00-2 295-411-7 92045-29-9

Maradékok (ásványolaj), 
hidrogénezett 
vízgőzpirolizált benzin; 
Krakkolt gázolaj

649-445-00-8 295-514-7 92062-00-5
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(Hidrogénezett 
vízgőzpirolizált benzin 
desztillációjának 
maradékaként kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg 200–350 °C 
forrásponttartományú 
szénhidrogénekből áll.)

Maradékok (ásványolaj), 
vízgőzpirolizált benzin 
desztillátum; Krakkolt 
gázolaj

(Benzin vízgőzpirolízis 
kilépő termékek 
elválasztásakor 
kolonnafenékként kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. A 147–300 °C 
hőmérséklet-tartományban 
forr és 50 °C-on 18 10-6

m2.s-1 viszkozitású kész 
olajat ad.)

649-446-00-3 295-517-3 92062-04-9

Desztillátumok 
(ásványolaj), könnyű 
katalitikusan krakkolt, 
termikusan bontott; 
Krakkolt gázolaj
(Katalitikus krakkolási 
termékek desztillációjából 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. A 190–
340 °C hőmérséklet-
tartományban forr. Az 
anyag valószínűen szerves 
kénvegyületeket is 
tartalmaz.)

649-447-00-9 295-991-1 92201-60-0
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Maradékok (ásványolaj), 
vízgőzpirolizált, hővel 
átitatott; Krakkolt gázolaj
(Vízgőzpirolizált hő-
átitatott benzin desztillációs 
maradékaként kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy, forrásponttartomány 
150–350 °C.)

649-448-00-4 297-905-8 93763-85-0

Gázolajok (ásványolaj), 
könnyű vákuum, 
termikusan krakkolt 
hidrogénezéssel 
kénmentesített; Krakkolt 
gázolaj
(Termikusan krakkolt 
könnyű vákuum ásványolaj 
katalitikus hidrogénező 
kénmentesítésével nyert 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C14-C20
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 270–
370 °C.)

649-450-00-5 308-278-8 97926-59-5

Desztillátumok 
(ásványolaj), 
hidrogénezéssel 
kénmentesített közép 
kokszoló; Krakkolt gázolaj
(Hidrogénezéssel 
kénmentesített kokszoló 
desztillátumok 
frakcionálásával nyert 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C12-C21
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 200–
360 °C.)

649-451-00-0 309-865-1 101316-59-0

Desztillátumok 
(ásványolaj), nehéz 
vízgőzpirolizált; Krakkolt 
gázolaj

649-452-00-6 309-939-3 101631-14-5
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(Vízgőzpirolizált nehéz 
maradékok desztillációjával 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
erősen alkilált nehéz aromás 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 250–
400 °C.)

Desztillátumok 
(ásványolaj), nehéz 
hidrokrakkolt; Alapolaj –
nem specifikált
(Hidrogénező krakkolási 
eljárás termékeinek 
desztillációjával kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C15-C39
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 260–
600 °C.)

649-453-00-1 265-077-7 64741-76-0 L

Desztillátumok 
(ásványolaj), oldószeres 
finomítású nehéz 
paraffinos; Alapolaj – nem 
specifikált
(Oldószeres extrakciós 
eljárásból raffinátumként 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
telített, jellemzően C20-C50
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, és 
40 °C-on legalább 19 10-6

m2.s-1 viszkozitású kész 
olajat ad.)

649-454-00-7 265-090-8 64741-88-4 L

Desztillátumok 
(ásványolaj), oldószeres 
finomítású könnyű 
paraffinos; Alapolaj – nem 
specifikált

649-455-00-2 265-091-3 64741-89-5 L
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(Oldószeres extrakciós 
eljárásból raffinátumként 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
telített, jellemzően C15-C30
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, és 
40 °C-on 19 10-6 m2.s-1-nél 
alacsonyabb viszkozitású 
kész olajat ad.)

Maradék olajok 
(ásványolaj), oldószeres 
aszfaltmentesített; Alapolaj 
– nem specifikált

(Maradékok C3-C4
oldószeres 
aszfaltmentesítéséből az 
oldószerben oldható 
frakcióként kapott összetett 
szénhidrogén elegy. C25-nél 
magasabb szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartománya 400 
°C felett van.)

649-456-00-8 265-096-0 64741-95-3 L

Desztillátumok 
(ásványolaj), oldószeres 
finomítású nehéz nafténes; 
Alapolaj – nem specifikált

(Oldószeres extrakciós 
eljárásból raffinátumként 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
telített, jellemzően C20-C50
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, és 
40 °C-on legalább 19 10-6

m2.s-1 viszkozitású kész 
olajat ad. Viszonylag kevés 
normál paraffint tartalmaz.)

649-457-00-3 265-097-6 64741-96-4 L
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Desztillátumok 
(ásványolaj), oldószeres 
finomítású könnyű 
nafténes; Alapolaj – nem 
specifikált
(Oldószeres extrakciós 
eljárásból raffinátumként 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
telített, jellemzően C15-C30
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, és 
40 °C-on 19 10-6 m2.s-1-nél 
alacsonyabb viszkozitású 
kész olajat ad. Viszonylag 
kevés normál paraffint 
tartalmaz.)

649-458-00-9 265-098-1 64741-97-5 L

Maradék olajok 
(ásványolaj), oldószeres 
finomítású; Alapolaj – nem 
specifikált
(Maradékok poláros 
oldószerrel, pl. fenollal 
vagy furfurollal történő 
extrakciójával az 
oldószerben oldható 
frakcióként kapott összetett 
szénhidrogén elegy. C25-nél 
magasabb szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartománya 400 
°C felett van.)

649-459-00-4 265-101-6 64742-01-4 L

Desztillátumok 
(ásványolaj), derített 
paraffinos; Alapolaj – nem 
specifikált

649-460-00-X 265-137-2 64742-36-5 L
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(Ásványolaj-frakciónak a 
poláris komponensek és 
szennyeződések 
eltávolítását célzó, 
természetes, ill. modifikált 
derítőfölddel történő 
érintkeztetéses vagy 
perkolációs módszerrel 
történt kezelésével kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Elsősorban C20-C50
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, s 40 
°C-on legalább 19 10-6 m2.s-

1 viszkozitású kész olajat 
ad. Viszonylag nagy 
arányban tartalmaz telített 
szénhidrogéneket.)

Desztillátumok 
(ásványolaj), derített 
könnyű paraffinos; Alapolaj 
– nem specifikált

(Ásványolaj-frakciónak a 
poláris komponensek és 
szennyeződések 
eltávolítását célzó, 
természetes, ill. modifikált 
derítőfölddel történő 
érintkeztetéses vagy 
perkolációs módszerrel 
történt kezelésével kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Elsősorban C15-C30
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, s 40 
°C-on 19 10-6 m2.s-1-nél 
alacsonyabb viszkozitású 
kész olajat ad. Viszonylag 
nagy arányban tartalmaz 
telített szénhidrogéneket.)

649-461-00-5 265-138-8 64742-37-6 L
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Maradék olajok 
(ásványolaj), derített; 
Alapolaj – nem specifikált
(Maradék olajnak a poláris 
komponensek és 
szennyeződések 
eltávolítását célzó, 
természetes, ill. modifikált 
derítőfölddel történő 
érintkeztetéses vagy 
perkolációs módszerrel 
történt kezelésével kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. C25-nél magasabb 
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartománya 400 
°C felett van.)

649-462-00-0 265-143-5 64742-41-2 L

Desztillátumok 
(ásványolaj), derített nehéz 
nafténes; Alapolaj – nem 
specifikált

(Ásványolaj-frakciónak a 
poláris komponensek és 
szennyeződések 
eltávolítását célzó, 
természetes, ill. modifikált 
derítőfölddel történő 
érintkeztetéses vagy 
perkolációs módszerrel 
történt kezelésével kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Elsősorban C20-C50
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, s 40 
°C-on legalább 19 cSt 10-6

m2.s-1 viszkozitású kész 
olajat ad. Viszonylag kevés 
normál paraffint tartalmaz.)

649-463-00-6 265-146-1 64742-44-5 L

Desztillátumok 
(ásványolaj), derített 
könnyű nafténes; Alapolaj –
nem specifikált

649-464-00-1 265-147-7 64742-45-6 L
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(Ásványolaj-frakciónak a 
poláris komponensek és 
szennyeződések 
eltávolítását célzó, 
természetes, ill. modifikált 
derítőfölddel történő 
érintkeztetéses vagy 
perkolációs módszerrel 
történt kezelésével kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Elsősorban C15-C30
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, s 40 
°C-on 19 10-6 m2.s-1-nél 
alacsonyabb viszkozitású 
kész olajat ad. Viszonylag 
kevés normál paraffint 
tartalmaz.)

Desztillátumok 
(ásványolaj), hidrogénezett 
nehéz nafténes; Alapolaj –
nem specifikált
(Ásványolaj-frakció 
katalitikus hidrogénezésével 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. 
Elsősorban C20-C50
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, s 40 
°C-on legalább 19 10-6 m2.s-

1 viszkozitású kész olajat 
ad. Viszonylag kevés 
normál paraffint tartalmaz.)

649-465-00-7 265-155-0 64742-52-5 L

Desztillátumok 
(ásványolaj), hidrogénezett 
könnyű nafténes; Alapolaj –
nem specifikált

649-466-00-2 265-156-6 64742-53-6 L
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(Ásványolaj-frakció 
katalitikus hidrogénezésével 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. 
Elsősorban C15-C30
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, s 40 
°C-on 19 10-6 m2.s-1-nél 
alacsonyabb viszkozitású 
kész olajat ad. Viszonylag 
kevés normál paraffint 
tartalmaz.)

Desztillátumok 
(ásványolaj), hidrogénezett 
nehéz paraffinos; Alapolaj –
nem specifikált

(Ásványolaj-frakció 
katalitikus hidrogénezésével 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. 
Elsősorban C20-C50
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, s 40 
°C-on legalább 19 10-6 m2.s-

1 viszkozitású kész olajat 
ad. Viszonylag kevés 
normál paraffint tartalmaz.)

649-467-00-8 265-157-1 64742-54-7 L

Desztillátumok 
(ásványolaj), hidrogénezett 
könnyű paraffinos; Alapolaj 
– nem specifikált

649-468-00-3 265-158-7 64742-55-8 L
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(Ásványolaj-frakció 
katalitikus hidrogénezésével 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. 
Elsősorban C15-C30
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, s 40 
°C-on 19 10-6 m2.s-1-nél 
alacsonyabb viszkozitású 
kész olajat ad. Viszonylag 
kevés normál paraffint 
tartalmaz.)

Desztillátumok 
(ásványolaj), oldószerrel 
viaszmentesített könnyű 
paraffinos; Alapolaj – nem 
specifikált
(Ásványolaj-frakcióból a 
normál paraffinok 
oldószeres kristályosítással 
történő eltávolításával 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. 
Elsősorban C15-C30
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, s 40 
°C-on 19 10-6 m2.s-1-nél 
alacsonyabb viszkozitású 
kész olajat ad. Viszonylag 
kevés normál paraffint 
tartalmaz.)

649-469-00-9 265-159-2 64742-56-9 L

Maradék olajok 
(ásványolaj), hidrogénezett; 
Alapolaj – nem specifikált

(Ásványolaj-frakció 
katalitikus hidrogénezésével 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. C25-nél 
magasabb szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartománya 400 
°C felett van.)

649-470-00-4 265-160-8 64742-57-0 L
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Maradék olajok 
(ásványolaj), oldószerrel 
viaszmentesített; Alapolaj –
nem specifikált

(Maradék olajból a hosszú, 
elágazott láncú 
szénhidrogének oldószeres 
kristályosítással történő 
eltávolításával kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. C25-nél magasabb 
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartománya 400 
°C felett van.)

649-471-00-X 265-166-0 64742-62-7 L

Desztillátumok 
(ásványolaj), oldószerrel 
viaszmentesített nehéz 
nafténes; Alapolaj – nem 
specifikált

(Ásványolaj-frakcióból a 
normál paraffinok 
oldószeres kristályosítással 
történő eltávolításával 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. 
Elsősorban C20-C50
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, s 40 
°C-on legalább 19 10-6 m2.s-

1 viszkozitású kész olajat 
ad. Viszonylag kevés 
normál paraffint tartalmaz.)

649-472-00-5 265-167-6 64742-63-8 L

Desztillátumok 
(ásványolaj), oldószerrel 
viaszmentesített könnyű 
nafténes; Alapolaj – nem 
specifikált

649-473-00-0 265-168-1 64742-64-9 L
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(Ásványolaj-frakcióból a 
normál paraffinok 
oldószeres kristályosítással 
történő eltávolításával 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. 
Elsősorban C15-C30
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, s 40 
°C-on 19 10-6 m2.s-1-nél 
alacsonyabb viszkozitású 
kész olajat ad. Viszonylag 
kevés normál paraffint 
tartalmaz.)

Desztillátumok 
(ásványolaj), oldószerrel 
viaszmentesített nehéz 
paraffinos; Alapolaj – nem 
specifikált
(Ásványolaj-frakcióból a 
normál paraffinok 
oldószeres kristályosítással 
történő eltávolításával 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. 
Elsősorban C20-C50
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, s 40 
°C-on legalább 19 cSt 10-6

m2.s-1 viszkozitású kész 
olajat ad.)

649-474-00-6 265-169-7 64742-65-0 L

Nafténes olajok 
(ásványolaj), katalitikusan 
viaszmentesített; Alapolaj –
nem specifikált

649-475-00-1 265-172-3 64742-68-3 L
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(Katalitikus 
viaszmentesítéssel kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Elsősorban C20-C50
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, s 40 
°C-on legalább 10-6 m2.s-1

viszkozitású kész olajat ad. 
Viszonylag kevés normál 
paraffint tartalmaz.)

Nafténes olajok 
(ásványolaj), katalitikusan 
viaszmentesített könnyű; 
Alapolaj – nem specifikált

(Katalitikus 
viaszmentesítéssel kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Elsősorban C15-C30
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, s 40 
°C-on 19 10-6 m2.s-1-nél 
alacsonyabb viszkozitású 
kész olajat ad. Viszonylag 
kevés normál paraffint 
tartalmaz.)

649-476-00-7 265-173-9 64742-69-4 L

Paraffin-olajok 
(ásványolaj), katalitikusan 
viaszmentesített nehéz; 
Alapolaj – nem specifikált
(Katalitikus 
viaszmentesítéssel kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Elsősorban C20-C50
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, s 40 
°C-on legalább 19 10-6 m2.s-

1 viszkozitású kész olajat 
ad.)

649-477-00-2 265-174-4 64742-70-7 L
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Paraffin-olajok 
(ásványolaj), katalitikusan 
viaszmentesített könnyű; 
Alapolaj – nem specifikált

(Katalitikus 
viaszmentesítéssel kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Elsősorban C15-C30
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, s 40 
°C-on 19 10-6 m2.s-1-nél 
alacsonyabb viszkozitású 
kész olajat ad.

649-478-00-8 265-176-5 64742-71-8 L

Nafténes olajok 
(ásványolaj), komplex 
viaszmentesített nehéz; 
Alapolaj – nem specifikált
(Az egyenes szénláncú 
paraffin-szénhidrogének pl. 
karbamidos kezeléssel 
szilárd anyagként történő 
eltávolításakor kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Elsősorban C20-C50
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, s 40 
°C-on legalább 19 10-6 m2.s-

1 viszkozitású kész olajat 
ad. Viszonylag kevés 
normál paraffint tartalmaz.)

649-479-00-3 265-179-1 64742-75-2 L

Nafténes olajok 
(ásványolaj), komplex 
viaszmentesített könnyű; 
Alapolaj – nem specifikált

649-480-00-9 265-180-7 64742-76-3 L
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(Katalitikus 
viaszmentesítéssel kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Elsősorban C15-C30
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, s 40 
°C-on 19 10-6 m2.s-1-nél 
alacsonyabb viszkozitású 
kész olajat ad. Viszonylag 
kevés normál paraffint 
tartalmaz.)

Kenőolajok (ásványolaj), 
C20-50, hidrogénezett 
semleges olaj alapú; 
Alapolaj – nem specifikált
(Könnyű vákuum gázolaj és 
nehéz vákuum gázolaj 
katalizátor jelenlétében 
történő két lépcsős 
hidrogénezésével és a két 
lépcső közötti 
viaszmentesítésével kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Elsősorban C20-C50
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, s 40 
°C-on kb. 112 10-6 m2.s-1

viszkozitású kész olajat ad. 
Viszonylag nagy arányban 
tartalmaz telített 
szénhidrogéneket.)

649-481-00-4 276-736-3 72623-85-9 L

Kenőolajok (ásványolaj), 
C15-30, hidrogénezett 
semleges olaj alapú; 
Alapolaj – nem specifikált

649-482-00-X 276-737-9 72623-86-0 L
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(Könnyű vákuum gázolaj és 
nehéz vákuum gázolaj 
katalizátor jelenlétében 
történő két lépcsős 
hidrogénezésével és a két 
lépcső közötti 
viaszmentesítésével kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Elsősorban C20-C50
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, s 40 
°C-on kb. 15 10-6 m2.s-1

viszkozitású kész olajat ad. 
Viszonylag nagy arányban 
tartalmaz telített 
szénhidrogéneket.)

Kenőolajok (ásványolaj), 
C20-50, hidrogénezett 
semleges olaj alapú; 
Alapolaj – nem specifikált

(Könnyű vákuum gázolaj és 
nehéz vákuum gázolaj 
katalizátor jelenlétében 
történő két lépcsős 
hidrogénezésével és a két 
lépcső közötti 
viaszmentesítésével kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Elsősorban C20-C50
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, s 40 
°C-on kb. 32 10-6 m2.s-1

viszkozitású kész olajat ad. 
Viszonylag nagy arányban 
tartalmaz telített 
szénhidrogéneket.)

649-483-00-5 276-738-4 72623-87-1 L
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Kenőolajok (ásványolaj); 
Alapolaj – nem specifikált

(Oldószeres extrakcióból és 
viaszmentesítésből kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Elsősorban C15-C50
szénatomszámú telített 
szénhidrogénekből áll.)

649-484-00-0 278-012-2 74869-22-0 L

Desztillátumok 
(ásványolaj), komplex 
viaszmentesített nehéz 
paraffinos; Alapolaj –nem 
specifikált
(Nehéz paraffin 
desztillátum 
viaszmentesítésével kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Elsősorban C20-C50
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, s 40 
°C-on legalább 19 10-6 m2.s-

1 viszkozitású kész olajat 
ad. Viszonylag kevés 
normál paraffint tartalmaz.)

649-485-00-6 292-613-7 90640-91-8 L

Desztillátumok 
(ásványolaj), komplex 
viaszmentesített könnyű 
paraffinos; Alapolaj –nem 
specifikált
(Könnyű paraffin 
desztillátum 
viaszmentesítésével kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Elsősorban C12-C30
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, s 40 
°C-on 19 10-6 m2.s-1-nél 
alacsonyabb viszkozitású 
kész olajat ad. Viszonylag 
kevés normál paraffint 
tartalmaz.)

649-486-00-1 292-614-2 90640-92-9 L
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Desztillátumok 
(ásványolaj), oldószerrel 
viaszmentesített nehéz 
paraffinos, derített; Alapolaj 
– nem specifikált
(Viaszmentesített nehéz 
paraffin desztillátum 
semleges, ill. modifikált 
derítőfölddel történő 
érintkeztetéses vagy 
perkolációs módszerrel 
történt kezelésével kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Elsősorban C20-C50
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll.)

649-487-00-7 292-616-3 90640-94-1 L

Szénhidrogének, C20-50, 
oldószerrel viaszmentesített 
nehéz paraffinos, 
hidrogénezett; Alapolaj –
nem specifikált
(Viaszmentesített nehéz 
paraffin desztillátum 
katalizátor jelenlétében 
történő hidrogénezésével 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. 
Elsősorban C20-C50
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll.)

649-488-00-2 292-617-9 90640-95-2 L

Desztillátumok 
(ásványolaj), oldószerrel 
viaszmentesített könnyű 
paraffinos, derített; Alapolaj 
– nem specifikált
(Viaszmentesített könnyű 
paraffin desztillátum 
természetes, ill. modifikált 
derítőfölddel történő 
érintkeztetéses vagy 
perkolációs módszerrel 
történt kezelésével kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Elsősorban C15-C30
szénatomszámú 

649-489-00-8 292-618-4 90640-96-3 L
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szénhidrogénekből áll.)

Desztillátumok 
(ásványolaj), oldószerrel 
viaszmentesített könnyű 
paraffinos, hidrogénezett; 
Alapolaj – nem specifikált

(Viaszmentesített könnyű 
paraffin desztillátum 
katalizátor jelenlétében 
történő hidrogénezésével 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. 
Elsősorban C15-C30
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll.)

649-490-00-3 292-620-5 90640-97-4 L

Maradék olajok 
(ásványolaj), hidrogénezett 
oldószerrel 
viaszmentesített; Alapolaj –
nem specifikált

649-491-00-9 292-656-1 90669-74-2 L

Maradék olajok 
(ásványolaj), katalitikusan 
viaszmentesített; Alapolaj –
nem specifikált

649-492-00-4 294-843-3 91770-57-9 L

Desztillátumok 
(ásványolaj), 
viaszmentesített nehéz 
paraffinos, hidrogénezett; 
Alapolaj – nem specifikált
(Viaszmentesített 
desztillátum katalizátor 
jelenlétében történő 
intenzív hidrogénezésével 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. 
Elsősorban C25-C39
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, s 50 
°C-on kb. 44 10-6 m2.s-1

viszkozitású kész olajat ad.)

649-493-00-X 295-300-3 91995-39-0 L
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Desztillátumok 
(ásványolaj), 
viaszmentesített könnyű 
paraffinos, hidrogénezett; 
Alapolaj –nem specifikált
(Viaszmentesített 
desztillátum katalizátor 
jelenlétében történő 
intenzív hidrogénezésével 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. 
Elsősorban C21 - C29
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, s 50 
°C-on kb. 13 10-6 m2.s-1

viszkozitású kész olajat ad.)

649-494-00-5 295-301-9 91995-40-3 L

Desztillátumok 
(ásványolaj), hidrokrakkolt, 
oldószeresen finomított, 
viaszmentesített; Alapolaj –
nem specifikált
(Viaszmentesített, 
hidrokrakkolt, oldószeresen 
finomított ásványolaj 
desztillátumok 
átkristályosításával kapott 
folyékony szénhidrogének 
összetett elegye.)

649-495-00-0 295-306-6 91995-45-8 L

Desztillátumok 
(ásványolaj), oldószeresen 
finomított könnyű nafténes, 
hidrogénezett; Alapolaj –
nem specifikált
(Ásványolaj-frakció 
katalizátor jelenlétében 
történő hidrogénezésével és 
az aromás szénhidrogének 
oldószeres extrahálással 
történő eltávolításával 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. 
Elsősorban C15-C30
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, s 40 
°C-on 13-15 10-6 m2.s-1

viszkozitású kész olajat ad.)

649-496-00-6 295-316-0 91995-54-9 L
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Kenőolajok (ásványolaj), 
C17-35, oldószerrel extrahált, 
viaszmentesített, 
hidrogénezett; Alapolaj –
nem specifikált

649-497-00-1 295-423-2 92045-42-6 L

Kenőolajok (ásványolaj), 
hidrokrakkolt nem-aromás 
oldószerrel 
paraffinmentesített; 
Alapolaj – nem specifikált

649-498-00-7 295-424-8 92045-43-7 L

Maradék olajok 
(ásványolaj), hidrokrakkolt 
savval kezelt oldószerrel 
viaszmentesített; Alapolaj –
nem specifikált
(Savval kezelt, 
hidrokrakkolt nehéz 
paraffinok desztillációs 
maradékából a paraffinok 
oldószeres eltávolításával 
nyert összetett szénhidrogén 
elegy, melynek forráspontja 
kb. 380 °C.)

649-499-00-2 295-499-7 92061-86-4 L

Paraffin-olajok 
(ásványolaj), oldószeresen 
finomított nehéz; Alapolaj –
nem specifikált
(Kéntartalmú paraffinos 
nyersolajból kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg egy 
oldószeresen finomított 
paraffinmentesített 
kenőolajból áll, melynek 
viszkozitása 50 °C-on 65 
10-6 m2.s-1.)

649-500-00-6 295-810-6 92129-09-4 L

Kenőolajok (ásványolaj), 
alapolajok, paraffinos; 
Alapolaj – nem specifikált

(Nyersolaj finomításával 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. 
Elsősorban aromásokból, 
nafténekből és 
paraffinokból áll, s 40 °C-
on 23 10-6 m2.s-1

viszkozitású kész olajat ad.)

649-501-00-1 297-474-6 93572-43-1 L
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Szénhidrogének, 
hidrokrakkolt paraffinos 
desztillációs maradékok, 
oldószerrel 
viaszmentesített; Alapolaj –
nem specifikált

649-502-00-7 297-857-8 93763-38-3 L

Szénhidrogének, C20-50, 
maradékolaj hidrogénezés 
vákuumdesztillátum; 
Alapolaj – nem specifikált

649-503-00-2 300-257-1 93924-61-9 L

Desztillátumok 
(ásványolaj), oldószeresen 
finomított nehéz; 
hidrogénezett; Alapolaj –
nem specifikált

649-504-00-8 305-588-5 94733-08-1 L

Desztillátumok 
(ásványolaj), oldószeresen 
finomított hidrokrakkolt 
könnyű; Alapolaj – nem 
specifikált
(Hidrokrakkolt ásványolaj 
maradékának oldószeres 
dezaromatizálásával kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C18-C27
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 370–
450 °C.)

649-505-00-3 305-589-0 94733-09-2 L

Desztillátumok 
(ásványolaj), C18-40
oldószeresen 
viaszmentesített 
hidrokrakkolt könnyű; 
Alapolaj – nem specifikált

(Hidrokrakkolt ásványolaj 
desztillációs maradékának 
oldószeres 
paraffinmentesítésével 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
C18- C40 szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 370–
550 °C.)

649-506-00-9 305-594-8 94733-15-0 L
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Desztillátumok 
(ásványolaj), C18-40, 
oldószeresen 
viaszmentesített 
hidrogénezett, raffinátum 
alapú; Alapolaj – nem 
specifikált

(Hidrogénnel kezelt 
ásványolaj desztillátum 
oldószeres extrakciójával 
kapott hidrogénezett 
raffinátum oldószeres 
paraffinmentesítésével 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
C18 - C40 szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 370–
550 °C.)

649-507-00-4 305-595-3 94733-16-1 L

Szénhidrogének, C13-30, 
aromásban gazdag, 
oldószerrel extrahált 
nafténes desztillátum; 
Alapolaj – nem specifikált

649-508-00-X 305-971-7 95371-04-3 L

Szénhidrogének, C16-32, 
aromásban gazdag, 
oldószerrel extrahált 
nafténes desztillátum; 
Alapolaj – nem specifikált

649-509-00-5 305-972-2 95371-05-4 L

Szénhidrogének, C37-68, 
viaszmentesített 
aszfaltmentesített 
vákuumdesztillációs 
maradékok; Alapolaj – nem 
specifikált

649-510-00-0 305-974-3 95371-07-6 L

Szénhidrogének, C37-65, 
hidrogénnel kezelt 
aszfaltmentesített 
vákuumdesztillációs 
maradékok; Alapolaj – nem 
specifikált

649-511-00-6 305-975-9 95371-08-7 L

Desztillátumok 
(ásványolaj), hidrokrakkolt 
oldószeresen finomított 
könnyű; Alapolaj – nem 
specifikált

649-512-00-1 307-010-7 97488-73-8 L
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(Hidrokrakkolt ásványolaj 
desztillátum oldószeres 
kezelésével kapott összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
C18-C27 szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 370–
450 °C.)

Desztillátumok 
(ásványolaj), oldószeresen 
viaszmentesített 
hidrogénezett, raffinátum-
alapú; Alapolaj – nem 
specifikált
(Hidrogénezett ásványolaj 
desztillátum oldószeres 
kezelésével kapott összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
C19-C40 szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 390–
550 °C.)

649-513-00-7 307-011-2 97488-74-9 L

Kenőolajok (ásványolaj), 
C18-27, hidrokrakkolt 
oldószerrel 
viaszmentesített; Alapolaj –
nem specifikált

649-514-00-2 307-034-8 97488-95-4 L

Szénhidrogének, C17-30, 
hidrogénnel kezelt 
oldószerrel aszfaltment. 
atm. deszt. maradék 
könnyű; Alapolaj – nem 
specifikált

649-515-00-8 307-661-7 97675-87-1 L
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(Oldószerrel 
aszfaltmentesített rövid 
maradék katalitikus 
hidrogénezéséből származó 
kilépő termékek 
vákuumdesztillációjának 
első párlataként kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C17-C30
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 300–
400 °C. 100 °C-on 4 10-6

m2.s-1 viszkozitású kész 
olajat ad.)

Szénhidrogének, C17-40, 
hidrogénnel kezelt 
oldószerrel aszfaltment. 
deszt. Maradék, 
vákuumdeszt, könnyű; 
Alapolaj – nem specifikált
(Oldószerrel 
aszfaltmentesített rövid 
maradék katalitikus 
hidrogénezéséből származó 
kilépő termékek 
vákuumdesztillációjának 
első párlataként kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy, melynek viszkozitása 
100 °C-on 8 10-6 m2.s-1.
Főleg C17-C40
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 300–
500 °C.)

649-516-00-3 307-755-8 97722-06-0 L

Szénhidrogének, C13-27, 
oldószerrel extrahált 
könnyű nafténes; Alapolaj –
nem specifikált

649-517-00-9 307-758-4 97722-09-3 L
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(Könnyű nafténes 
desztillátumból az 
aromások extrakciójával 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy, 
melynek viszkozitása 40 
°C-on 9,5 10-6 m2.s-1. Főleg 
C13-C27 szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 240–
400 °C.)

Szénhidrogének, C14-29, 
oldószerrel extrahált 
könnyű nafténes; Alapolaj –
nem specifikált
(Könnyű nafténes 
desztillátumból az 
aromások extrakciójával 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy, 
melynek viszkozitása 40 
°C-on 16 10-6 m2.s-1. Főleg 
C14-C29 szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll,
forrásponttartomány 250–
425 °C.)

649-518-00-4 307-760-5 97722-10-6 L

Szénhidrogének, C27-42, 
dezaromatizált; Alapolaj –
nem specifikált

649-519-00-X 308-131-8 97862-81-2 L

Szénhidrogének, C17-30, 
hidrogénnel kezelt 
desztillátumok, könnyű; 
Alapolaj – nem specifikált

649-520-00-5 308-132-3 97862-82-3 L

Szénhidrogének, C27-45, 
nafténes 
vákuumdesztilláció; 
Alapolaj – nem specifikált

649-521-00-0 308-133-9 97862-83-4 L

Szénhidrogének, C27-45, 
dezaromatizált; Alapolaj –
nem specifikált

649-522-00-6 308-287-7 97926-68-6 L
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Szénhidrogének, C20-58, 
hidrogénnel kezelt; 
Alapolaj – nem specifikált

649-523-00-1 308-289-8 97926-70-0 L

Szénhidrogének, C27-42, 
nafténes; Alapolaj – nem 
specifikált

649-524-00-7 308-290-3 97926-71-1 L

Maradék olajok 
(ásványolaj), aktív szénnel 
kezelt oldószerrel 
viaszmentesített; Alapolaj –
nem specifikált
(Oldószerrel 
viaszmentesített ásványolaj 
maradék olajoknak, a 
nyomokban jelenlévő 
poláros komponensek és 
szennyeződések 
eltávolítását célzó, 
aktívszenes kezelésével 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy.)

649-525-00-2 309-710-8 100684-37-5 L

Maradék olajok 
(ásványolaj), aktív szénnel 
kezelt oldószerrel 
viaszmentesített; Alapolaj –
nem specifikált

(Oldószerrel 
viaszmentesített ásványolaj 
maradék olajoknak, a 
nyomokban jelenlévő 
poláros komponensek és 
szennyeződések 
eltávolítását célzó, 
aktívszenes kezelésével 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy.)

649-526-00-8 309-711-3 100684-38-6 L

Kenőolajok (ásványolaj), 
C25, old. extr., 
aszfaltmentesített, 
viaszmentesített, 
hidrogénezett; Alapolaj –
nem specifikált

649-527-00-3 309-874-0 101316-69-2 L
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(Vákuumdesztillációs 
maradékok oldószeres 
extrahálásával és 
hidrogénezésével kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C25-nél 
magasabb szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, és 
100 °C-on 32-37 10-6

m2.s-1 viszkozitású kész 
olajat ad.)

Kenőolajok (ásványolaj), 
C17-32, old. extr., 
viaszmentesített, 
hidrogénezett; Alapolaj –
nem specifikált
(Atmoszférikus 
desztillációs maradékok 
oldószeres extrahálásával és 
hidrogénezésével kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C17- C32
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, s 40 
°C-on 17-23 10-6 m2.s-1

viszkozitású kész olajat ad.)

649-528-00-9 309-875-6 101316-70-5 L

Kenőolajok (ásványolaj), 
C20-35, old. extr., 
viaszmentesített, 
hidrogénezett; Alapolaj –
nem specifikált

(Atmoszférikus 
desztillációs maradékok 
oldószeres extrahálásával és 
hidrogénezésével kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C20- C35
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, s 40 
°C-on 37-44 10-6 m2.s-1

viszkozitású kész olajat ad.)

649-529-00-4 309-876-1 101316-71-6 L
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Kenőolajok (ásványolaj), 
C24-50, old. extr., 
viaszmentesített, 
hidrogénezett; Alapolaj –
nem specifikált
(Atmoszférikus 
desztillációs maradékok 
oldószeres extrahálásával és 
hidrogénezésével kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C24- C50
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, s 40 
°C-on 16-75 10-6 m2.s-1

viszkozitású kész olajat ad.)

649-530-00-X 309-877-7 101316-72-7 L

Extraktumok (ásványolaj), 
nehéz nafténes desztillátum 
oldószeres, aromás 
koncentrátum; Desztillátum 
aromás extraktum (kezelt)

(Nehéz nafténes 
desztillátum oldószeres 
extraktumához és az 
extraháló oldószerhez víz 
hozzáadásával kapott 
aromás koncentrátum.)

649-531-00-5 272-175-3 68783-00-6 L

Extraktumok (ásványolaj), 
oldószerrel finomított nehéz 
paraffinos desztillátum 
oldószeres; Desztillátum 
aromás extraktum (kezelt)
(Oldószerrel finomított 
nehéz paraffinos 
desztillátum ismételt 
extrahálásából 
extraktumként kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg telített és 
aromás, jellemzően C20- C50
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll.)

649-532-00-0 272-180-0 68783-04-0 L
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Extraktumok (ásványolaj), 
nehéz paraffinos 
desztillátumok, oldószerrel 
aszfaltmentesített; 
Desztillátum aromás 
extraktum (kezelt)
(Nehéz paraffinos 
desztillátum ismételt 
extrahálásából 
extraktumként kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy.)

649-533-00-6 272-342-0 68814-89-1 L

Extraktumok (ásványolaj), 
nehéz nafténes 
desztillátumok, oldószeres, 
hidrogénnel kezelt; 
Desztillátum aromás 
extraktum (kezelt)
(Nehéz nafténes 
desztillátum oldószeres 
extraktumának katalizátor 
jelentétében hidrogénnel 
történő kezelésével kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Elsősorban aromás, 
jellemzően C20-C50
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, s 40 
°C-on legalább 19 10-6 m2.s-

1 viszkozitású kész olajat 
ad.)

649-534-00-1 292-631-5 90641-07-9 L

Extraktumok (ásványolaj), 
nehéz paraffinos 
desztillátumok, oldószeres, 
hidrogénnel kezelt; 
Desztillátum aromás 
extraktum (kezelt)
(Nehéz paraffinos 
desztillátum oldószeres 
extraktumának katalizátor 
jelentétében hidrogénnel 
történő kezelésével kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C21-C33
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 350–

649-535-00-7 292-632-0 90641-08-0 L
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480 °C.)

Extraktumok (ásványolaj), 
könnyű paraffinos 
desztillátumok, oldószeres, 
hidrogénnel kezelt; 
Desztillátum aromás 
extraktum (kezelt)
(Könnyű paraffinos 
desztillátum oldószeres 
extraktumának katalizátor 
jelentétében hidrogénnel 
történő kezelésével kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg C17-C26
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, 
forrásponttartomány 280–
400 °C.)

649-536-00-2 292-633-6 90641-09-1 L

Extraktumok (ásványolaj), 
hidrogénnel kezelt, könnyű 
paraffinos desztillátumok, 
oldószeres; Desztillátum 
aromás extraktum (kezelt)
(Középső paraffinos 
desztillátum oldószeres 
extraktumának katalizátor 
jelentétében hidrogénnel 
történő kezelésével kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Főleg aromás, 
jellemzően C16-C36
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll.)

649-537-00-8 295-335-4 91995-73-2 L

Extraktumok (ásványolaj), 
könnyű nafténes 
desztillátum, 
hidrogénezéssel 
kénmentesített, oldószeres; 
Desztillátum aromás 
extraktum (kezelt)

649-538-00-3 295-338-0 91995-75-4 L
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(Oldószeres extrahálás 
extraktumának, elsősorban 
a kénvegyületek 
eltávolítását célzó 
katalizátor jelenlétében 
történő hidrogénezésével 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
aromás, jellemzően C15-C30
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll. Az 
anyag valószínűen 5 tömeg 
% vagy annál több, négy-
hat tagú kondenzált gyűrűs 
aromás szénhidrogéneket 
tartalmaz. )

Extraktumok (ásványolaj), 
könnyű paraffinos 
desztillátum oldószeres, 
savval kezelt; Desztillátum 
aromás extraktum (kezelt)
(Könnyű paraffinos 
desztillátum oldószeres 
extraktumának desztillálása 
során frakcióként kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy, melyet aztán 
kénsavas finomításnak 
vetnek alá. Főleg aromás, 
jellemzően C16-C32
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll.

649-539-00-9 295-339-6 91995-76-5 L

Extraktumok (ásványolaj), 
könnyű paraffinos 
desztillátum oldószeres, 
hidrogénezéssel 
kénmentesített; 
Desztillátum aromás 
extraktum (kezelt)

649-540-00-4 295-340-1 91995-77-6 L
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(Könnyű paraffinos 
desztillátum oldószeres 
extrahálásával kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy, melyet a szerves kén 
hidrogén-szulfiddá alakítása 
céljából katalizátor 
jelenlétében hidrogéneznek, 
és a hidrogén-szulfidot 
eltávolítják. Főleg C15-C40
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, s 40 
°C-on 10-5 m2.s-1-nél 
nagyobb viszkozitású kész 
olajat ad.)

Extraktumok (ásványolaj), 
könnyű vákuum gázolaj, 
oldószeres, hidrogénnel 
kezelt; Desztillátum aromás 
extraktum (kezelt)

(Könnyű vákuum 
ásványolaj gázolajok 
oldószeres extraktumának 
katalizátor jelentétében 
hidrogénnel történő 
kezelésével kapott összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
aromás, jellemzően C13-C30
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll.)

649-541-00-X 295-342-2 91995-79-8 L

Extraktumok (ásványolaj), 
nehéz paraffinos 
desztillátum oldószeres, 
derített; Desztillátum 
aromás extraktum (kezelt)

649-542-00-5 296-437-1 92704-08-0 L
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(Ásványolaj-frakciónak a 
poláris komponensek és 
szennyeződések 
eltávolítását célzó, 
természetes, ill. modifikált 
derítőfölddel történő 
érintkeztetéses vagy 
perkolációs módszerrel 
történt kezelésével kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Elsősorban aromás, 
jellemzően C20-C50
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll. Az 
anyag valószínűen 5 tömeg 
% vagy több, 4-6 tagú
kondenzált gyűrűs aromás 
szénhidrogént tartalmaz.)

Extraktumok (ásványolaj), 
nehéz nafténes desztillátum 
oldószeres, hidrogénezéssel 
kénmentesített; 
Desztillátum aromás 
extraktum (kezelt)
(Ásványolaj készletből 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy, melyet 
a szerves kén hidrogén-
szulfiddá alakítása céljából 
katalizátor jelenlétében 
hidrogéneznek, és a 
hidrogén-szulfidot 
eltávolítják. Főleg aromás, 
jellemzően C15-C50
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, s 40 
°C-on 19 10-6 m2.s-1-nél 
nagyobb viszkozitású kész 
olajat ad.)

649-543-00-0 297-827-4 93763-10-1 L

Extraktumok (ásványolaj), 
Oldószeresen 
viaszmentesített nehéz 
nafténes desztillátum 
oldószeres, hidrogénezéssel 
kénmentesített; 
Desztillátum aromás 

649-544-00-6 297-829-5 93763-11-2 L
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extraktum (kezelt)
(Oldószeresen 
viaszmentesített ásványolaj 
készletből kapott összetett 
szénhidrogén elegy, melyet 
a szerves kén hidrogén-
szulfiddá alakítása céljából 
katalizátor jelenlétében 
hidrogéneznek, és a 
hidrogén-szulfidot 
eltávolítják. Főleg aromás, 
jellemzően C15-C50
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll, s 40 
°C-on 19 10-6 m2.s-1-nél 
nagyobb viszkozitású kész 
olajat ad.)

Extraktumok (ásványolaj), 
könnyű paraffinos 
desztillátum oldószeres, 
aktív szénnel kezelt; 
Desztillátum aromás 
extraktum (kezelt)

(Könnyű paraffinos 
desztillátum oldószeres 
extrakciójából nyert 
extraktum desztillációjával 
nyert frakciónak, a 
nyomokban jelenlévő 
poláros komponensek és 
szennyeződések 
eltávolítását célzó, 
aktívszenes kezelésével 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
C16- C32 szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll.)

649-545-00-1 309-672-2 100684-02-4 L

Extraktumok (ásványolaj), 
könnyű paraffinos 
desztillátum oldószeres, 
derített; Desztillátum 
aromás extraktum (kezelt)

649-546-00-7 309-673-8 100684-03-5 L
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(Könnyű paraffinos 
desztillátum oldószeres 
extrakciójából nyert 
extraktum desztillációjával 
nyert frakciónak, a 
nyomokban jelenlévő 
poláros komponensek és 
szennyeződések 
eltávolítását célzó, 
derítőföldes kezelésével 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
C16- C32 szénatomszámú
szénhidrogénekből áll.)

Extraktumok (ásványolaj), 
könnyű vákuum, gázolaj 
oldószeres, aktív szénnel 
kezelt; Desztillátum aromás 
extraktum (kezelt)
(Könnyű vákuum 
ásványolaj gázolaj 
oldószeres extrakciójából 
nyert extraktumnak, a 
nyomokban jelenlévő 
poláros komponensek és 
szennyeződések 
eltávolítását célzó, 
aktívszenes kezelésével 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
aromás, jellemzően C13-C30
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll.)

649-547-00-2 309-674-3 100684-04-6 L

Extraktumok (ásványolaj), 
könnyű vákuum, gázolaj 
oldószeres, derített; 
Desztillátum aromás 
extraktum (kezelt)

649-548-00-8 309-675-9 100684-05-7 L
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(Könnyű paraffinos 
desztillátum oldószeres 
extrakciójából nyert 
extraktumnak, a 
nyomokban jelenlévő 
poláros komponensek és 
szennyeződések 
eltávolítását célzó, 
derítőföldes kezelésével 
kapott összetett 
szénhidrogén elegy. Főleg 
aromás, jellemzően C13-C30
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll.)

Foots-olaj (ásványolaj); 
Foots-olaj

(Oldószeres olajmentesítés 
vagy viaszkinyerés- olaj-
frakciójaként kapott 
összetett szénhidrogén 
elegy. Elsősorban elágazott 
láncú, jellemzően C20-C50
szénatomszámú 
szénhidrogénekből áll.)

649-549-00-3 265-171-8 64742-67-2 L

Foots-olaj (ásványolaj), 
hidrogénnel kezelt; Foots-
olaj

649-550-00-9 295-394-6 92045-12-0 L
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Hőálló kerámiarostok; 
különleges alkalmazási 
célokra szánt rostok a 
67/548/EGK irányelv I. 
mellékletében felsoroltak 
kivételével; (Mesterséges 
üveg- [szilikát] rostok 
véletlenszerű orientációval, 
legfeljebb 18 tömeg % 
alkáli-oxid és 
alkáliföldfém-oxid 
[Na2O + K2O + CaO + 
MgO + BaO] tartalommal)

650–017–00–8 R
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3. függelék

29. pont — Mutagén anyagok: 1. kategória
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4. függelék

29. pont — Mutagén anyagok: 2. kategória

Anyagok Indexszám EC-szám CAS-szám Megjegyzés

Hexametil-foszforsav-
triamid; hexametil-foszfor-
amid

015-106-00-2 211-653-8 680-31-9

Dietil-szulfát 016-027-00-6 200-589-6 64-67-5

Kálium-dikromát 024-002-00-6 231-906-6 7778-50-9

Ammónium-dikromát 024-003-00-1 232-143-1 7789-09-5

Nátrium-dikromát 024-004-00-7 234-190-3 10588-01-9

Nátrium-dikromát, 
dihidrát

024-004-01-4 234-190-3 7789-12-0

Kromil-diklorid; króm-
oxiklorid

024-005-00-2 239-056-8 14977-61-8

Kálium-kromát 024-006-00-8 232-140-5 7789-00-6

Nátrium-kromát 024-018-00-3 231-889-5 7775-11-3 E

Kadmium-fluorid 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6

Kadmium-klorid 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2

Bután (legalább 0,1 % 
butadién [203-450-8] 
tartalommal) [1]

203-448-7 [1] 106-97-8 [1]

Izobután (legalább 0,1 % 
butadién [203-450-8] 
tartalommal) [2]

601-004-01-8

20-857-2 [2] 75-28-5 [2]

C,S
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1,3-butadién; buta-1,3-
dién

601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D

Benz(a)pirén; benzo 
(d,e,f)krisén

601-032-00-3 200-028-5 50-32-8

1,2-dibróm-3-klór-propán 602-021-00-6 202-479-3 96-12-8

Etilén-oxid; oxiran 603-023-00-X 200-849-9 75-21-8

Propilén oxid; 1,2-
epoxipropán; metil-oxirán

603-055-00-4 200-879-2 75-56-9 E

2,2'-bioxirán; diepoxi-
1,2,3,4-bután

603-060-00-1 215-979-1 1464-53-5

Metil-akrilamid-metoxi-
acetát (akrilamid tartalom 
= 0,1 %)

607-190-00-X 401-890-7 77402-03-0

Metil-akrilamid-glikolát 
(akrilamid tartalom = 0,1 
%)

607-210-00-7 403-230-3 77402-05-2

Etilén-imin; aziridin 613-001-00-1 205-793-9 151-56-4

1,3,5-trisz(oxiranilinetil)-
1,3,5-triazin-2,4,6-
(1H,3H,5H)-trion; TGIC

615-021-00-6 219-514-3 2451-62-9

Akrilamid 616-003-00-0 201-173-7 79-06-1

1,3,5-trisz-[(2S és 2R)-2,3-
epoxipropil)]-1,3,5-triazin-
2,4,6-(1H,3H,5H)-trion

616-091-00-0 423-400-0 59653-74-6 E
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5. függelék

31. pont — Reprodukciót károsító anyagok: 1. kategória

Anyagok Indexszám EC-szám CAS-szám Megjegyzés

Szén-monoxid 006-001-00-2 211-128-3 630-08-0

Ólom-hexafluor-szilikát 009-014-00-1 247-278-1 25808-74-6

Ólom-vegyületek, kivéve az e 
mellékletben másutt nevesített 
anyagokat

082-001-00-6

Ólom-alkilok 082-002-00-1

Ólom-azid 082-003-00-7 236-542-1 13424-46-9

Ólom-kromát 082-004-00-2 231-846-0 7758-97-6

Ólom-diacetát 082-005-00-8 206-104-4 301-04-2

Triólom-bisz(ortofoszfát) 082-006-00-3 231-205-5 7446-27-7

Ólom-acetát 082-007-00-9 215-630-3 1335-32-6

Ólom(II)-metánszulfonát 082-008-00-4 401-750-5 17570-76-2

C.I. Pigment Yellow 34
(Ez az anyag a Colour Indexben 
(Szín Index) C.I. 77603 szám 
alatt szerepel)

082-009-00-X 215-693-7 1344-37-2

C.I. Pigment Red 104
(Ez az anyag a Colour Indexben 
(Szín Index) C.I. 77605 szám 
alatt szerepel)

082-010-00-5 235-759-9 12656-85-8



7524/8/06 REV 8 KH 272
XVII. MELLÉKLET DG C I HU

Ólom-hidrogén-arzenát 082-011-00-0 232-064-2 7784-40-9

1,2-dibróm-3-klórpropán 602-021-00-6 202-479-3 96-12-8

2-brómpropán 602-085-00-5- 200-855-1 75-26-3 E

Warfarin; 4-hidroxi-3-(3-oxo-1-
fenil-butil)-kumarin

607-056-00-0 201-377-6 81-81-2

Ólom-2,4,6-trinitro-rezorcin-
oxid, ólom-sztifnát

609-019-00-4 239-290-0 15245-44-0
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6. függelék

30. pont — Reprodukciót károsító anyagok: 2. kategória

Anyagok Indexszám EC-szám CAS-szám Megjegyzés

6-(2-klór-etil)- 6(2-metoxi
etoxi)-2,5,7,10-tetraoxa-
szilaundekán; etacelasil

014–014–00-X 253–704–7 37894–46–5

Fluzilazol (ISO); 
bisz(4-fluorofenil)-
(metil)-(1H-1,2,4-
triazol-1-ilmetil)-
szilán

014-017-00-6 – 85509-19-9 E

A következő anyagok 
keveréke: 4-[(bisz-(4-
fluorofenil)-
metilszilil)metil]-4H-
1,2,4-triazol; 1-[[bisz-
(4-fluorofenil)metil-
szilil]metil]-1H-1,2,4-
triazol

014-019-00-7 403-250-2 – E

Nikkel-tetrakarbonil 028-001-00-1 236-669-2 13463-39-3

Kadmium-fluorid 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6

Kadmium-klorid 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2

Benz(a)pirén; 
benzo(d,e,f)krisén

601-032-00-3 200-028-5 50-32-8

2-metoxi-etanol; 
etilén-glikol-
monometil-éter

603-011-00-4 203-713-7 109-80-5

2-etoxi-etanol; etilén-
glikol-monoetil-éter

603-012-00-X 203-804-1 110-80-5
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2,3-epoxipropán-1-ol; 
glicidol

603-063-00-8 209-128-3 556-52-5

2-metoxipropanol 603-106-00-0 216-455-5 1589-47-5

Bisz(2-metoxietil)-
éter

603-139-00-0 203-924-4 111-96-6

R-2,3-epoxi-1-
propanol

603-143-002 404-660-4 57044-25-4 E

4,4'-izobutil-etilidén-
difenol; 2,2-bisz (4'-
hidroxifenil)-4-
metilpentán

604-024-00-8 401-720-1 6807-17-6

2-metoxi-etil-acetát; 
etilén-glikol-
monometil-éter-acetát; 
metil-glikol-acetát

607-036-00-1 203-772-9 110-49-6

2-etoxi-etil-acetát; 
etilén-glikol-
monoetil-éter-acetát; 
etil-glikol-acetát

607-037-00-7 203-839-2 111-15-9

2-etil-hexil-3,5-
bisz(1,1-dimetil-etil)-
4-hidroxi-fenil-metil-
tio-acetát

607-203-00-9 279-452-8 80387-97-9

Bisz(2-metoxietil) 
ftalát

607-228-00-5 204-212-6 117-82-8

2-metoxipropil-acetát 607-251-00-0 274-724-2 70657-70-4

Fluazifop-butil (ISO); 
butil (RS)-2-[4-(5-
trifluorometil-2-
piridil-oxi)fenoxi]-
propionát

607-304-00-8 274-125-6 69806-50-4
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Vinklozolin (ISO); N-
3,5-diklórfenil-5-
metil-5-vinil-1,3-
oxazolidin-2,4-dion

607-307-00-4 256-599-6 50471-44-8

Metoxiecetsav 607-312-00-1 210-894-6 625-45-6 E

Bisz(2-etilhexil) ftalát; 
di-(2-etilhexil)-ftalát; 
DEHP

607-317-00-9 204-211-0 117-81-7

Dibutil-ftalát; DBP 607-318-00-4 201-557-4 84-74-2

(+/-) tetrahidro-
furfuril (R)-2-[4-(6-
klórkinoxalin-2-
iloxi)feniloxi]-
propionát

607-373-00-4 414-200-4 119738-06-6 E

Binapacryl (ISO); 2-
sec.-butil-4,6-dinitro-
fenil--3-metil-krotonát

609-024-00-1 207-612-9 485-31-4

Dinoseb; 6-sec.-butil-
2,4--dinitro-fenol

609-025-00-7 201-861-7 88-85-7

A dinoseb sói és 
észterei, kivéve az e 
mellékletben másutt 
nevesített anyagokat

609-026-00-2

Dinoterb; 2-terc.-
butil-4,6-dinitro-fenol

609-030-00-4 215-813-8 1420-07-1

A dinoterb sói és 
észterei

609-031-00-X

Nitrofen (ISO), 2,4-
diklór-fenil-4-nitro-
fenil-éter

609-040-00-9 217-406-0 1836-75-5

Metil-ONN-azoxi-
metil-acetát; metil-
azoxi-metil-acetát

611-004-00-2 209-765-7 592-62-1
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Tridemorf (ISO); 2,6-
dimetil-4-
tridecilmorfolin

613-020-00-5 246-347-3 24602-86-6

Etilén-
tiourea;.imidazolidin-
2-tion; 2-imidazolin-
2-tiol

613-039-00-9 202-506-9 96-45-7

Cikloheximid 613-140-00-8 200-636-0 66-81-9

Flumioxazin (ISO); 
N-(7-fluoro-3,4-
dihidro-3-oxo-4-prop-
2-inil-2H-1,4-
benzoxazin-6-
il)ciklohex-1-én-1,2-
dikarboxamid

613-166-00-X – 103361-09-7

(2RS, 3RS)-3-(2-
klórfenil)-2-(4-fluoro-
fenil)-[(1H-1,2,4-
triazol-1-il)-
metil]oxirán

613-175-00-9 406-850-2 106325-08-0

N,N-dimetil-
formamid; dimetil-
formamid

616-001-00-X 200-679-5 68-12-2

N,N-dimetil-acetamid 616-011-00-4 204-826-4 127-19-5 E

Formamid 616-052-00-8 200-842-0 75-12-7

N-metilacetamid 616-053-00-3 201-182-6 79-16-3

N-metilformamid 616-056-00-X 204-624-6 123-39-7 E
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7. függelék

Az azbeszttartalmú termékek jelölésére vonatkozó különös rendelkezések

1. Az azbeszttartalmú termékek vagy azok csomagolása a következő jelöléssel van ellátva:

a) az alábbi mintának megfelelő jelölés legalább 5 cm magas (H) és 2,5 cm széles;

b) két részből áll:

– a felső részben (h1 = 40 % H) található az «a» betű fehér színnel, fekete 

alapon,

– az alsó rész (h2 = 60 % H) tartalmazza a szabványos megfogalmazást fehér 

és/vagy fekete színnel, piros alapon, jól olvasható formában;

c) ha a termék krokidolitot tartalmaz, akkor az «azbesztet tartalmaz» szavakat, amelyek 

a szabványos megfogalmazásban szerepelnek, a «krokidolitot/kék azbesztet 

tartalmaz» szavak váltják fel.

A tagállamok kivonhatják az itt megadott első albekezdés rendelkezéseinek hatálya alól a 

saját területükön forgalomba hozott termékeket. Azonban, az ezeken a termékeken 

alkalmazott jelölésnek is tartalmaznia kell az «azbesztet tartalmaz» szavakat; 

d) ha a jelölést közvetlenül a termékre nyomtatják, akkor a háttértől jól elkülönülő 

egyetlen szín alkalmazása is elegendő.
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2. Az e mellékletben említett jelölést a következő szabályoknak megfelelően kell alkalmazni:

a) az adott termék legkisebb szállítási egységeinek mindegyikén;

b) ha egy termék azbeszttartalmú alkatrészeket tartalmaz, akkor elegendő, hogyha csak 

ezek az alkatrészek vannak jelölve. A jelöléstől el lehet tekinteni, ha a méret 

kicsinysége vagy az egyéb kedvezőtlen adottságok nem teszik lehetővé a termék 

jelölését.



7524/8/06 REV 8 KH 279
XVII. MELLÉKLET DG C I HU

3. Azbeszttartalmú csomagolt termékek jelölése

3.1. Az azbeszttartalmú csomagolt termékek csomagolásán a következő adatokat kell jól 

olvashatóan és letörölhetetlenül feltüntetni:

a) a veszélyszimbólumot és a megfelelő figyelmeztetést, ezzel a melléklettel 

összhangban;

b) az e mellékletben megadott adatoknak megfelelően kiválasztott biztonsági 

útmutatásokat, amennyire az alkalmazható az adott termékre.

Amennyiben a csomagoláson további biztonsági tájékoztatás van feltüntetve, akkor az nem 

gyengítheti az a) és b) bekezdésben megfogalmazottakat és lehet azzal ellentétes.

3.2. A 3.1. pont szerinti jelölés:

– a csomagoláshoz szilárdan hozzáerősített jelölés, vagy

– a csomagolásra stabilan rákötött táblán van, vagy

– közvetlenül a csomagolásra van nyomtatva.

3.3. Azok az azbeszttartalmú termékek, amelyek csak laza műanyag fóliába vagy ahhoz 

hasonló módon vannak csomagolva, csomagolt termékeknek tekintendők és a 3.2. pontnak 

megfelelően jelölendők. Ha az ilyen csomagokból termékeket vesznek ki és azokat 

csomagolás nélkül hozzák forgalomba, akkor az adott termék legkisebb szállítási 

egységeinek mindegyikét meg kell jelölni a 3.1. ponttal összhangban.

4. Azbeszttartalmú, csomagolatlan termékek

Azbeszttartalmú, csomagolatlan termékek esetén, a 3.1. pont szerinti jelölés:



7524/8/06 REV 8 KH 280
XVII. MELLÉKLET DG C I HU

– az azbeszttartalmú termékhez szilárdan hozzáerősített jelölés, vagy

– a csomagolásra stabilan rákötött táblán van, vagy

– közvetlenül a csomagolásra van nyomtatva,

vagy, ha a fent megadott lehetőségek ésszerűen nem megvalósíthatóak, mint pl. a termék 

méretének kicsinysége miatt, a termék egyéb kedvezőtlen adottsága miatt, vagy egyes 

technikai nehézségek folytán, akkor alkalmazható a 3.1. pontnak megfelelő címke.

5. A munkahelyi biztonsággal és higiéniával kapcsolatos közösségi előírások sérelme nélkül, 

az azon termékhez rögzített jelölést, amely terméket az alkalmazási céljának megfelelően 

feldolgozhatnak vagy továbbfeldolgozhatnak, el kell látni a szükséges biztonsági 

tájékoztatással, amely az érintett termékhez kapcsolódik és különösen a következőkkel:

– lehetőség szerint a szabadban, vagy jól szellőztetett helyiségben végezzék a munkát,

– javasolt a kéziszerszámok vagy kissebességű szerszámok alkalmazása, lehetőség 

szerint porelszívó berendezéssel. Ha nagysebességű szerszámot alkalmaznak, azt 

minden esetben el kell látni ilyen berendezéssel,

– vágás és fúrás előtt lehetőség szerint a megmunkálandó felület legyen 

megnedvesítve,

– a port nedvesítsék meg, azt jól záródó tárolóedénybe helyezzék és biztonságos 

módon ártalmatlanítsák.

6. Háztartásban történő használatra szánt bármely termék jelölésének, amely nem tartozik az 

5. pont hatálya alá, és amelyikből a használat közben várhatóan azbesztszálak fognak 

felszabadulni szükség esetén tartalmaznia kell a következő tájékoztatást: «elhasználódás 

esetén kicserélendő».

7. Az  azbeszttartalmú termékek jelölése annak tagállamnak / azoknak a tagállamoknak a 

hivatalos nyelvén vagy nyelvein történik, amely(ek)ben a terméket forgalomba hozzák.
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8. függelék

43. pont — Azoszínezékek

Az aromás aminok listája

CAS-szám Indexszám EK-szám Anyagok

1 92-67-1 612-072-00-6 202-177-1 bifenil-4-ilamin
4-amino-bifenil

xenilamin

2 92-87-5 612-042-00-2 202-199-1 benzidin

3 95-69-2 202-441-6 4-klór-o-toluidin

4 91-59-8 612-022-00-3 202-080-4 2-naftilamin

5 97-56-3 611-006-00-3 202-591-2 o-amino-azotoluol
4-amino-2',3-dimetil-
azobenzol
4-o-tolilazo-o-toluidin

6 99-55-8 202-765-8 5-nitro-o-toluidin

7 106-47-8 612-137-00-9 203-401-0 4-klóranilin

8 615-05-4 210-406-1 4-metoxi-m-fenilén-diamin

9 101-77-9 612-051-00-1 202-974-4 4,4'-metién-dianilin

4,4'-diamino-difenil-metán
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10 91-94-1 612-068-00-4 202-109-0 3,3'-diklór-benzidin
3,3'-diklór-bifenil-4,4'-ilén-
diamin

11 119-90-4 612-036-00-X 204-355-4 3,3'-dimetoxi-benzidin

o-dianizidin

12 119-93-7 612-041-00-7 204-358-0 3,3'-dimetil-benzidin

4,4'-bi-o-toluidin

13 838-88-0 612-085-00-7 212-658-8 4,4'-metilén-di-o-toluidin

14 120-71-8 204-419-1 6-metoxi-m-toluidin
p-krezidin

15 101-14-4 612-078-00-9 202-918-9 4,4'-metilén-bisz(2-klór-
anilin)

2,2'-diklór-4,4'-metilén-
dianilin

16 101-80-4 202-977-0 4,4'-oxi-dianilin

17 139-65-1 205-370-9 4,4'-tio-dianilin

18 95-53-4 612-091-00-X 202-429-0 o-toluidin
2-amino-toluol

19 95-80-7 612-099-00-3 202-453-1 4-metil-m-fenilén-diamin

20 137-17-7 205-282-0 2,4,5-trimetil-anilin

21 90-04-0 612-035-00-4 201-963-1 o-anizidin
2-metoxianilin

22 60-09-3 611-008-00-4 200-453-6 4-amino azobenzol
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9. függelék

43. pont — Azoszínezékek

Az azoszínezékek listája

CAS-szám Indexszám EK-szám Anyagok

1 Nincs besorolva:
1. összetevő:

CAS-szám: 118685-33-
9

C39H23ClCrN7O12S.2Na
2. összetevő:

C46H30CrN10O20S2.3Na

611-070-00-2 405-665-4 Dinátrium (6-(4-anizidin)-3-
szulfonát-2-(3,5-dinitro-2-oxido-
fenilazo)-1-naftolát)(1-(5-klór-2-
oxido-fenilazo)-2-
naftolát)kromát(1-);
trinátrium bisz(6-(4-anizidin)-3-
szulfonát-2-(3,5-dinitro-2-oxido-
fenilazo)-1-naftolát)kromát(1-) 
keveréke

____________________

  

i Az Európai Unió 2005. november 17-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), a Tanács …-i 

közös álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és az Európai Parlament …-i álláspontja (a Hivatalos 

Lapban még nem tették közzé).

ii HL C 364., 2000.12.18., 1. o.

****** E rendelet hatálybalépését követően 11 évvel.
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I. BEVEZETÉS 

 

1. A Bizottság 2003. november 5-én benyújtotta a vegyi anyagok regisztrálásáról, 

értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló rendeletjavaslatot és a 

REACH rendelethez való hozzáigazítás érdekében a 67/548/EGK tanácsi irányelv 

módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó javaslatot. A 

javaslat az EK-Szerződés 95. cikkén alapul. 

 

2. A Gazdasági és Szociális Bizottság 2004. március 31-én adott véleményt1. 

 

3. Az Európai Parlament az első olvasat során, 2005. november 17-én adott véleményt. 

 

4. A Tanács 2005. december 13-án közös álláspontjának elfogadása érdekében egyhangú 

politikai megállapodásra jutott a kompromisszumos szövegről.  

 

5. A Tanács 2006. június 27-én az EK-Szerződés 251. cikkének megfelelően elfogadta 

közös álláspontját. 

 
II. CÉLKITŰZÉSEK 

 
A vegyi anyagokkal kapcsolatos, jelentős mértékű tudáshiányra tekintettel, amelyet a vegyi 

anyagokra vonatkozó jelenlegi uniós politika fő hiányosságaként jelöltek meg, a „REACH” 

javaslat egyensúlyt kíván teremteni egyrészről az emberi egészség és a környezet védelme, 

másrészről a versenyképességre — különösen a KKV-k versenyképességére — gyakorolt 

hatás, valamint az igazgatási eljárások egyszerűsítése és a szűkös erőforrások hatékony 

felhasználása között. 

                                                 
1 HL C 112., 2004.4.30., 92. o. 
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Konkrétabban, az új rendszer fő célkitűzései közé tartozik, hogy: 
 

• koherens regisztrálási rendszert hoz létre, amelynek célja, hogy az EU-ban gyártott 

vagy az oda behozott új és meglévő anyagokkal kapcsolatos veszélyekre és 

kockázatokra vonatkozó alapvető információt biztosítsa; 

• a tagállamok hatóságai helyett a gyártó és importáló vállalatokra hárítja a bizonyítás 

terhét, így ez utóbbiak felelősek annak bizonyításáért, hogy az anyagok biztonságosan 

felhasználhatók; 

• bevezeti a későbbi felhasználók információszolgáltatási felelősségét az anyagok 

felhasználására és a kapcsolódó kockázatkezelési intézkedésekre vonatkozóan;  

• fenntartja a meglévő korlátozási rendszert, és új eszközként engedélyezési eljárást 

vezet be a legveszélyesebb anyagokra vonatkozóan; 

• a vegyi anyagokkal kapcsolatos lényeges információk könnyebben elérhetővé tételével 

nagyobb átláthatóságot és hozzáférhetőséget biztosít a nyilvánosság számára; 

• a REACH kezelésének megkönnyítése, valamint a rendszer unió szerte összehangolt 

módon történő alkalmazásának biztosítása érdekében központi egységet hoz létre. 

 

III. KÖZÖS ÁLLÁSPONT 

 

Figyelembe véve a fenti célkitűzéseket, valamint a vegyipar és annak szállítói lánca által 

alkotott összetett rendszert, a Tanács olyan szövegről állapodott meg, amely az emberi 

egészség és a környezet magas szintű védelmét biztosítja, ugyanakkor a versenyképesség és 

az innovatív kapacitás fenntartása érdekében korlátozza az európai iparra háruló 

adminisztratív terheket és költségeket. 

 

A javaslat szövegét a Tanács által az utóbbi két évben folytatott megbeszélések során 

alaposan felülvizsgálták. E folyamat során a Tanács soros elnökségei gyakran folytatattak 

megbeszéléseket az Európai Parlamenttel, amely a két intézmény álláspontjának alapvető 

közeledését eredményezte. Így a közös álláspont az Európai Parlament első olvasatban adott 

véleményében foglaltak közül mintegy 200 módosítást vett figyelembe teljesen, részben vagy 

elvben. 
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A Bizottság valamennyi, az eredeti javaslathoz képest a Tanács által bevezetett módosítást 

elfogadta. 
 

Preambulumbekezdések 
 

Általánosságban elmondható, hogy a közös álláspont összhangban van az Európai Parlament 

mintegy 20 módosításával, amelyek megfelelnek a jogi rendelkezésekben (cikkek és 

mellékletek) érvényre juttatott megközelítésnek. 
 

A közös álláspont emellett bizonyos módosítások esetében átveszi az azokban kifejezett elvet: 
 

A (részben az 1. cikk (2) bekezdésére vonatkozó 59. és 364. módosításhoz kapcsolódó) 11. 

módosítás tekintetében — amely a gyártók, importőrök és későbbi felhasználók számára 

bevezeti „a gondosság kötelezettségét” abban az értelemben, hogy olyan módon kell 

felhasználniuk vagy forgalomba hozniuk az anyagokat, hogy azok ne károsítsák az emberi 

egészséget vagy a természetet — a Tanács véleménye szerint elegendőek az 1. cikk 

módosított rendelkezései, amelyek előírják, hogy a vegyi anyagok nem lehetnek káros 

hatással az emberi egészségre vagy a környezetre.  
 

A 3., 416. és 419. módosítás tekintetében — amelyek az európai vegyianyag-ipar 

versenyképességével és innovációs kapacitásával, valamint a REACH-nek a WTO 

követelményeivel való összeegyeztethetőségével kapcsolatosak — a Tanács úgy ítéli meg, 

hogy a REACH a WTO valamennyi követelményével összhangban van és önmagában 

ösztönzőleg hathat az innovációra, és ezáltal fenntartja vagy fokozza a versenyképességet. A 

Tanács továbbá úgy véli, hogy elegendőek az 1. cikk módosított rendelkezései, amelyek 

kijelentik, hogy a rendelet egyik célkitűzése az áruknak a versenyképesség és az innováció 

fokozásával egyidejűleg megvalósuló szabad forgalomba bocsátása. 
 

Általánosságban, a közös álláspontba felvett több módosítás megfelel a 22. és a 363. 

módosítás értelmének, amelyek azt hangsúlyozzák, hogy különleges figyelmet kell fordítani a 

kis- és középvállalkozásokra (KKV-k). A Tanács emellett szükségesnek tartja egy új, (8) 

preambulumbekezdés beillesztését, amely kiemeli, hogy különös figyelmet kell fordítani a 

rendeletnek a KKV-kra gyakorolt lehetséges hatásaira, és az azokkal szembeni bármilyen 

megkülönböztetés elkerülésére. 
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A preambulumbekezdésekkel kapcsolatos más módosítások nem kerültek figyelembevételre, 

mivel azok nem lennének összeegyeztethetők a Tanács által a közös álláspontban kifejezett 

megközelítéssel (2., 5., 6., 7., 9., 12., 13., 15., 17., 23., 24., 25., 27., 28., 30., 31., 32., 33., 34., 

35., 37., 38., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 52., 54., 55., 56., 57., 58., 90., 361. és 424. módosítás). 

 

I. cím – Hatály és fogalommeghatározások 

 

A Tanács közös álláspontjában egységesítette és egyértelművé tette a rendelet alkalmazási 

körét, valamint pontosított bizonyos mentességeket (pl. hulladékok, élelmiszerekben vagy 

takarmányokban felhasznált anyagok, valamint bizonyos esetekben védelmi érdekek). 

Emellett, a IV. mellékletben felsorolt, a regisztrálás alól mentesülő egyedi anyagok köre nem 

módosult (egyetlen kivétel ez alól a cellulózpép felvétele a felsorolásba), azonban azt a 

Bizottságnak 12 hónappal a REACH hatálybalépését követően az I. és az V. melléklettel 

együtt felül kell vizsgálnia. Módosultak az V. mellékletben felsorolt, a regisztrálás alól 

mentesülő kategóriák, különösen a természetes anyagok, például az ércek, dúsított ércek, 

ásványi anyagok és a cementklinker vonatkozásában. A 3. cikkben foglalt 

fogalommeghatározásokat a Tanács által a közös álláspontban elfogadott megközelítés 

figyelembe vétele érdekében kiigazították. 

 

A fentiek alapján a közös álláspont teljesen, elvben vagy részben figyelembe veszi az Európai 

Parlament 65., 68., 69., 74., 79., 372., 376., 377., 462rev., 463rev., 464rev., 465rev., 466rev., 

469rev. és 983. módosítását. 

Az ötvözetekkel, valamint azok különleges készítményként történő meghatározásával 

kapcsolatos 67. módosítás tekintetében a Tanács üdvözli a Bizottság — új 

preambulumbekezdésben kifejezett — azon szándékát, hogy a tagállamokkal és az 

érintettekkel szoros együttműködésben iránymutatásokat dolgozzon ki a különleges 

készítmények értékelésére vonatkozóan. 

 

A közös álláspont nem veszi figyelembe azokat a módosításokat, amelyek nincsenek 

összhangban a tanácsi megközelítéssel. (59. és 364. módosítás (lásd fent a 

„Preambulumbekezdések” pontban), 60., 66., 70., 71., 75., 76., 77., 78., 80., 82., 673. és 676. 

módosítás). 
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II. cím – Regisztrálás 

 

A tanácsi vizsgálat során benyújtott, az „egy anyag — egy regisztrálás”-ra vonatkozó javaslat 

főbb elemeinek felvétele céljából módosították a több, ugyanazon anyag vonatkozásában 

regisztrálásra kötelezettel kapcsolatos rendelkezéseket. A közös álláspont előírja, hogy 

ugyanazon anyag valamennyi gyártója vagy importőre közösen nyújtja be a regisztrálási 

dokumentáció egyes részeit. Bevezették azonban annak a lehetőségét, hogy e kötelezettség 

elkerülhető legyen azokban az egyedi esetekben, ha a regisztrálásra kötelezettek között 

véleménykülönbségek vannak az adatok kiválasztása tekintetében, ha a közös benyújtás 

aránytalan költségekkel járna, vagy kereskedelmileg érzékeny információk cseréjéhez 

vezetne. 

 

A termékekből szándékosan a környezetbe engedett anyagokat elvben ugyanúgy kell kezelni, 

mint az egyéb anyagokat, és a 3, 6, illetve 11 éves bevezetési időtartamnak megfelelően kell 

regisztrálni. Emellett a termékek gyártóinak és importőreinek be kell jelentenie az 

engedélyeztetésre vonatkozó kritériumoknak megfelelő anyagokat, amennyiben azokat az 

adott termék meghatározott szintet meghaladó mennyiségben tartalmazza, és amennyiben a 

humán és környezeti expozíció nem zárható ki az életciklus egészében.  

 

Amennyiben az Ügynökség — megítélése szerint — okkal gyanítja, hogy egy termék anyagot 

bocsát ki, valamint hogy ez a kibocsátás veszélyt jelent az emberi egészségre vagy a 

környezetre, olyan határozatot hozhat, amely a termék gyártójától vagy importőrétől 

megköveteli a regisztrálási dokumentáció benyújtását. 

 

A regisztráláskor benyújtandó információkkal kapcsolatban a regisztrálásra kötelezettek 

számára lehetővé kell tenni a felhasználási és expozíciós kategóriák önkéntes alkalmazását. 

Önkéntes alapon választható lenne az a lehetőség, hogy a regisztrálásra kötelezett által 

kiválasztott, megfelelő tapasztalattal rendelkező értékelő végezze el a regisztrálási 

dokumentáció minőségbiztosítását.  

 

A mennyiségtől függően benyújtandó információk a következők: 
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• Kis mennyiségű bevezetett anyagok (gyártónként vagy importőrönként évi 1 és 10 

tonna közötti mennyiségben gyártott vagy importált anyagok): amennyiben ilyen 

mennyiségi tartományban lévő bevezetett anyag esetében teljesülnek az aggodalomra 

potenciálisan okot adó anyagként való meghatározás egyszerű kritériumai, a 

regisztrálásra kötelezettnek a VII. melléklet szerinti teljes információt meg kell adnia. 

Egyéb esetekben csak a VII. melléklet 5. részében felsorolt fiziko-kémiai 

információkat kell megadni a regisztrálásra kötelezett rendelkezésére álló 

információkkal együtt. 

A fenti kritériumokat a III. melléklet határozza meg. A kritériumok célja, hogy 

egyértelműek és a szakma számára egyszerűen alkalmazhatóak legyenek, valamint az 

anyag jellemzőivel, felhasználásával és a valószínű expozícióval kapcsolatosan ismert 

információkra vonatkozzanak. 

Mivel a VII. melléklet csak korlátozott számú, ebbe a mennyiségi tartományba tartozó 

anyagra fog vonatkozni, a közös álláspont további tájékoztatási követelményeket 

tartalmaz az akut toxicitás, a biológiai lebonthatóság és az algákra vonatkozó toxicitás 

tekintetében. 

Valamennyi nem bevezetett anyag tekintetében a regisztrálásra kötelezetteknek a VII. 

melléklet szerinti teljes információt meg kell adniuk. 

• A VIII. melléklet tekintetében (a gyártónként vagy importőrönként legalább évi 10 

tonna mennyiségben gyártott vagy behozott anyagokra vonatkozó egységesen előírt 

kiegészítő információk) teratogén tulajdonságra csak egy vizsgálatot javasolnak. 

• A IX. és X. mellékletben (a gyártónként vagy importőrönként legalább évi 100 tonna, 

illetve legalább évi 1000 tonna mennyiségben gyártott vagy behozott anyagokra 

vonatkozó egységesen előírt kiegészítő információk) nincs jelentős változás. A 

Bizottságnak a hatálybalépéstől számított 18 hónapon belül el kell fogadnia az arra 

vonatkozó kritériumokat, hogy a kémiai biztonsági jelentésben kidolgozott expozíciós 

forgatókönyv(ek) alapján mi minősül a VIII–X. mellékletben foglalt egyes vizsgálatok 

elhagyására vonatkozó kellő indoknak. 

 
A bevezetett anyagok tekintetében a közös álláspont előírja a jelenlegi osztályozási 

kritériumok alapján a környezetben potenciálisan tartósan megmaradó, biológiailag 

felhalmozódó és mérgező (PBT), valamint gyártónként vagy importőrönként évi 100 tonnánál 

nagyobb mennyiségben előállított vagy importált anyagok bevonását a regisztrálás első 

fázisába. 
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Összegezve, a Tanács célja az volt, hogy gyakorlatban alkalmazható és kevésbé nehézkes 

regisztrálási rendszert dolgozzon ki, biztosítva eközben azt, hogy a szakma az anyag 

biztonságos felhasználásához elegendő információt szerezzen, és az információkat a 

hatóságok és a későbbi felhasználók rendelkezésére bocsássák. 

 

A fenti megfontolásokkal összhangban a közös álláspont a következő módosításokat veszi 

figyelembe teljesen, elvben vagy részben: 88., 89., 97., 99., 104., 108., 109., 112., 116., 117., 

118., 119., 373., 380., 381., 382., 386., 387. és 436. 

 

A közös álláspont nem vesz át néhány olyan módosítást, amelyek nem lennének összhangban 

a fent vázolt megközelítéssel. (90., 96., 105., 106., 110., 113., 114., 121., 374., 375., 422., 

469rev., 433., 549., 575rev., 584., 593., 594., 595., 596., 611. és 960. módosítás) 

 

Konkrétabban, az állatkísérletek számának csökkentését célzó 96., 106., 108. és 549. 

módosítás tekintetében a Tanács teljes mértékben egyetért az e módosításokban kifejezett 

célkitűzéssel, de úgy ítéli meg, hogy e célkitűzést figyelembe veszi a 13. cikk (2) bekezdése, 

amely leszögezi, hogy a vizsgálati módszereket adott esetben felül fogják vizsgálni az 

állatkísérletek finomítása, számának csökkentése vagy helyettesítése érdekében. Az ötletet az 

„egy anyag - egy regisztrálás”-ra vonatkozó javaslat, valamint a III. címben az adatok 

megosztására vonatkozóan végzett kapcsolódó módosítások is elismerik; ez a gerinces 

állatokon végzett vizsgálatok számának csökkenését eredményezheti. 

 

Más módosításokat, például az 593., 594., 595. és 596. módosítást egyszerűen azért nem 

fogadtak el, mert nem lenne indokolt ebben a rendeletben vállalatcsoportokra vonatkozó 

rendelkezéseket szerepeltetni.  

 

Végül, a 110. módosítás átvételére — amely a regisztrálási kötelezettség alá tartozó 

valamennyi anyagra vonatkozóan bevezetné a kémiai biztonsági értékelés elvégzésének 

követelményét — nem került sor, mivel az expozíciónak tulajdonítható kockázat 

általánosságban viszonylag alacsonynak minősül, és mivel ez túlzott terheket róna a kis- és 

középvállalkozásokra (KKV-k). 
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III. cím – Az adatok megosztása és a szükségtelen kísérletek elkerülése 

 
A közös álláspont előírja, hogy a potenciális regisztrálásra kötelezettek kötelesek megosztani 

a gerinces állatokon végzett vizsgálatokból nyert információkat. A nem állatokon végzett 

vizsgálatokból származó információkat akkor kell megosztani, ha ezt egy másik potenciális 

regisztrálásra kötelezett kéri. A potenciális regisztrálásra kötelezettek általában méltányos, 

arányos és megkülönböztetéstől mentes módon állapodnak meg a költségek egymás közötti 

megosztásáról, különösen a KKV-k tekintetében. 

Azokra az esetekre, amikor a költségek megosztása nem oldható meg a potenciális 

regisztrálásra kötelezettek között, a javaslat világos és egyértelmű rendelkezést tartalmaz a 

költségek egyenlő arányú elosztására. 

 
Az adatok megosztásának megkönnyítése érdekében a rendelet hatálybalépését követően 12 

hónappal kezdődő és a rendelet hatálybalépését követően 18 hónappal befejeződő, egyetlen 

előzetes regisztrálási fázist vezettek be. 

 
Az a tény, hogy a közös álláspont az Európai Parlament első olvasat során elfogadott 

módosításai közül 30-at teljesen, elvben vagy részben figyelembe vett (27., 123., 125., 126., 

128., 130., 131., 132., 134., 136., 137., 138., 142., 143., 147., 148., 149., 151., 153., 154., 

358., 367., 369rev., 370., 371., 379. és 384. módosítás), azt mutatja, hogy az Európai 

Parlament és a Tanács célkitűzései azonosak, különösen a gerinces állatokon végzett 

vizsgálatok számának csökkentése és az adatok megosztásának megkönnyítése tekintetében. 

 
A közös álláspont nem foglalja magában a 383. módosítást, amely a vizsgálati 

összefoglalásokat és alapvető vizsgálati összefoglalásokat csak 15 évvel a regisztrálási eljárás 

keretében történő benyújtás után tenné térítésmentesen hozzáférhetővé, mivel ez a REACH 

teljes költségéhez adódhatna hozzá, és magában hordozza annak lehetőségét, hogy növeli a 

terheket az ipar — különösen a KKV-k — számára. 

 
A közös álláspont nem vesz át két, a költségek gyártási mennyiséggel arányos megosztását 

előíró módosítást (150. és 155. módosítás). 

 
Más módosításokat azért nem vett figyelembe a közös álláspont, mivel azok nem lennének 

összeegyeztethetők a Tanács által kifejezett megközelítéssel (129., 135., 139., 140., 150., 

152., 155., 156., 368., 383. és 385. módosítás). 
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IV. cím – Tájékoztatás a szállítói láncban 

 

A Tanács kiegészítő követelményt foglalt a közös álláspontba arra vonatkozóan, hogy a 

környezetben tartósan megmaradó, biológiailag felhalmozódó mérgező, vagy a nagyon 

tartósan megmaradó és biológiailag nagyon felhalmozódó anyagokhoz, valamint az ilyen 

anyagokat tartalmazó egyes készítményekhez biztonsági adatlapot kell adni. Egyértelművé 

tették a forgalmazók szerepét az információáramlás egész szállítói lánc során történő 

biztosításával kapcsolatban. Néhány változtatást vezettek be az I. mellékletbe (Az anyagok 

értékelésével és a kémiai biztonsági jelentések elkészítésével kapcsolatos általános 

rendelkezések) és a II. mellékletbe (Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez). 

 

E megközelítés alapján a közös álláspont figyelembe veszi az Európai Parlament első olvasat 

során elfogadott módosításainak legtöbbjét (157., 158., 159., 160., 161., 162., 163., 164., 165., 

166., 366. és 710. módosítás). 

 

A közös álláspont nem foglalja magában a 365. módosítást, amely azt írja elő, hogy a 

gyártóknak hozzáférést kell biztosítaniuk a munkavállalók számára a szállítói láncban 

megadott információkhoz, mivel ez a felelősség a munkáltatót terheli. A közös álláspont nem 

vette át a szállítónak az eladott anyagokkal kapcsolatos információkhoz való hozzáférés 

biztosítására vonatkozó kötelezettségét érintő 168. módosítást, mivel egy ilyen rendelkezésre 

az információknak a szállítói láncon belüli kétirányú kommunikációjával kapcsolatos 

általános szabályoknak kell vonatkozniuk. 

 

V. cím – Későbbi felhasználók 
 
A közös álláspont egyértelművé teszi a forgalmazók és a szállítói láncon belüli későbbi 

felhasználók szerepét, különösen a tekintetben, hogy hogyan kell eljárniuk a gyártóknak, 

importőröknek és a későbbi felhasználóknak a forgalmazók és/vagy későbbi felhasználók által 

megadott, az azonosított felhasználásokra vonatkozó információkkal kapcsolatban. A 719. 

módosításhoz hasonlóan a közös álláspont egyértelművé teszi azt is, hogy a későbbi 

felhasználók részt vehetnek az anyaginformációs cserefórumokon (SIEF). Végezetül a közös 

álláspont egyértelművé teszi, hogy mely esetekben kell a későbbi felhasználóknak kémiai 

biztonsági értékelést végezniük, valamint kémiai biztonsági jelentést készíteniük, különösen 

azzal, hogy 1 tonnás alsó határt állapít meg, amely alatt nincs szükség kémiai biztonsági 
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jelentésre. Végül, a Tanács a közös álláspontjában úgy határozott, hogy törli az Ib. mellékletet 

(Készítményekre vonatkozó kémiai biztonsági értékelés), tekintettel arra, hogy az e melléklet 

alapjául szolgáló tudományos módszertan még kidolgozás alatt áll. 

 
A fentiek alapján a közös álláspont nem vesz át bizonyos, az Európai Parlament által az első 

olvasat során elfogadott módosításokat (169. és 726. módosítás). A 169. módosítás 

tekintetében, amely a KKV-k számára egyszerűbb eljárást vezetne be, a Tanács egyetért azzal 

az állásponttal, hogy könnyíteni kell a vállalkozások e csoportjára háruló terheken. Ez 

világosan kifejezésre jut a (8) (különös figyelmet kell fordítani REACH KKV-kra gyakorolt 

lehetséges hatásaira), és (34) (iránymutatás) preambulumbekezdésben, valamint a 73. 

(csökkentett díjak a KKV-k számára) és 76. (ügynökségi segítségnyújtás) cikkben. 

 
VI. cím – Értékelés 
 
A Tanács közös álláspontjában az alábbiakban bemutatott megközelítés mellett döntött: 
 

• A dokumentáció értékelésével kapcsolatban, a dokumentáció értékelésének 

felelősségét (a vizsgálati javaslatok ellenőrzése és a megfelelőségi ellenőrzések 

tekintetében egyaránt) az Ügynökségre hárították át. Az Ügynökség el fogja tudni 

dönteni, hogy hogyan lehet ezeket a kötelezettségeket a legjobban teljesíteni, beleértve 

a külső források felhasználásának lehetőségét is. 

• El kell végezni a minimális számú megfelelőségi ellenőrzést. Ezt a jogszabály a kapott 

dokumentációk 5%-ában határozza meg. Az ellenőrzéseknek (bár nem kizárólagosan) 

azokra a dokumentációkra kell összpontosítaniuk, amelyek az ugyanazon anyag 

tekintetében regisztrálásra kötelezettek között ellentmondást mutatnak,  ahol a 

dokumentációk olyan anyagokra vonatkoznak, amelyeket az egész Unióra kiterjedő 

anyagértékelési gördülő terv felsorol, vagy amelyekben –– 1–10 tonna mennyiségű 

anyagok esetében –– a VII. mellékletben meghatározott teljes körű információkat nem 

nyújtották be. 

• Az anyagok értékelése tekintetében egységes, az egész Unióra kiterjedő, a tagállamok 

hozzájárulásával az Ügynökség által készítendő gördülő tervet hoznak létre az 

anyagok értékelésére. 
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• Az Ügynökség felel az anyagok értékelési folyamatának koordinálásáért, és ebben a 

tagállamok illetékes hatóságai által elvégzett értékelésekre támaszkodik. A tagállamok 

illetékes hatóságai — megfelelő esetben — az értékelés végrehajtására szakértői 

intézeteket alkalmazhatnak. 

 

A közös álláspont az elfogadott megközelítés alapján teljesen, elvben vagy részben 

figyelembe veszi a 171., 174., 175., 178., 179., 180., 181., 182., 183., 184., 185., 187., 188., 

190., 191., 192., 193., 195., 196., 197., 199., 201., 205., 206., 207., 208., 209., 211., 213., 

470rev., 729., 730., 733., 739., 744., 745. és 746. módosítást. 

 

A közös álláspont nem veszi figyelembe azokat a módosításokat, amelyek az anyagok 

értékelésének teljes felelősségét az Ügynökségre hárítanák (170., 202., 203., 742. és 743. 

módosítás), habár a közös álláspont jelentősen elmozdult ebbe az irányba. A fent 

említetteknek megfelelően a Tanács úgy ítéli meg, hogy az a legjárhatóbb megoldás, ha az 

Ügynökség az anyagok értékelési folyamatának koordinálásáért felel, és ebben a tagállamok 

illetékes hatóságai által elvégzett értékelésekre támaszkodik. E megközelítéssel összhangban 

a Tanács támogatja az Európai Parlament álláspontját, amely szerint kiemelkedőbb szerepet 

kellene biztosítani az Ügynökségnek a teljes értékelési folyamatban, pl. az anyagok 

elsőbbségi besorolására vonatkozó kritériumok kidolgozása és az értékelendő anyagokkal 

kapcsolatos uniós gördülő terv létrehozása révén. 

 

A közös álláspont nem ismerte el közvetlenül a 177. módosítást, amely az állatkísérlet 

elvégzésére vonatkozó döntések előtt az Alternatív Módszerek Validálásával Foglalkozó 

Európai Központtal (ECVAM) folytatandó kötelező konzultációt ír elő. A 13. cikk (2) 

bekezdése azonban kiköti, hogy a vizsgálati módszereket az állatkísérletek finomítása, 

számának csökkentése vagy helyettesítése érdekében adott esetben felül fogják vizsgálni, 

amely ugyanezen irányt jelenti, mivel az Alternatív Módszerek Validálásával Foglalkozó 

Európai Központ szerepet fog játszani ebben a munkában. 

 

A közös álláspont a következő módosításokat nem foglalja magában, mivel ezek nem 

lennének összhangban az elfogadott megközelítéssel: 173., 176., 186., 189., 194., 198., 200., 

204. és 212. 
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VII. cím – Engedélyezés 

 

A Tanács közös álláspontjába számos olyan módosítást tartalmaz, amelyeknek célja az 

engedélyezés megerősítése annak biztosítása mellett, hogy a rendelkezések a gyakorlatban 

alkalmazhatóak legyenek. 

 

Az engedélyezésnek a bizottsági javaslat 56. cikke a)–e) pontjában meghatározottak szerinti 

alkalmazási körét nem módosították. A 217. módosítással összhangban azonban 

egyértelműbbé tették az 56. cikk f) pontjának szövegét. 

 

A jobb átláthatóság és az ipar számára a tervezés megkönnyítése érdekében az Ügynökség 

közzéteszi az engedélyezésre jelölt, az 56. cikkben foglalt engedélyezési kritériumoknak 

megfelelő anyagok jegyzékét. A közzétett jegyzék azt is tartalmazza, hogy mely anyagok 

szerepelnek az Ügynökségnek a XIV. mellékletbe való felvételre vonatkozó munkatervében.  

Az anyagokat nyilvános konzultációs időszakot követően határozzák meg és veszik fel a 

jegyzékbe. Ez az Európai Parlament által a XIIIa. és XIIIb. mellékletbe való felvétellel 

kapcsolatban kialakított állásponthoz hasonlatos (215. módosítás). 

Az engedélyt akkor kell megadni, ha az anyag felhasználása során jelentkező kockázatokat 

megfelelően ellenőrzik, vagy ha igazolják, hogy az anyag felhasználásából származó 

társadalmi-gazdasági előnyök jelentősebbek, mint annak az emberi egészséget vagy a 

környezetet érintő kockázatai, és nem állnak rendelkezésre megfelelő alternatív anyagok és 

technológiák. Tisztázást nyert, hogy a „megfelelő ellenőrzés” esetén történő engedélyezés 

nem alkalmazható a PBT-kre és vPvB-kre, vagy az 54. cikk a)–c) pontjában foglalt 

kritériumoknak megfelelő olyan anyagokra, amelyek esetében nem lehetséges az I. melléklet 

6.4. pontja szerinti küszöbérték meghatározása. Azt is egyértelművé tették, hogy a 

Bizottságnak a rendelet hatálybalépését követő tizenkét hónapon belül felül kell vizsgálnia az 

I. mellékletet. 
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Az engedélyezési folyamat megléte már önmagában ösztönzi a helyettesítést, hiszen a 

kevésbé káros anyagok esetében nincs szükség engedélyezésre. Emellett, a biztonságosabb 

helyettesítő anyagok fejlesztésének további ösztönzése érdekében valamennyi engedélyezési 

kérelemnek tartalmaznia kell a rendelkezésre álló alternatíváknak az ezek kockázatát és a 

helyettesítés műszaki-gazdasági megvalósíthatóságát mérlegelő elemzését. Ezen túlmenően 

valamennyi engedélyt korlátozott időtartamú felülvizsgálatnak, valamint általában az 

engedély jogosultja általi ellenőrzésnek is alá kell vetni. A korlátozott időtartamú 

felülvizsgálati időszak hosszát eseti alapon határozzák meg. 

 

Az esetleges kiskapu elkerülése érdekében az Ügynökség mérlegeli, hogy szükséges-e egy 

adott anyag XIV. mellékletbe való felvételével egy időben a kérdéses anyag termékekben való 

felhasználásának az egész Unióra kiterjedő korlátozása. 

 

E megközelítésnek megfelelően a közös álláspont teljesen, elvben vagy részben magában 

foglalja a 215., 216., 217., 219., 223., 226., 227., 229., 235., 236., 237., 241., 242., 243., 245., 

470rev., 471. és 568. módosítást. 

 

A közös álláspont nem veszi át a 214. és 232. módosítást, amelyek a megfelelő alternatív 

anyagok megléte esetén kötelezően előírnák a helyettesítést. Az európai vegyianyag-ipar 

versenyképességének védelmére és egyidejűleg az emberi egészség és a környezet 

megóvására törekedve a Tanács úgy ítéli meg, hogy a közös álláspontban meghatározott 

intézkedések kiegyensúlyozottabb és a gyakorlatban jobban megvalósítható megoldást 

kínálnak. 

 

A közös álláspont e gondolatmenet jegyében nem veszi figyelembe a XIV. mellékletbe felvett 

anyagok tekintetében a felülvizsgálati időszak ötéves korlátozásával kapcsolatos 221. 

módosítást, valamint a 235. módosításnak a megadott engedélyek ötéves határidejével 

kapcsolatos részét. 

 

Általánosságban, a közös álláspont nem vett figyelembe több módosítást (218., 220., 222., 

224., 225., 228., 230., 231., 232., 233., 234., 238., 239., 240., 244. és 246.), mivel ez nem 

lenne összhangban a Tanács által elfogadott megközelítéssel. 
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VIII. cím – Korlátozások 

 

A Tanács a REACH hatálybalépését követő átmeneti időszakot épített be a közös álláspontba, 

amely lehetőséget ad a tagállamoknak a vegyi anyagok forgalomba hozatalát és felhasználását 

érintő jelenlegi korlátozásokra vonatkozó meglévő nemzeti jogszabályaik aktualizálására. 

Emellett néhány pont egyértelműbbé tételére került sor a XV. (Dokumentációk) és a XVI. 

(Társadalmi-gazdasági elemzés) mellékletben. 

 

E megközelítéssel összhangban a közös álláspont teljesen, elvben vagy részben figyelembe 

veszi a 247., 569., 570., 571., 572., 789. és 985. módosítást. 

 
A közös álláspont nem veszi figyelembe a 248. és 251. módosítást. 

 

IX. cím – Díjak 

 

A Tanács új címet illesztett be annak egyértelművé tételére, hogy a rendelet alapján 

kiszabható díjakat bizottsági rendeletben állapítják meg. Az új cím tartalmazza az ezen díjakra 

vonatkozó elveket, beleértve azt az elgondolást is, hogy az Ügynökség bevételének valamely 

részét a tagállamok azon illetékes hatóságaihoz továbbítsák, amelyek a REACH-nek való 

megfeleléssel kapcsolatos tevékenységekért felelősek. A KKV-k számára minden esetben 

alacsonyabb díjakat szabnak ki. 

 

X. cím – Az Ügynökség 

 

A Tanács közös álláspontja számos ponton egyértelműbbé teszi ezt a címet, többek között az 

alábbiak tekintetében: 

 

• Minden tagállam egy képviselővel rendelkezik az igazgatóságban. 

• Világosabbá váltak a fellebbezési eljárások. 

• Meghatározták, hogy az Ügynökség nyelvhasználatára vonatkozó szabályoknak 

összhangban kell lenniük az 1/58 rendelettel.  
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• A 2003. december 13-i 2004/97/EK rendelettel kapcsolatos félreérthetőség elkerülése 

érdekében — amely rendelet meghatározza, hogy az Ügynökség székhelye Helsinki 

—, a Tanács úgy határozott, hogy törli a REACH rendeletből az Ügynökség 

székhelyére vonatkozó hivatkozást (291. módosítás). 

• Az Ügynökséget a közösségi költségvetésből kapott hozzájárulásból, az ipar által 

fizetett díjakból és a tagállamok önkéntes hozzájárulásaiból finanszírozzák. 

 

A fentiekben vázoltaknak megfelelően a közös álláspont teljesen, elvben vagy részben 

figyelembe veszi a 258., 259., 260., 261., 265., 266., 270., 285., 288., 291., 293., 294., 418., 

796. és 801. módosítást. 

 

A közös álláspont nem vett át egyetlen olyan módosítást sem, amely azt írja elő, hogy az 

Ügynökség viselje a REACH igazgatásának általános felelősségét (különösen a 253., 256. és 795. 

módosítás), valamint a módosítások azon részeit, amelyek arra helyezik a hangsúlyt, hogy a 

REACH területén az Ügynökség a legfőbb hatóság (260., 261., 262., 263. és 796. módosítás). 

 

A közös álláspontban az Ügynökség kiemelkedőbb szerepet kapott a teljes értékelési 

folyamatban, miközben egyértelművé tették, hogy az anyagok értékelését a tagállamoknak 

kell végrehajtaniuk. 

 

Emellett nem foglalták be a szövegbe a 267., 269., 360. és 1037. módosítást, mivel nem lenne 

helyénvaló, hogy az Európai Parlament közvetlenül vagy közvetve részt vegyen az 

igazgatóság tagjainak kinevezésében. 

 

Általánosságban, a közös álláspont nem veszi át a következő módosításokat: 252., 253., 254., 

256., 257., 264., 267., 269., 271., 272., 273., 275., 276., 277., 278., 279., 280., 281., 282., 

283., 284., 286., 287., 288., 289., 290., 292., 295., 795. és 1037. 
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XI. cím – Osztályba sorolás és címkézés 

 

A Tanács közös álláspontja eseti alapon kiterjeszti a harmonizált osztályba sorolás és 

címkézés az Unió egészében való alkalmazásának lehetőségét a Bizottság által javasoltakon 

kívüli végpontokra is. 

 

A REACH-ről szóló bizottsági javaslatnak megfelelően — és amíg nem születik meg a vegyi 

anyagok osztályba sorolásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszeréről (GHS) 

szóló bizottsági javaslat — nem tartották célszerűnek a 295., 296., 472rev. és 473rev. 

módosítás beillesztését. 

 

XII. cím – Információk 

 

Ezt a címet jelentősen módosították annak érdekében, hogy összhangban legyen az Európai 

Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 

1049/2001 rendelettel2. 

 

A közös álláspont előírja, hogy az Ügynökség által birtokolt információkhoz való hozzáférés 

(117. cikk) részletes szabályait az Ügynökség igazgatóságának kell megállapítania, az 

Aarhusi Egyezmény rendelkezéseivel és az 1049/2001/EK rendelettel összhangban. 

 

A fentieknek megfelelően a közös álláspont elvben figyelembe veszi a 297. módosítást, amely 

előírja, hogy a tagállamok, az Ügynökség és a Bizottság ötévenként jelentést nyújtsanak be a 

szerzett tapasztalatokról. 

 

A közös álláspont elvben figyelembe veszi a 301. módosítást is, amely előírja, hogy az 

Ügynökség a honlapján közzéteszi a nem bizalmas jellegű információkat. 

                                                 
2 HL L 145., 2001. 5.31., 43.o. 
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A közös álláspont figyelembe vette a 304. és 814. módosítás elvét annak érdekében, hogy a 

dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó rendelkezéseket összhangba hozza az 

1049/2001 rendelettel. E megközelítésnek megfelelően nem tartották célszerűnek a 298., 300. 

és 808. módosítás beillesztését. 

 

XIII. cím – Illetékes hatóságok 

 

A 305. módosítás elvének megfelelően egyértelműbbé tették a közös álláspont szövegében a 

nyilvánosságnak az anyagokkal kapcsolatos kockázatokról való tájékoztatására vonatkozó 

iránymutatásokról szóló szövegrészt.  

 

A Tanács beépítette a szövegbe a 306. módosításban kifejezett elvet is, a KKV-knak 

nyújtandó külön segítséggel és tanácsadással kapcsolatban. A Tanács úgy ítéli meg, hogy a 

tagállamokban működő nemzeti információs szolgálatok nagy segítséget nyújtanak az 

iparnak, különösen a KKV-knak. 

 

XIV. cím – Végrehajtás 

 

A közös álláspont egyértelműbbé tette a tagállamok által létrehozandó szankciók rendszerét. 

 

A közös álláspont nem veszi figyelembe a 307. és 816. módosítást, amely az Ügynökségen 

belüli fórumnak azt a feladatot adja, hogy dolgozzon ki a végrehajtásra vonatkozó 

iránymutatásokat. A bizottsági javaslatnak megfelelően azonban a fórum határozza meg a 

végrehajtási stratégiákat, valamint a legjobb végrehajtási gyakorlatot. 

 

A Tanács úgy ítéli meg, hogy a 306. módosítás esetéhez hasonlóan a 362. módosításban 

kifejezett elvet is kielégítik a tagállamokban létrehozandó nemzeti információs szolgálatok, 

amelyek komoly segítséget nyújtanak a KKV-knak. Ezt a rendelkezést a (8) 

preambulumbekezdés is megerősíti, megállapítva azt, hogy a KKV-kra külön figyelmet kell 

fordítani. 
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A közös álláspont nem veszi figyelembe a 817. és 818. módosítást, mivel a tagállamok nem 

tartják szükségesnek, hogy az Ügynökség közvetlen szerepet játsszon a rendelet 

végrehajtásában és az annak megsértése esetén meghozandó szankciókra vonatkozó 

iránymutatások kidolgozásában.  

 

XV. cím — Átmeneti és egyéb rendelkezések 

 

A közös álláspont elvben figyelembe veszi a 309. módosítást, amely előírja, hogy a 

tagállamoknak jogában áll szigorúbb intézkedéseket fenntartani a munkavállalók, az emberi 

egészség és a környezet védelmére vonatkozóan, feltéve, hogy az adott területet a REACH 

rendelet nem harmonizálta. 

 

Az Ügynökség létrehozásának előkészületeivel kapcsolatos 822. módosítás tekintetében a 

Bizottság és a Tanács közös nyilatkozatban kötelezte el magát amellett, hogy az Ügynökség 

felállításához szükséges támogatást megadja. Módosították az Ügynökség létrehozásához 

kapcsolódó átmeneti időszakot (és a meglévő jogszabályokhoz kapcsolódó átmeneti időszak 

ezt követő módosításait) a Bizottság által kinyilvánított szándékkal összhangban, amely 

szerint a rendelet hatálybalépése és az Ügynökség létrehozása közötti időszakban nem kívánja 

betölteni az Ügynökség szerepét. 

 

A közös álláspont átveszi 317. módosításban javasolt szerkesztési változtatást. 

 

Az 573. módosítással (és a többi címben ehhez kapcsolódó módosításokkal) összhangban a 

Tanács célszerűbbnek ítélné, ha a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező 

anyagok kérdését nem a REACH keretén belül szabályoznák. 

 

Mivel a közös álláspontban képviselt megközelítéssel nem lennének összhangban, a 311., 

312., 313., 314., 315., 316., 318., 474. és 823. módosítást nem illesztették be a szövegbe. 
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Mellékletek 

 

A mellékletek tekintetében a közös álláspontban a következő alapvető változtatásokat vezették be: 

 

• A IV. mellékletben felsorolt, a regisztrálás alól mentesülő egyedi anyagok köre nem 

módosult (egyetlen kivétel ez alól a cellulózpép felvétele a felsorolásba), azonban azt 

a Bizottságnak 12 hónappal a REACH hatálybalépését követően az I. és az V. 

melléklettel együtt felül kell vizsgálnia. 

• Módosultak az V. mellékletben felsorolt, a regisztrálás alól mentesülő kategóriák, 

különösen a természetes anyagok, például az ércek, dúsított ércek, ásványi anyagok és 

a cementklinker e körbe való felvétele révén. 

• A kis mennyiségű (gyártónként vagy importőrönként évi 1–10 tonna mennyiségben 

gyártott vagy importált) bevezetett anyagok meghatározásának kritériumait, amelyek a 

teljes VII. mellékletet felölelik, a III. mellékletben határozták meg. A kritériumok 

célja, hogy egyértelműek és a szakma számára egyszerűen alkalmazhatóak legyenek, 

valamint az anyag jellemzőivel, felhasználásával és a valószínű expozícióval 

kapcsolatosan ismert információkra vonatkozzanak. 

• Mivel a VII. melléklet csak korlátozott számú, az 1–10 tonna/év mennyiségi 

tartományba tartozó bevezetett anyagra fog vonatkozni, a Tanács további tájékoztatási 

követelményeket vezetett be az akut toxicitás, a biológiai lebonthatóság és az algákra 

vonatkozó toxicitás tekintetében. 

• A VIII. melléklet tekintetében (a gyártónként vagy importőrönként évi 10 tonna vagy 

annál nagyobb mennyiségben gyártott vagy behozott anyagokra vonatkozó kiegészítő 

információk) teratogén tulajdonságra csak egy vizsgálatot irányoznak elő. 

• A IX. és X. mellékletben szereplő követelmények tekintetében nem vezettek be 

jelentős változtatást. 

• A VI–XI. melléklet többnyire egyéb technikai jellegű módosításokat tartalmaz. 

• A Bizottságnak a hatálybalépéstől számított 18 hónapon belül el kell fogadnia az arra 

vonatkozó kritériumokat, hogy a kémiai biztonsági jelentésben kidolgozott expozíciós 

forgatókönyv(ek) alapján mi minősül a VIII–X. mellékletben foglalt egyes vizsgálatok 

elhagyására vonatkozó kellő indoknak. 

• A bizottsági javaslat X. mellékletét (Vizsgálati módszerek) törölték, és a vizsgálati 

módszereket a Bizottság által elfogadandó külön rendelet fogja magában foglalni. 
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A közös álláspont ennek alapján teljesen, elvben vagy részben figyelembe veszi a 320., 388., 

322., 323., 324., 327., 389., 390., 391., 392., 394., 395., 396., 397., 398., 399., 400., 402., 

403., 404., 405., 406., 407., 408., 409., 410., 411., 412., 413., 475rev., 476rev., 477rev., 

478rev., 660., 865., és 966. módosítást. 

 

A közös álláspont nem veszi át a következő módosításokat: 321., 328., 329., 337., 351., 393., 

401., 574., 831. és 965. 

 

A 67/548/EGK tanácsi irányelv módosításai – Veszélyes anyagok 

 

A közös álláspont a 67/548/EGK irányelv néhány további technikai módosítását vezeti be, 

amelyeket a REACH rendeletben — az Ügynökség felállításához kapcsolódó átmeneti 

időszak tekintetében — végrehajtott módosítások tettek szükségessé. 

 

A REACH rendelet XII. címe (Információk) szerinti megközelítésnek megfelelően Tanács 

nem tartotta célszerűnek az 1., 2. és 3. módosítás beillesztését. 

 

IV. KÖVETKEZTETÉS 

 

A Tanács véleménye szerint az általa kialakított közös álláspont — amely a 2003 óta 

folytatott jelentős előkészítő munka és tárgyalások eredménye, és amelyet a Bizottság teljes 

mértékben támogat — teljes összhangban van a REACH különböző célkitűzéseivel. Így a 

közös álláspont a gyakorlatban alkalmazható és hatékony rendszer kíván létrehozni, amely 

megfelelő egyensúlyt képez az emberi egészség és a környezet védelme, valamint az európai 

ipar versenyképességének fenntartása között. 

A Tanács soros elnökségei és az Európai Parlament kulcsfontosságú szereplői között 

megvalósuló intenzív kapcsolattartás és gyakori véleménycsere eredményeképpen a két 

intézmény álláspontja jelentősen közeledett egymáshoz a folyamat során. A közös álláspont 

jól tükrözi ezt a közeledést. 

 

________________________ 
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1. A Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata az Ügynökségről 

 

„A Tanács és a Bizottság tudomásul veszi a Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai 

Ügynökségnek a jövőbeni REACH-rendelet végrehajtásában betöltendő kulcsfontosságú 

szerepét. Elismerik továbbá, hogy az Ügynökségnek meg kell kezdenie működését ahhoz, 

hogy a központi REACH-eljárások alkalmazása, így a bejegyzés és az engedélyezés 

megkezdődhessen. 
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A Tanács üdvözli a Bizottság előkészítő munkáját, amelyet az Ügynökség létrehozásának 

támogatásával kapcsolatban végzett. A Tanács elismeri a Bizottság azzal kapcsolatos 

kívánságát, hogy a tagállamok kötelezzék el magukat az Ügynökség létrehozásához szükséges 

intézkedések megtétele, valamint amellett, hogy lehetővé tegyék, hogy az Ügynökség a 

REACH hatályba lépésétől számított tizenkét hónapon belül megkezdhesse működését. 

 

A Bizottság tájékoztatta a tagállamokat, hogy a fenti határidő csak abban az esetben tartható, 

ha a Tanács, a tagállamok és a Bizottság megteszik a következő intézkedéseket: 

a. amint a jogalkotók között politikai megállapodás születik az Igazgatótanács 

összetételéről, meg kell határozni az Igazgatótanács tagjait; 

b. a REACH-ről szóló végső döntést követően, de még a hatályba lépés előtt közölni kell a 

leendő Igazgatótanács tagjainak nevét, és közvetlenül a REACH hatályba lépését 

követően meg kell tenni a hivatalos jelöléseket; 

c. biztosítani kell, hogy a jelöltek egyetértenek azzal, hogy a hatályba lépést követő első 

három hónapban az Igazgatótanács (4) egymást követő ülést tarthasson; 

d. meg kell állapodni abban, hogy e három hónapon belül az Igazgatótanácsnak ki kell 

jelölnie a vezérigazgatót és a számvitelért felelős tisztviselőt; 

e. a REACH-ről szóló végső döntést követően közölni kell a Bizottsággal a REACH 132. 

cikke szerint létrehozott bizottság jövőbeni tagjainak nevét, és a REACH hatályba 

lépésekor meg kell tenni a hivatalos jelöléseket; 

f. egy korai szakaszban meg kell határozni a tagállami bizottság, a kockázatértékelési 

bizottság, a társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottság és fórum tagjelöltjeit. 
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A Bizottság saját részéről minden lehetséges erőfeszítést megtesz az alábbi tevékenységek 

mielőbbi megtétele érdekében: 

a. egy kizárólag igazgatási feladatokkal megbízott ideiglenes igazgató kijelölése; 

b. a REACH-ről és az EBÁ-ról szóló végső döntés közötti hathónapos időszakban a 

betöltendő helyekre vonatkozó ajánlatok közzététele, valamint a vezérigazgató és a 

számvitelért felelős tisztviselő tisztségére pályázó tagjelöltek szűkített listájának 

elkészítése; 

c. a komitológiai bizottság követelményeivel kapcsolatos határozat meghozatalát követő 

hat hónapon belül a fellebbezési tanácsban betöltendő helyekre vonatkozó ajánlatok 

közzététele, valamint a tagjelöltek szűkített listájának elkészítése; 

d. az Ügynökségben ideiglenes alkalmazottként alkalmazandó jelöltek előzetes 

kiválasztása annak érdekében, hogy azt követően az ideiglenes igazgató 

megszervezhesse a jelöltek tartaléklistájának létrehozását célzó válogatást; a listának a 

hatályba lépést követő hat hónappal rendelkezésre kell állnia; 

e. személyzet biztosítása legalább tíz bírálóbizottság számára; 

f. ideiglenes személyzet felvétele és képzése, beleértve a 2006-ban alkalmazandó kirendelt 

tisztviselőket és szerződéses alkalmazottakat is annak érdekében, hogy az 

Igazgatótanács számára ellásák a kezdőcsapat és a titkárság feladatait, és hogy a 

végrehajtási szakaszban ellássák az Ügynökség más szükséges feladatait; 

g. az Ügynökségnek — a díjak és a fellebbezési tanács tagjainak képesítése tekintetében 

— a működéséhez szükséges végrehajtási jogszabályok előkészítésének biztosítása; 

h. az Ügynökségnek az alkalmazottak, a finanszírozás, a díjak, a fellebbezési tanács, a 

belső működés, stb. tekintetében alkalmazandó végrehajtási szabályok és eljárások 

tervezetei előkészítésének biztosítása; 

i. az infrastruktúra, így az információtechnológiai rendszerek és szoftverek rendelkezésre 

állásának biztosítása; 

j. a rendelettel kapcsolatos végső döntést követően annak biztosítása, hogy sor kerül az 

információtechnológiai rendszer és a technikai iránymutatást nyújtó dokumentumok 

tervezeteinek szükséges kiigazítására. 

 

Következésképpen a Tanács és a Bizottság megerősíti a fenti intézkedések elvégzésével 

kapcsolatos, a szerepüknek és felelősségi körüknek megfelelő elkötelezettségét az Ügynökség 

időben való létrehozása mellett.” 
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2. A Bizottság nyilatkozata a különleges készítményekről (beleértve az ötvözeteket is) 

 

„A Bizottság — szoros együttműködésben az ágazattal, a tagállamokkal és más érdekeltekkel 

— iránymutatást dolgoz ki a REACH készítményekkel kapcsolatos követelményeinek való 

megfelelés érdekében (különös tekintettel az expozíciós forgatókönyveket tartalmazó 

biztonsági adatlapokra), beleértve a különleges készítmények összetevőiként előforduló 

anyagok — például az ötvözetek összetevőiként előforduló fémek — értékelését is. 

Ennek során a Bizottság teljes mértékben figyelembe veszi a REACH végrehajtási 

projektjeinek (RIP-ek) keretei között addigra elvégzett munkát, és az erre a kérdésre irányuló 

szükséges iránymutatásokat bedolgozza az átfogó REACH-iránymutatási csomagba. Ennek az 

iránymutatásnak a rendelet működése megkezdését megelőzően rendelkezésre kell állnia.” 

 

3. A Bizottság nyilatkozata a szabad mozgásról (127. cikk (2) bekezdés) 

 

„A rendelet teljes mértékben összehangolja az olyan anyagok gyártásának, forgalomba 

hozatalának és felhasználásának feltételeit, amelyekre a hatálya az általa előírt kérdések 

tekintetében kiterjed. E kérdések vonatkozásában az anyagok gyártásának, forgalomba 

hozatalának és felhasználásának jogszerűségét kizárólag a rendeletben meghatározott 

feltételek szerint kell értékelni. Következésképpen a nemzeti hatóságok az ilyen 

tevékenységeket a jövőben kizárólag az alábbi módokon korlátozhatják vagy akadályozhatják 

meg: 

 

• a Szerződés 95. cikke (4)–(6) bekezdésének keretei között elfogadott intézkedésekkel; 

 

• a rendelet 128. cikkének keretei között elfogadott intézkedésekkel.” 

 

4. A Bizottság nyilatkozata az 56. cikk f) pontjáról 

 

„A Bizottság — szoros együttműködésben az ágazattal, a tagállamokkal és más fontos 

érdekeltekkel — iránymutatást dolgoz ki az 56. cikk f) pontja végrehajtásának pontosítása 

érdekében, amely az 56. cikk a)–e) pontjában felsorolt anyagokkal egyenértékű kockázatot 

okozó anyagokra vonatkozik. Ennek során a Bizottság teljes mértékben figyelembe veszi 

majd a REACH végrehajtási projektjeinek (RIP-ek) keretei között már elvégzett munkát.” 
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5. A német delegáció nyilatkozata a 73. cikkről 

 

„A 73. cikk (1) bekezdésében említett rendelet megfogalmazásakor tiszteletben kell tartani a 

következő elveket: 

 

Az ügynökség által beszedett díjak tükrözik a költségmegtérülés elvét. Az ügynökség 

megtéríti az illetékes nemzeti hatóságoknak azon díjak megfelelő részét, amelyeket e 

hatóságoknak a REACH rendelet keretében végzett tevékenységeit illetően szedett be. Ez nem 

érinti a tagállamoknak a nemzeti hatóságok által, az ügynökség visszatérítése nélkül elvégzett 

szolgáltatásokért járó díjak kivetésére vonatkozó jogát.” 

 

6. A német delegáció nyilatkozata a 102. cikk (1) bekezdéséről 

 

„Az egyrészt az EU különböző, újólag alapított szerveiről, másrészt a Bizottságnak az 

Európai szabályozási ügynökségek működési keretére vonatkozó javaslatáról szóló 

tanácskozások során nyilvánvalóvá vált a mentességek és kiváltságok európai unióbeli 

biztosításáról szóló általános vita szükségessége. Más tagállamokkal együtt Németország már 

számos esetben kérte ez ügy megvitatását. Ezzel összefüggésben Németország emlékeztet 

arra, hogy a Bizottság az Európai Határfelügyeleti Ügynökséget illetően 2004 márciusában 

hozzájárult a megbeszélések közeljövőben való tartásához.” 

 

7. A dán, a német és a svéd delegáció nyilatkozata a 2. cikk (4) bekezdéséről 

 

„A 2. cikk (4) bekezdése előírja, hogy a REACH rendeletet a közösségi, munkahellyel 

kapcsolatos jogszabályok sérelme nélkül kell alkalmazni, beleértve számos meghatározott 

irányelvet. Az e területre vonatkozó közösségi irányelveket a nemzeti jogban végre kell 

hajtani, a Szerződés előírja továbbá, hogy a tagállamoknak jogában áll szigorúbb 

védintézkedések bevezetése. Ez az említett irányelvekből is következik. Dánia, Németország 

és Svédország ezért megállapítja, hogy a REACH rendeletet azon szigorúbb nemzeti 

rendelkezések sérelme nélkül kell alkalmazni, amelyek a Szerződéssel összeegyeztethetők és 

amelyek a 2. cikk (4) bekezdésében említett jogszabályok hatálya alá tartoznak és 

végrehajtják azokat.” 
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8. Lengyelország nyilatkozata 

 

„A kompromisszum elérése szellemében Lengyelország támogatni kívánja a REACH-re 

vonatkozó politikai megállapodást. A Tanács által elért kompromisszum nem oszlatta el 

Lengyelország valamennyi félelmét az EU vegyipara versenyképességének lehetséges 

romlását illetően. 

 

Lengyelország kormánya fenntartja továbbá aggodalmait a REACH rendszer gyakorlati 

működését és a magas végrehajtási költségeket illetően. Az ágazat versenyképessége továbbra 

is veszélyben van és így korlátozza a lisszaboni stratégia teljes körű megvalósítását. Ezért a 

REACH csomagra vonatkozó további munka nem vezethet az ágazat helyzetének 

gyengüléséhez az EU tagállamaiban és nem sértheti az EU vegyiparának és több más iparának 

versenyképességét. 

 

Az elért kompromisszumnak az EU tagállamai általi széles körű támogatását figyelembe véve 

azonban Lengyelország hozzájárul a politikai megállapodás elfogadásához.” 

 

9. A dán, a luxemburgi és a svéd delegáció nyilatkozata 

 

„Dánia, Svédország és Luxemburg támogatja az átfogó kompromisszumot, sajnálatát fejezi ki 

azonban, hogy a Tanács a helyettesítés kérdésében nem tudott ambiciózusabb megközelítést 

elérni, az emberi egészség és a környezet lehető leghatékonyabb védelme érdekében.” 

 

10. A lengyel és az ír delegáció nyilatkozata 

 

„Lengyelország és Írország — a vállalatokat érintő jelenlegi bizonytalanság megszüntetése 

céljából, valamint az elkövetkező döntéshozatali eljárásban a Tanács álláspontjának 

maximális megerősítése érdekében — elfogadja a REACH-re vonatkozó elnökségi 

kompromisszumot. 
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Lengyelország és Írország kormánya hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy fokozni kell az 

EU vegyiparának és feldolgozóiparának versenyképességét a lisszaboni stratégia 

maradéktalan megvalósítása érdekében, ideértve a magasabb foglalkoztatási szint elérését is. 

Ebben az összefüggésben, a kompromisszum elfogadásával hangsúlyozzák, hogy 

rugalmasságuk határára értek az EU-ipar versenyképességét gyengítő bármilyen további 

változtatás tekintetében. Különös aggodalommal tölti el őket az olyan engedélyezéshez 

kapcsolódó rendelkezések hatása, amelyek révén felmerül annak kockázata, hogy az iparra 

súlyos terhek hárulnak, miközben ezek a fő versenytársakra nem hárulnak. E tekintetben, 

Lengyelország és Írország kormánya különös jelentőséget tulajdonít Verheugen biztos által a 

Bizottság nevében a Tanácsban tett ama megerősítésnek, miszerint a megfelelő ellenőrzésre 

vonatkozó pontosabb fogalommeghatározást érintő legfőbb aggodalmukat megszünteti majd 

az I. melléklet vonatkozó rendelkezéseinek a 137. cikk (4) bekezdésében előírt 

felülvizsgálata, amelynek az elnökségi kompromisszumba foglalása meghatározó tényezőként 

szerepelt a kompromisszum elfogadásában.” 

 
11. A portugál delegáció nyilatkozata a 9. cikkről 

 
„A rendelettel kapcsolatos tárgyalások folyamán Portugália javasolt néhány módosítást a 9. 

cikkre vonatkozóan annak érdekében, hogy nagyobb hitelt szerezzen az általános regisztrálási 

kötelezettség alól az említett rendelkezés által biztosított mentességeknek. A módosítások 

célja az volt, hogy fenntartsa a gyártók és az importőrök azon kötelezettségét, amelynek 

értelmében elegendő információt kell szolgáltatniuk az Ügynökség számára azokról a kutatási 

és fejlesztési programokról, amelyek alapján az említett mentességben részesülnek, és így 

lehetővé teszik az Ügynökség számára, hogy meghozza a 9. cikk (4) bekezdésében foglalt 

határozatokat. 

 
A módosítások másrészről azt kívánják biztosítani, hogy az e cikk értelmében a regisztrálás 

alól mentesített anyagok, valamint a mentesített anyagokat tartalmazó készítmények és 

termékek soha ne váljanak elérhetővé a nyilvánosság számára. 

 
Tekintettel arra, hogy a 9. cikk (4) bekezdésének utolsó mondatában részben elfogadták a 

javaslatát, Portugália bízik abban, hogy az Ügynökség és a tagállamok illetékes hatóságai 

élnek majd az e cikk által számukra biztosított megnövelt ellenőrzés lehetőségével annak 

érdekében, hogy megelőzzék a 9. cikkel való esetleges visszaéléseket, amelyek ellenkeznének 

a rendelet szellemével és szövegével.” 
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12. A portugál delegáció nyilatkozata a III. mellékletről 

 

„A rendelettel kapcsolatos tárgyalások folyamán Portugália javasolta, hogy tegyék 

egyértelművé, miképp alkalmazzák a vállalkozások az III. mellékletben meghatározott 

kritériumokat. A javaslatok arra törekedtek, hogy megkönnyítsék — különösen a KKV-k 

számára — a kritériumok alkalmazását azáltal, hogy e célból a Bizottságtól és az 

Ügynökségtől iránymutatások elkészítését és elektronikus eszközök [különös tekintettel a 

(Q)SAR-ra] biztosítását kérik. 

 

Ezt az aggályt az Európai Parlament is osztotta a regisztráltatást érintő módosításokat 

tartalmazó csomagjában, amelyet a Bizottság teljes mértékben elfogadott. Az említett csomag 

388. módosítása előírja: „Az Ügynökség weboldalán a QSAR tekintetében egy elektronikus 

eszközt bocsát rendelkezésre, amely megbízható eredményekkel szolgál, és amelynek 

használata könnyű a KKV-k számára”. 

 

Ez a cél a 110. cikket érintő javasolt módosítással elérhető lett volna; e cikk jelenlegi 

megszövegezése az Ügynökségnek a regisztráltatással kapcsolatban benyújtandó információk 

összeállítása vonatkozásában, nem pedig a III. mellékletben meghatározott kritériumok 

alkalmazása vonatkozásában utal elektronikus eszközök rendelkezésre bocsátására. 

 

Tekintettel arra, hogy ezt a kiegészítést nem fogadták el, és mindössze egy új 

preambulumbekezdés beillesztéséről született megállapodás, amely a REACH KKV-kra 

gyakorolt lehetséges hatása figyelembevételének és az azokkal szembeni megkülönböztetés 

elkerülésének szükségességére vonatkozik, Portugália bízik abban, hogy a 110. cikk 

alkalmazása és a 76. cikk (2) bekezdése által rá bízott feladatok végrehajtása során az 

Ügynökség ezzel kapcsolatban is figyelembe veszi az említett preambulumbekezdést úgy, 

hogy a rendelkezésre bocsátott elektronikus eszközökbe belefoglalja a (Q)SAR-t, és így 

megkönnyíti a vállalkozások — különösen a KKV-k — számára a III. mellékletben 

meghatározott kritériumok alkalmazását, és ezáltal a 12. cikk végrehajtását.” 
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A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK  
 

az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján 
a Tanácsnak a 

vegyi anyagok bejegyzéséről, minősítéséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 
(REACH), a Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai Ügynökség létrehozásáról és az 

1999/45/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet; és a 
.../2006/EK (REACH) rendeletnek megfelelően történő kiigazítása érdekében a 

67/548/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv 
elfogadásáról szóló tanácsi közös álláspontról 

1. ELJÁRÁS 

A COM(2003)644 végleges1 javaslatot 2003. november 3-án elküldték az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, összhangban az EK-Szerződés 95. cikke szerinti 
együttdöntési eljárással.  
 
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 31.3.2004 adott véleményt2. 

A Régiók Bizottsága 23.2.2005 adott véleményt3. 

Az Európai Parlament 17.11.2005 ülésén első olvasatban adott véleményt. 

A Tanács egyhangú politikai megállapodást ért el 13.12.2005 a közös álláspontról. 
A Tanács formálisan 27.6.2006 fogadta el a közös álláspontot. 

2. A RENDELET ÉS AZ IRÁNYELV CÉLJA  

A REACH-rendelet célja az, hogy az egészség és a környezet magas szintű védelmét, 
továbbá az anyagoknak a belső piacon való szabad forgalmát biztosítsa, a 
versenyképesség és az innováció fokozása mellett.  

Az irányelv célja a 67/548/EGK módosítása összhangban a REACH által bevezetett 
jelenlegi vegyi anyag-kezelési rendszer változtatásaival. 

                                                 
1 HL C 96., 2004.4.21., 24. o. 
2 HL C 112., 2004.4.30., 92. o. 
3 HL C 164., 2005.7.5., 78. o. 
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3. A BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELEI 

3.1. Általános észrevételek 

A Parlamenttel a REACH-rendelet első olvasatának elfogadását közvetlenül 
megelőzően történő kommunikáció során a Bizottság megállapította, hogy a 
Parlament által első olvasatban javasolt 430 módosítás közül 169-et teljesen, részben 
vagy alapelvként el tud fogadni4.  

A politikai megállapodásra vonatkozó szoros határidő azt jelentette, hogy a Bizottság 
az első olvasat alapján formálisan nem tudta módosítani javaslatát. A Tanácsot 
azonban tájékoztatták a Bizottságnak az európai parlamenti módosításokat illető 
álláspontjáról, és felkérték, hogy határozatának meghozatalakor vegye figyelembe a 
Parlament módosításait5. Az említett szakaszban számos olyan változtatást tettek, 
amely közelről tükrözi a Parlament álláspontját. 

A Tanács 2005. december 13-án egyhangúlag elfogadta a két jogalkotási aktusra 
vonatkozó politikai megállapodást. Ezt megelőzően két éven keresztül aktív 
tárgyalások zajlottak számos kérdésről az alkalmazási kört, bejegyzést, különösen a 
kis mennyiségeket, a termékekben lévő anyagokat, az adatmegosztást, a minősítést, 
ideértve a javasolt új vegyianyag-ügynökség fokozottabb szerepét, illetve a veszélyes 
anyagok engedélyezését és korlátozását illetően. 

Az utolsó és legbonyolultabb, a Tanács szintjén rendezendő kérdés a különösen 
problémás anyagok engedélyezése és a helyettesítés volt. Végül valamennyi tagállam 
és a Bizottság is támogatta a kialakított végleges kompromisszumos javaslatot, ezt 
méltányos egyezségként fogadták el a veszélyes anyagok helyettesítésére vonatkozó 
nagyobb ösztönzés szükségességét, illetve az európai versenyképességre és 
beruházásra gyakorolt hatást fontosnak érzők között. A kompromisszum két fő eleme 
a következő volt: i) az engedély iránti kérelmeknek mindig tartalmazniuk kell a 
lehetséges alternatívák bejelentő által történő elemezését, és ii) a rendkívül 
problémás anyagok esetében, amelyek tekintetében a jelenlegi módszerekkel nincs 
mód biztonságos küszöbértékek meghatározására, rendelkezni kell e módszerek 
felülvizsgálatáról rendelet hatályba lépését követő 12 hónapon belül, a REACH 
megvalósítási projektjei6 keretében folyó munka alapján. 

A Bizottság gyakorlatilag az Európai Parlament REACH-hez fűzött módosításainak 
körülbelül 90%-át, amelyeket teljesen, részben vagy alapelvként elfogadhatónak tart, 
a közös álláspontba foglalta, azonos vagy hasonló szövegezéssel. Emellett a politikai 
megállapodás 43 olyan módosítást tartalmaz, amelyekről a Bizottság nem állította, 
hogy el tudja fogadni ezeket. Emellett 38 módosítás is bekerült, ideértve a nehezen 
lebomló szerves szennyezőanyagokra vonatkozó 7 módosítást, amelyek tekintetében 
a Bizottság fenntartotta álláspontját. 

A Parlament módosításainak központi része a bejegyzésről és az előzetes 
bejegyzésről szóló kompromisszumos csomag, amelyek valamennyi aspektusát 
támogatja a Bizottság. A csomagot alkotó 47 módosítás közül 37 alapelvként, 

                                                 
4 Adatlaprendszer. 
5 A Tanács 317/05 munkadokumentuma 
6 A Tanács 2005. december 13-i 15168/05. számú sajtóközleménye 
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részben vagy teljesen a közös álláspont része. A Parlament más kompromisszumos 
csomagokat is elfogadott, amelyek közül 96 módosítást foglaltak a közös 
álláspontba. 

A Bizottság üdvözli a 2006. június 27-i közös álláspont elfogadását, amely megfelel 
azon célkitűzésnek, amely az európai ipar versenyképessége és az innováció 
ösztönzése tekintetében a lisszaboni célkitűzésekkel összhangban lévő, továbbá az 
európai polgárok javára az egészség és a környezet jelentős fejlesztését jelentő 
megállapodásra vonatkozik. Megállapítja, hogy a REACH javaslatának7 fő 
célkitűzéseit a közös álláspont biztosítja, és így teljes mértékben támogatja a közös 
álláspontot, amint azt a Tanácsnak 2005. december 13-i külön ülésén jelezte. 

A közös álláspontra vonatkozó politikai megállapodás mellett a Bizottság és a 
tagállamok számos fontos nyilatkozatot tettek. Egy jól működő, Vegyi Anyagokkal 
Foglalkozó Európai Ügynökség fontosságára és annak a kritikus REACH-eljárások 
alkalmazását megelőzően teljes mértékben működővé válása szükségességére 
tekintettel a Tanács és a Bizottság közös nyilatkozatot tett az ügynökség 
létrehozásához szükséges intézkedésekről (az I. mellékletben). Ugyanezzel 
összefüggésben a Bizottság kihasználja az alkalmat, hogy hangsúlyozza az 
ügynökségre főleg annak jelentősebb hatásköréből és feladatköreiből és az Európai 
Tanács azon a döntéséből, hogy az ügynökség székhelye Helsinkiben lesz, adódóan 
jutó nagyobb költségekre vonatkozó megfelelő költségvetési rendelkezés 
szükségességét, emlékeztetve arra, hogy az első három évben az ügynökségnek 
kevés bevétele lesz, és így ennek megfelelően az eredményes működéshez EU-
támogatásokra lesz szüksége. A Bizottság a költségvetési hatóság rendelkezésére 
bocsátja a vonatkozó pénzügyi adatokat.  

A Bizottság nyilatkozatokat tett a speciális készítményekről (ideértve az ötvözeteket 
is), a szabad mozgásról (a rendelet 127. cikkének (2) bekezdése) és a rendelet 56. 
cikkének f) pontjáról (a II. mellékletben) is. 

Emellett Dánia és Svédország két nyilatkozatot tett, Luxemburggal közösen az 
engedélyezésről, és Németországgal közösen a rendelet 2. cikkének (2) bekezdéséről. 
Lengyelország és Írország közös nyilatkozatot tett az engedélyezésről. 
Lengyelország egy nyilatkozatot tett a REACH versenyképességre gyakorolt 
hatásáról, és Németország nyilatkozatokat tett arról a bevételről, amelyet a 
tagállamok a díjakból nyerhetnek, továbbá az európai ügynökségek mentességeiről 
szóló általános vita szükségességéről. 

                                                 
7 COM(2003)644 végleges 


	CXCVXCVXC: PART.5


