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Útmutató az anyagoknak a XIV. mellékletbe 
(az engedélyköteles anyagok jegyzékébe) 
való felvételéhez 
 

Az Európai Vegyianyag-ügynökség 
(ECHA) által kiadott összefoglalók 
sorozata strukturált áttekintést nyújt az 
Ügynökség által közzétett REACH 
útmutató dokumentumokról. Az 
összefoglalók a következő 22 nyelven 
lesznek elérhetők:  
 
angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, 
francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, 
magyar, máltai, német, olasz, portugál, 
román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén 
 
Az összefoglaló röviden összegzi az 
adott REACH útmutató dokumentum 
legfontosabb szempontjait, beleértve a 
bibliográfiai adatokat és egyéb 
forrásokat is.  
 
Ha ezzel a dokumentummal 
kapcsolatban kérdései vagy 
észrevételei vannak, kérjük, ezeket e-
mailben továbbítsa az 

info@echa.europa.eu címre, a fentebb 
szereplő hivatkozási számnak, a kiadás 
dátumának és a nyelvi változatnak a 
feltüntetésével.  
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KINEK SZÓL AZ ÚTMUTATÓ 
DOKUMENTUM? 

A REACH-rendeletben felállított rendszer 
hatálya alatt a különös aggodalomra okot 
adó (SVHC) anyagok forgalomba hozatala 
és felhasználása adott esetben 
engedélyhez kötött lehet. 
 
Az engedélyezés célja a különös 
aggodalomra okot adó anyagok 
felhasználásából eredő kockázatok 
megfelelő ellenőrzése, és annak 
biztosítása, hogy ezeket az anyagokat 
fokozatosan megfelelő alternatív 
anyagokkal vagy technológiákkal 
helyettesítsék, amennyiben az 
gazdaságilag vagy műszakilag 
megvalósítható. 
 
Ez az útmutató főként a tagállamok 
illetékes hatóságainak és az Európai 
Vegyianyag-ügynökségnek (ECHA) szól. 
Háttérinformációkkal szolgál az SVHC 
anyagok azonosítására, a különös 
aggodalomra okot adó anyagok 
jelöltlistájára („a jelöltlistára”), valamint a 
XIV. mellékletbe (az engedélyköteles 
anyagok jegyzékébe, azaz az úgynevezett 
„engedélyezési listába”) való lehetséges 
felvételükre vonatkozóan. Az útmutató 
segíteni fog az SVHC anyagokat 
forgalomba hozó, illetve felhasználó 
gyártóknak, importőröknek és 
továbbfelhasználóknak is, hogy jobban 
megértsék és követni tudják az 
engedélyezési eljárást. 
 
Mindezeken túl az útmutató 
referenciadokumentumként szolgál az 
adott esetben észrevételeket, 
megjegyzéseket tenni kívánó bármely 
érdekelt fél számára is. Észrevételeket a 
„jelöltlista” felállításának folyamata során 
lehet tenni. Az érdekelt feleknek 
hasonlóképpen jogában áll majd közölni 
az Ügynökség ajánlásával kapcsolatos 
észrevételeiket. Az észrevételekben 
különösen az engedélyeztetési 
kötelezettség alól mentesítendő 
felhasználásoknak kell központi helyet 
kapniuk. 
 
Az észrevételek közlésének határidejéről 
az érdekelt felek az Ügynökség honlapján 

keresztül kapnak értesítést. A 
„szándéknyilatkozatok nyilvántartásával” 
foglalkozó levelezési listára feliratkozott 
érdekelt felek a XV. melléklet szerinti 
dokumentációk – köztük az SVHC 
anyagokról szólók – listájának 
aktualizálásáról mindig automatikusan 
értesítést kapnak. 
 
 
MIRŐL SZÓL EZ AZ ÚTMUTATÓ? 

Az útmutató az SVHC anyagok 
azonosításával és a „jelöltlistára” való 
felvételével induló és az „engedélyezési 
listába” való lehetséges felvételével 
lezáruló folyamat különféle lépéseiről nyújt 
áttekintést. A következő témákat tárgyalja: 
 
 Engedélyezési eljárás, ideértve az 

egyes szereplők feladatait is; 
 Az engedélyezés hatálya, azaz az 

engedélyeztetésnek alávethető 
anyagok, valamint a 
felhasználásoknak az engedélyeztetés 
alóli mentesítését meghatározó 
általános és egyedi szabályok; 

 Az anyagoknak az engedélyezési 
rendszerbe való felvételére 
vonatkozó eljárás, a „jelöltlista” 
felállítására, az abban szereplő 
anyagok fontossági sorrendjére, az 
„engedélyezési lista” felállítására 
vonatkozó részletekkel; 

 Az „engedélyezési listába” felveendő 
prioritást kapott anyagokra vonatkozó 
ügynökségi ajánlásban 
feltüntetendő információk 
részletezése. Ennek tartalmaznia kell 
az anyagazonosítókat, az SVHC 
anyagok lényegi tulajdonságait, az 
átmeneti intézkedéseket, bizonyos 
felhasználások felülvizsgálati 
időszakait, az engedélyeztetési 
kötelezettség alól mentesülő 
felhasználásokat, felhasználás-
kategóriákat – ha vannak ilyenek – és 
az ilyen mentességek feltételeit; 

 A tagállami bizottság és az érdekelt 
felek konzultációja a jelöltlistára 
felveendő anyagok azonosításáról, 
valamint az Ügynökség által kiadott, 
az engedélyezési listába felveendő 
anyagokról szóló ajánlattervezetről.
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HOGYAN KELL OLVASNI EZT AZ 
ÚTMUTATÓT? 

Az első fejezet röviden összefoglalja, 
mely témakörökre tér ki a dokumentum, 
valamint kiemeli annak célközönségét. 
Emellett áttekintést ad az engedélyezési 
folyamat szempontjából jelentőséggel bíró 
REACH-útmutatók elérési hivatkozásairól 
is.  
 
Az engedélyezési folyamat általános 
bemutatása után a második fejezet 
részletesebb áttekintést nyújt az abban 
részt vevő egyes szereplők szerepéről, 
kötelezettségeiről és jogairól. Leírja 
továbbá az ugyanazon anyagot esetleg 
érintő, korlátozásra irányuló eljárásokkal 
(a REACH-rendelet VIII. címe) való 
kapcsolatot is. A XV. melléklet szerinti 
dokumentáció kidolgozásának 
megkezdése előtt a hatóságoknak 
gondosan fel kell mérniük a lehetséges 
kölcsönhatásokat. Ez a fejezet – az 
eljárás alá tartozó anyagokra és 
felhasználásokra, illetve az engedélyezési 
kötelezettség alóli mentességekre 
összpontosítva – tisztázza az 
engedélyezési eljárás hatályát. 
 
A harmadik fejezet részletekbe menő 
magyarázatot ad az anyagoknak az 
engedélyezési rendszerbe való felvételére 
vonatkozó eljárásról. Kiindulási pontja a 
XV. melléklet szerinti, a Bizottság vagy 
valamely tagállam kezdeményezésére 
egy-egy adott anyag SVHC anyagként 
való azonosítását célzó dokumentációk 
összeállítása. Meg kell különböztetni a 
következő három lépést:  
 
 Az SVHC anyagok azonosítása, 

amelyek a „jelöltlistát” alkotják;  
 A fontossági sorrend megállapítása 

a „jelöltlistán” szereplő anyagok között; 
az anyagok sorrendjét általában előre 
meghatározott kritériumok alapján 
állapítják meg; 

 Az anyagok felvétele az 
„engedélyezési listába” a fent 
megállapított fontossági sorrend 
alapján. 

 

A negyedik fejezet részletes útmutatást 
nyújt az „engedélyezési lista”-egy 
bejegyzés tervezetének (XIV. melléklet) 
elkészítéséhez, amelyben szerepelnek az 
anyagazonosítók, a kérdéses SVHC 
anyag lényegi tulajdonságai, az átmeneti 
intézkedések, bizonyos felhasználások 
felülvizsgálati időszakai, az 
engedélyeztetési kötelezettség alól 
mentesülő felhasználások, felhasználás-
kategóriák és az ilyen mentességek 
feltételei.  
 
Az ötödik fejezet a tagállami bizottsággal 
folytatott konzultációval és az érdekelt 
felek észrevételek benyújtásában betöltött 
szerepével foglalkozik.  
 
Az 1. függelék a szereplők funkcióit, 
kötelezettségeit és jogait foglalja össze, 
utalva egyben a REACH-rendelet cikkeire 
is.  
 
A 2. függelék megadja, hogy milyen 
formátumban kell közölni az 59. cikk 
szerint összeállított, valamely adott 
anyagnak rákkeltő, mutagén és 
reprodukciót károsító (CMR), perzisztens, 
bioakkumulatív és mérgező (PBT), 
valamint nagyon perzisztens és nagyon 
bioakkumulatív (vPvB), vagy azzal azonos 
mértékű aggodalomra okot adó anyagként 
való azonosításáról szóló, a XV. melléklet 
szerinti dokumentáció elkészültét. 
 
A 3. függelékben a „jelöltlista” javasolt 
formátuma szerepel. 
 
Az „engedélyezési listába” való felvételre 
javasolt anyagokra vonatkozó XIV. 
mellékletbeli bejegyzés tervezetét a 4. 
függelék írja le. 
 
Az 5. és a 6. függelékben szerepelnek 
azok az űrlapok, amelyet az érintett felek 
kitölthetnek, ha észrevételeket kívánnak 
tenni a XIV. mellékletbe felveendő 
anyagok azonosítására vonatkozóan az 
ECHA által közzétett értesítéssel 
kapcsolatban, valamint azon anyagok XIV. 
mellékletbeli bejegyzésének tervezetére 
vonatkozóan, amelyeknek az 
„engedélyezési listába” való felvételét 
javasolták a Bizottságnak.  
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A 7. mellékletben a 
fogalommeghatározások és  rövidítések 
felsorolása szerepel.  
 
 
KULCSFONTOSSÁGÚ 
SZEMPONTOK 

Különös aggodalomra okot adó 
anyagok 
 
A különös aggodalomra okot adó anyagok 
(SVHC) tulajdonságait a REACH-rendelet 
57. cikke határozza meg: rákkeltő, 
mutagén vagy reprodukciót károsító (1. 
vagy 2. CMR-kategóriába tartozó), 
perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 
(PBT) és a nagyon perzisztens és nagyon 
bioakkumulatív (vPvB), valamint az eseti 
alapon azonosított, tudományos 
bizonyítékok szerint hasonló szintű 
aggodalomra okot adó anyagok.  
 
A „jelöltlista” 
 
Ha egy hatóság (a Bizottság vagy egy 
tagállam) úgy látja, hogy valamely adott 
anyag a REACH-rendelet 57. cikkének 
megfelelően teljesítheti az SVHC 
anyagként való azonosítás kritériumait, a 
hatóság (a Bizottság vagy a tagállamok 
egyike) a XV. melléklettel összhangban 
dokumentációt állít össze. Az 57. cikkben 
leírt kritériumok egyikének megfelelő 
anyagok felkerülnek a „jelöltlistára”, 
amennyiben a REACH-rendelet 59. 
cikkében leírt eljárás keretén belül 
megállapodás születik az SVHC 
anyagként való azonosításukra tett 
javaslatról. 
 
Az „engedélyezési lista” 

 
A „jelöltlistán” szereplő SVHC anyagok 
adott esetben bekerülhetnek az 
„engedélyezési listába”. Az Ügynökség 
legalább kétévente javasol anyagokat az 
„engedélyezési listába” való felvételre – az 
első ajánlást 2009. június 1-jén küldte el a 
Bizottságnak. A perzisztens, 
bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy 
tartósan perzisztens és tartósan 
bioakkumulatív (vPvB) tulajdonságokkal 
rendelkező, széles körben felhasznált 
vagy nagy mennyiségben előállított vagy 

behozott anyagokat rendszerint kiemelten 
kezelik. 
 
 
Lejárati idő 
 
Azon időpont(ok), amely(ek)től kezdődően 
tilos az anyag forgalomba hozatala és 
felhasználása, kivéve, ha engedélyt adtak 
ki rá, amelynek – adott esetben – 
figyelembe kell vennie az adott 
felhasználásra meghatározott termelési 
ciklust. 
 
A kérelem határideje 
 
Az a lejárati idő(k)nél legalább 18 
hónappal korábbi időpont, ameddig a 
kérelemnek be kell érkeznie, ha a 
kérelmező az anyagot a lejárati idő(k) után 
továbbra is használni kívánja, vagy 
bizonyos felhasználási célokra forgalomba 
kívánja hozni.  

 
HIVATKOZÁSOK A KAPCSOLÓDÓ 
ANYAGOKRA 

REACH rendelet  1907/2006/EK 
REACH útmutató – ez a honlap a 
REACH-re vonatkozó általános és 
részletes technikai útmutató közös elérési 
pontja, ideértve a  
REACH útmutatók összefoglalóit is.  Az 
ECHA weboldalának a REACH-rendelettel 
foglalkozó részén megtalálhatók a 
gyakran ismétlődő kérdések (GYIK) is.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:136:SOM:EN:HTML
http://guidance.echa.europa.eu/index_en.htm
http://guidance.echa.europa.eu/guidance3_en.htm
http://echa.europa.eu/reach/faq_en.asp
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Dátum 2008 
ISBN  még nem áll rendelkezésre 
DOT  még nem áll rendelkezésre 

 Az Útmutató az anyagoknak a 
XIV. mellékletbe (az engedélyköteles 
anyagok jegyzékébe) való felvételéhez 
című dokumentum az ECHA honlapjáról 
tölthető le. 

 Európai Vegyianyag-ügynökség, 2008 
 
Ez egy eredetileg angol nyelven közzétett 
dokumentum munkafordítása. Az eredeti 
dokumentum elérhető az ECHA 
weboldalán. 

 
Változat 1 
Oldalszám  71 
 

 
Európai Vegyianyag-ügynökség 

Európai Vegyianyag-ügynökség, Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, 
Finnország 

http://echa.europa.eu, info@echa.europa.eu


	Útmutató az anyagoknak a XIV. mellékletbe (az engedélyköteles anyagok jegyzékébe) való felvételéhez

