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ECHA 14-FS-04-HU 

A nyilvános osztályozási és címkézési 
jegyzék (C&L) 
 
A nyilvános osztályozási és címkézési 
jegyzék az EU piacán forgalomban lévő 
bejelentett anyagok osztályozására és 
címkézésére vonatkozó információkat 
magában foglaló központi adatbázis. 
Tartalmazza azon anyagok besorolási 
listáját is, amelyek harmonizált 
osztályozása és címkézése a 
CLP-rendelet VI. melléklete szerint 
történt. 
 
AZ OSZTÁLYOZÁSI ÉS CÍMKÉZÉSI 
JEGYZÉKBE VALÓ BEJELENTÉS 
 
A 2010. december 1-jén az EU piacán 
jelenlévő valamennyi anyagot 2011. január 3. 
előtt kellett bejelenteni, míg az új anyagok 
bejelentését a forgalomba hozatalt követő 
egy hónapon belül kell megtenni. Az ECHA-
hoz jelenleg több mint 120 000 anyagra jóval 
több mint  6 millió bejelentés érkezett, és az 
adatbázis napról napra bővül. 

A CLP rendelet1 szerint az EU piacán 
forgalomba hozott veszélyes anyagok, valamint 
a REACH rendelet szerinti összes 
regisztrációköteles anyag valamennyi 
importőre és gyártója a forgalomba hozatalt 
követő egy hónapon belül köteles bejelenteni 
az ECHA-nak az anyagok osztályozását és 
címkézését. Az ECHA viszonzásul az összes 
                                           
1 Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és 
csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet 

bejelentett információ megőrzésére szolgáló 
osztályozási és címkézési jegyzéket (C&L) tart 
fenn, és az adatbázis bizonyos elemeit (a 
nyilvános osztályozási és címkézési jegyzéket) 
a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi. 

A NYILVÁNOS OSZTÁLYOZÁSI ÉS 
CÍMKÉZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ 
INFORMÁCIÓK 
 
A nyilvános osztályozási és címkézési jegyzék 
tartalmát a CLP rendelet határozza meg. 
Tartalmazza az anyag azonosító adatainak 
egyes elemeit, valamint valamennyi 
osztályozási és címkézési (C&L) elemet. Az 
összes EINECS-anyag és lehetőség szerint az 
EK-jegyzékben szereplő valamennyi egyéb 
anyag EK-neve és -száma nyilvános. 
Továbbá, ha az anyag legalább egy bejelentő 
bejelentését követően a REACH rendelet 119. 
cikkének (1) bekezdésében (amely a legtöbb 
CLP veszélyességi osztályt foglalja magában) 
említett veszélyességi osztályok 
valamelyikébe besorolást nyert, akkor az 
adott anyagra vonatkozóan az összes 
bejelentésből származó osztályozási és 
címkézési elemek nyilvánosak. Az IUPAC-
nevet kizárólag azon bejelentések nyomán 
hozzák nyilvánosságra, amelyekben a 
besorolás a 119. cikk (1) bekezdésében 
említett veszélyességi osztályok 
valamelyikébe történik. 
 
A következő információk nem szerepelnek a 
nyilvános osztályozási és címkézési 
jegyzékben: 

    OSZTÁLYOZÁS ÉS CÍMKÉZÉS 

Tájékoztató 
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• a bejelentő elérhetőségei; 
• az anyagok összetétele és szennyeződési 
profilja. 
 

Bizonyos esetekben, noha az anyagot (a 119. 
cikk (1) bekezdése szerint) veszélyes 
anyagként jelentették be, az IUPAC-név 
bizalmas kezelés iránti kérelem alapját 
képezheti, és emiatt az nem kerül 
nyilvánosságra. A jegyzék tartalmazza az 
anyagok harmonizált osztályozását és 
címkézését (lásd a CLP rendelet VI. 
mellékletének 3.1 és 3.2 táblázatát). 
 

A NYILVÁNOS JEGYZÉK HASZNÁLATA 
 

A nyilvános jegyzékben történő keresés 
tekintetében számos lehetőség áll 
rendelkezésre mind az anyagok azonosító 
adatai, mind azok osztályozása alapján. Egy 
bizonyos anyag vagy egyes anyagcsoportok 
iránt érdeklődő felhasználó a keresést a teljes 
vagy részleges EK-név, a CLP VI. melléklete 
szerinti indexnév és IUPAC-név, illetve a 
teljes vagy részleges EK-szám, CAS-szám, 
valamint a CLP VI. melléklete szerinti 
indexszámok alapján végezheti. 
 

A jegyzék használatának megkönnyítése 
érdekében az osztályozást fizikai, egészségi 
és környezeti veszélyekre bontottuk, és a 
felhasználó a rövidített veszélyességi 
osztályok és kategóriakódok (pl.: akut tox. 
4), illetve a figyelmeztető mondatok kódjai 
(pl.: H302) közül választhat. Az anyagok 
azonosító adataira és osztályozására 
vonatkozó elemek ötvözésével a keresési 
eredmények tovább finomíthatók. 
 

Az anyagok szerinti keresési eredmények 
rendelkezésre állnak. A felhasználó, miután 
az eredmények alapján kiválasztott egy 
anyagot, egy olyan összesítő oldalra jut, ahol 
először a bejelentésekből származó 
harmonizált bejegyzéseket (ha van ilyen), 
majd az összesített osztályozásokat tekintheti 
meg. Ha a továbbiakban kiválaszt egy adott 
összesített osztályozást, az összesített 
bejelentést illetően részletes tájékoztatás 
birtokába juthat. 
 
INFORMÁCIÓSZERKEZET 
 

Az ugyanarra az anyagra vonatkozó 
bejelentések az anyag számazonosítói alapján 
csoportosíthatók. Ha az anyag 
vonatkozásában létezik harmonizált 
osztályozás és címkézés, az a bejelentések 
felett jelenik meg. A CLP rendelet VI. 

mellékletéhez tartozó egyes 
csoportbejegyzésekhez nem tartozik egyedi 
EK- vagy CAS-szám. Az ilyen bejegyzések 
esetében a bejelentések és a harmonizált 
bejegyzések automatikus megfeleltetése nem 
mindig oldható meg. 
 

Az azonos anyagokra vonatkozó, azonos 
módon tett valamennyi bejelentést 
egybeolvasztottuk. Az egybeolvasztott 
bejelentések számát ugyancsak jelöltük. Az 
összesítésnél minden osztályozási és címkézési 
elemet számításba vettünk, kivéve az anyag 
fizikai állapotát/megjelenését, illetve olyan 
okokat, amelyekből kifolyólag az anyag egy 
bizonyos veszélyességi osztályba nem nyert 
besorolást. Ezek az eltérések (ha léteznek) az 
összesített osztályozás részletes 
megjelenítésekor láthatók. 
 

Az összesítés automatikus, az ECHA nem 
végez kézi ellenőrzést. A bejelentési folyamat 
során jelentkező technikai problémák 
eredményeként különböző összesítések 
jelennek meg. A bejelentőknek mindent meg 
kell tenniük annak érdekében, hogy anyagaik 
osztályozását illetően közös álláspontra 
jussanak, kivéve, ha valós okok – pl. 
különböző összetételek vagy szennyeződési 
profilok – különböző osztályozásokat tesznek 
indokolttá. 
 

A jegyzék az egyes összesítésekkel 
kapcsolatba hozható bejelentők számának 
megadásán kívül jelöli a közösen benyújtott 
REACH regisztrálási dokumentációban 
szereplő osztályozásokat is. 
 

ELŐRETEKINTÉS 
 

A nyilvános osztályozási és címkézési jegyzék 
alkalmazási területét illetően a saját és (az 
EU-n belül) harmonizált osztályozású anyagok 
világviszonylatban legkiterjedtebb jelenlegi 
adatbázisa. Közzététele fontos lépést jelent az 
ECHA felelősségi körébe tartozó 
veszélyközlésben, és hosszú távon segítséget 
nyújthat a fogyasztóknak, foglalkozásszerű 
felhasználóknak és ipari felhasználóknak a 
veszélyes anyagok biztonságosabb 
felhasználását illetően. 
 

A jegyzékben tárolt információk fejlesztése 
érdekében fokozatos lépések történnek, és ez 
a folyamat valamennyi résztvevő közös 
erőfeszítését igényli. A bejelentőket ösztönzik 
arra, hogy ellenőrizzék a jegyzékben szereplő 
anyagaik osztályozását, és szükség esetén 
aktualizálják bejelentéseiket. Valamennyi 
bejelentés a REACH-IT-n keresztül 
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hozzáférhető online eszköz segítségével 
aktualizálható, a kezdeti bejelentési eszköztől 
(pl. IUCLID, kötegelt bejelentési eszköz) 
függetlenül. A nyilvános osztályozási és 
címkézési jegyzék tartalmát rendszeres 
időközönként aktualizálják. Az új 
bejelentések, valamint a meglévő régiekhez 
tartozó aktualizálások közvetlenül a 
benyújtást követően valószínűleg nem 
észlelhetők, a következő adatfrissítés 
alkalmával azonban már megjelennek. 
 

További információ és támogatás: 
 

• A nyilvános osztályozási és címkézési 
jegyzékhez kapcsolódó kérdések és válaszok 
• Az osztályozási és címkézési bejelentéshez 
kapcsolódó technikai kérdések és válaszok 
• 7. Gyakorlati útmutató: Anyagok 
bejelentése az osztályozási és címkézési 
jegyzékbe  
(elérhető 22 nyelven) 
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