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ELŐSZÓ
Ez a dokumentum a REACH-rendeletben rögzített, az anyagok tulajdonságaira, az
expozícióra, a felhasználásokra és a kockázatkezelési intézkedésekre vonatkozó, valamint a
kémiai biztonsági értékelésben közlendő információkra vonatkozó követelményeket írja le. A
dokumentum egy sorozat része, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson valamennyi
érdekelt számára ahhoz, hogy felkészülhessenek a REACH-rendeletben meghatározott
kötelezettségeknek való megfelelésre. A sorozatot alkotó dokumentumok részletes
iránymutatással szolgálnak egy sor alapvető REACH-eljárással, illetve néhány konkrét
tudományos és/vagy technikai módszerrel kapcsolatban, amelyhez az iparnak vagy a
hatóságoknak a REACH-rendelet értelmében folyamodniuk kell.
Az útmutatókat az Európai Bizottság szolgálatai által irányított REACH végrehajtási
projektek (RIP) keretében dolgozták ki és vitatták meg az érdekelt felek, azaz a tagállamok,
az ipar és a civil szervezetek (NGO-k) bevonásával. A tagállamok illetékes hatóságai által
történő jóváhagyást követően az útmutatók az ECHA-hoz kerülnek közzététel és további
karbantartás végett. Az útmutató dokumentumok frissítésének tervezetét az ECHA készíti el,
ami ezt követően konzultációs eljárás tárgyát képezi az érdekelt felek, azaz a tagállamok, az
ipar és a civil szervezetek bevonásával. A konzultációs eljárással kapcsolatos részletekért
kérjük, keresse fel a következő címet:
http://echa.europa.eu/doc/FINAL_MB_30_2007_Consultation_procedure_on_guidance.pdf
Ezek az útmutató dokumentumok az Európai Vegyianyag-ügynökség weboldaláról érhetők
el (http://echa.europa.eu/reach_en.asp). A jövőben további útmutatók is elérhetők lesznek a
weboldalon végleges vagy frissített változatuk elkészültét követően.

Ez a dokumentum az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-án kiadott
1
1907/2006/EK REACH-rendeletéhez kapcsolódik.

1

Helyesbítés a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az
Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK
tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK,
a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, Bulgária és Románia
csatlakozása miatt a 2007. november 15-i 1354/2007/EK tanácsi rendelettel (HL L 304., 2007.11.22., 1. o.)
módosított, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 396.,
2006.12.30.).

Dokumentumelőzmények
Megjegyzés: Az eredeti dokumentum (1.1 verzió, 2008. február) jelentős mértékben
átdolgozásra került az aktualizálás és a szakértői partnercsoporttal (PEG) folytatott
konzultációs eljárás következtében. Az alábbi táblázat ezért csak a jelentősebb
módosításokat tartalmazza, nem szerepelnek benne az egyszerűbb újraszövegezések és
szerkesztői átdolgozások.
Verzió

Alfejezet

Módosítás

Dátum
2007. június

1.2.3

A szöveg módosításra került az 1.2.2
alfejezettel való összhang biztosítása,
valamint annak egyértelművé tétele céljából,
hogy a regisztráló kizárólag a saját
fogyasztója arra vonatkozó megerősítésére
hivatkozhat, hogy az anyag felhasználása
szigorúan ellenőrzött feltételek mellett megy
végbe.

2008. február

1.2.3

Az utolsó bekezdés vége kiegészítésre került
egy mondattal, amely a kockázatkezelési
intézkedésekről a nem uniós fogyasztóknak
történő tájékoztatással kapcsolatban tartalmaz
tanácsot.

2008. február

2

Annak egyértelművé tétele, hogy
regisztrálásra kizárólag akkor van szükség, ha
az anyag nem mentesül a regisztrálási
kötelezettség alól.

2008. február

2

A 4. bekezdés kiegészítésre került egy
mondattal, amely egyértelművé teszi, hogyan
nyújtható be a regisztrálási dokumentáció, ha
az anyagot nem csak intermedierként történő
felhasználási célból gyártják vagy hozzák be,
vagy ha a gyártás vagy felhasználás(ok) nem
szigorúan ellenőrzött feltételek mellett mennek
végbe.

2008. február

A 4. bekezdés vége kiegészítésre került a
díjszámítást ismertető mondattal.
2

A 12. oldal aljától számított 3. bekezdés
kiegészítésre került annak egyértelművé tétele
érdekében, hogy az információs
követelmények kizárólag a szállított
intermedierekre vonatkoznak.

2008. február

2.1

A felsorolás 2. pontjában az uniós és nem
uniós telephelyre történő utalás törlésre került.

2008. február

2.2

Az osztályozásról szóló rész kiegészítésre
került annak egyértelművé tétele érdekében,
hogy intermedierek esetén kizárólag az
osztályozás kötelező, a címkézés nem.

2008. február

Ezenkívül meghatározásra került, hol kell

Verzió

Alfejezet

Módosítás

Dátum

bejelenteni a kockázatkezelési intézkedéseket
és a szigorúan ellenőrzött feltételeket.
2.3

Az osztályozásról szóló rész kiegészítésre
került annak egyértelművé tétele érdekében,
hogy intermedierek esetén kizárólag az
osztályozás kötelező, a címkézés nem.

2008. február

Ezenkívül meghatározásra került, hol kell
bejelenteni a kockázatkezelési intézkedéseket
és a szigorúan ellenőrzött feltételeket.
2.5

A 3. bekezdésben szereplő felsorolás további
ponttal került kiegészítésre, amely ismerteti,
hogy a vezető regisztrálónak mit javasolt
benyújtani.

2008. február

2.7

Kiegészítésre került annak egyértelművé
tétele érdekében, hogy mikor kerül
meghatározásra a regisztrálási díj.

2008. február

V.03

1.2

A feladatokkal és kötelezettségekkel,
beleértve az osztályozásra és címkézésre
vonatkozó követelményeket is, kapcsolatos
többféle pontosítás, javítás és aktualizálás.

2010. október

V.03

2.

Pontosításra kerültek azon esetek, amikor az
anyagot intermedierként történő és egyéb
felhasználások érdekében regisztrálják. A
pontosítás kiterjed a díjszámításra is.

2010. október

V.03

2.1.

Pontosításra került, hogy a 18. cikk (4)
bekezdésben foglalt kritériumok
felhasználhatók a telephelyen elkülönített
intermedierek esetén is a szigorúan ellenőrzött
feltételek indokolására.

2010. október

V.03

2.1

Kiemelésre került, hogy az intermedier
regisztrálója kétféle regisztrálási lehetőség
közül választhat: a 17. és 18. cikk szerinti
mód, ha a szigorúan ellenőrzött feltételek
(beleértve a szigorú elhatárolást is)
teljesülnek. A 10. cikk szerinti mód, ha a
kockázat ellenőrzése a szigorúan ellenőrzött
feltételektől eltérő módon valósul meg.

2010. október

V.03

2.1

Beillesztésre került egy bekezdés, amely a 18.
cikk (4) bekezdésének szövegét
szisztematikus listává alakítja át a szigorú
elhatárolás különböző elemei és azon
működési tevékenységek közötti utalásokat,
amelyeket alkalmazni kell.

2010. október

V.03

2.1

Egyértelművé tettük az egyéni védőeszközök
szerepét a szigorúan ellenőrzött feltételek
rendszerén belül.

2010. október

Verzió

Alfejezet

Módosítás

Dátum

V.03

2.1

10-12. lábjegyzet: aktualizálásra kerültek a
közösségi jogszabályokra történő utalások.

2010. október

V.03

2.1

Egyértelművé tettük, hogy nem szükséges a
szigorúan ellenőrzött feltételek teljes
dokumentálása a regisztrálási
dokumentációban, a regisztrálónak csak
jeleznie kell, hogyan jutott arra a
következtetésre, hogy a szigorúan ellenőrzött
feltételek teljesülnek. Utalunk a 3. függelékre,
amely alapján a regisztráló a kockázatkezelési
intézkedésekre vonatkozó adatokat strukturált
módon adhatja meg.

2010. október

V.03

2.1

A belső dokumentáció elemeinek listájában a
DNEL- és PNEC-értékeket kivettük, mivel
szigorúan ellenőrzött feltételek esetén az
elkülönített intermedierekre vonatkozóan
kémiai biztonsági értékelést nem kell végezni.

2010. október

V.03

2.1

A dokumentáció elemeinek listája kibővítésre
került: az eljárás kialakítása és az elhatárolás
szigorúsága elemekkel.

2010. október

V.03

2.1

A dokumentáció elemeinek listája kibővítésre
került: az eljárás kialakítása és az elhatárolás
szigorúsága elemekkel.

2010. október

V.03

2.1.1

A szigorú elhatárolás még jobban
megkülönbözetésre került a kibocsátások
műszaki és eljárási intézkedésekkel történő
minimalizálásától.

2010. október

V.03

2.1.1

Egyértelművé tettük, hogy a 18. cikk (4)
bekezdés a) pontja szerinti „szigorú elhatárolás”
a kibocsátások megakadályozása érdekében az
anyag fiziko-kémiai tulajdonságainak és a
működési körülmények figyelembevételével
kialakított műszaki eszközöket jelenti. Az
elhatárolás mechanikus és levegődinamikai
akadályok kombinációjával érhető el.

2010. október

V.03

2.1.1

Az ellenőrzési, különösen az elhatárolási
stratégiák kategorizálására példaként
beillesztésre került az ellenőrző sávos
megközelítés. A további részletes példák
vonatkozásában utalunk a COSHH ellenőrzési
útmutatókra. Egyértelművé tettük, hogy a 18.
cikk (4) bekezdés a) pontja szerinti „szigorú
elhatárolás” a kibocsátások megakadályozása
érdekében az anyag fiziko-kémiai
tulajdonságainak és a működési körülmények
figyelembevételével kialakított műszaki
eszközöket jelenti.

2010. október

V.03

2.1.1

Az elhatárolási stratégiákról, valamint a

2010. október

Verzió

Alfejezet

Módosítás

Dátum

további információforrásokról új táblázat, a 2.
példa került beillesztésre.
A gyógyszeriparra vonatkozó 3. példából
kivettük a 18. cikk (4) bekezdés b) pontjával
kapcsolatos intézkedéseket. Az
intézkedéseket néhány példával kiegészítettük
(pl. puha faló leválasztó).
Új 6. példa: Vasúti vagonok töltése és ürítése
a vegyiparban
Új 7. példa: Tárolótartályok, illékony folyékony
anyagok töltése és ürítése.
V.03

2.1.1

A szigorú elhatárolással összefüggésben a
nyílt rendszerekre való minden hivatkozást
kivettünk az alfejezetből.

2010. október

A 2.1.1 alfejezet vége kiegészítésre került egy
bekezdéssel, amely a szigorú elhatárolás
kialakítása során a mért és modellezett
kibocsátási/expozíciós adatok szerepéről és
az intermedierek lényegi veszélyeiről való
rendelkezésre álló ismeretek szerepéről szól.
A dokumentum korábbi verziójában a
veszélyességi információk, a kockázattal
kapcsolatos megállapítások és az expozíciós
adatok minden további említését kivettük a
dokumentumból.
V.03

2.1.2

Egyértelművé tettük, hogy az eljárási és
ellenőrzési technológiák elsődlegesen
alkalmazandók a szigorú elhatárolás terén a
maradék kibocsátás minimalizálása
érdekében. Utalást teszünk a vonatkozó
BREF dokumentumra is.

2010. október

V.03

Példák

A környezetbe történő kibocsátások
ellenőrzésére szolgáló technológiai
intézkedéseket tartalmazó táblázat a 2.1.1
alfejezetből a 2.1.2 alfejezetbe került át.
Egyértelművé tettük azt is, hogy az anyag
tulajdonságaitól függ, hogy a szennyvízkezelő
mű teljesíti-e a szigorúan ellenőrzött
feltételeket vagy sem.

2010. október

V.03

2.1.4

Beillesztésre került a vegyipari hulladékokról
és hulladékkezelésről szóló BREF
dokumentumra történő hivatkozás.

2010. október

V.03

2.1.6

A REACH-rendelet értelmében vett szigorúan
ellenőrzött feltételekre vonatkozó alapelvek új
alfejezetben kerültek összefoglalásra.

2010. október

V.03

2.3

Egyértelművé tettük, hogy a szállított elkülönített
intermedierek esetén a szigorúan ellenőrzött
feltételek megerősítésének hiánya a 10. cikk

2010. október

Verzió

Alfejezet

Módosítás

Dátum

szerinti regisztrálást vonja maga után.
V.03

2.3

Beillesztésre került a REACH-rendelet II.
mellékletének 8.2. szakaszára történő
hivatkozás (a biztonsági adatlapon szereplő
kockázatkezelési intézkedések és azon
körülmények közötti összhang, amelyek a 17.
és 18. cikk szerinti regisztrálást indokolják).

2010. október

V.03

1. függelék

Több kiegészítés és pontosítás került
beillesztésre, hogy a függelék jobban
megfeleljen a jogszabályi szövegnek.

2010. október

V.03

3. függelék

Új: A telephelyen elkülönített és a szállított
elkülönített intermedierek esetén a
regisztrálási dokumentációban a
kockázatkezeléssel kapcsolatos információk
dokumentálásának formátuma

2010. október

V.03

4. függelék

Új: Intermedierek meghatározása a Bizottság,
a tagállamok és az ECHA 2010. május 4-i
megállapodása szerint

2010. október

V.04

1.2.2

A regisztrálási kötelezettségek és
mentességek átszerkesztése

2010. november

V.04

1.2.3

A regisztrálási kötelezettségek és
mentességek átszerkesztése

2010. november

V.04

2

Az ismétlődő információk törlése

2010. november

V.04

2.1

Kisebb kiegészítések és pontosítások

2010. november

V.04

2.2

A 2.3 alfejezethez hasonlóan beillesztésre
került a 453/2010 bizottsági rendeletre történő
hivatkozás.

2010. november

V. 2

1.2.3

Egy mondattal kiegészítettük az alfejezetet (a
bejelentéssel kapcsolatos felsorolás második
pontja).

2010. december

V. 2

2.

A mondat pontosítása.

2010. december

V. 2

2.1.1

A veszélyes tulajdonságokra vonatkozó
bekezdés törlésre került.

2010. december

V. 2

2.1.6

A veszélyes tulajdonságokra vonatkozó
bekezdés törlésre került.

2010. december
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BEVEZETÉS

1.1

Az intermedierek különböző típusainak meghatározása

A REACH-rendelet szerint az intermedier a kémiai feldolgozás céljából gyártott és annak
során felhasznált vagy másik anyaggá való átalakítás céljából kémiai feldolgozás során
felhasznált anyag (3. cikk 15. pontja).
Az intermediereknek a REACH-rendelet által meghatározott típusai:


nem elkülönített intermedierek



elkülönített intermedierek


telephelyen (nem szállított) elkülönített intermedierek



szállított elkülönített intermedier

A nem elkülönített intermedier olyan intermedier, amelyet a szintézis során nem
távolítanak el szándékosan (kivéve mintavétel céljából) abból a berendezésből, amelyben a
szintézis végbemegy. Az ilyen berendezés a reaktort, kiegészítő berendezéseit és azokat a
berendezéseket foglalja magában, amelyeken az anyag(ok) a folytonos vagy szakaszos
folyamat során áthalad(nak), valamint a reakció következő lépése érdekében az egyik
tartóedényből a másikba való átjuttatáshoz használt csőrendszert, de nem foglalja magában
azokat a tartályokat és más tartóedényeket, amelyekben az anyago(ka)t a gyártás után
tárolják (3. cikk 15. pontjának a) alpontja).
A telephelyen elkülönített intermedier olyan intermedier, amely nem felel meg a nem
elkülönített intermedier kritériumainak, és amelynek esetében a intermedier gyártására és az
adott intermedierből az egyéb anyag(ok) szintézisére egyazon – egy vagy több jogi személy
által üzemeltetett – telephelyen kerül sor (3. cikk 15. pontjának b) alpontja).
A telephely egy adott terület, ahol – amennyiben az anyag(ok)nak egynél több gyártója van
– bizonyos infrastruktúrákat és létesítményeket közösen használnak (3. cikk 16. pontja).
A szállított elkülönített intermedier olyan intermedier, amely nem felel meg a nem
elkülönített intermedier kritériumainak, és amelyet más telephelyek között szállítmányoznak
vagy beszállítanak (3. cikk 15. pontjának c) alpontja).
Az Intermedierek meghatározása a Bizottság, a tagállamok és az ECHA 2010. május 4-i
megállapodása szerint 2 című dokumentum tisztázza azon körülményeket, amelyek között
egy anyag a REACH-rendelet szerint intermediernek tekinthető vagy nem tekinthető annak.
Ez a meghatározás a jelen útmutató kiindulópontja. A dokumentum a jelen útmutató 4.
függelékében található.
Az intermedier azonosításától függően különböző kötelezettségek és követelmények
alkalmazandók (lásd az 1.2.2 alfejezetet).

2
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Az elkülönített intermedier életciklusa a gyártással kezdődik (gyakorlatilag a gyártási
eljárásból való távozásával). Az életciklus az anyagnak egy másik anyag gyártásához
szintézis során történő felhasználásával végződik.
Az elkülönített intermediernek a gyártási eljárás során másik anyaggá át nem alakított
maradékanyagát rendszerint hulladékként kidobják vagy ártalmatlanítják, és a
hulladékkezelési eljárásba kerül, ha nem hasznosítják újra elkülönített vagy nem elkülönített
intermedierként. Következésképen nem tartozik a REACH-rendelet hatálya alá. Ha az
intermedier maradékanyaga megtalálható a szintetizált anyagban, az adott anyag
regisztrálásának és értékelésének ki kell terjednie a maradékanyagra mint szennyezőre.

1.2

Feladatok és kötelezettségek

1.2.1

Nem elkülönített intermedierek

Valamely anyag nem elkülönített intermedierként történő felhasználása vonatkozásában a
REACH-rendelet nem ír elő kötelezettséget (2. cikk (1) bekezdés c) pontja).

1.2.2

Telephelyen elkülönített intermedierek

Az évi 1 tonnát elérő vagy meghaladó mennyiségben gyártott telephelyen elkülönített
intermedierek gyártóinak regisztrálási dokumentációt kell benyújtani, kivéve ha az anyag
mentesül a regisztrálási kötelezettség alól (a REACH-rendelet hatályával kapcsolatban
további információ található az Útmutató a regisztráláshoz c. dokumentum 1.6
alfejezetében). Az általános regisztrálási célból benyújtandó (az intermedierként történő
regisztrálástól eltérő) információkat a 10. cikk tartalmazza, és az Útmutató a regisztráláshoz
c. dokumentum 1.8.1 alfejezete határozza meg részletesen. A telephelyen elkülönített
intermedierek regisztrálói azonban a 17. cikk (2) bekezdése alapján a regisztrálás
érdekében kevesebb információt nyújthatnak be, ha a 17. cikk (3) bekezdésében és a jelen
útmutató 2.1 alfejezetében foglaltak alapján megerősítik, hogy az anyag gyártása és
felhasználása szigorúan ellenőrzött feltételek mellett megy végbe.
A regisztrálási kötelezettség és a mentességek


A 2. cikk (8) bekezdése alapján az intermedierek mentesülnek a REACH-rendelet
II. címének 1. fejezetében meghatározott általános regisztrálási kötelezettség
alól. A legalább évi 1 tonna mennyiségben gyártott telephelyen elkülönített
intermedier gyártójának ehelyett a REACH-rendelet II. címének 3. fejezetében
meghatározott különös szabályok szerint kell regisztrálni az anyagot.



Ha a gyártó vagy importőr a 67/548/EGK irányelv szerinti bejelentette a
telephelyen elkülönített intermediert, nem kell regisztrálni az anyagot, az anyag
regisztrált anyagnak minősül, és az Ügynökség regisztrációs számot ad ki (24.
cikk).



Ha a gyártó megerősíti az IUCLID regisztrálási dokumentációban, hogy a
telephelyen elkülönített intermedier gyártása és felhasználása szigorúan
ellenőrzött feltételek mellett megy végbe (lásd a 2.1 alfejezetet), az anyag
lényegi (fiziko-kémiai, emberi egészséggel vagy környezettel kapcsolatos)
tulajdonságaira vonatkozó információs követelmények a már rendelkezésre álló
információkra korlátozódnak (pl. az az információ, amellyel maga rendelkezik,
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vagy más forrásból hozzá tud jutni), és amennyiben teljes vizsgálati jelentés
rendelkezésre áll, csak a vizsgálat összefoglalóját kell benyújtani (17. cikk) (lásd
a 2.2 alfejezetet).


Az olyan monomerek tekintetében, amelyeket telephelyen elkülönített
intermedierként polimerek előállítása során használnak, a kevesebb információ
benyújtását lehetővé tevő rendelkezések nem alkalmazandók (6. cikk (2)
bekezdése), és a gyártó úgy jár el, mint egy „általános”, nem intermedierként
történő felhasználásnál (lásd az Útmutató a regisztráláshoz c. dokumentumot).



Ha a szigorúan ellenőrzött feltételek nem teljesülnek, a mennyiségtől függően a
teljes (általános) információs dokumentációt teljesíteni kell (10. és 12. cikk), és
10 tonna/év fölötti mennyiség esetén kémiai biztonsági értékelést is kell végezni.
Ez magában foglalja azokat az eseteket is, amikor a dokumentáció aktualizálása
vezet ilyen helyzethez.



Ha a regisztráló az anyagot már nem kizárólag intermedierként használja fel,
és/vagy a regisztráló már nem tudja megerősíteni, hogy az anyag gyártása és
felhasználása szigorúan ellenőrzött feltételek mellett megy végbe, a regisztrálási
dokumentációt a 22. cikk (1) bekezdése alapján indokolatlan késedelem nélkül
aktualizálni kell oly módon, hogy – azon mennyiségi tartománytól függően,
amelyen belül az anyagot regisztrálták – magába foglalja a 10. és 12. cikk
szerint előírt valamennyi információt.

Osztályozás és címkézés
Ha a telephelyen elkülönített intermedier regisztrálandó anyag, a gyártónak az
1272/2008/EK rendelet 39. cikk a) pontja és 40. cikke alapján be kell jelenteni az
osztályozással és címkézéssel kapcsolatos információkat az Ügynökség által létrehozott
osztályozási és címkézési jegyzékbe, ha az anyagot forgalomba hozza (vagyis ugyanazon
vagy más telephelyen működő jogi személy rendelkezésére bocsátja).
A bejelentés a jegyzékbe történő külön bejelentés vagy adott esetben a szükséges
információknak (vagyis a CLP-rendelet szerinti osztályozási és címkézési elemeknek) a
regisztrálási dokumentációban történő megadása formájában tehető meg. Általában minden
olyan esetben külön bejelentést kell tennie, amikor a bejelentés jogszabály alapján a
regisztrálási dokumentáció benyújtása előtt esedékes. A regisztrálási dokumentáció
benyújtását követően külön bejelentést már nem lehet tenni. Ha ez a regisztrálási
dokumentáció még a veszélyes anyagokról szóló irányelv szerinti osztályozást tartalmazza,
a gyártónak vagy az importőrnek a REACH-rendelet 22. cikkének (1) bekezdése alapján
indokolatlan késedelem nélkül aktualizálni kell azt a CLP-rendelet szerinti információ
megadásával.
Az évi egy tonnánál kisebb mennyiségben gyártott telephelyen elkülönített intermedier
esetében a gyártónak az 1272/2008/EK rendelet 39. cikk b) pontja alapján az
Ügynökségnek be kell jelenteni az osztályozással és címkézéssel kapcsolatos
információkat, ha:



az anyagot forgalomba hozza (vagyis ugyanazon telephelyen működő jogi
személy rendelkezésére bocsátja), és
az anyag teljesíti a veszélyes anyagként való osztályozás kritériumait.

A 2010. december 1-jén forgalomban lévő telephelyen elkülönített intermediereket 2011.
január 3-ig, a 2010. december 1-jét követően forgalomba hozott intermediereket a
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forgalomba hozatalt követő egy hónapon belül kell bejelenteni a jegyzékbe (1272/2008/EK
rendelet 40. cikkének (3) bekezdése).
Az osztályozás és címkézés bejelentésével kapcsolatban további információ a Gyakorlati
útmutató 7: Anyagok bejelentése az osztályozási és címkézési jegyzékbe 3 című ECHA
dokumentumban található. Ezen túlmenően rendelkezésre áll A CLP-rendelet bevezető
útmutatója 4 című ECHA dokumentum is.
A dokumentáció és az anyag értékelése
A telephelyen elkülönített, a 18. cikk (4) bekezdése szerinti szigorúan ellenőrzött
feltételek mellett gyártott vagy felhasznált intermedierek esetében nem kell
alkalmazni sem a dokumentáció, sem az anyag értékelését (49. cikk). A gyártási
telephely szerinti tagállam illetékes hatósága (MSCA) azonban további információkat
kérhet, ha úgy ítéli meg, hogy:




a felhasználás ugyanolyan szintű kockázatot jelent az emberi egészség
és a környezet számára, mint a különös aggodalomra okot adó (az 57.
cikk kritériumainak megfelelő) anyagok felhasználása, és
a kockázat nem megfelelően ellenőrzött (49. cikk).

Engedélyezés/korlátozás

1.2.3



A telephelyen elkülönített intermedier egyetlen felhasználása sem
engedélyköteles (vagyis a VII. cím – Engedélyezés – nem alkalmazandó) (2.
cikk (8) bekezdésének b) pontja). Ez a polimerek szintéziséhez monomerként
felhasznált intermedierekre is érvényes.



A gyártónak, importőrnek vagy felhasználónak ellenőrizni kell, hogy a REACHrendelet XVII. melléklete korlátozást ír-e elő az intermedierre (67. cikk).

Szállított elkülönített intermedierek

Az évi 1 tonnát elérő vagy meghaladó mennyiségben gyártott szállított elkülönített
intermedierek gyártóinak és importőreinek regisztrálási dokumentációt kell benyújtani, kivéve
ha az anyag mentesül a regisztrálási kötelezettség alól (a REACH-rendelet hatályával
kapcsolatban további információ található az Útmutató a regisztráláshoz c. dokumentum 1.6
alfejezetében). Az általános regisztrálási célból benyújtandó információkat (vagyis a
szigorúan ellenőrzött feltételek alkalmazása miatt a kevesebb információ benyújtását
lehetővé tevő előírások nem alkalmazandók) a 10. cikk tartalmazza, és az Útmutató a
regisztráláshoz c. dokumentum 1.8.1 alfejezete határozza meg részletesen. A szállított
elkülönített intermedierek regisztrálója azonban a 18. cikk (2) bekezdése alapján
regisztrálási célból kevesebb információt nyújthat be, ha



3
4

megerősíti a IUCLID regisztrálási dokumentációban, hogy az anyag gyártása és/vagy
felhasználása szigorúan ellenőrzött feltételek mellett megy végbe, és
kijelenti, hogy valamennyi felhasználótól megerősítést kapott arra vonatkozóan, hogy az
anyag felhasználása a 18. cikk (4) bekezdésében és a jelen útmutató 2.1 alfejezetében
ismertetett szigorúan ellenőrzött feltételek mellett megy végbe. Ebben az esetben a
regisztráló és a felhasználók is felelősséggel tartoznak a szigorúan ellenőrzött
feltételekkel kapcsolatban tett nyilatkozatukért.

http://echa.europa.eu/doc/publications/practical_guides/pg_7_clp_notif_en.pdf
http://guidance.echa.europa.eu/guidance_en.htm#GD_PROCC
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A regisztrálási kötelezettség és a mentességek
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A 2. cikk (8) bekezdése alapján az intermedierek mentesülnek a REACH-rendelet
II. címének 1. fejezetében meghatározott általános regisztrálási kötelezettség
alól. Az évi 1 tonnát elérő vagy meghaladó mennyiségű szállított elkülönített
intermedier gyártójának vagy importőrének ehelyett a REACH-rendelet II.
címének 3. fejezetében meghatározott különös szabályok szerint kell regisztrálni
az anyagot. Ha a gyártás vagy felhasználás szigorúan ellenőrzött feltételek
mellett megy végbe, és az éves mennyiség meghaladja az 1000 tonnát, a
REACH-rendelet II. címének 3. fejezetében előírt információkon kívül meg kell
adni a VII. mellékletben az anyag lényegi (fiziko-kémiai, emberi egészséggel
vagy környezettel kapcsolatos) tulajdonságaira vonatkozóan meghatározott
információs követelményeket is.
Ha a 67/548/EGK irányelv szerinti bejelentés kiterjed a gyártásra/behozatalra, és
a gyártó, illetve importőr bejelentette az adott felhasználást, nem kell regisztrálni
az anyagot. Az anyag regisztrált anyagnak minősül, és az Ügynökség
regisztrációs számot ad ki. Ha a bejelentett anyag mennyisége eléri a REACHrendelet 12. cikkében megadott következő mennyiségi küszöböt, pótlólagos
információkat is be kell nyújtani (24. cikk).
Ha a gyártó vagy importőr megerősíti, hogy az anyag gyártása és/vagy
felhasználása szigorúan ellenőrzött feltételek mellett megy végbe, és maga
megerősíti vagy kijelenti, hogy a felhasználótól megerősítést kapott arra
vonatkozóan, hogy az anyag felhasználása szigorúan ellenőrzött feltételek
mellett megy végbe (2.1 alfejezet), és az anyag éves mennyisége nem éri el az
1000 tonnát, az anyag lényegi (fiziko-kémiai, emberi egészséggel vagy
környezettel kapcsolatos) tulajdonságaira vonatkozóan meghatározott
információs követelmények a már rendelkezésre álló információkra
korlátozódnak (pl. az az információ, amellyel maga rendelkezik, vagy más
forrásból hozzá tud jutni), és amennyiben teljes vizsgálati jelentés rendelkezésre
áll, csak a vizsgálat összefoglalóját kell benyújtani (18. cikk) (lásd a 2.3
alfejezetet).
Az olyan monomerek tekintetében, amelyeket szállított elkülönített
intermedierként polimerek előállítása során használnak fel, a kevesebb
információ benyújtását lehetővé tevő rendelkezések nem alkalmazandók (6. cikk
(2) bekezdése), és a gyártó úgy jár el, mint egy „általános” nem intermedierként
5
történő felhasználásnál (lásd az Útmutató a regisztráláshoz c. dokumentumot) .
Ha a szigorúan ellenőrzött feltételek nem teljesülnek, a mennyiségtől függően a
teljes (általános) információs dokumentációt kell benyújtani (10. és 12. cikk), és
10 tonna/év fölötti mennyiség esetén kémiai biztonsági értékelést is kell végezni.
Ha a regisztráló az anyagot már nem kizárólag intermedierként használja fel,
és/vagy a regisztráló már nem tudja megerősíteni, hogy az anyag gyártása és
felhasználása szigorúan ellenőrzött feltételek mellett megy végbe, a regisztrálási
dokumentációt a 22. cikk (1) bekezdése alapján indokolatlan késedelem nélkül
aktualizálni kell oly módon, hogy – azon mennyiségi tartománytól függően,
amelyen belül az anyagot regisztrálták – magába foglalja a 10. és 12. cikk
szerint előírt valamennyi információt.
Ha a szállított elkülönített intermedier mennyisége meghaladja az 1000 tonna/év
mennyiségi küszöböt, a gyártónak, illetve importőrnek aktualizálni kell a
regisztrálási dokumentációt, és legalább a VII. mellékletben meghatározott
információkat be kell nyújtani.

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/registration_en.htm?time=1271257385
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Osztályozás és címkézés
Ha a szállított elkülönített intermedier regisztrálandó anyag, a gyártónak, illetve importőrnek
az 1272/2008/EK rendelet 39. cikk a) pontja és 40. cikke alapján be kell jelenteni az
osztályozással és címkézéssel kapcsolatos információkat, ha:

az anyagot forgalomba hozza (vagyis ugyanazon vagy más telephelyen működő
jogi személy rendelkezésére bocsátja), és

még nem nyújtott be regisztrálási dokumentációt.
A bejelentés a jegyzékbe történő külön bejelentés vagy adott esetben a szükséges
információknak (vagyis a CLP-rendelet szerinti osztályozási és címkézési elemeknek) a
regisztrálási dokumentációban történő megadása formájában tehető meg. Általában minden
olyan esetben külön bejelentést kell tennie, amikor a bejelentés jogszabály alapján a
regisztrálási dokumentáció benyújtása előtt esedékes. A regisztrálási dokumentáció
benyújtását követően külön bejelentést már nem lehet tenni. Ha ez a regisztrálási
dokumentáció még a veszélyes anyagokról szóló irányelv szerinti osztályozást tartalmazza,
a gyártónak vagy az importőrnek a REACH-rendelet 22. cikkének (1) bekezdése alapján
indokolatlan késedelem nélkül aktualizálni kell azt a CLP-rendelet szerinti információ
megadásával.
Az évi egy tonnánál kisebb mennyiségben gyártott, szállított elkülönített intermedier
esetében a gyártónak az 1272/2008/EK rendelet 39. cikkének b) pontja alapján az
Ügynökségnek be kell jelenteni az osztályozással és címkézéssel kapcsolatos
információkat, ha:

az anyagot forgalomba hozza (vagyis ugyanazon vagy más telephelyen működő
jogi személy rendelkezésére bocsátja), és

az anyag teljesíti a veszélyes anyagként való osztályozás kritériumait.
A 2010. december 1-jén forgalomban lévő szállított elkülönített intermediereket 2011. január
3-ig, a 2010. december 1-jét követően forgalomba hozott intermediereket a forgalomba
hozatalt követő egy hónapon belül kell bejelenteni a jegyzékbe (1272/2008/EK rendelet 40.
cikkének (3) bekezdése).
Az osztályozás és címkézés bejelentésével kapcsolatban további információ a Gyakorlati
útmutató 7: Anyagok bejelentése az osztályozási és címkézési jegyzékbe 6 című ECHA
dokumentumban található. Ezen túlmenően rendelkezésre áll A CLP-rendelet bevezető
útmutatója 7 című ECHA dokumentum is.
A dokumentáció és az anyag értékelése


A gyártónak, illetve importőrnek figyelembe kell venni, hogy a szállított
elkülönített intermedierek esetén mind a dokumentáció, mind az anyag
értékelését alkalmazni kell. Így az Ügynökség vagy – amennyiben nem született
megállapodás a tagállami illetékes hatósággal – a Bizottság további
információkat kérhet az értékelés során. A gyártónak, illetve importőrnek a
megadott határidőn belül teljesítenie kell ezt a kérést (lásd az Útmutató az
értékeléshez című dokumentumot).

Engedélyezés/korlátozás


6
7

A szállított elkülönített intermedier egyetlen felhasználása sem engedélyköteles
(vagyis a VII. cím – Engedélyezés – nem alkalmazandó) (2. cikk (8)

http://echa.europa.eu/doc/publications/practical_guides/pg_7_clp_notif_en.pdf
http://guidance.echa.europa.eu/guidance_en.htm#GD_PROCC
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bekezdésének b) pontja). Ez a polimerek szintéziséhez monomerként
felhasznált intermedierekre is érvényes.
A gyártónak, importőrnek vagy felhasználónak ellenőrizni kell, hogy a REACHrendelet XVII. melléklete korlátozást ír-e elő az intermedierre (67. cikk).
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ELKÜLÖNÍTETT INTERMEDIEREK REGISZTRÁLÁSA

A jelen útmutató célja az elkülönített intermedierek regisztrálóinak segítése annak értékelése
tekintetében, hogy a gyártási és felhasználási körülmények teljesítik-e a 17. cikk (3)
bekezdésében vagy 18. cikk (4) bekezdésében az intermedierek regisztrálása céljából
meghatározott követelményeket. Az útmutató három függeléket tartalmaz, amelyek
ismertetik annak dokumentálásának tartalmát és formátumát, hogy szigorúan ellenőrzött
feltételeket alkalmaznak.
A regisztrálási dokumentációban a kötelezettségei teljesítéséhez benyújtandó információk
azonosítása érdekében tehát a regisztráló első feladata annak meghatározása, hogy a
vizsgált anyag szigorúan ellenőrzött feltételek mellett gyártott és felhasznált elkülönített
intermediernek minősül-e, és hogy szállított vagy nem szállított intermedier. 8
Ha a gyártó vagy importőr az anyagot nem csak intermedierként történő felhasználási célból
gyártja vagy hozza be, vagy nem lehet igazolni, hogy a gyártás vagy bizonyos
felhasználás(ok) szigorúan ellenőrzött feltételek mellett mennek végbe, a gyártónak vagy
importőrnek a 10. cikkel összhangban „általános” regisztrálási dokumentációt kell benyújtani.
Ebben az esetben, ha a mennyiség valamely részét szigorúan ellenőrzött feltételek mellett
gyártják vagy használják fel, a regisztráló az összmennyiségre kiterjedően egy regisztrálási
dokumentációt nyújthat be.
o

E regisztrálási dokumentációra vonatkozó információs követelmények a nem
intermedierként felhasznált és a nem szigorúan ellenőrzött feltételek mellett felhasznált
intermedierek mennyiségén alapulnak. A regisztrálási dokumentáció információs
követelményei tekintetében nem kell figyelembe venni a mennyiség azon részét, amelyet
intermedierként történő felhasználáshoz szigorúan ellenőrzött feltételek mellett
gyártanak vagy használnak fel. A regisztrálás határidejének megállapítása érdekében
valamennyi gyártott mennyiséget figyelembe kell venni tekintet nélkül az anyag
felhasználásától (intermedier, szigorúan ellenőrzött feltételek mellett felhasznált
intermedier és nem intermedier).

o

Mindazonáltal, a dokumentációban az intermedierként történő felhasználást, beleértve
az ebből a célból gyártott vagy behozott mennyiséget, dokumentálni kell.

o

A díjakat i. a szigorúan ellenőrzött feltételek mellett intermedierként történő
felhasználástól (a 340/2008/EK rendelet szerint az intermedierekre vonatkozó díjak) és
ii. az egyéb felhasználásoktól (a 340/2008/EK rendelet 3. cikke szerinti általános díjak)
függetlenül számítják ki.

8

Figyelembe kell venni, hogy a telephelyen elkülönített vagy szállított elkülönített intermedierként használt
monomerek nem mentesülnek az általános regisztrálási kötelezettség alól, míg az intermedierek rendszerint
mentesülnek, és a 10. cikkben foglalt regisztrálási előírások szerint regisztrálni kell azokat (6. cikk (2)
8
bekezdése). A monomerek regisztrálására tehát az Útmutató a regisztráláshoz című dokumentumot kell
alkalmazni (lásd az 1.1.2 és 1.1.3 alfejezetet is).
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1. példa: Elkülönített intermedierként és nem intermedierként egyaránt felhasznált
anyag
Egy társaság 2300 tonna mennyiségű „A” anyagot gyárt, amelyből 1700 tonnát szigorúan ellenőrzött
feltételek mellett intermedierként használnak fel. Ez a cég az „A” anyag esetében általános
regisztrálási dokumentációt nyújt be, amelynél a fennmaradó 600, nem intermedierként felhasznált
mennyiséget használják az információs követelmények meghatározásához. Ez azt jelenti, hogy a 1001000 tonna közötti anyagokra vonatkozó információs követelményeket alkalmazzák az általános
dokumentáció alapjaként. A dokumentációban jelezni kell azt a tényt is, hogy az anyagot
intermedierként is felhasználják, és a dokumentációban az intermedierként felhasznált mennyiséget
dokumentálni kell.

Ha a gyártó vagy importőr az anyagot kizárólag intermedierként történő felhasználási célból
szigorúan ellenőrzött feltételek mellett gyártja vagy hozza be (lásd a 2.1 alfejezetet), a 2.2 és
2.3 alfejezetben leírtak szerint a gyártó vagy importőr kevesebb információt nyújthat be (a
17. és 18. cikk alapján) a regisztrálási dokumentációban. A mennyiség számításával
kapcsolatban további útmutatás található az Útmutató a regisztráláshoz című
dokumentumban.
Az évi 1 tonnát elérő vagy meghaladó mennyiségben gyártott elkülönített intermedierek
regisztrálása esetén az információs követelmények adott esetben eltérnek a telephelyen
elkülönített intermedierekétől és szállított elkülönített intermedierekétől (lásd a telephelyen
elkülönített intermedierekhez az 1.1.2 és 2.2 alfejezetet, valamint a szállított elkülönített
intermedierekhez az 1.1.3 és 2.3 alfejezetet). Szállított intermedierek esetén a
követelmények a gyártott vagy behozott szállított mennyiségtől függenek. Az évi 1000 tonna
fölötti szállított elkülönített intermedier esetén a REACH-rendelet VII. mellékletében
meghatározott információkat is meg kell adni (18. cikk (3) bekezdése).

2.1

A szigorúan ellenőrzött feltételek

Mind a telephelyen, mind a szállított elkülönített intermedierek esetén regisztrálási célból
kevesebb információt lehet megadni, ha:


Telephelyen elkülönített intermedierek esetén a gyártó megerősíti, hogy az anyag
gyártása és felhasználása kizárólag szigorúan ellenőrzött körülmények között megy
végbe (17. cikk (3) bekezdése).



A 17. cikk (3) bekezdése alapján szállított elkülönített intermedierek esetén a gyártó
vagy importőr maga megerősíti vagy kijelenti, hogy a felhasználótól megerősítést kapott
arra vonatkozóan, hogy az adott intermedier felhasználásával más anyag(ok) szintézise
más telephelyeken a 18. cikk (4) bekezdésében meghatározott szigorúan ellenőrzött
feltételek mellett megy végbe. Az Európai Unióban gyártott szállított elkülönített
intermedierek esetén a szigorúan ellenőrzött feltételek az anyag gyártására és
felhasználására is vonatkoznak.

A kevesebb információs követelmény szerinti regisztráláshoz tehát a regisztrálónak először
azt kell értékelni, hogy az intermediereket szigorúan ellenőrzött feltételek mellett kezeli-e a
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9

gyártás vagy felhasználás telephelyein. A regisztrálási dokumentáció IUCLID5
alkalmazásával történő összeállítása során a regisztrálónak meg kell erősíteni, hogy az
anyag gyártása és felhasználása szigorúan ellenőrzött feltételek mellett megy végbe (lásd a
2.4 alfejezetet).
Szállított elkülönített intermedierek esetén a szigorúan ellenőrzött feltételek 18. cikk (4)
bekezdése szerinti meghatározása a telephelyen elkülönített intermedierek esetén is
kiindulási alapként alkalmazható. A 18. cikk (4) bekezdése a szigorúan ellenőrzött
feltételeknek a 17. cikk (3) bekezdésénél tágabb meghatározását adja, ez utóbbi csak az
alábbi lista a) és b) kritériumára korlátozódik. Mindazonáltal, a c)-f) kritériumok is
alkalmazhatók a telephelyen elkülönített intermedierek esetén annak eldöntéséhez, hogy
szigorúan ellenőrzött feltételeket alkalmaznak-e.
Annak megállapításához, hogy az anyag gyártása és felhasználása szigorúan ellenőrzött
feltételek mellett megy-e végbe a teljes életciklusa alatt, a regisztrálónak értékelni kell, hogy
valamennyi, a 18. cikk (4) bekezdésében foglalt feltétel teljesül-e:
a) az anyagot teljes életciklusa alatt műszaki intézkedésekkel szigorúan, behatárolva
tartják, beleértve a berendezés gyártását, tisztítását, takarítását és karbantartását, a
mintavételt, az analízist, a berendezések és a tárolótartályok töltését és ürítését, a
hulladékok elhelyezését vagy tisztítását és tárolását (lásd a 2.1.1 alfejezetet);
b) alkalmazzák az eljárási és ellenőrzési technológiákat a kibocsátás és bármilyen
abból eredő expozíció minimalizálására (lásd a 2.1.2 alfejezetet);
c) az anyagot kizárólag megfelelően képzett és jogosult személyzet kezeli (lásd a 2.1.3
alfejezetet);
d) takarítási és karbantartási munkák esetében a rendszer megnyitása és a rendszerbe
való belépés előtt különleges eljárásokat alkalmaznak, mint például kiürítés és átmosás;
e) baleset esetén és amennyiben hulladék keletkezik, a tisztítási vagy takarítási és
karbantartási eljárások során eljárási és/vagy ellenőrzései technológiákat alkalmaznak a
kibocsátás és az abból eredő expozíció minimalizálása érdekében (lásd a 2.1.4
alfejezetet);
f) az anyagkezelési eljárások jól dokumentáltak, és ezeket a telephely üzemeltetője
szigorúan felügyeli.
Az elkülönített intermedierek mindkét típusa esetén a regisztrálónak két lehetőség áll a
rendelkezésére azon feltételek értékelése és leírása alapján, amelyek mellett az anyagot
gyártják vagy felhasználják:


9

Az intermedierek esetén előírt kevesebb információt tartalmazó regisztrálási
dokumentációt nyújt be, feltéve hogy arra a következtetésre jut, hogy az anyag gyártása
és felhasználása szigorúan ellenőrzött feltételek mellett megy végbe. Ebben az esetben
a dokumentációnak információt kell tartalmazni a gyártó által alkalmazott
kockázatkezelési intézkedésekről (17. cikk (2) bekezdés f) pontja és 18. cikk (2)
bekezdés f) pontja) és a felhasználó részére ajánlott kockázatkezelési intézkedésekről
(szállított elkülönített intermedierek esetén 18. cikk (2) bekezdés f) pontja).

International Uniform Chemical Information Database (Egységes nemzetközi kémiai információs adatbázis).
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A 10. cikk alapján általános regisztrálási dokumentációt nyújt be, ha nem tudja igazolni,
hogy az anyag gyártása és felhasználása szigorúan ellenőrzött feltételek mellett megy
végbe. Ha a 18. cikk (4) bekezdésének a)-f) pontjában foglalt valamely követelmény
nem teljesül, a regisztrálási dokumentációnak a 10. cikk szerinti valamennyi információt
tartalmazni kell. Figyelembe kell venni, hogy a szigorú elhatárolás hiánya és a
kibocsátás minimalizálásának hiánya nem indokolható a kockázatjellemzési aránnyal.

A szigorúan ellenőrzött feltételek a működési folyamatok és kezelési rendszerek által
alátámasztott műszaki intézkedések kombinációjának kell tekinteni. A 18. cikk (4) bekezdése
alapján a szigorúan ellenőrzött feltételeknek a következő elemeket kell magukba foglalni:








A teljes életciklus alatt szigorú elhatárolást biztosító műszaki intézkedések a
következő tevékenységeket foglalják magukban (18. cikk (4) bekezdésének a)
pontja)
o Gyártás és tisztítás
o A berendezés takarítása és karbantartása
o Mintavétel és analízis
o A berendezések és a tárolótartályok töltése és ürítése
o A hulladékok elhelyezése
o Tárolás
Eljárási és ellenőrzési technológiák a kibocsátás minimalizálására (18. cikk (4)
bekezdésének b) és e) pontja)
o a szigorú elhatárolásból eredő maradék kibocsátás
o a baleseteket követő tisztításból, takarításból, karbantartásból eredő
kibocsátás
o tisztításból, takarításból, karbantartásból eredő kibocsátás, amennyiben
hulladék keletkezik
Különleges eljárások a rendszerbe való belépés előtt (18. cikk (4) bekezdésének d)
pontja)
Képzett és jogosult személyzet (18. cikk (4) bekezdésének c) pontja)
Az eljárások jól dokumentáltak és felügyeltek (18. cikk (4) bekezdésének f) pontja)

Az emberi egészséget és környezetet fenyegető lehetséges kockázatok kezelésére
vonatkozó megközelítés összhangban van (és elismeri) az anyag gyártását befolyásoló
meglévő jogszabályi kötelezettségeket (pl. a balesetek ellenőrzése a 96/82/EK irányelv 10
szerint, a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése a 2008/1/EK irányelv
11
szerint, munkahelyi védelem a 98/24/EK 12 irányelv szerint).
A műszaki intézkedések általi szigorú elhatárolás célja az eljárás vagy termék technikai
kialakításából eredő kibocsátás megakadályozása. Az anyag fiziko-kémiai tulajdonságai és
a gyártási körülmények (például hőmérséklet és nyomás) adott esetben befolyásolja az előírt
elhatárolásra vonatkozó intézkedések szintjét és típusát.
Hangsúlyozni kell, hogy a szigorúan ellenőrzött feltételeket az alábbi rendkívüli esetek
(balesetek, véletlen események, karbantartás és takarítás) kivételével az egyéni
védőfelszerelés (PPE) használatára való tekintet nélkül kell elérni. Az egyéni
10

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló, 1996. december 9-i
96/82/EK tanácsi irányelv.
11
A környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 2008. január 15-i 2008/1/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv.
12
A munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és
biztonságának védelméről szóló, 1998. április 7-i 98/24/EK tanácsi irányelv.
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védőfelszerelés csak a szigorúan ellenőrzött feltételek része lehet, amennyiben célja a
következőkből eredő expozíció korlátozása:


Balesetek és véletlen események, amelyek az ilyen balesetek és véletlen
események megakadályozását célzó megfelelő kezelési rendszerek és működési
folyamatok ellenére bekövetkezhetnek.



Karbantartási és takarítási munkák, feltéve hogy a rendszer megnyitása és a
rendszerbe való belépés előtt olyan különleges eljárásokat alkalmaznak, mint például
kiürítés és átmosás.

Az alkalmazott szigorúan ellenőrzött feltételeket nem kell teljes körűen dokumentálni a
regisztrálási dokumentációban, a regisztrálónak azonban jeleznie kell, hogyan jutott a
szigorúan ellenőrzött feltételekkel kapcsolatos következtetésre. A 3. függelék tartalmazza a
kockázatkezelésre vonatkozó információk regisztrálási dokumentációban történő
dokumentálásának formátumát. Mindemellett, a vállalatnak részletes belső dokumentációval
kell rendelkeznie annak igazolására, hogy szigorúan ellenőrzött feltételeket alkalmaznak az
a intermedier teljes életciklusa alatt. A végrehajtásért felelős tagállami hatóságok adott
esetben kérhetnek ilyen információt. Megjegyzendő, hogy más szabályozási rendszerekkel
való megfelelőség érdekében az adott dokumentáció hivatkozhat erre. A részletes belső
dokumentációnak legalább a következő adatokat kell tartalmazni:


annak indokolása, hogy az anyagot intermedierként használják, és a fogyasztók
intermedierként történő felhasználásra vonatkozó nyilatkozata, valamint hogy szállított
elkülönített intermedierek esetén a szigorúan ellenőrzött feltételek teljesülnek;



az intermedier azon fiziko-kémiai tulajdonságai, amelyek relevánsak azon
intézkedésekről való döntéshez, amelyek a szigorúan ellenőrzött feltételek alkalmazását
biztosítják;



az eljárás és a berendezés kialakításának dokumentálása, különösen az anyag műszaki
intézkedésekkel történő szigorú elhatárolásához hozzájáruló elemek;



a releváns működési körülmények;



a 18. cikk (4) bekezdés b)-f) pontjában meghatározott követelményeknek megfelelő, a
gyártó vállalat által alkalmazott és a felhasználók részére ajánlott intézkedések;



a műszaki intézkedésekkel történő szigorú elhatárolás ellenére valamennyi maradék
kibocsátásra és ebből eredő expozícióra vonatkozó információ és



a rendelkezésre álló fiziko-kémiai, toxikológiai és ökotoxikológiai információk, valamint
valamennyi releváns hivatkozás vagy küszöbérték (pl. közösségi foglalkozási expozíciós
határértékek (OEL-ek).

Annak értékelésének elősegítése érdekében, hogy a szigorúan ellenőrzött feltételek
teljesülnek-e, az 1. függelék tartalmaz egy javasolt és nem kimerítő jellegű listát a
megfontolásra érdemes kérdésekről. A lista célja a regisztráló általi strukturált értékelés és
dokumentálás támogatása annak eldöntése érdekében, hogy a szigorúan ellenőrzött
feltételek teljesülnek-e. Ehhez szükség van szakértők (pl. telephelyvezetők, mérnökök)
segítségére is.
Figyelembe kell venni, hogy a szállított elkülönített intermedier regisztrálójának nem
szükséges hozzáféréssel rendelkeznie a felhasználó(k) bizalmas üzleti információihoz (pl.
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eljárási és/vagy műszaki technológia részletei stb.). Ennek az az oka, hogy a felhasználó
felel annak biztosításáért, hogy szigorúan ellenőrzött feltételeket alkalmaz, valamint ennek a
regisztrálónak történő megerősítéséért.
A 2. függelék egy példát tartalmaz annak általános formátumáról, hogyan kell dokumentálni,
hogy az anyag gyártása és felhasználása szigorúan ellenőrzött feltételek mellett megy
végbe. Az 1. függelékben tárgyalt kérdésekre vonatkozóan tartalmaz információkat és
indokolásokat. Megjegyzendő, hogy más jogszabály (pl. munkavállalók védelme) céljából
előállított információ is felhasználható annak igazolásának egyik elemeként, hogy a
szigorúan ellenőrzött feltételek teljesülnek.
A szigorúan ellenőrzött feltételek teljesítése érdekében a gyártási telephelyen alkalmazott és
a felhasználó számára ajánlott kockázatkezelési intézkedésekre vonatkozó információkat a
regisztrálási dokumentációnak tartalmazni kell. Ezen kockázatkezelési intézkedések
dokumentálása során a meglévő szabályozási rendszerekre vagy ipari szabványokra is lehet
hivatkozni. A 3. függelékben szereplő formátum alkalmazását javasoljuk a kockázatkezelési
intézkedések regisztrálási dokumentációban történő kifejtésére. A formátumot a IUCLID 13.
adatmezőcsoportban kell csatolni „RMM_details” fájlnéven.

2.1.1

Az anyag elhatárolása műszaki intézkedésekkel

Az eljárás és a berendezés műszaki kialakításával érhető el a szigorú elhatárolás, amelynek
célja a kibocsátások megakadályozása. Az anyag fiziko-kémiai tulajdonságai és adott
esetben a működési körülmények jelentik az egyik szempontot, amelyet figyelembe kell
venni a szigorú elhatárolásnak megfelelő kialakítás meghatározásakor. A szigorú elhatárolás
bármilyen méretű intermedier kezelésére alkalmazható. Az anyag kibocsátását olyan
elhatárolási rendszerekkel kell megakadályozni, mint például a megfelelő mechanikus
akadályok kombinációi (pl. kamrák) és levegődinamikai akadályok (pl. az elhatárolás és a
nyomáskülönbség szerves részeként a helyi légelszívás (LEV)).
A18. cikk (4) bekezdése alapján:
„az anyagot teljes életciklusa alatt műszaki intézkedésekkel szigorúan, behatárolva tartják,
beleértve a berendezés gyártását, tisztítását, takarítását és karbantartását, a mintavételt, az
analízist, a berendezések és a tárolótartályok töltését és ürítését, a hulladékok elhelyezését
vagy tisztítását és tárolását”.
Az anyag szigorú elhatárolásának megerősítése és dokumentálhatósága érdekében a
regisztrálónak ismertetnie kell az anyag fiziko-kémiai tulajdonságainak figyelembevételével
az anyag teljes életciklusa alatt alkalmazott működési körülményeket és berendezést.
Ezen műszaki intézkedések és körülmények leírása lehetővé teszi az anyag
munkavállalókat és környezetet fenyegető lehetséges maradék kibocsátását. Meg kell
határozni például a különböző funkcionális elemekre vonatkozó szigorú elhatárolás
intézkedéseit (túlnyomásos tárolótartályok, plomba, zsákok, tartályok, hordók stb.) a teljes
folyamat, például gyártás, szállítás (töltés, ürítés stb.) során, vagy az anyagból való
mintavételt, ha a munkavállalókat és a környezetet fenyegető lehetséges maradék
kibocsátás várható.
Egy szigorúan elhatárolt általános eljáráson belül különböző elhatárolási stratégiák
alkalmazhatók az egyes eljárási lépéseknél. Például i. berendezés gyártási tételekkel való
töltésére és ürítésére (tömlővezetékeken, csöveken keresztül), ii. mintavételre (egyik
tartályból egy másikba való áttöltés zárt mintavevőn keresztül), iii. takarításra és
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karbantartásra és iv. az elkülönített intermedier nagy tételben csővezetékeken keresztül
történő szállítására és kezelésére vonatkozó elhatárolási intézkedések, valamint az erre
szolgáló ömlesztett tárolás létesítményei eltérőek lehetnek.
A 2-7. példa a különböző iparágakban a munkavállalók és a környezet védelmére irányuló
szigorú elhatárolás biztosítására alkalmazható különböző műszaki intézkedésekre
vonatkozóan ismertet példákat. Ezen példák nem kötelezőek vagy kimerítő jellegűek, hanem
csak alkalmazható intézkedéstípusokat vagy néhány sajátos egység működését (pl.
töltés/ürítés és anyagkezelés) mutatnak be.
A 2. példa bemutatja, hogyan kell szisztematikusan meghatározni az elhatárolási stratégiát a
„Containment systems - A design guide (szerk. Nigel Hirst, Mike Brocklebank, Martyn Ryder,
kiadó: Institution of Chemical Engineers (IChemE) UK, 2002.) című könyvben ismertetett
ellenőrző sávos megközelítés alapján.
A 2. példában szereplő ellenőrző sávos megközelítés 5 ellenőrzési szintből áll. Az 1.
stratégia a legalacsonyabb szintű ellenőrzést jelenti (nem minősül szigorú elhatárolásnak),
az egyetlen alkalmazott műszaki intézkedés az általános szellőztetés. A 2. elhatárolási
szinten helyi légelszívást alkalmaznak, de a helyi légelszívás nem illeszkedik a mechanikus
akadályok rendszerébe. A 2. szint sem tekinthető szigorú elhatárolásnak, mivel az anyagot
még közvetlenül kezelik, ezért egyéni védőeszköz szükséges. A helyi légelszívás azonban
3. elhatárolási stratégia szerves részévé válhat, ha további részleges vagy teljes mechanikai
elkerítést alkalmaznak. Az alábbi ábra kesztyűbemenetet és közvetlen kapcsolót említ, de
más műszaki megoldások is léteznek. A műszaki akadályokkal történő elkerítés szintje
növekszik a 3. stratégiától az 5. stratégia felé haladva, amely teljesen automatizált zárt
folyamat előírásával az elhatárolás igen magas szintjét jelenti. Az elhatárolás minden szintjét
megfelelő elhatárolási stratégia támogatja, amely egyértelmű gyakorlati tanácsokat tartalmaz
a kialakítással és a működési berendezéssel, a karbantartással, a hozzáféréssel, a
vizsgálattal és kísérlettel, a takarítással, az egyéni védőeszközzel, a képzéssel és
felügyelettel kapcsolatban. Más szavakkal, az elhatárolási stratégia gyakorlat szintjén
határozza meg a szigorú elhatárolás feltételeit.
2. példa: Elhatárolási
intézkedésekre)

stratégiák

anyagok

kezeléséhez

(példa

a

műszaki

Szemléltetésként mellékelten lásd a különböző stratégiákat tükröző 5 rendszert. (Forrás: Hirst H.,
Brocklebank M., Ryder M. (Eds), Containments Systems - A Design guide, Institution of Chemicals
Engineers (IChemE), 2002.).
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Megjegyzés: Ezen stratégiák műszaki alkalmazására vonatkozóan szemléltető példák
találhatók a COSHH ellenőrzési útmutatókban. 13

13

http://www.hse.gov.uk/pubns/guidance/crseries.htm
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3. példa: Gyógyszeripar: példa a munkavállalók és a környezet védelme érdekében a
műszaki intézkedésekre
Az elhatárolást a munkavállalókat és a környezetet fenyegető expozíció megakadályozása érdekében
alkalmazzák. Az ellenőrzési technológiák és a berendezés kialakítása és kiválasztása teljesítményalapú
kritériumokon alapul. Az ellenőrzési intézkedések kiválasztásának célja a kibocsátások ellenőrzése és
megakadályozása a forrásnál. A műszaki intézkedések a következők lehetnek:
Közvetlen kapcsolókat és zárt rendszereket használó továbbító berendezések, például:
 vertikális folyamatszelepek
 különleges szelepek, például split pillangó típusú
 vákuumos töltők
Teljesen zárt folyamatok; közvetlen kapcsolókat használó továbbító berendezések; szigetelő
réteg/leválasztó technológia, például:
 izolálási technológia pl. leválasztók
 IBC-tartályok split pillangó szelepekkel
 puha falú leválasztók (manipulátorok)
 alfa-béta gyors töltőrendszerek kamrákkal kapcsolatban
 különleges vákuumos töltők

4. példa: Petrolkémiai ipar: példák a munkavállalók és a környezet védelme érdekében
alkalmazott műszaki intézkedésekre
Az ömlesztett petrolkémiai intermediereket változatlanul kezelik egy nagy integritású vegyi telepen,
amelyet a levegőbe és vízbe történő kibocsátási képesség minimalizálása érdekében alakítottak ki. Az
ilyen szigorúan ellenőrzött feltételeket biztosító műszaki intézkedések és rendszerek tipikus példái a
következők:
 Zárt továbbító berendezések a szivárgások megakadályozása érdekében, pl. önürítő töltősorok
 Az anyag töltésének és ürítésének nagy integritású módszerei (pl. vegyi zárkapcsolók, gőzfelvétel és
visszanyerés)
 A hulladék újrahasznosításával és/vagy elhelyezésével a karbantartást megelőzően az üzemi
berendezések ürítésének és elengedésének elősegítése érdekében kialakított üzem
 Nagy integritású (alacsony kibocsátású) szeleptöltet és peremes tömítések
 Beépített folyamatszabályzók és/vagy folyamatmintavételi rendszerek
 Alacsony kibocsátású szivattyúk, pl. fém, mágneses, mechanikus tömítések
 A szivárgások rutinellenőrzése és vizsgálata a diffúz kibocsátás csökkentése érdekében

5. példa: Finomvegyipar: példák a munkavállalók és a környezet védelme érdekében
alkalmazott műszaki és szervezeti intézkedésekre
Az intermedierek batch finomvegyipari létesítményekben történő kezelése megköveteli, hogy az üzemi
berendezések és rendszerei úgy legyenek kialakítva, hogy megakadályozzák a levegőbe és vízbe
történő kibocsátást. Az ilyen szigorúan ellenőrzött feltételeket biztosító ellenőrzési intézkedések és
rendszerek tipikus példái a következők:
 Az anyag továbbítása zárt rendszereken keresztül (pl. félig-ömlesztett tartályok, mint például az IBCtartályok)
 Zárt és szellőztetett töltőrendszerek (pl. zsákbontók belső csomagoláseltávolítóval)
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Nyomás alatt (negatív nyomás) alatt tartott reakciós edény. Az elhasználódott levegőt szűrik, majd
elégetik. A tartályok rögzített csöveken keresztül kapcsolódnak.
Az eltávolításra szolgáló berendezéseket a kibocsátás minimalizálása érdekében alakították ki (pl.
tartályokba/hordókba pneumatikus töltőfejeken és folyamatos bélésen keresztül; a nagy zsákok
teljesen zárt rendszerben (pl. manipulátor) kapcsolódnak
Belső bélésekkel illesztett tartályt használnak az intermedier csomagolására és szállítására
A karbantartást megelőzően a berendezések ürítésének és kiengedésének (detoxikálásának)
elősegítése érdekében kialakított üzem
Az automatizált folyamatszabályzó rendszerek legteljesebb kihasználása a manuális beavatkozások
minimalizálása érdekében
Beépített folyamatmintavételi rendszerek (pl. szellőző szekrények vagy mintavételi tartályok)
Töltés/ürítés zárt gyűjtőtartályba a szennyvízbe történő kiömlés megakadályozása érdekében

6. példa: Vegyipar: vasúti vagon folyékony termékekkel történő feltöltése és ürítése
Vasúti vagon folyékony és illékony termékekkel történő feltöltése és ürítése.
Az anyagot tárolótartályokban tárolják és vasúti vagonokba töltik egy másik gyártási telephelyre történő
szállítás érdekében.









A vasúti vagonok töltése kapcsoló karokkal.
Informatikai vezérlő rendszer üzemel annak érdekében, hogy a töltés csak akkor kezdődjön,
amikor a karok már megfelelően kapcsolódnak.
A szétkapcsolást megelőző utolsó szakaszban a karokat N2-vel tisztítják, és a gáznemű anyagot,
valamint a folyékony fázist a tartályba engedik vissza az újrahasznosítás érdekében.
Az igénybe vett kart megtisztítják egy tartályban, amely rugalmas csöveken keresztül egy
egységbe fecskendeznek be ismét.
A rugalmas csöveket megtisztítják, és a vizet összegyűjtik a szennyvízkezeléshez.
Üzemi feltételeket és szigorúan ellenőrzött feltételeket alkalmaznak a munkavállalók és a
környezet védelme érdekében
Ajánlott átmérőjű (folyékony anyag esetén DN 80, gáz esetén DN 50) automata kapcsoló karral
töltik a vagont
Minden kapcsolót ONIS soros vakrendszerrel szerelnek fel a veszélyes vegyianyag-maradványok
kibocsátásának megelőzése érdekében.

7. példa: Vegyipar és petrolkémiai ipar: a munkavállalók és a környezet védelmére
szolgáló műszaki intézkedések példái
A nagyon illékony anyagok esetén a tárolótartályok kettős mechanikus zárral működő belső
úsztatott födémmel rendelkeznek
Műszaki intézkedések például:
 Zárt továbbító berendezések a szivárgások megakadályozása érdekében (önürítő töltősorok).
 A karbantartást megelőzően az ürítés és kiengedés elősegítése érdekében kialakított üzem.
 Nagy integritású (alacsony kibocsátású) szeleptöltet és peremes tömítések (A szeleptípus értékelése
a Fugitive Emission Tightness Class (diffúz kibocsátás tömörségének osztályozása) rendszerrel,
meghatározott peremes tömítésekkel és az intermedier tulajdonságaival összhangban)
 A szivárgások rutinellenőrzése és vizsgálata a diffúz kibocsátás csökkentése érdekében.
 A tárolótartályok kettős mechanikus zárral működő belső úsztatott födémmel rendelkeznek.
 A rendszerek a környezetvédelmi engedélyben előírt kapacitású rakparton konkrét alapokon
helyezkednek el. A tartály alját és a falak főbb részeit is kifestik a korrózió megakadályozása
érdekében. A tartályok katódos védelemmel ellátottak. A tárolótartályokat magas és nagyon magas
riasztási szintű, valamint egy független magas riasztási szintű ellenőrzőrendszerrel szerelik fel.
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Az illékony folyékony anyagok tartályba/teherautótartályba és vasúti tartályba töltése és e tartályokból
ürítése. A töltés/ürítés során az elhatárolást és a kibocsátások minimalizálását szolgáló műszaki
intézkedések példái.












Felülről történő töltés kupolán keresztül kúppal és gőzvisszanyeréssel
Felülről történő töltés bemerülő csővel és gőzvisszanyeréssel
Felülről történő töltés bemerülő csővel és inert gáz takaróanyaggal
Alulról történő töltés zárt aknával és gőzvisszavezetéssel
Alulról történő töltés zárt aknával és takaróanyaggal
Alulról történő töltés sűrített levegővel vagy inert gázzal
Alulról történő töltés pumpán keresztül zárt aknával és légszívással
Alulról történő töltés a gravitáció révén zárt aknával és gőzvisszavezetéssel
Alulról történő töltés pumpán keresztül zárt aknával és gőzvisszavezetéssel
Alulról történő töltés pumpán keresztül zárt aknával és inert gázzal
Felülről történő töltés pumpán keresztül zárt aknával és gőzvisszavezetéssel

A mért kibocsátási és expozíciós adatok hasznos információt jelentenek annak
igazolásához, hogy a szigorú elhatárolást alkalmazzák. Ha ilyen adatok nem állnak
rendelkezésre, erre a célra megbízható expozíciós modellek számításai is felhasználhatók.

2.1.2

Eljárási és ellenőrzési technológiák a kibocsátás és bármilyen abból
eredő expozíció minimalizálására

A folyamat műszaki intézkedéseivel biztosított szigorú elhatárolás ellenére bekövetkező
kibocsátást és bármilyen abból eredő expozíciót eljárási és ellenőrzési technológiákkal
minimalizálni kell. Szennyvíz kibocsátása esetén (beleértve a takarítási és karbantartási
munkák során történő kibocsátást is) például a szigorúan ellenőrzött feltételeknek a kibocsátás
minimalizálását célzó olyan technológiákat is magukba kell foglalni, mint például a szennyvíz
kibocsátást megelőzően a szennyvíz elégetése vagy az anyag eltávolítása a keletkezés
helyén történő hulladékkezeléssel. Ugyanez a megközelítés alkalmazandó a levegőbe történő
kibocsátásra. A 8. példa néhány, a környezetbe történő kibocsátást ellenőrző technológiát
tartalmaz.
A kibocsátás és bármilyen abból eredő expozíció minimalizálására alkalmazott módszerek
hatékonyságát leíró részletes dokumentációt a vállalatnál kell tartani. Ezen módszerek néhány
adatát (pl. hatékonyság) azonban adott esetben a regisztrálási dokumentációnak tartalmazni
kell.
Az alkalmazott módszerek leírása és dokumentálása a vállalat IPPC-irányelv szerinti licencén
vagy engedélyén alapulhat, amennyiben az engedély feltételeinek megfelelő elegendő és
megfelelő dokumentáció áll rendelkezésre, és igazolja a szigorúan ellenőrzött feltételeket.
Általában az IPPC-irányelv (2008/1/EK irányelv) szerinti megfelelő elérhető legjobb
technológiát ismertető referenciadokumentum (BREF) 14 kiindulási pontként alkalmazható az
eljárási és ellenőrzési technológiák – a minimalizálás szempontjából – hatékonyságának
igazolására. A vegyipari eljárásokkal kapcsolatos és a „Common Waste Water and Waste Gas
Treatment/Management Systems in the Chemical Sector” című BREF tartalmaznak példákat
ilyen ellenőrzési technológiákra.
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http://eippcb.jrc.es/reference/
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8. példa: Műszaki intézkedések a környezetbe történő kibocsátás ellenőrzésére
Hulladékgáz elégetése: a hulladékgáz teljes megsemmisítése magas hőmérsékleten egy adott,
mérnök által kiszámított minimális tartózkodási ideig.
●

Kondenzátor: alacsony hőmérsékleten működő készülék, amelyen keresztül cseppfolyósítják
és összegyűjtik a hulladékgázt.

●

Gáztisztító: számos típusa van. Általában csomagolt oszlopok, amelyek körül mérnök által
meghatározott tisztító oldat kering. A valamely eljárásból és/vagy területről származó
hulladékgázt áteresztik a tisztítón, amely füstöt kibocsátva a tisztító oldatba kerül. A
hulladéktisztító oldatot ezután égetéssel távolítják el.

●

HEPA-szűrő: kis részecskék összegyűjtésére szolgáló szűrő. Valamely területről vagy
berendezésből származó normál levegőt átengedik a szűrőn a légkörbe történő kibocsátást
megelőzően. A szennyezett szűrőt ezután égetéssel távolítják el.

●

WWTP: a szennyvízkezelő mű egy biológiai és/vagy fizikai/vegyi rendszer, amelybe valamely
eljárásból és mosó/tisztító oldatokból származó vizes hulladékáramokat engedik. Az anyag
szennyeződéseit a vízből eltávolítják a környezetbe történő kibocsátást megelőzően. Kérjük,
vegye figyelembe, hogy az anyag lényegi tulajdonságaitól függ, hogy a szennyvízkezelő mű
teljesíti-e minimalizálásra vonatkozó előírásokat. Például
- A biológiailag nem könnyen lebomló anyagmaradványokat biológiai kezeléssel nem
lehet minimalizálni.
- A kezelés során egy adott mátrixban adszorbeálódott anyagmaradvány csak akkor
tekinthető minimálisnak, ha a későbbi iszapkezelés során az anyag megsemmisül.

●

Kriogén kezelés: nagyon alacsony hőmérsékleten működő kondenzátor, amely összegyűjti a
folyékony vagy szilárd kondenzálódó anyagokat. Ezt a folyékony vagy szilárd anyagot ezután
égetéssel távolítják el.

●

Bioszűrő: A bioszűrő egy olyan biológiai rendszer, amelynél a széláramban lévő bizonyos
anyagokat mikroorganizmusok bontják le.

2.1.3

Az anyag képzett személyzet általi kezelése

A kibocsátás és bármilyen abból eredő expozíció minimalizálása érdekében kizárólag
képzett és jogosult személyzet kezelheti az anyagot (18. cikk (4) bekezdésének c) pontja).
Az intermediereket kezelő munkavállalóknak legalább a következő feltételeknek kell
megfelelniük:


a folyamat- és feladatsepcifikus működési eljárásokkal, a megfelelő óvintézkedésekkel,
a folyamat hibás működése és balesetek során alkalmazandó munkafolyamatokkal ,
saját maguk és a munkahelyen dolgozó más munkavállalók védelme érdekében
alkalmazandó eljárásokkal kapcsolatos képzettség és tudás. A képzés megfelelő
nyilvántartásának és dokumentálásának a vállalatnál rendelkezésre kell állni.



biztonsági adatlaphoz (SDS) való hozzáférés, amely információt tartalmaz a veszélyes
tulajdonságokról és az anyag PBT/vPvB tulajdonságairól, mint például azonosító
adatok, a biztonságot és az egészséget fenyegető kockázatok, a megfelelő (uniós és
nemzeti) foglalkozási expozíciós határértékek és más releváns jogszabályi
rendelkezések.
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Ezen eljárásokat az anyagot kezelő, ideértve a takarítási és karbantartási munkákat is,
személyzet valamennyi tagjánál alkalmazni kell.

2.1.4

Baleset bekövetkezése és hulladék keletkezése

Baleset esetén és amennyiben hulladék keletkezik, a kibocsátás minimalizálása érdekében
eljárási és/vagy ellenőrzési technológiákat kell alkalmazni (18. cikk (4) bekezdés e) pontja).
Ennek során a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek
ellenőrzéséről szóló 96/82/EK irányelvet és a robbanásveszélyes légkörben való használatra
szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekről szóló 94/9/EK irányelvet adott esetben
hasznos lehet áttekinteni és a követelményeket alkalmazni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy
a szennyvízkezelési eljárások esetén hivatkozni kell a Általános szennyvíz- és
hulladékgázkezelés /Vegyipari kezelési rendszerek című BREF dokumentumban 15 szereplő
megfelelő technológiára.

2.1.5

Kezelési rendszerek

A kezelési rendszerek megfelelő lehetőséget jelentenek a kockázatkezelési intézkedések
helyes alkalmazásának biztosítására. A kezelési rendszer megfelelő működési eljárásokat
16
tartalmaz az ellenőrzési intézkedések tényleges alkalmazásának biztosítására. A rendszer
adott esetben meghatározza a vezetőség feladatait, az engedélyezési eljárásokat (pl. a
berendezés karbantartása vagy felnyitása esetén), vizsgálati és ellenőrzési követelményeket
stb.
A kezelési rendszernek minden telephelyre vonatkozóan tartalmaznia kell tájékoztatást a
balesetmegelőzési eljárásokról és reakciókról. Adott esetben össze lehet kapcsolni a
rendszert a műszaki ellenőrzési rendszerekkel. Szállított intermedier esetén valamennyi
érintett félnek (szállító és fogyasztó) rendelkeznie kell kezelési rendszerrel az intermedier
teljes életciklusa alatt a szigorú elhatárolás és a szigorúan ellenőrzött feltételek biztosítása
érdekében.

2.1.6

Az alapelvek összefoglalása

Az intermedierek regisztrálása esetén a szigorúan ellenőrzött feltételek főbb alapelvei a 17.
és 18. cikk alapján a következőképpen foglalhatók össze:


A 18. cikk (4) bekezdésében foglalt valamennyi feltételnek egyidejűleg kell teljesülni. Az
intermedier teljes életciklusát le kell fednie a szigorúan ellenőrzött feltételeknek;



Ha nyilatkoznak a szigorúan ellenőrzött feltételekről, a kockázatjellemzés nem
alkalmazható a szigorú elhatárolás és a kibocsátását minimalizáló technológiák
hiányának indokolására;



A szigorú elhatárolás kialakításának (műszaki intézkedésekkel) meg kell akadályozni a
munkavállalók az anyag expozíciójának való kitettségét és az anyag környezetbe történő
kibocsátását. E cél elérése érdekében a folyamat körülményeire és az intermedier fizikokémiai tulajdonságaira figyelemmel minden egyes folyamatszakasznál meg kell

15

http://eippcb.jrc.es/reference/cww.html
Gyakorlati értelemben véve a kezelési rendszerek a balesetekre történő reakció szerkezetét tartalmazzák, és
igazolják a vonatkozó foglalkozási és környezetvédelmi jogszabályokkal és/vagy szabványokkal való
megfelelőséget.

16
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határozni a leghatékonyabb szigorú elhatárolási stratégiát. Az elhatárolási stratégia
állhat a mechanikus és levegődinamikai akadályok kombinációjából;


Az elhatárolás műszaki intézkedéseit és az ellenőrzési technológiákat mindig az
eljárások ellenőrzésével és a munkavállalók képzésével összefüggésben kell
megállapítani. Így a szigorú elhatárolás és az eljárások ellenőrzése (beleértve a képzést
is) együttesen jelentik a szigorúan ellenőrzött feltételekre vonatkozó stratégia elemeit;



A kibocsátási és expozíciós adatok további hasznos elemet jelentenek a szigorú
elhatárolás teljesülésének igazolásához. Erre a célra megbízható expozíciós
modellek számításai is felhasználhatók.

2.2

Regisztrálási
követelmények
intermedierek esetén

telephelyen

elkülönített

Az évi 1 tonnát elérő vagy meghaladó mennyiségben gyártott telephelyen elkülönített
intermediereket regisztrálni kell az Ügynökségnél. A regisztráláshoz kevesebb információ
benyújtását lehetővé rendelkezések érvényesítése érdekében a gyártónak meg kell
erősíteni, hogy az anyag gyártása és felhasználása kizárólag szigorúan ellenőrzött
körülmények között megy végbe a teljes életciklus alatt, amint azt a 17. cikk (3) bekezdése
meghatározza (lásd a 2.1 alfejezetet is).
A 17. cikk (2) bekezdése szerint az információs követelmények az alábbiak:


A gyártó megnevezése: a benyújtandó információkat az Útmutató a
regisztráláshoz című dokumentum 8.2.2.3 alfejezete határozza meg részletesen.



Az intermedier azonosító adatai: az intermedier azonosítása érdekében
benyújtandó információk megegyeznek az általános regisztrálás során benyújtandó
információkkal (lásd az Útmutató a regisztráláshoz című dokumentum 8.2.2.3
alfejezetét) azzal a kivétellel, hogy az analitikai módszerek leírása (VI. melléklet
2.3.5-2.3.7 szakasza) nem szükséges.



Az intermedier osztályba sorolása: a regisztrálónak a fiziko-kémiai
tulajdonságokra, a környezetre és az emberi egészségre figyelemmel el kell
végezni az anyag osztályozását. Az osztályozást a IUCLID 5 2.
adatmezőcsoportjában a „classification” cím alatt kell dokumentálni. Az
osztályozással és címkézéssel kapcsolatban további útmutatás található az
Útmutató a regisztráláshoz című dokumentum 8.2.2.4 alfejezetében.



Az intermedier fiziko-kémiai, emberi egészséggel vagy környezettel
kapcsolatos tulajdonságaira vonatkozóan rendelkezésre álló információk: ha
a regisztráló jogos birtokában van a teljes vizsgálati jelentésnek, vagy engedéllyel
rendelkezik ahhoz, hogy hivatkozhasson erre (a teljes vizsgálati jelentés vagy a
vizsgálati összefoglalás szabadon felhasználható a regisztrálás keretében történő
benyújtást követő 12 év elteltével [25. cikk (3) bekezdése]), a regisztrálás keretében
be kell nyújtani a vizsgálati összefoglalást – a közös regisztrálás kivételével, mert
abban az esetben a vezető regisztráló nyújtja be az információt (lásd a 2.5
alfejezetet). Az Útmutató a regisztráláshoz című dokumentum 8.2.2.4 alfejezete
ismerteti a vizsgálati összefoglalás összeállításának módját.
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A felhasználás rövid általános leírása: az elkülönített intermedierek esetén
kizárólag – a VI. melléklet 3.5. szakaszában meghatározottak szerint – az
azonosított felhasználás(ok) rövid, általános leírása szükséges. A benyújtandó
információkkal kapcsolatban további információ található az Útmutató a
regisztráláshoz című dokumentum 8.2.2.5 alfejezetében.



Az alkalmazott kockázatkezelési intézkedésekre vonatkozó részletek: az
alkalmazott kockázatkezelési intézkedésekre vonatkozó részleteket a IUCLID 13.
adatmezőcsoportjában kell megadni (a kockázatkezelési intézkedésekre vonatkozó
különálló jelentés, formátumával kapcsolatban lásd a 3. függeléket). Az
információknak tartalmazni kell az alkalmazott kockázatkezelési intézkedések
hatékonyságának leírását, amely megfelelően igazolja, hogy az anyagot a teljes
életciklusa alatt szigorúan elhatárolva tartják, valamint hogy a gyártás és
felhasználás szigorúan ellenőrzött feltételek mellett megy végbe. A
kockázatkezelési intézkedések és hatékonyságuk leírásával kapcsolatban további
információ található a 3. függelékben.

Ha a folyamatról rendelkezésre álló információ és ismeret alapján a regisztráló nem tudja
megállapítani, hogy az anyag gyártása és felhasználása szigorúan ellenőrzött feltételek
mellett megy végbe, a 10. cikk szerint teljes regisztrálási dokumentációt kell benyújtani,
amint azt az Útmutató a regisztráláshoz című dokumentum ismerteti.
A kockázatkezelési intézkedéseknek az intermedierek felhasználói részére történő
közlésével kapcsolatban a 453/2010/EU bizottsági rendelet 17 II. mellékletének 8.2. szakasza
így rendelkezik: „Ha az anyagot telephelyen elkülönített vagy szállított elkülönített
intermedierként regisztrálták, a szállítónak fel kell tüntetnie azt az információt, hogy a
biztonsági adatlap megfelel-e a 17. vagy a 18. cikk szerinti nyilvántartásba vételt indokoló
speciális feltételeknek.”
Következésképpen, a telephelyen elkülönített intermedierek esetén a 18. cikk (4)
bekezdésének megfelelő kockázatkezelési intézkedéseket a biztonsági adatlap keretén belül
kell ismertetni a felhasználó számára.

2.3

Regisztrálási
követelmények
intermedierek esetén

szállított

elkülönített

Az évi 1 tonnát elérő vagy meghaladó mennyiségben gyártott vagy behozott szállított
elkülönített intermediereket regisztrálni kell az Ügynökségnél. A regisztráláshoz kevesebb
információ benyújtását lehetővé rendelkezések érvényesítése érdekében a gyártó vagy
importőr maga megerősíti vagy kijelenti, hogy a felhasználó(k)tól megerősítést kapott arra
vonatkozóan, hogy az anyag gyártása és felhasználása kizárólag szigorúan ellenőrzött
feltételek mellett megy végbe a teljes életciklus alatt, amint azt a 18. cikk (4) bekezdése
meghatározza (lásd a 2.1 alfejezetet is).
A szállított intermedier regisztrálójának tehát először meg kell kapni a szükséges
megerősítést azoktól a különböző felhasználóktól, akiknek az anyagot szállítja, hogy az
anyag felhasználása szigorúan ellenőrzött feltételek mellett megy végbe vagy nem.

17

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló
1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2010. május 20-i 453/2010/EU bizottsági rendelet. HL L 133.,
2010.5.31.
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Az 1000 tonna/év mennyiség alatti szállított elkülönített intermedierek esetén a 18. cikk (2)
bekezdése szerint az információs követelmények az alábbiak:


A gyártó vagy importőr megnevezése: a benyújtandó információkat az Útmutató
a regisztráláshoz című dokumentum 8.2.2.3 alfejezete határozza meg részletesen.



Az intermedier azonosító adatai: az intermedier azonosítása érdekében
benyújtandó információk megegyeznek az általános regisztrálás során benyújtandó
információkkal (lásd az Útmutató a regisztráláshoz című dokumentum 8.2.2.3
alfejezetét) azzal a kivétellel, hogy az analitikai módszerek leírása (VI. melléklet
2.3.5-2.3.7 szakasza) nem szükséges.



Az intermedier osztályba sorolása: a regisztrálónak a fiziko-kémiai
tulajdonságokra, a környezetre és az emberi egészségre figyelemmel el kell
végezni az anyag osztályozását. Az osztályozást a IUCLID 5 2.
adatmezőcsoportjában a „classification” cím alatt kell dokumentálni. Az
osztályozással és címkézéssel kapcsolatban további útmutatás található az
Útmutató a regisztráláshoz című dokumentum 8.2.2.4 alfejezetében.



Az intermedier fiziko-kémiai, emberi egészséggel vagy környezettel
kapcsolatos tulajdonságaira vonatkozóan rendelkezésre álló információk: ha
a regisztráló jogos birtokában van a teljes vizsgálati jelentésnek, vagy engedéllyel
rendelkezik ahhoz, hogy hivatkozhasson erre (a teljes vizsgálati jelentés vagy a
vizsgálat összefoglalója szabadon felhasználható a regisztrálás keretében történő
benyújtást követő 12 év elteltével [25. cikk (3) bekezdése]), a regisztrálás keretében
be kell nyújtani a vizsgálat összefoglalóját – a közös regisztrálás kivételével, mert
abban az esetben a vezető regisztráló nyújtja be az információt (lásd a 2.5
alfejezetet). Az Útmutató a regisztráláshoz című dokumentum 8.2.2.4 alfejezete
ismerteti a vizsgálati összefoglalás összeállításának módját.



A felhasználás rövid általános leírása: az elkülönített intermedierek esetén
kizárólag – a VI. melléklet 3.5. szakaszában meghatározottak szerint – az
azonosított felhasználás(ok) rövid, általános leírása szükséges. A benyújtandó
információkkal kapcsolatban további információ található az Útmutató a
regisztráláshoz című dokumentum 8.2.2.5 alfejezetében.



Az alkalmazott és a felhasználó részére a 18. cikk (4) bekezdéssel
összhangban ajánlott kockázatkezelési intézkedésekre vonatkozó információ:
az alkalmazott kockázatkezelési intézkedésekre vonatkozó részleteket a IUCLID
13. adatmezőcsoportjában kel megadni (a kockázatkezelési intézkedésekre
vonatkozó különálló jelentés, formátumával kapcsolatban lásd a 3. függeléket). Az
információknak tartalmazni kell az alkalmazott kockázatkezelési intézkedések
hatékonyságának leírását, amely megfelelően igazolja, hogy az anyagot a teljes
életciklusa alatt szigorúan elhatárolva tartják, valamint hogy a gyártás és
felhasználás szigorúan ellenőrzött feltételek mellett megy végbe. A
kockázatkezelési intézkedések és hatékonyságuk leírásával kapcsolatban további
információ található a 3. függelékben.

Gyártóként vagy importőrönként az évi 1000 tonnát elő vagy meghaladó mennyiségű
szállított elkülönített intermedierek esetén a regisztrálónak a rendelet VII. mellékletében
meghatározott információkat is kell megadni. A benyújtandó információkkal kapcsolatban
további információ található az Útmutató a regisztráláshoz című dokumentumban.
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A különböző telephelyeken alkalmazott folyamatról rendelkezésre álló információ és ismeret
alapján, vagy ha nem kapott megerősítést, a regisztráló adott esetben nem tudja
megállapítani, hogy az anyag gyártása szigorúan ellenőrzött feltételek mellett megy-e végbe.
Ebben az esetben a gyártott vagy behozott anyag mennyiségére figyelemmel teljes
regisztrálási dokumentációt (beleértve a „normál” anyagok esetén előírt és az Útmutató a
regisztráláshoz című dokumentumban ismertetett információkat is) kell benyújtani.
A kockázatkezelési intézkedéseknek az intermedierek felhasználói részére történő
közlésével kapcsolatban a 453/2010/EU bizottsági rendelet 18 II. mellékletének 8.2. szakasza
így rendelkezik: „Ha az anyagot telephelyen elkülönített vagy szállított elkülönített
intermedierként regisztrálták, a szállítónak fel kell tüntetnie azt az információt, hogy a
biztonsági adatlap megfelel-e a 17. vagy a 18. cikk szerinti nyilvántartásba vételt indokoló
speciális feltételeknek.”
Következésképpen, a szállított elkülönített intermedierek esetén a 18. cikk (4) bekezdésének
megfelelő kockázatkezelési intézkedéseket a biztonsági adatlap keretén belül kell ismertetni
a felhasználó számára.

2.4

A regisztrálási dokumentáció
intermedierek esetén

összeállítása

elkülönített

A 111. cikk előírja, hogy a technikai dokumentáció formátuma a IUCLID (International
Uniform Chemical Information Database – egységes nemzetközi kémiai információs
adatbázis). Ez azt jelenti, hogy más IT-eszközökkel is összeállítható a dokumentáció,
amennyiben azok ugyanazt a formátumot állítják elő. A jelen dokumentum kizárólag a
regisztrálási dokumentáció IUCLID alkalmazásával történő összeállítását ismerteti. A
szoftver legutóbbi verziója a IUCLID 5, amelyet a jelen dokumentum hivatkozási alapként
használ, és amellyel kapcsolatban az Útmutató a IUCLID-hez. A IUCLID 5 szoftvert
valamennyi fél – amennyiben nem kereskedelmi célokra használja – ingyenesen letöltheti a
IUCLID weboldaláról (http://iuclid.eu).
A teljes regisztrálási dokumentációt a REACH IT-en keresztül kell benyújtani az
Ügynökségnek, amint azt az Útmutató a regisztráláshoz című dokumentum 8.2 alfejezete.
Az intermedierek esetén a IUCLID 5 lehetővé teszi a regisztrálónak a telephelyen
elkülönített intermedierekre, a 1000 tonna alatti szállított elkülönített intermedierekre és az
évi 1000 tonnát elérő vagy meghaladó mennyiségű szállított elkülönített intermedierekre
vonatkozó információs követelmények meghatározását. Valamennyi esetben az összes
rendelkezésre álló és releváns információt a regisztrálási dokumentációban kell megadni. A
regisztráló választásától függően a IUCLID 5-ben kitöltendő mezőket egyértelműen meg kell
határozni.

18

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló
1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2010. május 20-i 453/2010/EU bizottsági rendelet. HL L 133.,
2010.5.31.
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Elkülönített intermedierekre vonatkozó
benyújtása több regisztráló által

adatok

közös

A telephelyen vagy szállított elkülönített intermedierként használt anyagot adott esetben
több különböző regisztráló gyártja vagy használja fel intermedierként vagy nem
intermedierként történő felhasználásra. Ebben az esetben közös regisztrálási dokumentációt
kell benyújtani. A regisztrálóknak a közös regisztráláshoz kidolgozott általános útmutatót kell
követni (lásd az Útmutató a regisztráláshoz című dokumentum 1.8.4 alfejezetét).
Az intermedierek regisztrálóira alkalmazandó sajátos szabályokat a 19. cikk határozza meg.
A vezető regisztráló meghatározását követően a többi gyártó vagy importőr jóváhagyásával
a vezető regisztrálónak először a következő közös információkat kell benyújtani):


az intermedier osztályba sorolása és



az intermedier fiziko-kémiai, emberi egészséggel vagy környezettel kapcsolatos
tulajdonságaira vonatkozóan rendelkezésre álló információk.



Abban az esetben, ha valamely regisztráló 1000 tonnát elérő vagy meghaladó
mennyiségű szállított elkülönített intermediert gyárt vagy hoz be, javasoljuk, hogy a
18. cikk (3) bekezdésével összhangban a vezető regisztráló adja meg a VII.
mellékletben előírt információkat.

Minden egyes regisztrálónak külön kell benyújtani az alábbi információkat:


a gyártó megnevezése



az intermedier azonosító adatai



a felhasználás rövid általános leírása (vagyis kémiai szintézisre használt
intermedier)



a kockázatkezelési intézkedésekre vonatkozó részletek

Ha valamely regisztráló nem kívánja közösen benyújtani az osztályozásra vagy a fizikokémiai, emberi egészséggel vagy környezettel kapcsolatos tulajdonságokra vonatkozó
információkat, lehetőség van külön megtenni ezt, amennyiben a 19. cikk (2) bekezdésében
meghatározott indokoknak megfelelően egyértelmű és ésszerű indokolást ad a külön
benyújtásra. Ezen indokok az alábbiak:


aránytalanul költséges lenne számára ezeket az információkat együttesen
benyújtani, vagy



ezen információk együttes benyújtása az információk olyan közzétételéhez vezetne,
amelyet a gyártó vagy importőr kereskedelmi szempontból érzékenynek ítél, és
amely valószínűleg jelentős kereskedelmi hátránnyal járna számára, vagy



nem ért egyet a vezető regisztrálóval az információk kiválasztása tekintetében.

Az Útmutató a regisztráláshoz című dokumentumban általános útmutatót dolgoztak ki a
közös regisztrálás esetén az adatok külön benyújtására vonatkozó indokok
dokumentálására.
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Határidők

Az intermedierekre és a nem intermedierekre ugyanazok a szabályok vonatkoznak. Az
Útmutató a regisztráláshoz című dokumentum 1.7 alfejezete részéletesen ismerteti ezeket a
szabályokat.
A 67/548/EGK irányelv alapján bejelentett anyagok regisztrált anyagnak minősülnek. Az
Útmutató a regisztráláshoz című dokumentum 1.6.5.3 alfejezetében azonban néhány
alkalmazandó szabály és információ található.

2.7

Regisztrálási díj

A regisztrálási díjakat a 340/2008/EK rendelet (díjrendelet) határozza meg.
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1. FÜGGELÉK: Annak ellenőrzése során figyelembe vehető
kérdések listája, hogy az elkülönített intermedierek
gyártása és felhasználása szigorúan ellenőrzött feltételek
mellett megy végbe
A listát alkalmazhatja


az elkülönített intermedier regisztrálója (gyártó vagy importőr) és



az intermedier azon felhasználója, aki meg kívánja erősíteni a
regisztrálónak, hogy a felhasználás szigorúan ellenőrzött feltételek mellett
megy végbe

A dokumentációnak tartalmazni kell az alábbi tárgykörök indokolását.
1. Milyen célt szolgál az anyag életciklusa?
a) Intermedier gyártása? Folyamatos eljárás vagy egymenetes működtetés? A
műveletek sorrendje?
b) Intermedier felhasználása? Folyamatos eljárás vagy egymenetes működtetés? A
műveletek sorrendje?
c) Végső szintézises eljárás?
d) Tisztítási lépés?
e) Mintavétel és elemzés?
f)

A berendezésből vagy tartályokból történő töltés és ürítés, valamint az anyag
egyéb továbbítása?

g) Releváns tárolás?
h) Hulladékkezelés?
2. A műszaki intézkedésekkel történő szigorú elhatárolást alkalmazzák?
a) Az anyagot az alábbi intézkedésekkel szigorúan elhatárolva tartják (utaljon az
életciklusfázisokra és az 1. pontban felsorolt folyamatszakaszokra): …..
b) Annak biztosítására szolgáló eljárások, hogy az elhatárolást a termelés és eljárás
valamennyi szakasza során alkalmazzák és karbantartják
c) Alkalmazott kezelési rendszerek
d) A hatályos uniós szabályozás végrehajtása
e) Ellenőrzési intézkedések a potenciális maradék kibocsátás bekövetkezésével
kapcsolatos ellenőrzésére. Ez a következőket foglalja magában: ……
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3. Alkalmaznak eljárási és ellenőrzési technológiákat a kibocsátás minimalizálására?
a) A szigorú elhatárolásból eredő maradék kibocsátás a folyamat következő
szakaszai esetén következik be. ……. Ezen kibocsátásokat az alábbi eljárási és
ellenőrzési technológiák minimalizálják (munkahelyek és környezet szerinti
megkülönböztetés szükséges): …….
b) A baleseteket követő tisztításból, takarításból és karbantartásból eredő
kibocsátásokat az alábbi eljárási és ellenőrzési technológiák minimalizálják
(munkahelyek és környezet szerinti megkülönböztetés szükséges): ……….
c) A tisztításból, takarításból és karbantartásból eredő kibocsátásokat az alábbi
eljárási és ellenőrzési technológiák minimalizálják (munkahelyek és környezet
szerinti megkülönböztetés szükséges): ……….
d) A hulladékkezelésből eredő kibocsátásokat az alábbi eljárási és ellenőrzési
technológiák
minimalizálják
(munkahelyek
és
környezet
szerinti
megkülönböztetés szükséges):
4. Kizárólag képzett és jogosult személyzet kezeli az anyagot?
a) A képzési és jogosultsági rendszer kiterjed az anyagra és/vagy folyamatra
b) Eljárás biztosítja, hogy kizárólag képzett és jogosult személyzet kezelje az
anyagot
c) Más, az anyagkezelést ellenőrző szabályozási rendszereket is figyelembe
vesznek
5. A takarítási és karbantartási munkák esetében a rendszer megnyitása és a
rendszerbe való belépés előtt alkalmaznak különleges eljárásokat?
a) A takarítási és karbantartási munkák esetében az elhatárolásra vonatkozó
folyamateljárásokat figyelembe veszik az adott telephely esetén célszerű módon
az üzem- és műszaki kialakítás során
b) A működési eljárás rendszerének ellenőrzései
berendezésének takarítására és karbantartására

kiterjednek

a

folyamat

c) A takarítási és karbantartási munkák esetében kockázatkezelési intézkedéseket
alkalmaznak
d) Különleges eljárások a rendszer megnyitása előtt. Ezek közé tartozik pl. a
kiürítés és átmosás, valamint …… (adja meg a többi eljárást)
6. Az anyagkezelési eljárások jól dokumentáltak, és ezeket a telephely üzemeltetője
felügyeli?
a) A munkahelyi eljárásokat értékelik és dokumentálják
7. Szállított elkülönített intermedierek esetén:
a) Annak megerősítése, hogy a többi telephelyen az adott intermedierből az egyéb
anyag(ok) szigorúan ellenőrzött feltételek mellett végbemenő szintézisét
dokumentálják
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2. FÜGGELÉK: Példa elkülönített intermedier esetén a
szigorúan ellenőrzött feltételekkel kapcsolatos vállalaton
belüli információk dokumentálásának formátumára
A formátumot alkalmazhatja


az elkülönített intermedier regisztrálója (gyártó vagy importőr) és



az intermedier azon felhasználója, aki meg kívánja erősíteni a
regisztrálónak, hogy a felhasználás szigorúan ellenőrzött feltételek mellett
megy végbe

1. A gyártás során alkalmazott technológiai eljárás leírása
2. Az anyag felhasználásainak leírása.
Adja meg az anyag különböző telephelyeken történő felhasználásainak leírását.
Ellenőrizze, hogy figyelembe vették-e a végső anyag minden releváns tárolását,
feldolgozását és szintézisét.
3. Az anyagot szigorúan elhatárolva tartják:
a. A gyártás során?


A folyamat és az anyagot elhatárolva tartó műszaki intézkedések leírása.



Az alábbiakat fenyegető potenciális kibocsátások azonosítása:


Munkahely



Környezet



Adott esetben modellek becslései és a rendelkezésre álló megfigyelési
adatok



A
hatályos
egészségügyi,
biztonsági
és
környezetvédelmi
jogszabályoknak megfelelő, alkalmazott eljárások és rendszerek.

b. A felhasználás során?


A folyamat és az anyagot elhatárolva tartó műszaki intézkedések leírása.



Az alábbiakat fenyegető potenciális kibocsátások azonosítása:





Munkahely



Környezet (levegő, szennyvíz, talaj stb.)

Adott esetben modellek becslései és a rendelkezésre álló megfigyelési
adatok.
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c. Az anyag szállítást megelőző és azt követő továbbítása során?


A folyamat és az anyagot elhatárolva tartó műszaki intézkedések leírása.



Az alábbiakat fenyegető potenciális kibocsátások azonosítása:





Munkahely



Környezet (levegő, szennyvíz, talaj stb.)

Adott esetben modellek becslései és a rendelkezésre álló megfigyelési
adatok.

4. Ha a gyártás vagy a felhasználás telephelyein kibocsátást azonosítottak,
alkalmaznak eljárási és ellenőrzési technológiákat a kibocsátás és az abból
eredő expozíció minimalizálására?
Adja meg ezen alkalmazott eljárási és ellenőrzési technológiák leírását, beleértve a
baleseteket követően, valamint a hulladékgyűjtés és kezelés során alkalmazott
technológiákat.
5. Az anyagot képzett és jogosult személyzet kezeli?


A személyzet hozzáfér a kezelt anyagok biztonsági adatlapjához (SDS)?



Megfelelő a munkahelyen az óvintézkedésekkel és a munkafolyamatokkal (a
különleges munkahelyek helyes címkézése) kapcsolatos információ és képzés?



Biztosított, hogy kizárólag képzett személyzet kezeli a veszélyes anyagokat?

Adja meg az információk és a képzés leírását.
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3. FÜGGELÉK: A telephelyen elkülönített és a szállított
elkülönített
intermedierek
esetén
a
regisztrálási
dokumentációban a kockázatkezeléssel kapcsolatos
információk dokumentálásának formátuma
A formátumot az elkülönített intermedier regisztrálója (gyártó vagy importőr) használhatja
annak jelzésére,hogy mely körülmények vezettek arra a következtetésre, hogy a szigorúan
ellenőrzött feltételek teljesülnek. A formátumot _RMM detail fájlnéven kell csatolni az IUCLID
dokumentáció 13. adatmezőcsoportjához.
Megjegyzés: Ezen információkat nem hozzák nyilvánosságra az ECHA weboldalán.
1. Az intermedier gyártása során alkalmazott technológiai eljárások rövid leírása
Adjon egy általános műszaki leírást (részletek nélkül).Egy egyszerű áttekintő ábra adott
esetben segíti az értelmezést. Győződjön meg arról, hogy a leírásban szerepel minden
releváns tevékenység (üzemi tevékenység), mint például a szintézis, a tisztítási lépések,
takarítás és karbantartás,mintavétel és elemzés, töltés és ürítés, tárolás és hulladékkezelés.
2. Az intermedier felhasználása során alkalmazott technológiai eljárás rövid
leírása.
Adjon egy általános műszaki leírást. Egy egyszerű áttekintő ábra adott esetben segíti az
értelmezést. Győződjön meg arról, hogy a leírásban szerepel minden releváns tevékenység
(üzemi tevékenység), mint például a szintézis, a tisztítási lépések, takarítás és
karbantartás,mintavétel és elemzés, töltés és ürítés, tárolás és hulladékkezelés.
3. A gyártás és/vagy felhasználás során a regisztráló által alkalmazott szigorú
elhatárolás intézkedései és minimalizálási technológiák
o

Az anyagot szigorúan elhatárolva tartó műszaki intézkedések leírása. Utaljon
a különböző tevékenységekre (üzemi tevékenységek) és életciklusfázisokra
(lásd az 1. függeléket).

o

Az alábbiakat fenyegető maradék kibocsátások azonosítása:

o



Munkahely



Környezet (levegő, telephelyen lévő vízfolyások)

A kibocsátás és az abból eredő expozíció minimalizálását célzó eljárási és
ellenőrzési technológiák leírása. A kibocsátások körülbelüli mennyiségi
meghatározása és az ellenőrzési technológiák hatékonyságával kapcsolatos
információk hasznosak lehetnek annak igazolásához, hogy a technológiák
biztosítják a szigorú elhatárolást és a kibocsátások minimalizálását.


Munkahely



Környezet (levegő, szennyvíz, a telephelyről történő elvezetés)
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Ismertesse azokat a kezelési intézkedéseket és a képzést, amelyek
különösen segítik a fentiekben ismertetett műszaki intézkedések működését.

4. Az intermedier felhasználójának ajánlott szigorú elhatárolás intézkedései és
minimalizálási technológiák:
o

Az anyagot szigorúan elhatárolva tartó műszaki intézkedések leírása. Utaljon
a különböző életciklusfázisokra és tevékenységekre (üzemi tevékenységek)
(lásd az 1. függeléket).

o

Az alábbiakat fenyegető maradék kibocsátások azonosítása:

o



Munkahely



Környezet (levegő, telephelyen lévő vízfolyások)

A kibocsátás és az abból eredő expozíció minimalizálását célzó eljárási és
ellenőrzési technológiák leírása. A kibocsátások körülbelüli mennyiségi
meghatározása és az ellenőrzési technológiák hatékonyságával kapcsolatos
információk hasznosak lehetnek annak igazolásához, hogy a technológiák
biztosítják a szigorú elhatárolást és a kibocsátások minimalizálását.


Munkahely



Környezet (levegő, szennyvíz, a telephelyről történő elvezetés)

o

Ismertesse azokat a kezelési intézkedéseket és a képzést, amelyek
különösen segítik a fentiekben ismertetett műszaki intézkedések működését.

o

Közölték ezen vagy egyéb eljárásokat az intermedierek felhasználójával?

5. A takarítást és karbantartást megelőzően alkalmazott különleges eljárások
o

A takarítás és karbantartás esetén a rendszer (az anyag életciklusán belül
valamennyi működési egység megnyitása és a rendszerbe való belépés előtt
alkalmazott különleges eljárások (például kiürítés és átmosás).

o

Közölték ezen vagy egyéb eljárásokat az intermedierek felhasználójával?

6. Balesetek, véletlen események, takarítási és karbantartási munkák esetén
végzet tevékenység és az egyéni védőeszköz típusának ismertetése
o

A fentiekben említett helyzet esetén végzett tevékenységek és az előírt
egyéni védőeszköz típusának rövid felsorolása (részletek nélkül).

o

Közölték ezen vagy egyéb eljárásokat, valamint a megfelelő egyéni
védőeszközöket az intermedierek felhasználójával?

7. Hulladékra vonatkozó információk
o

Azon eljárási szakaszok ismertetése, amelyekben hulladék keletkezik (pl.
tisztítás, karbantartás, kibocsátás ellenőrzése). A telephelyen alkalmazott
kezelési típus rövid ismertetése.

o

Ismertesse röviden a telephelyen kívül alkalmazott kezelési típust.

o

A hulladék mennyiségének körülbelüli számszerűsítése hasznos lehet annak
igazolásához, hogy a technológiák biztosítják a szigorú elhatárolást és a
kibocsátások minimalizálását.
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4. FÜGGELÉK: Intermedierek meghatározása a Bizottság, a
tagállamok és az ECHA 2010. május 4-i megállapodása
szerint 19
1. Bevezetés
Az intermedierek az anyagoknak olyan osztályát alkotják, amelyekre a végrehajthatóság és
különleges jellegük miatt a REACH-rendelet külön követelményeket határoz meg (41.
preambulumbekezdés). A REACH-rendelet különbséget tesz elkülönített és nem elkülönített
intermedierek között. Míg a REACH-rendelet nem vonatkozik a nem elkülönített
intermedierekre, az elkülönített intermediereket szabályozza a REACH-rendelet, de az
általános követelmények jelentősen csökkentek. Különösen abban az esetben kedveznek a
csökkentett regisztrálási követelmények az elkülönített intermediereknek, ha a gyártásuk és
felhasználásuk a 17. és 18. cikkben meghatározott feltételeknek megfelelően történik.
Telephelyen elkülönített, szigorúan ellenőrzött feltételek mellett felhasznált intermedierek
esetében nem kell alkalmazni sem a dokumentáció, sem az anyag értékelését (49. cikk).
Telephelyen elkülönített intermedierekre az újonnan bevezetett és a jelenlegi korlátozásokat
módosító rendelkezések (68. cikk (1) bekezdés) nem vonatkoznak. Az elkülönített
intermedierek szintén mentesülnek az engedélyezés alól (2. cikk (8) bekezdés).
A REACH-rendelet megfelelő végrehajtása érdekében az anyag státuszának – azaz
elkülönített intermedier vagy sem – egyértelműnek kell lennie. Az ECHA információs
szolgálathoz beérkezett kérdések tapasztalatai és a REACH-rendelet XIV. mellékletében
(„engedélyköteles anyagok jegyzéke”) található nagy fontosságú anyagok prioritásáról szóló
nyilvános konzultációk alapján úgy tűnik, hogy az elkülönített intermedier koncepciója
további tisztázást igényel.
Jelen dokumentum célja azoknak a körülményeknek a tisztázása, amelyek között egy anyag
a REACH-rendelet szerint intermediernek tekinthető vagy nem tekinthető annak.
Hozzá kell tenni, hogy jelen dokumentum nem irányul azokra a speciális követelményekre,
amiket a regisztrálóknak teljesíteniük kell annak érdekében, hogy a REACH-rendelet 17. és
18 cikke által lefedett speciális regisztrálási követelményeinek megfeleljenek. Ezt a kérdést
az Útmutató az intermedierekhez című dokumentum tárgyalja, illetve további útmutatás van
készülőben a (szigorúan) ellenőrzött feltételek koncepciójához.
2. Az intermedierek meghatározásának elemzése (3. cikk (15) bekezdés)
A REACH-rendelet 3. cikkének (15) bekezdése szerint intermedier „a kémiai feldolgozás
céljából gyártott és annak során felhasznált vagy másik anyaggá való átalakítás céljából
kémiai feldolgozás (a továbbiakban: a szintézis) során felhasznált anyag”. Az anyag
intermedier státusza valójában nem a kémiai természetétől függ, hanem attól, hogyan
használják fel az előállítását követően.
Ennek következtében az intermedier meghatározás az anyag intermedierként való
felhasználásának a meghatározása. Egy adott anyag esetében ennek az anyagnak az a
mennyisége tekinthető intermediernek, amely kémiai feldolgozás céljából került gyártásra és
annak során került felhasználásra vagy másik anyaggá való átalakítás céljából kémiai
19

A REACH és a CLP tekintetében illetékes hatóságoknak címzett CA/04/2010rev 1. sz. dokumentum
véglegesítésére irányuló, 2010. április 20-án megindított írásbeli eljárás eredménye.
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feldolgozás során került felhasználásra. Ugyanennek az anyagnak minden ettől eltérő
mennyisége nem tekinthető intermediernek.
Ez a meghatározás magában foglalja a nem elkülönített intermediereket, a telephelyen
elkülönített intermediereket és a szállított elkülönített intermediereket.
A REACH-rendelet 3. cikk (15) bekezdése a) pontjának meghatározása szerint a nem
elkülönített intermedier olyan intermedier, amelyet a szintézis során nem távolítanak el
szándékosan (kivéve mintavétel céljából) abból a berendezésből, amelyben a szintézis
végbemegy. A 3. cikk (15) bekezdésének a) pontja tisztázza a „berendezés” jelentését is.
Így a „berendezés” magában foglalja a kémiai feldolgozásnak azokat a felszereléseit,
amelyekkel az intermedier kapcsolatba lép vagy áthalad, kivéve azokat, amelyekben a
gyártás után tárolják. Az a kémiai feldolgozási felszerelés, amelyben az intermediert másik
anyaggá történő átalakítás érdekében dolgozzák fel vagy szállítják, emiatt szintén olyan
„berendezés, amiben lezajlik a szintézis”, hacsak nem az intermedier tárolására használják.
Ahhoz, hogy egy intermedier nem elkülönített intermediernek legyen tekinthető, nem szabad
azt az ilyen berendezésből eltávolítani, kivéve mintavétel céljából. A nem elkülönített
intermedier feldolgozódik és „felhasználásra kerül” az ilyen kémiai feldolgozási
berendezésben.
Jelen dokumentum nem elemzi tovább a nem elkülönített intermedierekre vonatkozó
megfontolásokat, mivel ezek kívül esnek a REACH-rendelet hatáskörén (2. cikk (1)
bekezdés c) pont).
A REACH-rendelet 3. cikke (15) bekezdése b) pontjának meghatározása szerint a
telephelyen elkülönített intermedier olyan intermedier, amely nem felel meg a nem
elkülönített intermedier kritériumainak, és amely esetében az intermedier gyártására és az
adott intermedierből az egyéb anyag(ok) szintézisére egyazon – egy vagy több jogi személy
által üzemeltetett – telephelyen kerül sor. Így ezeket az anyagokat – meghatározás szerint –
előbb elkülönítik mielőtt másik anyaggá való átalakítás során „felhasználnák”. Ezzel a
meghatározással összhangban az elkülönített intermedier olyan anyag, amit azzal a céllal
gyártanak, hogy másik anyaggá alakítsák egy következő lépésben. A meghatározás azt is
leírja, hogy az anyagot ténylegesen fel kell használni (pl. másik anyaggá alakítani) egy
következő lépésben ahhoz, hogy intermediernek lehessen tekinteni. E feltétel szerint a
felhasználás inkább bizonyosság, semmint puszta valószínűség. A telephelyen elkülönített
intermedierek esetében a 3. cikk (15) bekezdésének b) pontja előírja, hogy a következő
lépésnek ugyanazon a telephelyen kell sorra kerülnie, mint ahol az intermedier gyártása
történt.
A REACH-rendelet 3. cikk (15) bekezdése c) pontjának meghatározása szerint a szállított
elkülönített intermedier olyan intermedier, amely nem felel meg a nem elkülönített
intermedier kritériumainak, és amelyet más telephelyek között szállítmányoznak vagy
beszállítanak. Azaz, ha az anyagot telephelyek között szállítmányozzák, akkor nem teljesíti
a nem elkülönített intermedier kritériumait, így a meghatározás alapvető elemei azok, hogy
az anyag intermedier (vagyis intermedierként használt), és szállítmányozzák telephelyek
között, vagy más telephelyekre beszállítják. A telephelyen elkülönített intermedierek
esetében a szállított elkülönített intermediereket előbb elkülönítik, mielőtt másik anyaggá
való átalakítás során „felhasználnák”.
A 3. cikk (15) bekezdésének b) pontja alapján világos, hogy a telephelyen elkülönített
intermediereket másik anyaggá való átalakítás céljából, egy bizonyos „telephelyen” történő
kémiai feldolgozás során használják fel, vagyis egy vagy több gyártó infrastruktúrákkal és
létesítményekkel rendelkező egyetlen helyszínén (3. cikk (16) bekezdése). Hasonlóan, a 3.
cikk (15) bekezdésének c) pontja alapján világos, hogy a szállított elkülönített
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intermediereket másik anyaggá való átalakítás céljából, egy vagy több „telephelyen” történő
kémiai feldolgozása során használják fel. A „telephely” hivatkozás a 3. cikk (15)
bekezdésében hangsúlyozza, hogy az intermediereket ipari folyamatokban használják fel. A
„telephely” meghatározása a 3. cikk (16) bekezdésében azt sugallja, hogy ez az a helyszín,
ahol a „gyártás” (az intermedieré vagy a másik anyagé) történik. Ezért az elkülönített
intermedierek felhasználását magában foglaló kémiai feldolgozás az a gyártási tevékenység,
amelynek során a szintézis vagy átalakítás megtörténik, és ennélfogva ez tekintendő a
REACH-rendelet szerinti „gyártásnak”.
Az elkülönített intermediert (vagyis „másik anyaggá való átalakítás céljából [ …] felhasznált”
anyagot) másik anyag gyártása során használják fel, ahol önmagát alakítják át ezzé a
másikanyaggá. Ennek a másik anyagnak különböznie kell a folyamatban felhasznált
intermediertől. Az „intermedier” anyag meghatározása ennélfogva úgy értendő, hogy lefedje
ennek az intermediernek más anyaggá történő átalakítását, ami a REACH-rendelet 3. cikke
(8) bekezdésének értelmében ennek a másik anyagnak a „gyártása”.
Amennyiben egy kémiai feldolgozás során felhasznált (A) anyagot nem annak érdekében
használják egy másik (B) anyag gyártásában, hogy önmagát ezzé a másik (B) anyaggá
alakítsák, akkor szükségszerűen más, az átalakítástól eltérő funkciók ellátása érdekében
használják (pl. katalizátorként, reakcióközegként, oldószerként), vagy más tevékenység
részeként (pl. egy árucikk előállítási folyamatának önálló lépéseként). Míg ez az egyéb
funkció magában foglalhatja a folyamatban felhasznált (A) anyag megváltozását, az ilyen
típusú felhasználás nem tekinthető a másik (B) anyagnak az (A) anyag átalakításával
történő gyártásának. Ennélfogva, ha a kémiai feldolgozás fő célja nem (A) anyag átalakítása
a másik (B) anyaggá, vagy ha az (A) anyagot nem ennek a fő célnak az elérése érdekében,
hanem más funkcióban használják, akkor az ebben a tevékenységben felhasznált (A) anyag
nem tekinthető a REACH-rendelet szerinti intermediernek. Emiatt az intermedier
meghatározásának kulcsa, hogy az intermedier gyártója legyen biztos abban, hogy az
intermedier fogyasztója egy másik anyagnak gyártója, aki az intermediert a másik anyaggá
történő kémiai feldolgozáshoz (szintézishez) használja. Ha a fogyasztó az anyagot a kémiai
átalakítástól eltérő folyamathoz használja, akkor az anyag nem tekinthető elkülönített
intermediernek.
A következő 3. fejezetben példák találhatók azokra a körülményekre, amelyek között
intermediernek tekinthető anyagok ipari tevékenységek során kémiailag átalakíthatók.
3. Példák intermediernek tekintett anyagok kémiai átalakítását magukba foglaló
ipari tevékenységekre
Az intermedierek meghatározásának ismeretében és az előző fejezetben levezetett
elemzést követve a következő, egy anyag kémiai módosulásához vezető gyártási
tevékenységeket különböztethetjük meg a REACH-rendelet szerint (a bemutatott példák
illusztrálják azokat az eseteket, amelyekhez közmegegyezés szükséges):
Másik anyag gyártása önmagában
(A) anyag felhasználható (B) anyag gyártásához annak érdekében, hogy ezzé a (B)
anyaggá legyen átalakítva. Az (A) anyagból (B) anyaggá való átalakulás rendszerint (A)
kémiai reakcióját foglalja magában. Mindazonáltal korlátozott számú esetben – mint egyes
finomítási eljárások – (A) anyag nem lép szükségszerűen reakcióba annak érdekében, hogy
(B) anyaggá alakuljon. (B) anyag elkülönített formában való elérésére a gyártó vagy
bármelyik másik szereplő bármilyen más alkalmazást kitervelhet. (B) anyag gyártási
folyamatában felhasznált (A) anyag emiatt úgy határozható meg, hogy olyan anyag, amit
„másik anyaggá történő átalakítás érdekében” használnak fel. (A) anyag ilyen típusú
felhasználása a REACH-rendelet szerint intermedierként való felhasználásnak tekinthető.
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Fontos megjegyezni, hogy ebben az egyedi esetben az intermedier felhasználása kizárólag
másik anyag gyártásában prekurzorként való felhasználás. Ugyanennek az (A) anyagnak
minden más mennyisége, ami nem használódik fel másik anyag gyártásában prekurzorként,
nem tekinthető intermediernek.
A gyártási eljárások gyakorlati természete és a gyártási telephelyek költségvetési jellemzői
miatt (A) anyag gyártása és annak (B) anyag gyártásában való felhasználása között
szükséges lehet egy vagy több lépést megtenni/biztosítani a (B) anyag szintézisében történő
megfelelő kémiai feldolgozás biztosításához.
Mindazonáltal ezek a lépések nem változtatják meg azt a tényt, hogy az anyagot a szintézis
számára gyártották, és abban használták fel, és nem fosztják meg az anyagot az
intermedier lététől. Ezekre a lépésekre szolgál példával az alábbiakban bemutatott 4. példa.
Másik (B) anyag gyártásában felhasznált, de (B) anyaggá önmagában nem átalakuló anyag
– például oldószer – nem lehet intermedier.
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1. példa: Reagensként használt anyagok
Trifenilmetanol előállítható Grignard reakció szerint magnézium, brómbenzol és benzofenon
reagensek felhasználásával. Ebben a példában először a magnézium reagál a
brómbenzollal és az így képződő trifenilmagnézium-bromid (Grignard reagens) nincs
elkülönítve a reaktorból, hanem in-situ reagál tovább a benzofenonnal.
Br
Mg
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Mg

Br
bromobenzene

phenylmagnesium bromide

O
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Mg

+
OH
benzophenone

triphenylmethanol

Ebben a speciális folyamatban a magnézium és a brómbenzol is elkülönített intermediernek
tekintendő, amiket a fenilmagnézium-bromid gyártásban használnak fel. A fenilmagnéziumbromid nem elkülönített intermedier, amit a trifenilmetanol gyártásában használnak fel.
Végül a benzofenon elkülönített intermedier, amit a trifenilmetanol gyártásában
használnak fel.

1’. példa: Reagensként használt anyagok
A ciklopentanont ciklopentanollá lehet redukálni lítium-alumínium-hidrid (LAH) redukálószer
felhasználásával. A redukciós folyamat a LAH-ban hidrid formában jelen lévő
hidrogéneknek a ciklopentanon karbonil funkciós csoportjára történő addíciójából áll. A
ciklopentanon intermediernek tekintendő a ciklopentanol gyártásában, mivel önmaga alakul
át azzá az anyaggá. Ugyanezen indok alapján ebben az esetben a LAH szintén
intermediernek tekintendő, mivel önmaga alakul át ciklopentanollá.
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2. példa: Katalizátorként használt anyagok
A katalizátorok a kémiai reakciók sebességének megváltoztatására használt anyagok.
Másik anyag gyártásában katalizátorként használt anyag a REACH-rendelet szerint
önmagában nem tekintendő intermediernek, mert magát a katalizátort nem arra használják,
hogy átalakítsák a gyártott anyaggá.
A p-toluolszulfonsav gyakran használt katalizátor az észtereknek karbonsavakból és
alkoholokból való gyártásában. Ezekben az alkalmazásokban a p-toluolszulfonsav nem
tekinthető intermediernek. Ez attól függetlenül érvényes, hogy a feldolgozás végén
visszanyerik-e vagy sem.

3. példa: Reakcióközegként használt anyagok
Egy anyag gyártási folyamatának bármelyik lépésben lehet anyagokat hozzáadni a
reakcióközeg fiziko-kémiai környezetének optimalizálása érdekében. A példák magukban
foglalják a diszergálószereket, viszkozitás módosítókat, nedvesítőszereket, antisztatizáló
szereket, stb. Mivel ezeket a reakcióközegként használt anyagokat nem annak érdekében
használják, hogy másik anyaggá alakítsák őket, és a gyártott anyag nem a reakcióközegből
képződik, ezek nem tekintendők intermediereknek. Ez attól függetlenül érvényes, hogy a
gyártott anyagtól elkülönítik, vagy ennek az anyagnak a szennyezőiként végzik.

4. példa: Keverékben lévő intermedierek és anyagok
X vállalat nátrium-hidroxidot gyárt, és ezt az anyagot eladja Y vállalatnak annak érdekében,
hogy az a vállalat nátrium-acetátot gyártson. Az Y vállalat által alkalmazott kémiai
feldolgozás víz hozzáadását igényli a nátrium-hidroxidhoz mielőtt a nátrium-acetát
gyártásában felhasználnák azt. Technikai okokból Y vállalat a gyártási telephely egyik
helyén adja a vizet a nátrium-hidroxidhoz, majd ugyanennek a telephelynek egy másik
helyén dolgozza fel azt a nátrium-acetát gyártásához. A nátrium-hidroxid még mindig
intermediernek tekinthető, habár a nátrium-acetát gyártási folyamata több lépésre különül el
a gyártási telephelyen. Ez azon a tényen alapul, hogy ez a lépés együtt jár a nátrium-acetát
nátrium-hidroxidból történő szintézisének céljával.

4. Másik anyagnak önmagában történő gyártásától eltérő ipari végfelhasználás
Abban az esetben ha (A) anyagot a gyártó önmaga vagy egy továbbfelhasználó használja
fel és egy másik anyag gyártásától eltérő (nincs „szintézis”) feldolgozás során lép kémiai
reakcióba, akkor az (A) anyag nem lehet intermedier. Amennyiben a kémiai feldolgozás célja
nem egy másik anyag előállítása, hanem egy másik funkció, egy bizonyos tulajdonság, vagy
árucikkek (félkész vagy kész) előállításának integrált részeként egy kémiai reakció elérése,
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akkor az ehhez a tevékenységhez felhasznált anyag a REACH-rendelet szerint nem
tekinthető intermediernek.
Példa erre az árucikkek előállítása. A REACH-rendelet 3. cikkének (15) bekezdése
megköveteli, hogy az intermedier egy másik anyaggá legyen átalakítva. Ennélfogva a 3. cikk
(1) bekezdése és a 3. cikk (8) bekezdése alapján az intermediert anyag gyártásához kell
felhasználni. Ennek következtében intermediert nem lehet árucikk előállításához
felhasználni. Valójában, ahogy fentebb említettük, az az anyag, ami nem azzal a céllal kerül
kémiai feldolgozásra, hogy másik anyaggá alakítsák át, hanem más funkciók elérése
érdekében, az a REACH-rendelet szerint nem tekinthető intermediernek. Ezt tovább
tisztázza az „előállítás” és „előállító” szavak konzisztens használata az árucikkekre
vonatkozóan, valamint a „gyártás” és „gyártó” szavak használata az anyagokra
vonatkozóan.
Másik anyag gyártásának nem tekinthető ipari folyamatokra vonatkozó példák nem
korlátozódnak az árucikkek előállítására, hanem magukban foglalhatják az anyagok egyéb,
bizonyos funkció (például fiziko-kémiai tulajdonság) ellátására szolgáló kémiai reakció útján
megvalósuló ipari felhasználását is, mint például a reaktív koagulálószerek/derítőszerek,
reaktív szárítószerek, pH semlegesítők, stb.
Árucikkek gyártására is vonatkozó további példák találhatók az alábbiakban:

5. példa: Keményítőszerként használt anyagok
Keményítőszereket rendszerint gyanták szilárd tömeggé alakításához használják, amit csak
akkor lehet tovább feldolgozni, ha alakot kap egy összetettebb termék (általában árucikk)
részeként. A keményítőszerként használt anyagok a REACH-rendelet szerint rendszerint
nem intermedierek, mert nem alakulnak át másik anyaggá annak a másik anyagnak
önmagában történő gyártását tartalmazó folyamat részéként, hanem arra használják fel
azokat, hogy speciális fizikai tulajdonságot adjanak a gyantának egy eltérő folyamat integrált
részeként (pl. árucikk előállítása).
Például egy árucikk előállításához (pl. félkész árucikkek összeillesztéséhez) használt epoxialapú ragasztóanyagok ragasztó tulajdonságai lényegében az epoxigyantáknak a
keményítőszerrel való in-situ keményedéséből származnak. Ennélfogva, habár a
keményítőszer kémiailag reagál az epoxigyantával, az ezekben a kétkomponensű
ragasztóanyagokban keményítőszerként használt anyag a REACH-rendelet szerint nem
intermedier az ilyen felhasználásokban.
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6. példa: Felületkezelő szerként használt anyagok
A felületkezelést általában arra használják, hogy bizonyos fiziko-kémiai tulajdonságot
biztosítsanak egy makroszkopikus anyagnak, önmagában vagy keverékben, vagy
árucikkben. A felületkezelés magában foglalhatja a kezelendő anyag felületén lejátszódó
kémiai reakciókat. Feltéve, hogy a folyamat nem része egy másik anyag önmagában történő
gyártásának, a folyamat fő célja az, hogy bizonyos fiziko-kémiai tulajdonságot biztosítson az
anyagnak (függetlenül attól, hogy a felületkezelő szer elfogy-e a kémiai reakcióban, és mit
eredményez másik anyagokban). 20
Például az ezüst-cianid, mint kezelő szer használható dekoratív célú fémezüst védőréteg
létrehozásához. Habár a technika a kezelő szer fémezüstté történő elektrokémiai
átalakítását tartalmazza, a kezelő szer nem tekinthető intermediernek, mivel a galván
fémbevonás egy árucikk előállítási folyamatának integrált lépése, ennek a folyamatnak a
célja, hogy az árucikk felületének optikai megjelenését módosítva fiziko-kémiai
tulajdonsággal lássa el a fémet.

7. példa: Szárítószerként használt anyagok
A kálcium-hidridet (CaH2) iparilag szárítószerként lehet felhasználni. Ennek a szárítószernek
a hatásmódja a kálcium-hidrid és a víz (pl. bizonyos gázokban jelenlévő nedvesség
formájában, szerves oldószerekben szennyeződésként) közötti kémiai reakción alapul, ami
kálcium-hidroxid (Ca(OH)2) képződését eredményezi. Ezen a módon például a gáz vagy a
szerves oldószer vízmentessé válik. Ebben az alkalmazásban a kálcium-hidrid nem
intermedier, mivel az anyag felhasználásának fő célja a víz eltávolítása a kezelt szerves
21
oldószerből, és nem a kalcium-hidroxiddá történő átalakítása.

5. Intermedierek és a REACH-rendelet szerinti regisztrálási előírások
A REACH-rendelet egyik fő célja az emberi egészség és a környezet magas szintű
védelmének biztosítása. Ennek érdekében a REACH-rendelet mechanizmusokat foglal
magában az iparág számára, hogy a keletkező anyagokkal összefüggő kockázatokat attól
függetlenül azonosítsák, hogy az anyagnak önmagában történő gyártásával állnak
összefüggésben, vagy más (szakmai) tevékenységgel.
Ebből a szempontból a regisztrálás az alapvető mechanizmus, amit az iparágnak
alkalmaznia kell az általa gyártott vagy importált anyagok adatainak bejelentésére, az

20

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezen példák némelyikében a felületkezelő szerek kémiai reakcióiból származó
anyagot és a kezelendő anyagot az V. melléklet 4) pontja értelmében nem szükséges regisztrálni.
21
Ebben a példában a kálcium-hidroxid (Ca(OH)2) valójában a REACH-rendelet II., V. és VI. címe alól az V.
melléklet 4) pontja alapján mentességet élvez (lásd a SEC(2009) 447. sz. bizottsági szolgálati
munkadokumentum végső kapcsolódó C(2009) 2482. sz. közleményt a REACH-rendelet I., IV. és V.
mellékletének felülvizsgálatáról). Az ok, amiért a Ca(OH)2 mentességet élvez az, hogy a kálcium-hidrid (CaH2)
gyártásához vagy importálásához alkalmazandóak a regisztrálási intézkedések, de a Ca(OH)2 -ra vonatkozó
információkat a CaH2 kémiai biztonsági jelentésének (CSR) tartalmaznia kell.
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azokkal összefüggő kockázatok értékelésére és az ajánlott megfelelő kockázatkezelési
intézkedések megtételére.
Míg az intermedierekre (feltéve, hogy bizonyos speciális feltételek teljesülnek) speciális
regisztrálási követelmények lettek kialakítva, a REACH-rendelet továbbra is biztosítja, hogy
bármelyik regisztrált anyag gyártásával és felhasználásával kapcsolatos kockázat
megfelelően értékelve legyen, ahogy az alábbiakban kifejtjük.
Az intermedier olyan anyag, amit másik anyag önmagában történő gyártásához használnak
fel. Ezen másik anyag esetében szabályszerűen az egységesen előírt regisztrálási
követelményeket kell alkalmazni (feltételezve, hogy más célra használják fel, mint egy
következő
szintézis).
A
keletkezett
másik
anyag
gyártásával
és
felhasználásával/felhasználásaival összefüggő kockázatokat adott esetben annak
regisztrálásakor azonosítani kell. Másrészről, az intermedier regisztrálásának le kell fednie a
gyártásából és a reakcióba lépésig tartó felhasználásából eredő kockázatokat. A REACHrendelet megköveteli, hogy a 17. és 18. cikkben megjelölt csökkentett információs
követelményeket csak azokhoz az intermedierekhez alkalmazzák, amelyeknek a gyártása
és kezelése az ezekben a cikkekben lefektetett feltételeknek megfelelően történt. A REACHrendelet ennek következtében biztosítja a kockázatok teljes lefedését a szállítói láncon belül.
Árucikk előállítása során keletkező, kibocsátásra nem kerülő, vagy egy anyag gyártásától
eltérő bármely tevékenységből származó bármely anyag nem tárgya a regisztrálásnak. Az
ilyen anyagokkal összefüggő kockázatokat annak az anyagnak a regisztrálásakor kell
azonosítani, amelyekből származnak (kiindulási anyagok). Mivel ezek a kiindulási anyagok
nem tekinthetők intermediereknek, a REACH-rendelet biztosítja, hogy a regisztrálási
dokumentációjuk adott esetben tartalmazzon CSR-t ezeknek a kockázatoknak a lefedésére.
Ez összhangban áll az V. melléklet (3) és (4) bekezdéseivel is, mivel az ezekben a
bekezdésekben hivatkozott anyagokkal összefüggő kockázatokat a kiindulási anyag CSRében kell azonosítani. 22 Az V. melléklet (3) és (4) bekezdése alapján regisztrálási
kötelezettség alól mentesülő anyagok kiindulási anyaga nem lehet intermedier, mivel olyan
anyag, amit speciális funkció / fiziko-kémiai tulajdonság (beleértve a végfelhasználást, de
nem beleértve a további gyártást) érdekében használnak fel. A kiindulási anyag
regisztrálása ennek következtében a CSR-ében magában foglalja azokat a kockázatokat,
amelyek adott esetben ezekből a mentesülő anyagoktól származnak.

6. Következtetések
Az anyag akkor intermedier, ha az összes következő feltétel teljesül:


Az anyagot azért gyártották, hogy azt másik anyaggá alakítsák egy ipari telephelyen.



A kémiai feldolgozás kimenete egy másik gyártott anyag önmagában, de nem egy
másik anyag egy árucikkben.

22

A C2482/2009 Bizottsági közlemény és az V. melléklet útmutatója is megállapítja, hogy habár mentesülnek a
regisztrálás alól, az V. melléklet 3. és 4. bekezdése által lefedett anyagoktól eredő kockázatokat a kiindulási
anyag(ok) kémiai biztonsági jelentésében kell azonosítani.
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