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Jogi nyilatkozat
Ez a dokumentum támogatást kíván nyújtani a felhasználók számára a CLP-rendeletben,
különösen a rendelet 45. cikkében és VIII. mellékletében foglalt kötelezettségeik teljesítésében.
Felhívjuk azonban a felhasználók figyelmét arra, hogy a CLP-rendelet szövege jelenti az egyetlen
hiteles jogi hivatkozást, továbbá a jelen dokumentumban foglalt információk nem minősülnek
jogi tanácsadásnak. Az információ felhasználása kizárólag a felhasználó felelőssége. Az Európai
Vegyianyag-ügynökség nem vállal felelősséget az ebben a dokumentumban foglalt információk
bármilyen jellegű felhasználásáért.

Kiadás

Változások

1.0

Első kiadás

2018. június

1.1

A módosítás révén a dokumentum tartalmazza a másodlagos
felhasználás fogalmát; módosult az EuPCS módosítása iránti
kérelemről szóló rész; hivatkozás az azonos termékkategóriát
tartalmazó csoportos bejelentésekre vonatkozó módszernek a
jogszabály esetleges módosítása miatti megváltozására.

2018. december

1.2

A pirotechnikai termékekre vonatkozó lábjegyzet módosítása
a 42. oldalon.

2019. május

2.0

EuPCS 2. kiadás: módosítások.

2020. július

Kategória felosztása
A PC-ELQ kategória PC-ELQ-1 (Elektronikus cigarettákhoz
használt utántöltő folyadékok) és PC-ELQ-2 (Keverékek
utántöltő folyadékokhoz) kategóriára bontása.
Új kategóriák
PC-MED-1:
Tisztításra
vagy
fertőtlenítésre
orvostechnikai eszközök
PC-MED-OTH: Egyéb orvostechnikai eszközök

szolgáló

PC-TEC-25: Ötvözetek
Összevont kategóriák
A pirotechnikai termékekre vonatkozó PC-PYR-1 kategóriától a
PC-PYR-4 kategóriáig terjedő kategóriákat és a PC-PYR-OTH
kategóriát összevontuk a PC-PYR (Pirotechnikai termékek)
kategóriába.
A gyakorlati útmutató további módosításai:
A VIII. melléklet módosításai miatt a csoportos bejelentésről
szóló rész törlésre került. Már nem feltétel, hogy a csoportos
bejelentésben
szereplő
keverékek
ugyanabba
a
termékkategóriába tartozzanak.
3.0

EuPCS 3. kiadás: módosítások
Új kategóriák
PC-TEC-26: Formázási, öntési termékek, merev és rugalmas
habok, beleértve a gyantakeverékeket is (kivéve a
ragasztókat,
építőipari
termékeket,
festékeket
és
bevonatokat)
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PC-TEC-27: Gyanták és habok polimerizációjához használt
termékek
(beleértve
a
keményítőket,
szilárdítókat,
térhálósítókat)
Változások a létező kategórákhoz:
PP-PRD-OTH: Egyéb növényvédő szerek és kapcsolódó
keverékek - Egyéb, még nem érintett növényvédő szerek és a
növényvédő szerekben használt keverékek, beleértve az
adjuvánsokat is.
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1. Bevezetés
1.1 Miről szól ez a gyakorlati útmutató?
Ez az útmutató támogatást nyújt az iparnak az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról
szóló 1272/2008/EK rendelet (CLP-rendelet)1 45. cikke és VIII. melléklete szerinti információk
harmonizálásához az ECHA toxikológiai központokkal kapcsolatos weboldalán közzétett uniós
termékbesorolási rendszer (EuPCS)2 tekintetében. Az útmutató a következő területekre fordít
kiemelt figyelmet:
•
•
•

az EuPCS alapelveinek és céljának ismertetése;
az egyes termékkategóriák részletes leírása; valamint
a különös figyelmet igénylő termékkategóriák kiemelése.

Az útmutató nem terjed ki a bejelentés folyamatára vagy a termékkategórián kívüli egyéb
előírásokra. Az információk előkészítését és benyújtását támogató informatikai eszközökről az
ECHA toxikológiai központokkal kapcsolatos weboldalán tájékozódhat bővebben. A bejelentés
követelményeiről további információ található az Útmutató az egészséget érintő vészhelyzetre
való reagálással kapcsolatos harmonizált információkhoz 3 című dokumentumban.

1.2 Háttér
2009. január 20-jén lépett hatályba az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló CLPrendelet, amely előírja az anyagok vagy keverékek gyártói, importőrei vagy továbbfelhasználói
számára, hogy a forgalomba hozatal előtt megfelelően osztályozzák, címkézzék és csomagolják
a veszélyes vegyi anyagaikat. A 45. cikk (1) bekezdése értelmében az uniós tagállamok kijelölik
az egészséget érintő vészhelyzetekre való reagálás céljából a megelőzési és gyógyítási
intézkedések kidolgozását lehetővé tevő, a vegyi anyagokra vonatkozó információk (beleértve a
teljes kémiai összetételt is) fogadásáért felelős szervet. Ezen túlmenően a 45. cikk (4) bekezdése
értelmében a Bizottság megvizsgálja az említett információk harmonizálásának lehetőségét.
2013-ban a Bizottság szolgálatai által lefolytatott, a CLP-rendelet 45. cikkének (4) bekezdése
szerinti felülvizsgálat4 – egyéb tájékoztatási követelmények mellett – megállapította, hogy
harmonizált termékbesorolási rendszert kell kidolgozni a bejelentés elősegítése érdekében. A
harmonizált rendszer segítheti az Unióban bekövetkezett mérgezésekről készített statisztikai
elemzések összehasonlíthatóságát, hogy meg lehessen határozni azokat a területeket, ahol jobb
kockázatkezelési intézkedésekre lehet szükség. 2016-ban újabb tanulmány készült,5 amelyben
megvizsgálták a meglévő nemzeti termékbesorolási rendszereket a harmonizáció iránti javaslat
tervezetének kidolgozása céljából. Megállapítást nyert, hogy a 45. cikk szerint benyújtandó
információk elkészítéséhez az ipar, valamint az EU-n belüli mérgezések összehasonlítható
statisztikai elemzéséhez esetlegesen a tagállamok használják a harmonizált rendszert.

1

CLP-rendelet: https://echa.europa.eu/hu/regulations/clp/legislation.
Az ECHA toxikológiai központokkal kapcsolatos weboldala: https://poisoncentres.echa.europa.eu/.
3 Az ECHA honlapján (https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-clp) megtalálható az Útmutató az
egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással kapcsolatos harmonizált információkhoz – a CLP-rendelet VIII.
melléklete.
4 A Bizottság szolgálatai által lefolytatott, a CLP-rendelet 45. cikkének (4) bekezdése szerinti felülvizsgálat:
http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/poison-centres/.
5 Tanulmány a termékbesorolási rendszerről a toxikológiai központoknak benyújtandó információk szempontjából:
http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/poison-centres/.
2
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2017 áprilisában hatályba lépett az (EU) 2017/542 bizottsági rendelet 6, amely a sürgősségi
egészségügyi válaszokkal kapcsolatos harmonizált információkról szóló VIII. melléklet
hozzáadásával módosította a CLP-rendeletet. Az új melléklet arra kötelezi az importőröket és a
továbbfelhasználókat, hogy nyújtsanak be az EU-ban forgalomba hozott, az egészségre
gyakorolt vagy fizikai hatásai alapján veszélyesként osztályozott keverékekre vonatkozóan
információkat. A VIII. melléklet megállapítja, hogy az uniós termékbesorolási rendszer (EuPCS)
célja „a keverék rendeltetésszerű felhasználására vonatkozó információk benyújtásának
megkönnyítése, valamint a kapcsolódó mérgezési esetek statisztikai elemzésének elősegítése”.
Az ECHA 2017-ben fókuszcsoportot hozott létre az EuPCS véglegesítésére. A csoport tagjai a
tagállamok érdekelt felei (kijelölt szervek és toxikológiai központok), ágazati szövetségek és a
Bizottság volt. E munka eredményeként 2018. március 20-án közzétették az EuPCS első
változatát az ECHA toxikológiai központokkal kapcsolatos weboldalán. 7

2. Az EuPCS alapelvei
2.1 Rendeltetésszerű felhasználás
A VIII. melléklet szerint a keverék rendeltetésszerű felhasználását a harmonizált
termékbesorolási rendszernek megfelelően kell megadni (a CLP-rendelet VIII. melléklete A.
részének 3.4. pontja), és a bejelentésre vonatkozó követelmények részét képezi (B. rész, 2.4.
pont). A termékkategória mellett az egyéb elemekre – például a kémiai összetételre, a fizikai
tulajdonságokra, a felhasználó típusára vagy a csomagolásra – vonatkozó információkat is meg
kell adni a hiánytalan bejelentéshez. A termékbesorolási rendszer ezért nem alapulhat ezeken a
további elemeken.
A veszélyes keverékre vonatkozó bejelentés előkészítésekor a bejelentőnek ki kell jelölni
egy olyan termékkategóriát, amely a legjobban meghatározza a forgalomba hozandó
keverék rendeltetésszerű felhasználását.

2.2 Az EuPCS hatóköre
A jelen útmutatóban ismertetett EuPCS a CLP-rendelet 45. cikke értelmében az egészségre
gyakorolt vagy fizikai hatásai alapján veszélyesként osztályozott keverékek besorolására szolgál.
Az EuPCS kategóriáit fel lehet használni az olyan keverékekre vonatkozó információk
önkéntes megadására, amelyek esetében nincs szükség bejelentésre, például a
veszélyesként nem besorolt vagy kizárólag a környezetre veszélyesként besorolt mosóés tisztítószerek esetében.

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek egy, az egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással kapcsolatos harmonizált információkról szóló
melléklet hozzáadásával történő módosításáról szóló (EU) 2017/542 bizottsági rendelet: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1490275739734&uri=CELEX:32017R0542.
7 EuPCS: https://poisoncentres.echa.europa.eu/eu-product-categorisation-system.
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3. Az EuPCS felépítése
3.1 Milyen kategóriákat lehet választani?
Az EuPCS egy ötszintű hierarchikus faszerkezet, amely közel 250 termékkategóriát tartalmaz. A
főkategóriák alkategóriákig ágaznak le, és kizárólag a hierarchia legalacsonyabb szintjén
választható ki a kategória. Előfordulhat, hogy egyes termékek esetében a legalacsonyabb szint
az ötödik szint (például a PC-CLN-10.4 esetében, lásd: 1. ábra), míg más termékek esetében a
legalacsonyabb szint már az első szint (például az „F – Keverékek további keverékek
összeállításához” kategória esetén, lásd: 3.2. pont).
Egy kategória csak akkor választható ki, ha nincs további kategóriákra osztva.

3.2 Az EuPCS-kategóriák kódjai
Az EuPCS-kategóriák kódjai alfanumerikusak, és a kategóriák szerkezete lehetővé teszi a termék
vagy termékcsoport típusának könnyű azonosítását a termékcsoportnak a harmadik szinten
bevezetett rövidítése alapján – például a „PC-CLN” a tisztítószereket, a „PC-ADH” a
ragasztóanyagokat, a „PC-PNT” a festékeket jelöli. A kategóriakódok szerkezete a negyedik és
ötödik szinten általában numerikus (1. ábra), vagy az „OTH” („other”: egyéb) rövidítést
tartalmazzák, mint például a PC-CLN-OTH esetében (lásd a 4.3. pontot).

1. ábra: Az EuPCS kategóriakód elemeinek szemléltetése az ötödik szintig.

3.3 Meghatározott célra történő felhasználásra szánt termékek, illetve
keverékek további keverékek összeállításához
Az EuPCS egyértelmű különbséget tesz a két első szintű kategória között aszerint, hogy a
keveréket meghatározott célra történő felhasználás céljából (azaz végső keverékként) hozzák
forgalomba, vagy kizárólag más keverékek összeállítására szánják.
A meghatározott célra történő felhasználásra szánt termékek a „P – Termékek”
kategóriában szerepelnek. A meghatározott célra történő felhasználás a keverék azon
felhasználását jelenti, amelyre utolsó lépésként kerül sor, mielőtt a keverék az életciklusa
végéhez érne, azaz mielőtt a keverék (vagy bármely összetevője) kibocsátásra kerülne a
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hulladékáramba vagy a környezetbe, árucikké 8 dolgoznák fel, vagy elhasználódna valamilyen
felhasználás közbeni reakciós folyamatban (ideértve az intermedierként való felhasználást is). 9
Az „F – Keverékek további keverékek összeállításához” kategóriába azok a keverékek
tartoznak, amelyeket kizárólag ipari környezetben más keverékek összeállításához használnak
fel, azaz amelyeket nem meghatározott célra történő felhasználás céljából hoznak forgalomba.
Az „F” kategória nincs további kategóriákra bontva, ezért lehetőség van az első szintű kategória
kiválasztására.
Az összeállítás egy keverék forgalomba hozatal céljából való előállítását jelentő speciális
tevékenységeket jelöli. Ez azt jelenti, hogy az összeállításkor a keveréket továbbítják, és más
keverékkel keverik. Ez az ipari telephelyen végzett tevékenységeknek felel meg. A
meghatározott célra történő felhasználás során (vagy az értékesítéskor) történő keverési
tevékenység nem minősül összeállításnak. 10 Megjegyzendő, hogy azt vélelmezzük, hogy a
készítők a vállalat méretétől függetlenül ipari környezetben állítják elő a keverékeket.
Úgy tekintik, hogy a meghatározott ipari célra történő felhasználásra (például árucikkek
előállítására) szánt keverékek nem tartoznak az EuPCS „F – Keverékek további keverékek
összeállításához” kategóriájába.
Az alábbi 2. ábra a további keverékek összeállításához szánt keverékek és a meghatározott célra
történő felhasználásra szánt termékek (például tisztítószerek, biocidek, ragasztóanyagok,
festékek, tüzelőanyagok) szállítási láncon belüli kapcsolatát mutatja be. A további keverékek
összeállításához szánt keverékeket (például tisztítószerek előállításához használt illatszer- és
illatanyag-keveréket) kizárólag a készítők használják, míg a meghatározott célra történő
felhasználásra szánt termékeket (például mosó- és tisztítószert) felhasználhatják a fogyasztók,
a foglalkozásszerű és/vagy az ipari végfelhasználók is.

1. készítő

2. készítő

2. ábra: További keverékek összeállításához szánt keverékek, amelyeket meghatározott célra történő
felhasználásra szánt termékek összeállításához használnak fogyasztók, foglalkozásszerű és/vagy ipari
végfelhasználók részére.

A 4.1. pont további információt tartalmaz arról, milyen esetekben sorolható valamely keverék a
„P – Termékek” vagy az „F – Keverékek további keverékek összeállításához” kategóriába.

Olyan tárgy, amely az előállítás során a funkcióját a kémiai összetételnél nagyobb mértékben meghatározó különleges
formát, felületet vagy alakot kap - a CLP-rendelet 2. cikkének (9) bekezdése.
8

9

Az alábbi dokumentum alapján fogalmaztuk meg: Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági
értékeléshez,
R.12
fejezet:
A
felhasználások
leírása:
https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r12_hu.pdf
10 Az alábbi dokumentum alapján fogalmaztuk meg: Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági
értékeléshez,
R.12
fejezet:
A
felhasználások
leírása:
https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r12_hu.pdf
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3.4 Vegyipari termékek, biocid termékek és növényvédő szerek
Míg az EuPCS első szintje különbséget tesz a meghatározott célra történő felhasználásra szánt
termékeket és a további keverékek összeállításához szánt (nem meghatározott célra történő
felhasználásra szánt) keverékeket különbözteti meg, a második szint a vegyipari termékek,
valamint a biocid termékek és növényvédő szerek között tesz különbséget. A rendszer harmadik
szintje a fő termékkategóriákat sorolja fel, például mosó- és tisztítószerek, ragasztó- és
tömítőanyagok, valamint festékek és bevonatok (3. ábra). A negyedik és az ötödik szinten az
alkategóriák részletesebbek, és olyan alosztályokat tartalmaznak, mint a kézi mosáshoz használt
mosószerek, háztartási, irodai vagy iskolai felhasználásra szánt ragasztó- és tömítőanyagok,
valamint védelmi és funkcionális célra szolgáló festékek és bevonatok.
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3. ábra: Az EuPCS-ben szereplő termékek besorolása a harmadik szintig.
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4. A megfelelő termékkategória kiválasztása
Ez a fejezet iránymutatást nyújt a rendeltetésszerű felhasználás kiválasztásához:
- olyan termékek esetében, amelyek több rendeltetésszerű felhasználási
kategóriába is besorolhatók,
- biocid termékek vagy növényvédő szerek esetében vagy
- azokban az esetekben, amikor nincs megfelelő kategória.

4.1 Több kategóriába sorolható termékek
A termékkategória kiválasztása a termék rendeltetésszerű felhasználásán alapul. Egyes
esetekben a termék több célra is felhasználható rendeltetésszerűen. Ezekben az esetekben
egyetlen fő rendeltetésszerű felhasználás és adott esetben további másodlagos
felhasználások alapján kell elvégezni a besorolást. Hangsúlyoznunk kell a fő rendeltetésszerű
felhasználás kiválasztásának fontosságát, mivel az fontos szerepet tölt be a kijelölt szervek és
toxikológiai központok által készített jelentésekben. A másodlagos felhasználás nem kötelező
előírás, és nem kell feltüntetni a bejelentésben, ha nem tervezik az ilyen felhasználást.
A bejelentő a saját belátása szerint választja ki a legmegfelelőbb kategóriát
ismeretei és tapasztalatai alapján. Ha kétségei vannak a megfelelő
termékkategóriával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot az illetékes ágazati
szövetséggel, és kérjen további tanácsot.
A fő rendeltetésszerű és másodlagos felhasználás alkalmazásának elve vonatkozik a
„P – Termékek” (azaz meghatározott célra történő felhasználásra szánt termékek)
valamely alkategóriája mellett az „F – Keverékek további keverékek
összeállításához” kategóriába is sorolható termékekre is.

4.2 Biocid termékek és növényvédő szerek
Egyes esetekben egy termék több termékkategóriába is besorolható, amennyiben az egyik
rendeltetésszerű felhasználás a biocid termékként vagy növényvédő szerként való felhasználás.
Ezekben esetekben az általános szabály a következő: ha egy ilyen termék a biocid termékekről
szóló rendelet (BPR)11 vagy a növényvédő szerekről szóló rendelet (PPPR) 12 szerint
engedélyköteles, akkor a biocid termékként vagy növényvédő szerként való rendeltetésszerű
felhasználást tükröző termékkategóriát kell kiválasztani. 13
Ha például a konyhai fertőtlenítőszer a biocid termékekről szóló rendelet szerint kapott
termékengedélyt, és a termék a „PC-CLN-10.1 – Konyhai tisztítószerek” és a „PP-BIO-2 – Nem
közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás
elleni szerek” kategóriába is besorolható, a fenti általános szabály szerint a biocid termékre

A biocid termékekről szóló 528/2012/EU rendelet: https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-productsregulation/legislation.
12 A növényvédő szerekről szóló 1107/2009/EK rendelet: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=CELEX:32009R1107.
13 A Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság brüsszeli székhelyén 2016. április 13-án tartott
„Termékbesorolási rendszer” elnevezésű munkaértekezlet alapján. Ezzel összefüggésben megemlítjük, hogy a tagállamok
a biocid termékekről és a növényvédő szerekről szóló rendeletek értelmében ötévente kötelesek jelentést tenni az
expozíciós eseményekről. Ennek az a célja, hogy megbízhatóbb és összehasonlító jelentéseket és statisztikai
elemzéseket lehessen készíteni.
11
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vonatkozó kategóriát kell feltüntetni a fertőtlenítőszer fő rendeltetésszerű felhasználásaként.
Ebben az esetben a bejelentésben a „Konyhai tisztítószerek” kategóriát is fel lehetne tüntetni a
másodlagos felhasználásokra vonatkozó mezőben (lásd a 4.1. pontot).
Ha a hatóanyagot tartalmazó terméket nem kell engedélyeztetni a biocid termékekről szóló
rendelet szerint (azaz a biocid termékekről szóló rendelet 3. cikke szerinti kezelt árucikk, amely
önmagában nem rendelkezik elsődleges biocid funkcióval, mint például a tartósítószert
tartalmazó, tartályban forgalomba hozott díszítőfesték) vagy a növényvédő szerekről szóló
rendelet szerint, a bejelentőnek a 4.1. pontban leírtak szerint kell meghatározni a fő
rendeltetésszerű felhasználást.

4.3 A megfelelő kategória hiánya
Egyes esetekben előfordulhat, hogy a rendeltetésszerű felhasználás leírására alkalmas
termékkategória nem létezik a legalacsonyabb szinten, és a kategória előző szintű leírása jobban
megfelelhet a terméknek, mivel a fogalom tágabb, például:
•

A negyedik vagy az ötödik szinten: Ki lehet választani az „Egyéb” kategóriák egyikét.
Az „Egyéb” kategóriába való besorolás mindig arra a magasabb kategóriára vonatkozik,
amelybe a termék besorolható (például a „PC-CLN-OTH – Egyéb tisztítási, ápolási és
karbantartási termékek”).

•

A harmadik szinten: Ha a termék rendeltetésszerű felhasználása nem kapcsolható
össze a fő termékcsoportokkal (például ragasztóanyagok, mosó- és tisztítószerek,
festékek), választható a „Vegyipari termékek – kategorizálatlan” (kategóriakód: PCUNC) kategória.
Az „Egyéb...” vagy a „Vegyipari termékek – kategorizálatlan” kategória általában
kivételes esetekben és csak azt követően választható, hogy a bejelentő alaposan
megvizsgálta, hogy a részletesebb kategóriák (ideértve az egyéb harmadik szintű
kategóriákat is) egyike sem felel meg a termék rendeltetésszerű felhasználásának.
Az „Egyéb...” kiválasztása után a bejelentő nem adhatja meg szabad szöveges
bejegyzésként a saját egyedi termékkategóriáját a bejelentésben.

Vegye fel a kapcsolatot az illetékes ágazati szövetséggel, és tájékoztassa, ha az Ön terméke
esetében nem létezik megfelelő termékkategória. Előfordulhat az is, hogy kérelmet kell
benyújtani az EuPCS aktualizálása iránt (lásd a 6. pontot).

5. Termékcsoportok
Ez a fejezet bemutatja az EuPCS 14 különböző harmadik szintű termékcsoportjaihoz tartozó
valamennyi alkategóriát (lásd a 3.4. pont 3. ábráját), és gyakorlati tanácsokkal szolgál a
rendeltetésszerű felhasználás kiválasztásához a hasonló vagy szorosan kapcsolódó kategóriák
közötti különbségek tisztázásával, kiemeli az adott kategóriába nem tartozó termékeket és a
különös figyelmet igénylő területeket, például az egymást átfedő kategóriákat.

14

A
teljes
EuPCS
megtalálható
az
ECHA
toxikológiai
központokkal
https://poisoncentres.echa.europa.eu/es/eu-product-categorisation-system.

kapcsolatos

weboldalán:
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A kategóriák látszólag hasonló elnevezése miatt javasoljuk az összes EuPCS-kategória
leírásának áttekintését, hogy a megfelelő kategóriát tudja kiválasztani a termékéhez.
A REACH-rendelet keretében is kidolgoztak termékkategóriákat a vegyi anyagok
regisztrálásával kapcsolatban a felhasználások leírása céljából, amelyeket az Útmutató
a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez ismertet. 15 A
jelen gyakorlati útmutató I. melléklete javaslatot tesz a REACH szerinti
termékkategóriák EuPCS-kategóriáknak való megfeleltetésére, amennyiben az
lehetséges.

5.1 Ragasztó- és tömítőanyagok (PC-ADH)
Ebbe a kategóriába tartoznak a hézagok kitöltésére használt ragasztóanyagok (beleértve a
többkomponensű ragasztókhoz használt keverékeket is) és a tömítőanyagok. A 1. táblázat
ismerteti a PC-ADH alkategóriáit.

A cementalapú ragasztóanyagok nem tartoznak a PC-ADH kategóriába – lásd az
5.7. pontban az „Építési termékek” (PC-CON) kategóriát.
Különös figyelmet kell fordítani az alábbi alkategóriára:
A „PC-ADH-8 – Többkomponensű ragasztó- és tömítőanyagok” kategóriába tartozik
minden olyan termék, amelynek összetevőit azonnali felhasználás céljából össze kell
keverni.
1. táblázat: A „Ragasztó- és tömítőanyagok” kategória alkategóriái, EuPCS-kódok, megnevezések és
leírások.
EuPCS-kód

Megnevezés

Leírás

PC-ADH*

Ragasztó- és tömítőanyagok

A ragasztóanyag olyan termék, amely felületi kötéssel
(tapadással) képes összekötni az anyagokat, és a kötés
megfelelő belső szilárdsággal (kohézióval) rendelkezik.
A tömítőanyag olyan, az illesztéseknél használt
ragasztóanyag, amelynek célja a hézagok feltöltése
például a levegőtől és a víztől való mechanikus
blokkolás vagy védelem érdekében.

PC-ADH-1

Háztartási,
irodai
iskolai felhasználás

Otthoni, iskolai vagy irodai környezetben történő
általános használatra szánt termékek. Idetartoznak a
kézműves enyvek, a többcélú enyvek és a
ragasztópálcák, az instant enyvek, a faenyvek, a
kontaktragasztók és a ragasztóspray-k.

15

vagy

Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez, R.12 fejezet: A felhasználások leírása:
https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r12_hu.pdf.

EuPCS gyakorlati útmutató

15

EuPCS-kód

Megnevezés

Leírás

PC-ADH-2

Építési és építőipari munkák
(a
cementalapú
ragasztóanyagok
kivételével)

Ragasztó- és tömítőanyagok (réstöltők) helyszíni és
külső építési munkákhoz, például új munkákhoz,
karbantartáshoz
és
felújításhoz,
például
a
falburkolatokhoz
(beleértve
a
tapétát)
és
padlóburkolatokhoz (beleértve a szőnyeget, PVC-t és
linóleumot, valamint a parkettát), valamint a magas- és
mélyépítési munkákhoz (hidak, autópályák, vasutak)
használt ragasztók. A cementalapú ragasztóanyagok
tekintetében lásd: „Habarcsok” az „Építési termékek”
kategóriában.

PC-ADH-3

Lábbelik
termékek

bőripari

Speciális
ragasztóés
tömítőanyagok
bőripari
termékekhez és lábbelikhez, például talpaláshoz,
kaptafára
húzáshoz,
orrmerevítéshez,
kéregkészítéshez, utópiaci javításhoz.

PC-ADH-4

Papírral
és
kartonnal
kapcsolatos eljárások

Speciális ragasztó- és tömítőanyagok, amelyeket papír,
karton és kapcsolódó termékek feldolgozására szánnak,
például
csomagolás,
címkézés,
papír
kartonra
laminálása, könyvkötés esetében. Nem tartoznak ide az
elsősorban otthoni használatra szánt papírragasztók,
lásd: „Ragasztó- és tömítőanyagok – háztartási, irodai
vagy iskolai felhasználás”.

PC-ADH-5

Szállítási ágazat

Nagy
teljesítményű
szerkezeti
ragasztóés
tömítőanyagokat tartalmazó termékek, például motoros
és vasúti járművekhez, vízi járművekhez, légi
járművekhez és űrjárművekhez.

PC-ADH-6

Famegmunkálás
ácsmunkák
(beleértve a gittet is)

PC-ADH-7

Összeszerelési eljárások

Ragasztó- és tömítőanyagok, amelyeket például
elektronikai alkatrészek, orvosi alkalmazások és játékok
összeszereléséhez használnak – kivéve a már lefedett
kategóriákat, például a papírral és kartonnal
kapcsolatos eljárások esetében.

PC-ADH-8**

Többkomponensű ragasztóés tömítőanyagok

Ragasztó- vagy tömítőanyagként
felhasználásra keverendő termékek.

PC-ADH-OTH

Egyéb
ragasztótömítőanyagok

-

és

és

és

Speciális
ragasztóés
tömítőanyagok
szekrénygyártáshoz és bútorgyártáshoz, beleértve a
gittet is. Nem tartoznak ide az elsősorban otthoni
használatra szánt faenyvek, lásd: „Ragasztó- és
tömítőanyagok – háztartási, irodai vagy iskolai
felhasználás”.

való

azonnali

* A főkategória nem választható ki vagy a formátum nem támogatja.
** Lásd az erre a kategóriára vonatkozó további információkat az 5.1. pontban.

5.2 Légápolási termékek (PC-AIR)
Ebbe a kategóriába tartoznak a beltéri levegő, beleértve a helyiségeket is, vagy meghatározott
tárgyak illatosítására vagy szagtalanítására szolgáló légápolási termékek. A 2. táblázat ismerteti
a PC-AIR alkategóriáit.
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Az illatanyagok nem tartoznak a PC-AIR kategóriába – lásd az 5.17. pontban az
„Illatanyagok” (PC-TEC) kategóriát.

Különös figyelmet kell fordítani az alábbi alkategóriára:
Az illatosított lámpaolajok nem tartoznak a „PC-AIR-1 – Légápolási termékek beltéri
helyiségekben (folyamatos működés)” kategóriába – lásd az 5.11. pontban a
„Tüzelőanyagok
és
üzemanyag-adalékok”
(PC-FUE)
kategóriához
tartozó
„Lámpaolajok” alkategóriát.
2. táblázat: A „Légápolási termékek” kategória alkategóriái, EuPCS-kódok, megnevezések és leírások.
EuPCS-kód

Megnevezés

Leírás

PC-AIR*

Légápolási termékek

A beltéri helyiségek (otthonok, irodák stb.) vagy
meghatározott tárgyak (cipők, autók, háztartási készülékek
stb.) illatosítására vagy szagtalanítására szolgáló légápolási
termékek. Idetartoznak a füstölők, a gyertyák és a
meggyújtásukra használt gyufa. Nem tartoznak ide a biocid
termékek.

PC-AIR-1**

Beltéri
helyiségekben
használt
légápolási
termékek (folyamatos
hatás)

A
beltéri
levegő
folyamatos
illatosítására
vagy
szagtalanítására
szolgáló
termékek,
beleértve
a
légtérillatosító termékeket is (a füstölők és az illatosított
gyertyák kivételével).

PC-AIR-2

Beltéri
helyiségekben
használt
légápolási
termékek
(azonnali
hatás)

A beltéri levegő azonnali illatosítására vagy szagtalanítására
szolgáló termékek.

PC-AIR-3

Légápolási
cipőkhöz

termékek

-

PC-AIR-4

Légápolási
autókhoz

termékek

-

PC-AIR-5

Környezeti
szagtalanítók
(a
helyiségszagtalanítók
kivételével)

Egyes olyan termékek, amelyek egyetlen rendeltetése zárt
terek (például ruhásszekrények, konyhai szekrények),
háztartási készülékek (például hűtőszekrények, porszívók)
vagy tárgyak (például szemétgyűjtők) szagtalanítása.
Nem tartoznak ide a PC-AIR kód alá tartozó, például
helyiségek, cipők vagy járművek esetében használt
szagtalanító termékek.
Nem tartoznak ide a textiltermékek vagy szőnyegek
szagtalanítására használt termékek (lásd: „Textilfrissítők/szagtalanítók”) és a szőnyegek és kárpitok szagtalanítására
használt termékek (lásd: „Szőnyeghez/kárpithoz használt
szagtalanítók vagy frissítők”).

PC-AIR-6

Füstölők

-

PC-AIR-7

Gyertyák – illatosított és
nem illatosított

-

PC-AIR-8

Gyufa

-

PC-AIR-OTH

Egyéb
termékek

légápolási

Egyéb, még nem lefedett légápolási termékek és környezeti
szagtalanítók.

* A főkategória nem választható ki vagy a formátum nem támogatja.
** Lásd az erre a kategóriára vonatkozó további információkat az 5.2. pontban.

EuPCS gyakorlati útmutató
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5.3 Állatoknak szánt termékek (PC-ANI)
Ebbe a kategóriába tartoznak az állatápolási termékek, beleértve az állati takarmányadalékanyagokat is (megjegyzendő, hogy a kész takarmány nem tartozik a CLP-rendelet hatálya
alá, lásd a 2.2. pontot). A 3. táblázat ismerteti a CLP-rendelet hatálya alá tartozó, állatoknak
szánt termékekre – különösen az ilyen adalékanyagokról szóló rendeletben 16 meghatározott,
takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokra – vonatkozó alkategóriákat.
A biocid termékek nem tartoznak a PC-ANI kategóriába – lásd az 5.18. pontban a
„Biocid termékek” kategóriát.
Különös figyelmet kell fordítani az alábbi alkategóriára:
Az ipari környezetben további keverékek összeállításához használt termékek nem
tartoznak a „PC-ANI-1 – Takarmány-adalékanyagok és előkeverékek” kategóriába –
lásd a 3.3. pontban a „Keverékek további keverékek összeállításához” kategóriát.
3. táblázat: Az „Állatoknak szánt termékek ” kategória alkategóriái, EuPCS-kódok, megnevezések és
leírások.
EuPCS-kód

Megnevezés

PC-ANI*

Állatoknak
termékek

Leírás
szánt

Állatápolási
termékek,
adalékanyagokat is

beleértve

a

takarmány-

(kivéve a biocid termékeket, az állatgyógyászati
készítményeket,
a
takarmány-alapanyagokat,
az
összetett takarmányokat, a kedvtelésből tartott állatok
eledelét és a gyógyszeres takarmányt).
PC-ANI-1**

Takarmányadalékanyagok
előkeverékek

és

Olyan termékek, amelyeket egy meghatározott funkció
ellátása érdekében szándékosan adnak a takarmányhoz
vagy vízhez.
Nem tartoznak ide az élelmiszer- és takarmánytermékek.

PC-ANI-2

Állati
samponok
kondicionálók

és

PC-ANI-OTH

Állatoknak szánt egyéb
termékek
(a
biocid
termékek kivételével)

Nem tartoznak ide a biocid termékek.
-

* A főkategória nem választható ki vagy a formátum nem támogatja.
** Lásd az erre a kategóriára vonatkozó további információkat az 5.3. pontban.

5.4 Művészeti anyagok (beleértve a díszítési célokra használt vegyipari
termékeket) (PC-ART)
Ebbe a kategóriába tartoznak a művészi kifejezés vagy díszítés céljára használt festékek, illetve
egyéb művészeti és kézműves anyagok, beleértve a segédanyagokat. A 4. táblázat ismerteti a
PC-ART alkategóriáit.
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A takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló 1831/2003/EK rendelet: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32003R1831.
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Nem tartoznak a PC-ART kategóriába az alábbiak:
•

•

az építészeti dekorációhoz használt festékek és kapcsolódó segédanyagok – lásd
az 5.14. pontban a „Festékek és bevonatok (és kapcsolódó segédanyagok” (PCPNT) kategóriát;
_Paints_and_coatings
szórófestékek – lásd az 5.14. pontban a „Festékek és bevonatok (és kapcsolódó
segédanyagok)” (PC-PNT) kategóriához tartozó „Aeroszolfestékek és bevonatok”
alkategóriát;

•

kézműves ragasztók – lásd az 5.1. pontban a „ „Ragasztó- és tömítőanyagok” (PCADH) kategóriát;

•

arc- és testfestékek, amelyek kozmetikai terméknek minősülnek, ezért nem
tartoznak a CLP-rendelet 45. cikkének hatálya alá.

4. táblázat: A „Művészeti anyagok” kategória alkategóriái, EuPCS-kódok, megnevezések és leírások.
EuPCS-kód

Megnevezés

Leírás

PC-ART*

Művészeti
anyagok
(beleértve
a
díszítési
célokra használt vegyipari
termékeket)

Idetartoznak a művészi kifejezés vagy díszítés céljára
használt festékek, illetve egyéb művészeti és kézműves
anyagok, beleértve a segédanyagokat.
A művészeti és kézműves ragasztók tekintetében lásd:
„Ragasztó- és tömítőanyagok – háztartási, irodai vagy
iskolai felhasználás”.

PC-ART-1

Művész-,
kézműves
hobbifestékek

és

A művészi és kreatív kifejezésre, valamint az árucikkek
színezésére/díszítésére szolgáló festékek
(az
„Ujjfestékek”
és
a
graffiti/utcaművészeti
szórófestékek kivételével – lásd: „Aeroszol festékek és
bevonatok”).

PC-ART-2

Ujjfestékek

Gyermekek által játékhoz használt festékek, amelyeket
közvetlenül az ujjak segítségével visznek fel.

PC-ART-3

Zsírkréta,
pasztellkréta

PC-ART-4

Segédanyagok
számára

PC-ART-5

Modellező anyagok

Kreatív modellező/szobrászanyagok felnőttek vagy
gyermekek számára, például agyag (például kerámia,
polimer).

PC-ART-6

Díszítési
célra
használt
vegyipari termékek

Idetartoznak az olyan vegyipari termékek, mint például
a mesterséges hó/hópehely/fagy, mesterséges pókhálók.

PC-ART-OTH

Egyéb művészeti anyagok
(beleértve
a
díszítési
célokra használt vegyipari
termékeket)

Még nem lefedett, díszítési célra használt
művészeti anyagok és vegyipari termékek.

kréta

és

Szilárd/sűrített
formájú
keverékek
színezéshez/rajzoláshoz kreatív kifejezés vagy játék
céljából.

művészek

Művészi
célú
segédanyagok,
beleértve
a
hordozókat/vivőanyagokat
(például
olajokat),
oldószereket/hígítókat, különleges hatású anyagokat,
színezőközegeket, gyors és lassú száradású géleket,
fixálószereket és lakkokat.

egyéb

EuPCS gyakorlati útmutató
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* A főkategória nem választható ki vagy a formátum nem támogatja.

5.5 Tisztítási, ápolási és karbantartási termékek (a biocid termékek
kivételével) (PC-CLN)
Ebbe a kategóriába tartoznak az 5. táblázatban bemutatott rendeltetésszerű felhasználási
területeken használt tisztítási, ápolási és karbantartási termékek.
A biocid termékek nem tartoznak ebbe a kategóriába – lásd az 5.18. pontban a
„Biocid termékek” (PC-BIO) kategóriát.
Nem tartoznak ebbe a kategóriába a mosó- és tisztítószerek és segédanyagok
ruhamosáshoz és mosogatáshoz – lásd az 5.8. pontban a „Mosó- és tisztítószerek és
segédanyagok ruhamosáshoz és mosogatáshoz (PC-DET) kategóriát.
Különös figyelmet kell fordítani az alábbi alkategóriákra:
A „PC-CLN-4 – Vízkőoldó termékek” kategóriába tartozik minden vízkőoldó termék,
például a konyhai berendezésekhez (kávéfőzőkhöz, vízforralókhoz, vízmelegítő
berendezésekhez és merülő vízforralókhoz) használt vízkőoldók. Ebbe az
alkategóriába tartoznak a mosdó- és a fürdőszobai helyiségekben használt vízkőoldók,
valamint a mosogató- és mosógéphez használt vízkőoldók is.
„PC-CLN-8 – Beltéri bútortisztító/bútorápoló termékek (a bőr és kárpit
kivételével)” – bőr tekintetében lásd: „Bőr – tisztító és ápoló szerek”; kárpit
tekintetében lásd: „Szőnyeghez és kárpithoz használt termékek” (6. táblázat).
A – például elszívókban és füstcsatornákban használható – füstgyanta-eltávolítók nem
tartoznak a „PC-CLN-10 – Konyhai és kapcsolódó tisztítószerek” kategóriába –
lásd a „Füstgyanta-eltávolítók” alkategóriát (6. táblázat).
A konyhai tisztító- és ápolószerek, valamint a fürdőszobai csempetisztítók nem
tartoznak a „PC-CLN-12 – Kő-, csempe- és injektálóhabarcs-tisztító/-ápoló
termékek kategóriába – lásd a „Konyhai tisztítószerek” és a „Fürdőszobai
tisztítószerek” alkategóriát (6. táblázat).
A – például konyhában, fürdőszobában vagy egyéb helyiségekben – kő- és
csempepadlókhoz használható termékek nem tartoznak a „PC-CLN-13 –
Padlótisztító, -ápoló és -karbantartó termékek” kategóriába – lásd a „Kő-,
csempe- és injektálóhabarcs-tisztító/-ápoló termékek” alkategóriát (6. táblázat).
A bőrkárpit nem tartozik a „PC-CLN-14.1 Szőnyeg-/kárpittisztító szerek”
kategóriába – lásd a „Bőr – tisztító és -ápolószerek” alkategóriát (6. táblázat).
5. táblázat: A „Tisztítási, ápolási és karbantartási termékek (a biocid termékek kivételével)” kategória
alkategóriái, EuPCS-kódok, megnevezések és (adott esetben) leírások.
EuPCS-kód
PC-CLN*

Megnevezés
Tisztítási, ápolási és karbantartási
termékek
(a
biocid
termékek
kivételével)

Leírás
A
mosókapcsolatban
tisztítószerek
ruhamosáshoz
biocid termékek

és
tisztítószerekkel
lásd:
„Mosóés
és
segédanyagok
és mosogatáshoz (a
kivételével)”.
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Megnevezés

Leírás

PC-CLN-1

Koptató hatású tisztítószerek

Felületek mechanikai beavatkozással
történő tisztítására szánt termékek,
beleértve például az általános vagy
többfunkciós tisztítószereket és a
konyhai,
WCvagy
fürdőszobai
tisztítószereket.

PC-CLN-2

Általános (vagy többcélú) nem koptató
hatású tisztítószerek

-

PC-CLN-3

Tisztításhoz
vagy
ruhamosáshoz
használt fehérítőszerek (a biocid
termékek kivételével)

-

PC-CLN-4**

Vízkőoldó termékek

-

PC-CLN-5

Száraztisztításhoz használt termékek

-

PC-CLN-6

Kandallótisztítók
eltávolítók

Idetartoznak
a
füstölőkben
kéményekben használt termékek.

PC-CLN-7

Üveg-/ablak-/tükörtisztító termékek
(a szélvédőtisztítók kivételével)

A szélvédőtisztítók tekintetében lásd:
„Szélvédőtisztítók”.

PC-CLN-8**

Beltéri
bútortisztító/bútorápoló
termékek (a bőr és kárpit kivételével)

Beltéri fa- és egyéb kemény felületű
bútorok
tisztítására
és
ápolására
szolgáló termékek. Idetartoznak az
általános tisztítószerek, levegőspray-k,
bútorfényező termékek, kondicionálók.

PC-CLN-9

Kültéri tisztítószerek (a kő, beton és
hasonló felületek kivételével)

Például kerti bútorok, fateraszok és
fapadlózatok, kerítések tisztítására és
ápolására szolgáló termékek (a biocid
termékek kivételével). A kültéri járdák,
utak tisztítása tekintetében lásd: „Nagy
teljesítményű tisztítószerek kőhöz és
hasonló felületekhez”.

PC-CLN-10*,**

Konyhai és kapcsolódó tisztítószerek
(a biocid termékek kivételével)

Nem tartoznak ide a „Biocid termékek”,
a
vízkőoldók
(lásd:
„Vízkőoldó
termékek”) és a koptató hatású
tisztítószerek (lásd: „Koptató hatású
tisztítószerek”).

PC-CLN-10.1

Konyhai tisztítószerek

Többek
között
több
felületen
használható tisztítószerek, zsírtalanítók
és konyhai csempetisztítók.

PC-CLN-10.2

Konyhai
gépekhez
berendezésekhez
tisztítószerek

PC-CLN-10.3

Tűzhelytisztító/-ápoló termékek

és

füstgyanta-

és
használt

és

Nem tartoznak ide a vízkőoldók (lásd:
„Vízkőoldó termékek”).

-

EuPCS gyakorlati útmutató
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Megnevezés

Leírás

PC-CLN-10.4

Sütőhöz, grillhez vagy barbecue-hoz
használt tisztítószerek

-

PC-CLN-10.OTH

Egyéb
konyhai
tisztítószerek (a
kivételével)

-

PC-CLN-11*

Fürdőszoba- és WC-tisztító/-ápoló
termékek
(a
biocid
termékek
kivételével)

Nem tartoznak ide a „Biocid termékek”,
a
vízkőoldók
(lásd:
„Vízkőoldó
termékek”) és a koptató hatású
tisztítószerek (lásd: „Koptató hatású
tisztítószerek”).

PC-CLN-11.1

Fürdőszobai tisztítószerek

Idetartoznak
a
több
felületen
használható
tisztítószerek
és
fürdőszobai csempetisztítók.

PC-CLN-11.2

WC-tisztítók

Nem tartoznak ide a több öblítésre szánt
anyagok.

PC-CLN-11.3

Több öblítésre
termékek

PC-CLN-11.OTH

Egyéb fürdőszoba- és WC-tisztító/ápoló termékek (a biocid termékek
kivételével)

-

PC-CLN-12*, **

Kő-, csempe- és injektálóhabarcstisztító/-ápoló termékek

Nem tartoznak ide a biocid termékek,
valamint a konyhai és fürdőszobai
felhasználásra szánt termékek.

PC-CLN-12.1

Kő és csempe tisztítására/ápolására
szolgáló termékek – rendszeres
használatra

Kő- és csempefelületek – beleértve a
padlózatot
–
karbantartására
rendszeresen használt tisztítószerek.
Nem tartoznak ide a kifejezetten a
konyha, a WC és a fürdőszoba
tisztítására szolgáló termékek.

PC-CLN-12.2

Nagy
teljesítményű
tisztítószerek
kőhöz és hasonló felületekhez

Kő és hasonló felületek, beleértve a
kültéri járdákat, utakat, sírköveket,
nagy teljesítményű tisztítására szolgáló
termékek.

PC-CLN-12.3

Injektálóhabarcs-tisztítók

Kifejezetten
az
injektálóhabarcstisztítására szolgáló termékek.

PC-CLN-12.OTH

Egyéb
kő-,
csempeinjektálóhabarcs-tisztító/-ápoló
termékek

PC-CLN-13*, **

Padlótisztító, -ápoló és -karbantartó
termékek (a kő és csempe kivételével)

és
kapcsolódó
biocid termékek

szánt

WC-tisztító

és

A WC-kagyló és a perem tisztítására
használt, több öblítésre szánt termékek.

-

Nem
tartoznak
ide
a
kőés
csempepadlókhoz használt termékek –
lásd: „Kő-, csempe- és injektálóhabarcstisztító/-ápoló termékek”.
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Megnevezés

Leírás

PC-CLN-13.1

Padlótisztító termékek

PC-CLN-13.2

Padlóápolási
termékek,
viaszok, emulziók

PC-CLN-13.2

Padlóeltávolítók

Nem tartoznak ide a festékeltávolítók –
lásd: „Festékeltávolítók, hígítók és
kapcsolódó segédanyagok”.

PC-CLN-13.OTH

Egyéb padlótisztító, -ápoló és karbantartó termékek (a kő és csempe
kivételével)

-

PC-CLN-14*

Szőnyeghez
termékek

Idetartoznak a szőnyeg- és kárpittisztító
szerek.

PC-CLN-14.1**

Szőnyeg-/kárpittisztító szerek

PC-CLN-14.2

Szagtalanítók
vagy
szőnyeghez/kárpithoz

PC-CLN-OTH

Egyéb, szőnyeghez
használt termékek

kárpithoz

-

PC-CLN-15*

Egyes személyes tárgyak tisztítására
használt szerek

-

PC-CLN-15.1

Szemüvegtisztító szerek

Nem tartoznak ide a kontaktlencsék
tisztítására szolgáló oldatok.

PC-CLN-15.2

Háztartási
elektronikai
képernyők
tisztításához használt tisztítószerek

-

PC-CLN-15.3

Hangszerek tisztításához
tisztítószerek

-

PC-CLN-15.4

Fémpolírozás-/bevonat-eltávolító
szerek

Idetartoznak az ékszerek, ezüsttárgyak
és egyéb fémek, például sárgaréz és réz
tisztításához használt tisztítószerek.

PC-CLN-15.OTH

Egyéb,
meghatározott
tárgyak
tisztításához
tisztítószerek

-

és

A padlók karbantartására rendszeresen
használandó tisztítószerek, beleértve az
egységadagolású kapszulákat. Nem
tartoznak ide a kő- és csempepadlókhoz
használt termékek – lásd: „Kő-,
csempe- és injektálóhabarcs-tisztító/ápoló termékek”.

kárpithoz

és

például

használt

-

frissítők

használt

személyes
használt

Nem tartoznak ide a textilfrissítők –
lásd: „Textilfrissítők/-szagtalanítók”.
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Megnevezés

Leírás

PC-CLN-16*

Textil- és bőrtisztító és -ápoló
termékek (beleértve a lábbelit is)

Textil- és bőripari termékek tisztítására
és
ápolására
szolgáló
termékek,
beleértve a lábbelit is. Nem tartoznak
ide a kárpitok (lásd: „Szőnyeghez és
kárpithoz használt termékek”) és a
színezékek (lásd: „Vitális festékek” és
„Pigmentek”).

PC-CLN-16.1

Bőr – tisztító- és ápolószerek

Bőráruk, például lábbelik, bútorok és
egyéb
bőrtermékek
esetében
a
szilárdság,
külső
megjelenés
és
rugalmasság
megőrzése
vagy
helyreállítása céljából történő tisztításra
vagy kondicionálásra szolgáló termékek
(az „Impregnáló termékek” kivételével).

PC-CLN-16.2

Textil lábbeli – tisztítószerek

Textil lábbeli tisztításához használt
termékek (a bőr lábbeli kivételével).

PC-CLN-16.3

Textilfrissítők/szagtalanítók

Nem tartoznak ide a lábbelik esetében
használt légápolási termékek – lásd:
„Légápolási termékek cipőkhöz”.

PC-CLN-16.4

Vegytisztító és kapcsolódó termékek

A textiltermékek nem vizes tisztítási
eljárások során történő tisztítására
szolgáló termékek.

PC-CLN-16.5

Impregnáló termékek textil és bőripari
késztermékekhez

A textil és bőripari késztermékek
vízhatlanítására
vagy
szennyeződéstaszító anyagként való
felhasználásra szolgáló termékek. Nem
tartoznak ide a textil- vagy bőripari
feldolgozás során használt impregnáló
termékek
–
lásd:
„Textilkezelő
termékek” vagy „Bőrkezelő termékek”.

PC-CLN-16.6

Kültéri textiltermékek – tisztítószerek

Vászontetők, sátrak, ponyvák, vitorlák
stb. tisztítására szolgáló termékek.

PC-CLN-16.OTH

Egyéb textil- és bőrtisztító és -ápoló
termékek (beleértve a lábbelit)

-

PC-CLN-17*

Járművek (minden típus) tisztítására
és ápolására szolgáló termékek

-

PC-CLN-17.1

Külső tisztítószerek
járműtípus

Idetartoznak az autómosó samponok és
egyéb,
a
por,
zsír
és
piszok
gépjárművek
külsejéről
történő
eltávolítására szolgáló termékek.

PC-CLN-17.2

Külső ápolási termékek – valamennyi
járműtípus

–

valamennyi

Beleértve
viaszokat.

a

lakkokat,

fényezőket,
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Megnevezés

Leírás

PC-CLN-17.3

Belső tisztító- és ápolószerek (kivéve
a légápolási termékeket, valamint a
kárpit vagy bőr esetében használt
termékeket)

A járművek belső felületeinek (például
gumi, vinil, műanyag) tisztítására
használt tisztító- és ápolószerek. A
bőrkárpit tekintetében lásd: „Bőr –
tisztító- és ápolószerek”. A szövet- és
textilkárpit-tisztítók tekintetében lásd:
„Szőnyeghez és kárpithoz használt
termékek”.

PC-CLN-17.4

Motortisztítók

-

PC-CLN-17.5

Féktisztítók

-

PC-CLN-17.6

Króm-,
kerékpántfémtisztító szerek –
járműtípus

PC-CLN-17.7

Szélvédőtisztítók

A járművek szélvédőjének közvetlen
kijuttatással történő mosására szolgáló
termékek.

PC-CLN-17.8

Szélvédőmosó folyadék

A szélvédőtörlők által a szélvédő
tisztításához használt, a járművekhez
hozzáadott termék.

PC-CLN-17.OTH

Egyéb járművek (valamennyi típus)
tisztítására és ápolására szolgáló
termékek

-

PC-CLN-OTH

Egyéb
tisztítási,
ápolási
és
karbantartási termékek (a biocid
termékek kivételével)

-

és
egyéb
valamennyi

-

* A főkategória nem választható ki vagy a formátum nem támogatja.
** Lásd az erre a kategóriára vonatkozó további információkat az 5.5. pontban.

5.6 Színezékek (PC-COL)
Kizárólag azok a meghatározott célra történő felhasználásra szánt termékek tartoznak
ebbe a kategóriába, amelyek színt kölcsönöznek például a textiltermékeknek, bőrnek, papírnak
és az egyéb anyagoknak. A kozmetikai célokra használt színezékek, például a hajfestékek, nem
tartoznak a CLP-rendelet 45. cikkének hatálya alá, ezért nem tartoznak ebbe a kategóriába. A
6. táblázat ismerteti a PC-COL két alkategóriáját.
A festési eljárásokban használt fixálószerek nem tartoznak a PC-COL kategóriába –
lásd az 5.17. pontban a „Vegyi vagy műszaki eljárásokhoz használt termékek” (PC-TEC)
kategória „Textilkezelő termékek (a vitális festékek és a pigmentek kivételével)”
alkategóriáját.
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A meghatározott ipari célra történő felhasználás (például árucikkek előállítása) során
összeállított keverékek nem minősülnek további keverékek összeállításához szánt
keveréknek.17
6. táblázat: A „Színezékek” termékkategória alkategóriái, EuPCS-kódok és leírások.
EuPCS-kód

Megnevezés

Leírás

PC-COL*

Színezékek

-

PC-COL-1

Vitális festékek

Oldható színezékek.

PC-COL-2

Pigmentek

Oldhatatlan színezékek.

* A főkategória nem választható ki vagy a formátum nem támogatja.

5.7 Építési termékek (PC-CON)
A 7. táblázat ismerteti az építési termékek alkategóriáit. Az építési termék bármely olyan termék
vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy
építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az
építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott
teljesítményét.18
Nem tartoznak a PC-CON kategóriába az alábbiak:
•

építési, felújítási vagy építőipari munkák során használt, nem cementalapú
ragasztóanyagok;

•

építési, felújítási
tömítőanyagok.

vagy

építőipari

munkák

során

használt

résfeltöltő

Lásd az 5.1. pontban a „Ragasztó- és tömítőanyagok” (PC-ADH) kategória
„Ragasztó- és tömítőanyagok – építési és építőipari munkák” alkategóriáját.
A „PC-CON-5 – Építőipari vegyi anyagok” alkategóriába számos termék tartozik,
amelyeket a 7. táblázatban bemutatottak szerint három különböző termékterületre
osztottak fel. Ebbe az alkategóriába tartoznak a szerkezeti anyagok alapozására vagy
védelmére használt vegyipari termékek (azaz azok a termékek, amelyek nem
tartoznak a „Festékek/bevonatok védelmi és funkcionális célra” alkategóriába).
7. táblázat: Az „Építési termékek” kategória alkategóriái, EuPCS-kódok, megnevezések és leírások.
EuPCS-kód

Megnevezés

Leírás

PC-CON*

Építési termékek

Az
építési
termékek
magukban
foglalják
az
építményekbe (építési vagy építőmérnöki munkák) vagy
azok részeibe beépítendő termékeket (a biocid termékek
kivételével).

17

Az alábbi dokumentum alapján: Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez, R.12
fejezet:
A
felhasználások
leírása,
22.
o.:
https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r12_hu.pdf.
18

Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv
hatályon
kívül
helyezéséről
szóló
305/2011/EU
rendelet:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:32011R0305.
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Megnevezés

Leírás

PC-CON-1

Cement

-

PC-CON-2

Beton

-

PC-CON-3

Gipsz

A
gipsztermékek
elsősorban
kalcium-szulfátalapú
termékek, és magukban foglalják a gipszvakolatokat, a
padlóaljzatokat és a töltőanyagokat.

PC-CON-4

Habarcs

A habarcs általános fogalom, amely magában foglalja a
falazó és javító habarcsokat, gipszeket és vakolatokat,
padlóaljzatokat és cementalapú ragasztókat (egyéb, nem
cementalapú ragasztók esetében lásd: „Ragasztó- és
tömítőanyagok – építési és építőipari munkák”).

PC-CON-5

Építőipari
anyagok

vegyi

Az építőipari vegyi anyagok közé azok a termékek
tartoznak, amelyeket az építési területen található
építőanyagokhoz vagy azok felületén adnak hozzá:
a) a megmunkálhatóság vagy a teljesítmény fokozása
érdekében, ilyenek például beton és habarcs esetében a
keverékek
és
adalékanyagok
(polikarboxilátok,
polikondenzátum gyanták, cellulózéterek, sziloxánok,
biopolimerek stb.);
b) speciális funkciók érdekében, ilyenek például a
módosított ásványi habarcsrendszerek (javító habarcsok,
vakolatok,
tömítőés
kötőanyagok,
például
polimerdiszperziók, epoxigyanták, poliuretánok stb.);
c) az építőanyagok vagy az ezekből készült kész
szerkezetek védelme érdekében,
ilyenek például a beton tapadását gátló anyagok,
hidrofób anyagok, reaktív gyanták, a vízhatlanítás
céljából folyadékként felhordott membránok és a
vízhatlanítás céljára szolgáló módosított bitumenalapú
emulziók.

PC-CON-OTH

Egyéb
termékek

építési

-

* A főkategória nem választható ki vagy a formátum nem támogatja.

5.8 Mosó- és tisztítószerek
mosogatáshoz (PC-DET)

és

segédanyagok

ruhamosáshoz

és

Ebbe a kategóriába tartoznak a 648/2004/EK rendeletben meghatározott, ruhamosáshoz és
mosogatáshoz használt mosó- és tisztítószerek és segédanyagok. 19 Ide tartoznak például az
egységadagolású csomagolásban forgalmazott mosó- és tisztítószerek (megjegyezzük, hogy a
csomagoláson szereplő információkat a bejelentésre szolgáló formanyomtatvány másik
pontjában kell megadni). A 8. táblázat ismerteti a PC-DET alkategóriáit.
Nem tartoznak a PC-DET kategóriába az alábbiak:

A mosó- és tisztítószerekről szóló, 2004. március 31-i 648/2004/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0648.
19
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•

mosodai fehérítők – lásd az 5.5. pontban a „Tisztítási, ápolási és karbantartási
termékek” (PC-CLN) kategóriában a „Fehérítő termékek tisztításhoz vagy mosodai
használatra (a biocid termékek kivételével)” alkategóriát;

•

textilfrissítők – lásd az 5.5. pontban a „Tisztítási, ápolási és karbantartási
termékek” (PC-CLN) kategóriában a „Textilfrissítők/-szagtalanítók” alkategóriát.

Különös figyelmet kell fordítani az alábbi alkategóriákra:
Nem tartoznak a „PC-DET-2.7 – Mosógépápoló szerek” és a „PC-DET-4.2
– Mosogatógép-ápoló szerek” alkategóriába azok a termékek, amelyek
egyetlen rendeltetése a szagtalanítás – lásd az 5.2. pontban a „Légápolási
termékek” (PC-AIR) kategóriához tartozó „Környezeti szagtalanítók”
alkategóriát.
A mosodai fehérítők nem tartoznak a „PC-DET-2.8 – Fehérítőszerek vagy
optikai fehérítők” alkategóriába – lásd az 5.5. pontban a „Tisztítási, ápolási
és karbantartási termékek” (PC-CLN) kategóriában a „Fehérítő termékek
tisztításhoz vagy mosodai használatra (a biocid termékek kivételével)”
alkategóriát.
8. táblázat: A „Mosó- és tisztítószerek és segédanyagok ruhamosáshoz és mosogatáshoz (a biocid
termékek kivételével)” kategória alkategóriái, EuPCS-kódok, megnevezések és leírások.
EuPCS-kód

Megnevezés

Leírás

PC-DET*

Mosó- és tisztítószerek és
segédanyagok
ruhamosáshoz
és mosogatáshoz (a biocid
termékek kivételével)

Mosási és tisztítási folyamatok során
használt, szappanokat és/vagy egyéb
felületaktív anyagokat tartalmazó termékek.
A mosó- és tisztítószerek különböző
formájúak lehetnek (folyadék, por, paszta,
rúd, kocka, egyéb öntött formák stb.),
amelyeket háztartási, foglalkozásszerű vagy
ipari célra forgalmaznak vagy használnak.

PC-DET-1*

Mosószerek

Ebbe a kategóriába tartoznak a háztartási
(beleértve az önkiszolgáló mosodákat és a
nyilvános
mosodákat)
és
ipari
mosógépekben használt, a ruhák mosására
és kondicionálására szolgáló termékek.

PC-DET-1.1

Kézi
mosáshoz
mosószerek

PC-DET-1.2

Mosószerek
használat

használt

Mosószer, amely kifejezetten a ruhák kézi
mosására szolgál.

háztartási

Idetartoznak az egységadagolású kapszulák
is.

PC-DET-1.3

Mosószerek – foglalkozásszerű
vagy ipari felhasználás

Idetartoznak az egységadagolású kapszulák
is.

PC-DET-1.OTH

Egyéb mosószerek

-

–
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Megnevezés

Leírás

PC-DET-2*

Kiegészítő mosási és ápolási
termékek (a biocid termékek
kivételével)

Nem tartoznak ide a mosodai fehérítők, lásd:
„Fehérítő
termékek
tisztításhoz
vagy
mosodai használatra (a biocid termékek
kivételével)”;
nem
tartoznak
ide
a
textilfrissítők,
lásd:
„Textilfrissítők/szagtalanítók”.

PC-DET-2.1

Tisztító hatást fokozó termékek
és mosás közbeni folteltávolítók

Mosás közben használandó termékek,
amelyek célja a mosási folyamat tisztító
hatásának fokozása vagy foltok eltávolítása
a textiltermékekből.

PC-DET-2.2

Kelmelágyítók

A kelmék mosását kiegészítő folyamatokban
a kelmék tapintásának megváltoztatására
szolgáló termékek.

PC-DET-2.3

Vasalást segítő termékek

-

PC-DET-2.4

Mosodai keményítő

-

PC-DET-2.5

Előkezelő folteltávolítók

A mosási folyamatot megelőzően a foltok
kezelésére szolgáló termékek.

PC-DET-2.6

Öblítőanyagok mosáshoz (a
biocid termékek kivételével)

-

PC-DET-2.7

Mosógépápoló szerek

Nem tartoznak ide azok a termékek,
amelyeket
kizárólag
szagtalanításra
használnak
–
lásd:
„Környezeti
szagtalanítók”.

PC-DET-2.8

Fehérítőszerek
fehérítők

PC-DET-2.OTH

Egyéb kiegészítő mosási és
ápolási termékek (a biocid
termékek kivételével)

-

PC-DET-3*

Mosogatószerek

Idetartozik az egységadagolás is.

PC-DET-3.1

Gépi mosogatószerek háztartási
használatra

-

PC-DET-3.2

Gépi
mosogatószerek
foglalkozásszerű
vagy
ipari
felhasználásra

Elsősorban például éttermekben, intézményi
keretek között történő felhasználásra szánt
termékek.

PC-DET-3.3

Kézi mosogatószerek

Az edények kézi
mosogatószerek.

PC-DET-3.OTH

Egyéb mosogatószerek

-

PC-DET-4*

Kiegészítő mosogatószerek és
ápolási termékek

-

PC-DET-4.1

Mosogatógép só

-

vagy

optikai

A fehérítőszerek vagy optikai fehérítők olyan
fluoreszkáló fehérítőszerek, amelyek a nap
ultraibolya sugarait fehér, látható fényként
tükrözik vissza, és hatásukra a ruha
fehérnek látszik.

mosására

szolgáló

EuPCS gyakorlati útmutató
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EuPCS-kód

Megnevezés

Leírás

PC-DET-4.2

Mosogatógép-ápoló szerek

Idetartoznak a korróziógátló termékek is.
Nem tartoznak ide azok a termékek,
amelyek
kizárólag
szagtalanításra
szolgálnak
–
lásd:
„Környezeti
szagtalanítók”.

PC-DET-4.3

Üvegvédő szerek

-

PC-DET-4.4

Edények öblítőszerei

Az öblítés hatékonyságát
edényeken
történő
megakadályozó termékek.

PC-DET-4.OTH

Egyéb
mosogatószerek
termékek

és

kiegészítő
ápolási

javító és az
filmképződést

-

* A főkategória nem választható ki vagy a formátum nem támogatja.
** Lásd az erre a kategóriára vonatkozó további információkat az 5.8. pontban.

5.9 Elektronikus cigarettákhoz
keverékek (PC-ELQ)

használt

utántöltő

folyadékok

és

Az utántöltő folyadékok (és az utántöltő folyadékokhoz használt keverékek) párologtató
termékekben, például elektronikus cigarettákban használt keverékek. Az elektronikus cigaretta
olyan termék, amely szopókán keresztül nikotintartalmú pára fogyasztását teszi lehetővé, vagy
annak bármely alkatrésze, beleértve a patronokat, a tartályokat és a patron vagy tartály nélküli
készüléket is. Az elektronikus cigaretta lehet eldobható, utántölthető (tartály révén), vagy
egyszer használatos patronokkal újratölthető.20 A 9. táblázat ismerteti az „Elektronikus
cigarettákhoz használt utántöltő folyadékok és keverékek” kategória két alkategóriáját.

9. táblázat: Az „Elektronikus cigarettákhoz használt utántöltő folyadékok és keverékek” kategória
alkategóriái, EuPCS-kódok, megnevezések és leírások.
EuPCS-kód

Megnevezés

Leírás

PC-ELQ*

Elektronikus
cigarettákhoz
használt
utántöltő folyadékok és
keverékek

-

PC-ELQ-1

Elektronikus
cigarettákhoz
használt
utántöltő folyadékok

Az elektronikus cigarettákhoz használt utántöltő
folyadékok
olyan
keverékek,
amelyeket
használatra kész termékként biztosítanak a
végfelhasználónak gőzölögtetés céljára.

A fogalommeghatározást a dohánytermékekről szóló 2014/40/EU irányelvből vettük át:
https://ec.europa.eu/health/tobacco/products/revision_en.
20

30

EuPCS gyakorlati útmutató, 3. kiadás

PC-ELQ-2

Keverékek
folyadékokhoz

utántöltő

Az utántöltő folyadékokhoz használt keverékeket
az úgynevezett önkeverő készletek részeként
szállítják, és a felhasználó feladata a végleges
utántöltő folyadék elkészítése a szállító egyedi
utasításai alapján. Ezek a keverékek önmagukban
nem alkalmasak az elektronikus cigarettákban való
felhasználásra.

* A főkategória nem választható ki vagy a formátum nem támogatja.

5.10 Műtrágyák és termésnövelő termékek (PC-FER)
Ebbe a kategóriába tartoznak a tápanyaggal való ellátásra vagy a tápanyag-hasznosítás
javítására szánt termékek. A 10. táblázat ismerteti a „Műtrágyák és termésnövelő termékek”
kategória alkategóriáit.
A – például szennyezett talajon a környezet helyreállítására használt –
talajremediációs termékek nem tartoznak a PC-FER kategóriába – lásd az 5.17.
pontban a „Vegyi vagy műszaki eljárásokhoz használt termékek” (PC-TEC) kategória
„Talajremediációs termékek” alkategóriáját.
Különös figyelmet kell fordítani az alábbi alkategóriára:
A „PC-FER-7 – Műtrágyák és termésnövelő termékek kombinációja”
kategóriába azok a termékek tartoznak, amelyek elsődleges célja nem a
tápanyagok biztosítása (például termesztőközeg műtrágyával).

10. táblázat: A „Műtrágyák
megnevezések és leírások.
EuPCS-kód

és

termésnövelő

Megnevezés

termékek”

kategória

alkategóriái,

EuPCS-kódok,

Leírás

PC-FER*

Műtrágyák
és
termésnövelő termékek

A növények tápanyaggal való ellátása vagy a növények
tápanyag-hasznosításának javítása céljából a növényeken
vagy azok rizoszférájában önmagukban vagy más anyaggal
keverve alkalmazott vagy alkalmazni kívánt termékek. Nem
tartoznak ide a szennyezett területeken használt
„Talajremediációs termékek”.

PC-FER-1

Műtrágyák

Elsősorban a növények tápanyagokkal való ellátására
szolgáló
termékek.
Idetartoznak
például
a
topoizomerázgátló szerekkel vagy kelátképző anyagokkal
kevert műtrágyák.

PC-FER-2

Meszezőanyag

Kalcium (Ca) vagy magnézium (Mg) oxidjait, hidroxidjait,
karbonátjait
vagy
szilikátjait
tartalmazó,
a
talaj
savasságának javítását célzó termékek.

PC-FER-3

Talajjavító szerek

A talaj fizikai vagy kémiai tulajdonságainak, szerkezetének
vagy biológiai aktivitásának fenntartása, javítása vagy
védelme céljából a talajhoz történő hozzáadásra szánt
termékek.
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Megnevezés

Leírás

PC-FER-4

Termesztőközeg

A termesztőanyag a talajtól eltérő, a gyökérfejlődés
szubsztrátumaként való felhasználásra szánt anyag.

PC-FER-5

Agronómiai
adalékanyag

A növényeket tápanyaggal ellátó termékekhez a termékek
tápanyag-leadási mintáinak javítása céljából hozzáadandó
termékek.

PC-FER-6

Növényi biostimuláns

Olyan termékek, amelyek a termék tápanyagtartalmától
függetlenül
stimulálják
a
növény
tápanyagellátási
folyamatait azzal a kizárólagos céllal, hogy javítsák a növény
egy vagy több alábbi jellemzőjét: a) a tápanyagfelhasználás hatékonysága, b) az abiotikus stresszel
szembeni ellenálló képesség vagy c) a termés minőségi
jellemzői.

PC-FER-7**

Műtrágyák
és
termésnövelő termékek
kombinációja

Idetartoznak a műtrágyák és a termésnövelőtermékek
kategóriába tartozó termékek kombinációi. Nem tartoznak
ide azok a termékek, amelyek elsődleges célja a tápanyagok
biztosítása – lásd: „Műtrágyák”.

* A főkategória nem választható ki vagy a formátum nem támogatja.
** Lásd az erre a kategóriára vonatkozó további információkat az 5.10. pontban.

5.11 Tüzelőanyagok (és üzemanyag-adalékok) (PC-FUE)
Ebbe a kategóriába tartozik minden tüzelőanyag- és üzemanyagadalék-típus. A 11. táblázat
ismerteti a „Tüzelőanyagok (és üzemanyag-adalékok)” kategória alkategóriáit.
Különös figyelmet kell fordítani az alábbi alkategóriára:
Adott esetben légápolási terméknek tekintett termékek is tartozhatnak a
beltéri vagy kültéri használatra szánt illatosított termékeket tartalmazó „PCFUE-2 – Lámpaolajok” kategóriába.

11. táblázat: A „Tüzelőanyagok (és üzemanyag-adalékok)” kategória alkategóriái, EuPCS-kódok,
megnevezések és leírások.
EuPCS-kód

Megnevezés

Leírás

PC-FUE*

Tüzelőanyagok
(és
üzemanyag-adalékok)

Idetartoznak a járművek és gépek tüzelőanyagai, a
lámpaolajok
(például
díszlámpákhoz),
a
grillgyújtó
folyadékok és a hordozható (például kültéri főzéshez
használt) eszközök tüzelőanyagai.

PC-FUE-1

Járművek
és
tüzelőanyagai

-

PC-FUE-2**

Lámpaolajok

Idetartoznak az illatosított és nem illatosított lámpaolajok.

PC-FUE-3

Grillgyújtó folyadékok

Gyújtó folyadékok, például faszenes grillhez.

PC-FUE-4

Tábori tüzelőanyagok

Hordozható fűtő-, főző- és világítóberendezések, például
kempingkályhák
és
lámpatestek
tüzelőanyagai
(a
lámpaolajok kivételével).

gépek

32

EuPCS gyakorlati útmutató, 3. kiadás

EuPCS-kód

Megnevezés

PC-FUE-5

Tüzelőanyag-adalékok
és
tüzelőanyagösszetevők

PC-FUE-OTH

Egyéb tüzelőanyagok

Leírás
A tüzelőanyagokhoz a kívánatos tulajdonságok kialakítása
vagy javítása, illetve a nemkívánatos tulajdonságok
megszüntetése céljából hozzáadott termékek. Nem
tartoznak ide a hőátadó közegként használt folyadékok –
lásd: „Hőátadó közegként használt folyadékok”.
-

* A főkategória nem választható ki, vagy a formátum nem támogatja.
** Lásd az erre a kategóriára vonatkozó további információkat az 5.11. pontban.

5.12 Tinták, tonerek és kapcsolódó nyomdai anyagok (PC-INK)
Ebbe a kategóriába tartoznak az otthoni, foglalkozásszerű és ipari felhasználásra szánt, írással
és nyomdai tevékenységekkel kapcsolatos termékek. A 12. táblázat ismerteti a „Tinták, tonerek
és kapcsolódó nyomdai anyagok” kategória alkategóriáit.
A tetoválásra vagy hasonló tevékenységekre használt tinták nem tartoznak ebbe a
kategóriába – lásd az 5.16. pontban a „Tetováló festékek” (PC-TAT) kategóriát.
Különös figyelmet kell fordítani az alábbi alkategóriára:
„PC-INK-3 – Kereskedelmi nyomdafestékek, tonerek és kapcsolódó fixáló
termékek” – felhívjuk a figyelmet, hogy a kapcsolódó fixáló termékek közé tartoznak
a felülnyomó lakkok és bevonatok.
12. táblázat : A „Tinták, tonerek és kapcsolódó nyomdai anyagok” kategória alkategóriái, EuPCS-kódok,
megnevezések és leírások.
EuPCS-kód

Megnevezés

Leírás

PC-INK*

Tinták, tonerek és kapcsolódó
nyomdai anyagok

Nem tartoznak ide a tetováló festékek – lásd:
„Tetováló festékek”.

PC-INK-1

Író- és rajztinták

Írásra vagy kézi rajzolásra, például toll, ecset stb.
használatával alkalmazott tinta. Idetartozik a
bélyegzőpárnához használt tinta is.

PC-INK-2

Tinták és tonerek otthoni és
irodai nyomtatókhoz

Tinták és tonerek otthoni és irodai környezetben
történő nyomtatáshoz.

PC-INK-3**

Kereskedelmi nyomdafestékek,
tonerek és kapcsolódó fixáló
termékek

Ipari vagy professzionális nyomtatási folyamatokhoz
(flexográfia, litográfia, szitanyomás stb.) használt
termékek.

PC-INK-4

Nyomdai vegyi anyagok

A nyomdafestékektől eltérő nyomdai vegyi anyagok,
például szökőkútoldatok, gumilepedő-mosók stb.

PC-INK-5

Hibajavító folyadékok

A tartós tinta elfedésére annak érdekében használt
folyadékok, hogy a javításokat el lehessen végezni.

PC-INK-OTH

Egyéb
tinták,
tonerek
és
kapcsolódó nyomdai anyagok

Egyéb, még nem lefedett tinták,
kapcsolódó nyomdai anyagok.

* A főkategória nem választható ki, vagy a formátum nem támogatja.
** Lásd az erre a kategóriára vonatkozó további információkat az 5.12. pontban.

tonerek

és
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5.13 Orvostechnikai eszközök (PC-MED)
Az alábbi 13. táblázat ismerteti az „Orvostechnikai eszközök” kategória alkategóriáit. Felhívjuk
a figyelmet, hogy az invazív vagy az emberi testtel közvetlen fizikai kapcsolatban alkalmazott
orvostechnikai eszközök nem tartoznak a CLP-rendelet hatálya alá (1. cikk (5) bekezdése). 21
Eseti alapon kell értékelni, hogy az orvostechnikai eszköz az említett mentesség hatálya alá
tartozik-e.
A biocid termékek nem tartoznak ebbe a kategóriába – lásd az 5.18. pontban a
„Biocid termékek” (PC-BIO) vagy az 5.5 pontban a „Tisztítási, ápolási és karbantartási
termékek” (PC-CLN) kategóriát.
13. táblázat: Az „Orvostechnikai
megnevezések és leírások.
EuPCS-kód

eszközök”

Megnevezés

alkategóriái,

kategória

alkategóriái,

EuPCS-kódok,

Leírás

PC-MED*

Orvostechnikai eszközök

Az orvostechnikai eszközökről szóló (EU) 2017/745
európai parlamenti és tanácsi rendeletben
meghatározott orvostechnikai eszközök.

PC-MED-1

Tisztításra
vagy
fertőtlenítésre
szolgáló
orvostechnikai eszközök

Orvostechnikai
eszközök
tisztítására,
fertőtlenítésére vagy
sterilizálására
használt
termékek (a biocid termékek vagy tisztítószerek
kivételével).

PC-MED-OTH

Egyéb
eszközök

-

orvostechnikai

* A főkategória nem választható ki, vagy a formátum nem támogatja.

5.14 Festékek és bevonatok (és kapcsolódó segédanyagok) (PC-PNT)
A festékek és bevonatok közé olyan termékek tartoznak, amelyek a hordozóanyagra felhordva
megszáradó filmréteget képeznek, amely védő-, díszítő- és/vagy egyéb különleges műszaki
tulajdonságokkal rendelkezik. A 14. táblázat ismerteti a „Festékek és bevonatok (és kapcsolódó
segédanyagok)” kategória alkategóriáit.
Nem tartoznak ebbe a kategóriába az alábbiak:

21

•

kizárólag művészi kifejezésre vagy díszítésre használt festékek és kapcsolódó
segédanyagok – lásd az 5.4. pontot: „Művészeti anyagok” (PC-ART);

•

a szerkezeti anyagok alapozására vagy védelmére használt termékek – lásd az
5.7. pontot: „Építőipari vegyi anyagok”;

•

fémfelület-kezelő termékek – lásd az 5.17. pontot: „Vegyi vagy műszaki
eljárásokhoz használt termékek” (PC-TEC).

A 90/385/EGK és a 93/42/EGK irányelvben, valamint a 98/79/EK irányelvben meghatározott orvostechnikai eszközök.
Megjegyezzük, hogy 2021. május 26-tól az első két irányelvet teljes egészében felváltja az orvostechnikai eszközökről, a
2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a
93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi
rendelet.
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A következő alkategóriák különös figyelmet érdemelnek:
A „PC-PNT-1 – Aeroszolfestékek és bevonatok” kategóriát kell választani a
használatra kész aeroszoltartályban szállított szórófestékek és -bevonatok esetében,
függetlenül a PC-PNT kategóriára vonatkozó egyéb rendeltetésszerű felhasználástól.
A „PC-PNT-2 – Festékek/bevonatok díszítési célra” alkategóriába tartoznak az
értékesítés helyén dekoratív keverőrendszerekhez használt színezőanyagok, és nem
további keverékek
összeállításának, hanem meghatározott célra történő
felhasználásnak minősül.
A „PC-PNT-7 – Festékeltávolítók, hígítók és kapcsolódó segédanyagok”
alkategóriába tartoznak a festékeltávolítók, a padlóeltávolítók azonban nem – lásd az
5.5. pontot: „Tisztítási, ápolási és karbantartási termékek” (PC-CLN). Nem tartoznak
ide a művészi kifejezéshez használt, festékhez kapcsolódó segédanyagok sem.
14. táblázat : A „Festékek és bevonatok (és kapcsolódó segédanyagok)” kategória alkategóriái, EuPCSkódok, megnevezések és leírások.
EuPCS-kód

Megnevezés

Leírás

PC-PNT*

Festékek és bevonatok
(és
kapcsolódó
segédanyagok)

Olyan folyékony, paszta vagy por formájú termékek,
amelyek a hordozóanyagra felhordva (tiszta vagy
átlátszatlan) megszáradó filmréteget képeznek, amely
védő-, díszítő- és/vagy egyéb különleges műszaki
tulajdonságokkal rendelkezik. Nem tartoznak ide a
szerkezeti anyagok alapozására vagy védelmére használt
vegyipari termékek – lásd: „Építőipari vegyi anyagok”.

PC-PNT-1**

Aeroszolfestékek
bevonatok

Használatra
kész
aeroszoltartályban
szórófestékek és -bevonatok.

PC-PNT-2**

Festékek/bevonatok
díszítési célra

Festékek és bevonatok (beleértve a dekoratív
keverőrendszerekhez használt színezőanyagokat is)
díszítő építészeti felhasználásra, például épületek és
szerelvények belső és külső felületeire. Idetartoznak a
lakkok és fapácok.

PC-PNT-3

Festékek/bevonatok
védelmi és funkcionális
célra

„Festékként” jellemezhető védőbevonatok (például
korróziógátlók, tűzgátlók stb.) és meghatározott
funkcionális
célokra
szolgáló
festékek
(például
tartályok/csövek
bélése,
útburkolati
jelek,
grafittieltávolító szerek stb.). Nem tartoznak ide a
szerkezeti anyagok alapozására vagy védelmére használt
vegyipari termékek – lásd: „Építőipari vegyi anyagok”.

PC-PNT-4

Tengeri
járművek
bevonata
(kivéve
a
lerakódásgátló
termékeket)

Valamennyi vízi jármű védelmére szolgáló/befejező
munkálatai során használt bevonatok. Nem tartoznak ide
a lerakódásgátló festékek – lásd: „Lerakódásgátló
termékek”.

PC-PNT-5

Gépjárműűrjárműbevonatok

Bevonatok járművekhez és légi járművekhez (vagy azok
alkatrészeihez). Idetartoznak az eredetiberendezésgyártó (OEM) által, azaz gyárilag alkalmazott, javításhoz
és újrafényezéshez használt bevonatok, festékek,
keményítők és redukálók stb.

és

és

szállított
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EuPCS-kód

Megnevezés

Leírás

PC-PNT-6

Gyárilag
alkalmazott
bevonatok (a már lefedett
kategóriák kivételével)

Például elektromos készülékekhez és egyéb fémárukhoz,
bútorokhoz,
fémcsomagoláshoz
stb.
alkalmazott
bevonatok. Nem tartoznak ide a „Festékek és bevonatok
(és kapcsolódó segédanyagok)” már lefedett kategóriái.

PC-PNT-7**

Festékeltávolítók, hígítók
és
kapcsolódó
segédanyagok

Festékek eltávolítására/hígítására szolgáló vegyszerek,
homokcsiszoló segédanyagok, kefék tisztítására szolgáló
vegyszerek stb.

PC-PNT-OTH

Egyéb
festékek
bevonóanyagok

Még nem lefedett egyéb festékek és bevonóanyagok.

és

* A főkategória nem választható ki, vagy a formátum nem támogatja.
** Lásd az erre a kategóriára vonatkozó további információkat az 5.14. pontban.

5.15 Pirotechnikai termékek (PC-PYR)
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kizárólag robbanóanyagként (instabil és az 1.1—1.6. alosztályba
tartozó robbanóanyagként) besorolt keverékek nem tartoznak a CLP-rendelet 45. cikkének
hatálya alá. Eseti alapon kell értékelni, hogy a pirotechnikai termék az említett mentesség
hatálya alá tartozik-e. A 15. táblázat ismerteti a CLP-rendelet I. melléklete Fizikai veszélyek című
2. részének 2.1.1.2. pontjában meghatározott pirotechnikai termékek (anyagok vagy
keverékek) kategóriáját.
15. táblázat : A „Pirotechnikai termékek” kategória, EuPCS-kódok, megnevezések és leírások.
EuPCS-kód

Megnevezés

PC-PYR

Pirotechnikai termékek

Leírás
Olyan termékek, amelyeknek az a rendeltetésük, hogy
robbanás nélküli, önfenntartó exoterm kémiai reakció
révén hőt fejlesszenek, fény- vagy hanghatást váltsanak
ki, gázt vagy füstöt fejlesszenek, vagy e hatások
valamilyen kombinációját fejtsék ki.

5.16 Tetováló festékek (PC-TAT)
A tetováló festékek alkalmazásakor színes festéket fecskendeznek be a dermiszbe.
Alkalmazhatják tetoválás, sminktetoválás vagy más célból, például állatgyógyászati
felhasználásra.
A „PC-TAT – Tetováló festékek” kategória nincs további kategóriákra
felosztva (16. táblázat), ezért valamennyi tetoválófesték-keveréket ebbe a
kategóriába kell sorolni a CLP-rendelet 45. cikke alkalmazásában.

16. táblázat: A „Tetováló festékek” alkategória, EuPCS-kód, megnevezés és leírás.
EuPCS-kód

Megnevezés

Leírás

PC-TAT

Tetováló festékek

Idetartoznak a művészi vagy egyéb célokra használt
tartós tetováló festékek.

36

EuPCS gyakorlati útmutató, 3. kiadás

5.17 Vegyi vagy műszaki eljárásokhoz használt termékek (PC-TEC)
Kizárólag a vegyi vagy műszaki eljárásokhoz használt, meghatározott célra történő
felhasználásra szolgáló termékekkel kapcsolatos alkategóriákat tartalmazza ez a kategória.
A 17. táblázat ismerteti a „Vegyi vagy műszaki eljárásokhoz használt termékek” kategória
alkategóriáit.
A nyersanyagkeverékek és a nem meghatározott célra történő felhasználásra szánt
egyéb keverékek nem tartoznak ebbe a kategóriába – lásd a 3.3. pontot: „Keverékek
további keverékek összeállításához”.
A PC-TEC kategória alkategóriáinak többségét a REACH keretében a felhasználások
leírására vonatkozó útmutatóból vettük át, vagy az útmutató alapján dolgoztuk ki. 22
Különös figyelmet kell fordítani az alábbi alkategóriára:
A „PC-TEC-17 – Technológiai segédanyagok” kategóriába tartoznak a különböző
ipari ágazatokban használt technológiai segédanyagok. Ha alkalmazható ennek a
csoportnak más alkategóriája, például „Papír és karton kezelésére szolgáló
termékek”, „Bőrkezelő termékek”, akkor ez az alkategória nem alkalmazható.
17. táblázat : A „Vegyi vagy műszaki eljárásokhoz használt termékek” kategória alkategóriái, EuPCSkódok, megnevezések és (adott esetben) leírások.
EuPCS-kód

Megnevezés

PC-TEC*

Vegyi
vagy
eljárásokhoz
termékek

PC-TEC-1

Adszorbensek

Különböző ipari ágazatokban különböző alkalmazási
területeken használt adszorbens termékek.

PC-TEC-2

Fagyásgátló
és
fagymentesítő termékek

A fagyásgátló termékek célja a felületek fagyáspontjának
csökkentése. A fagymentesítő termékek a jég
eltávolítása céljából csökkentik a felületek fagyáspontját.

PC-TEC-3

Szárítóanyagok

Elsősorban nedvesség elnyelésére használt termékek.
Idetartozik a szilikagél is.

PC-TEC-4

Elektrolitok
akkumulátorokhoz

Akkumulátorokban elektrolitként
(folyadékok vagy kenőcsök).

PC-TEC-5

Tűzoltó készülékek

Tűzoltó vegyi anyagokat (például habot) tartalmazó
termékek, amelyek elősegítik a kisebb tüzek oltását.

22

Leírás
műszaki
használt

Ebbe a kategóriába csak meghatározott célra történő
felhasználásra szolgáló termékek tartoznak. Nem
tartoznak
ide
a
meghatározott
célra
történő
felhasználással nem rendelkező termékek, pl. a
nyersanyagok, lásd: „F – Keverékek további keverékek
összeállításához”.

használt

keverékek

Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez, R.12 fejezet: A felhasználások leírása:
https://www.echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r12_hu.pdf/. A vegyi termékekre
vonatkozó kategóriák (PC-k) mintegy fele szerepel a „Vegyi vagy műszaki eljárásokhoz használt termékek (PC-TEC)”
alkategóriái között; a másik fele az EuPCS más részeiben található, és csak négy PC-t nem tartalmaz az EuPCS.
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EuPCS-kód

Megnevezés

Leírás

PC-TEC-6

Illatanyagok

Idetartoznak a kizárólag meghatározott célra történő
felhasználásra szánt illatanyag-keverékek.

PC-TEC-7

Hőátadó
közegként
használt folyadékok

-

PC-TEC-8

Hidraulikafolyadékok,
beleértve
a
fékés
erőátviteli folyadékokat is

-

PC-TEC-9

Intermedierek

A kémiai feldolgozás céljából gyártott és annak során
felhasznált vagy másik anyaggá való átalakítás céljából
kémiai feldolgozás során felhasznált anyag (REACHrendelet, 3. cikk (15) bekezdés).

PC-TEC-10

Bőrkezelő
termékek
vitális
festékek
és
pigmentek kivételével)

PC-TEC-11

Kenőanyagok,
lazítószerek

PC-TEC-12

Fémfelület-kezelési
termékek

Idetartoznak a fémfelülettel tartósan kötő anyagokat
tartalmazó
termékek.
Idetartoznak
például
a
horganyozási és galvanizálási termékek.

PC-TEC-13

Fémmegmunkálási
folyadékok

-

PC-TEC-14

Papír és karton kezelésére
szolgáló termékek (a vitális
festékek kivételével)

Ebbe a kategóriába tartoznak például a fehérítőszerek,
kikészítő termékek, impregnáló termékek és egyéb
technológiai
segédanyagok.
A
vitális
festékek
tekintetében lásd: „Vitális festékek”.

PC-TEC-15

Fotokémiai szerek

Fényérzékeny anyagok kémiai feldolgozására szolgáló
termékek.

PC-TEC-16

Polimer készítmények
vegyületek

PC-TEC-17**

Technológiai segédanyagok

Ebbe a kategóriába tartoznak a különböző ipari
ágazatokban
használt
technológiai
segédanyagok
(kivéve,
ha
a
„PC-TEC”
alkategóriái
másként
rendelkeznek, például papír és karton kezelésére
használt termékek, bőr kezelésére használt termékek). A
termékek közé tartoznak a pH-szabályozók, a pelyhesítő
szerek, a kicsapószerek, a semlegesítő anyagok, a
katalizátorok, az emulgeálószerek, az oldódást elősegítő
anyagok, a diszpergálószerek.

PC-TEC-18

Bányászati,
olajvagy
gázfeltárási eljárások során
használt termékek

Nem tartoznak ide a gyártás során használt termékek,
azaz a nyersanyagok.

(a
a

zsírok,

és

A bőr upstream ipari feldolgozásához használt termékek,
beleértve a kapcsolódó impregnáló termékeket is. A
vitális festékek és a pigmentek tekintetében lásd:
„Színezőanyagok”. A bőripari késztermékekhez használt
egyéb impregnáló termékek tekintetében lásd: „Textil és
bőripari
késztermékekhez
használt
impregnáló
termékek”.
-

-
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EuPCS-kód

Megnevezés

PC-TEC-19

Reagensek
laboratóriumi
anyagok

és
vegyi

A reagensek és laboratóriumi vegyi anyagok olyan
termékeket foglalnak magukban, amelyek megfelelő
tisztaságúak például a kémiai analízishez és kémiai
reakciókhoz.

PC-TEC-20

Talajremediációs termékek

Például a szennyezett talaj szennyeződésmentesítésére
szolgáló termékek. Nem tartoznak ide a „Műtrágyák vagy
termésnövelő termékek”.

PC-TEC-21

Oldószerek
anyagok

extraháló

-

PC-TEC-22

Felületaktív
keverékei
felhasználásra

anyagok
ipari

-

PC-TEC-23

Textilkezelő termékek
vitális
festékek
és
pigmentek kivételével)

(a
a

Textiltermékek upstream ipari feldolgozásához használt
termékek, beleértve az impregnáló termékeket. A vitális
festékek
és
a
pigmentek
tekintetében
lásd:
„Színezőanyagok”.
A
textil
késztermékek
impregnálásához használt termékeket illetően lásd:
„Textil és bőripari késztermékekhez használt impregnáló
termékek”.

PC-TEC-24

Hegesztéshez
és
forrasztáshoz
használt
termékek,
forrasztóanyagok

Nem tartoznak ide a „Fémfelület-kezelő termékek” és a
„Fémmegmunkáló folyadékok”.

PC-TEC-25

Ötvözetek

-

PC-TEC-26

Formázási,
öntési
termékek,
merev
és
rugalmas habok, beleértve
a
gyantakeverékeket
(kivéve
a
ragasztókat,
építőipari
termékeket,
festékeket
és
bevonatokat).

-

PC-TEC-27

Gyanták
és
habok
polimerizációjához használt
termékek
(beleértve
a
keményítőket,
szilárdítókat,
térhálósítókat)

-

PC-TEC-OTH

Vegyi
vagy
eljárásokhoz
egyéb termékek

Vegyi vagy műszaki folyamatokhoz használt egyéb, még
nem lefedett termékek.

és

Leírás

műszaki
használt

* A főkategória nem választható ki, vagy a formátum nem támogatja.
** Lásd az erre a kategóriára vonatkozó további információkat az 5.17. pontban.
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5.18 Biocid termékek (PP-BIO)
E csoport felosztása a biocid termékekről szóló rendelet 23 2. cikkének (1) bekezdésében foglalt
biocid terméktípusok szerint történt. A 18. táblázatban szereplő alkategóriák a biocid
termékekről szóló rendelet V. mellékletében meghatározott biocid terméktípusoknak felelnek
meg.
18. táblázat : A „Biocid termékek” kategória alkategóriái, EuPCS-kódok és a biocid termékekről szóló
rendelet szerinti terméktípusok.
EuPCS-kód

Megnevezés

Leírás

PP-BIO*

Biocid termékek

A biocid termékekről szóló 528/2012/EU rendelet 2.
cikkének (1) bekezdésében említett biocid terméktípusok.

PP-BIO-1

Humán-egészségügyi
célra használt biocid
termékek

1. terméktípus – Humán-egészségügyi célra használt biocid
termékek, amelyeket elsősorban az emberi bőr vagy fejbőr
fertőtlenítése céljából a bőrön, illetve a fejbőrön
alkalmaznak, vagy alkalmazásuk során érintkeznek a bőrrel,
illetve a fejbőrrel.

PP-BIO-2

Nem
közvetlenül
embereken
vagy
állatokon
való
felhasználásra
szánt
fertőtlenítőszerek
és
algásodás elleni szerek

2. terméktípus – Élelmiszerrel vagy takarmánnyal
közvetlenül nem érintkező felületek, anyagok, berendezések
és bútorok fertőtlenítésére használt biocid termékek.
Felhasználási területeik közé tartoznak többek közt uszodák,
akváriumok, fürdő- és egyéb vizek, légkondicionáló
rendszerek, valamint falak és padlók magán-, köz- és ipari
területeken, valamint egyéb, foglalkozásszerű tevékenység
céljából használt területeken.

PP-BIO-3

Állat-egészségügyi célra
használt
biocid
termékek

3. terméktípus – Állat-egészségügyi célra szolgáló biocid
termékek, például fertőtlenítőszerek, fertőtlenítő szappanok,
száj- vagy testi higiéniát biztosító vagy antimikrobiális
termékek.

PP-BIO-4

Élelmiszer és takarmány
közelében
használt
biocid termékek

4. terméktípus – Emberi, illetve állati fogyasztásra szánt
élelmiszer vagy takarmány (az ivóvizet is beleértve)
előállításával, szállításával, tárolásával vagy fogyasztásával
kapcsolatos berendezések, tartályok, edények, felületek
vagy
csővezetékek
fertőtlenítésére
használt
biocid
termékek.

PP-BIO-5

Ivóvízzel
kapcsolatos
biocid termékek

5. terméktípus – Emberek és állatok
fertőtlenítésére használt biocid termékek.

PP-BIO-6

A
tárolás
során
termékek
tartósítószereként
használt
biocid
termékek

6. terméktípus – Az élelmiszereket, a takarmányokat, a
kozmetikai szereket, a gyógyszereket és az orvosi
eszközöket
kivéve,
egyéb
feldolgozott
termékek
tartósítására használt biocid termékek, amelyek a
mikrobiológiai károsodás meggátlásával biztosítják a
termékek megfelelő eltarthatósági idejét.

A biocid termékekről szóló 528/2012/EU rendelet:
https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/legislation
23

ivóvízének
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Megnevezés

Leírás

PP-BIO-7

Bevonatvédő szerek

7. terméktípus – Vékony rétegek és bevonatok tartósítására
használt biocid termékek, amelyek a mikrobiológiai
károsodás vagy az algásodás meggátlásával megóvják az
anyagok és tárgyak, így pl. festékbevonatok, műanyagok,
tömítések, falragasztó anyagok, kötőanyagok, papírok,
művészeti alkotások felületének eredeti tulajdonságait.

PP-BIO-8

Faanyagvédő szerek

8. terméktípus – Fűrészáruk, köztük a feldolgozás alatt lévő
faanyagok és fából készült termékek védelmére a farontó és
fakárosító élőszervezetek, többek között rovarok elleni
hatásuk miatt használt biocid termékek.

PP-BIO-9

Rost, bőr, gumi és
polimerizált
anyagok
tartósítószerei

9. terméktípus – Rostos és polimerizált anyagok, mint pl.
bőr, gumi-, papír- vagy textiltermékek tartósítására
mikrobiológiai károsodást gátló hatásuk miatt használt
biocid termékek.

PP-BIO-10

Építőanyagok
tartósítására
szerek

10. terméktípus – A fától eltérő falazó-, kompozit vagy egyéb
építőanyagok tartósítására mikrobiológiai eredetű és alga
okozta károsodást gátló hatásuk miatt használt biocid
termékek.

használt

PP-BIO-11

Tartósítószerek
hűtőfolyadékokhoz
és
technológiai
eljárásokhoz
(rendszerfolyadékok)

11. terméktípus – A hűtő- vagy keringetőrendszerekben
használt víz vagy más folyadék tartósítására a károsító
szervezetekkel – mikrobákkal, algákkal, kagylókkal –
szembeni hatásuk miatt használt biocid termékek.

PP-BIO-12

Nyálkásodásgátló
szerek

12. terméktípus – Az ipari folyamatokban használt anyagok,
berendezések és szerkezetek felületén – így fa- vagy
cellulózrost-szuszpenzión,
olajextrakció
porózus
homokrétegén – bekövetkező nyálkaképződés megelőzésére
vagy az elleni védekezésre használt biocid termékek.

PP-BIO-13

Megmunkálásra
vagy
vágásra
használt
folyadékok
tartósítószerei

13. terméktípus – Fém, üveg vagy egyéb anyagok
megmunkálására vagy vágására használt folyadékok
mikrobiológiai károsodásának meggátolására használt biocid
termékek.

PP-BIO-14

Rágcsálóirtó
szerek
(kivéve növényvédelmi
célra)

14. terméktípus – Egér, patkány és más rágcsálók elleni
védekezésre használt biocid termékek, a riasztó- és
csalogatószerek kivételével.

PP-BIO-15

Madárölő szerek

15. terméktípus – Madár elleni védekezésre használt biocid
termékek, a riasztó- és csalogatószerek kivételével.

PP-BIO-16

Puhatestűirtó
és
féregirtó
szerek,
valamint
egyéb
gerinctelen állatok elleni
védekezésre
használt
szerek (a növényvédő
szerek kivételével)

16. terméktípus – Más terméktípusba nem tartozó
puhatestűek, férgek és egyéb gerinctelen állatok elleni
védekezésre használt biocid termékek, a riasztó- és
csalogatószerek kivételével.

PP-BIO-17

Halirtó szerek

17. terméktípus – Halak elleni védekezésre használt biocid
termékek, a riasztó- és csalogatószerek kivételével.
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Megnevezés

Leírás

PP-BIO-18

Rovarölő és atkaölő
szerek, valamint más
ízeltlábúak
elleni
védekezésre
használt
szerek (a növényvédő
szerként
használt
egyenértékű termékek
kivételével)

18. terméktípus – Ízeltlábúak (pl. rovarok, pókok és rákok)
elleni védekezésre használt biocid termékek, a riasztó- és
csalogatószerek kivételével.

PP-BIO-19

Riasztócsalogatószerek

és

19. terméktípus – Károsító szervezetek (gerinctelenek, pl.
bolha, gerincesek, pl. madarak, halak, rágcsálók) ellen
riasztó vagy csalogató hatásuk alapján használt biocid
termékek.

PP-BIO-20

Egyéb gerincesek elleni
védekezésre
használt
szerek

20. terméktípus – Az e főcsoport más terméktípusaiba nem
tartozó gerincesek elleni védekezésre használt biocid
termékek, a riasztó- és csalogatószerek kivételével.

PP-BIO-21

Algásodásgátló
termékek

21. terméktípus – Algásodást okozó szervezetek (mikrobák
vagy magasabb rendű növény- vagy állatfajok) vízi
járműveken, akvakultúrában használt berendezéseken és
más, vízben használt szerkezeteken való megtelepedése és
növekedése ellen használt biocid termékek.

PP-BIO-22

Balzsamozáshoz
és
kitöméshez
használt
folyadékok

22. terméktípus – Emberi vagy állati tetemek és azok
részeinek fertőtlenítésére és tartósítására használt biocid
termékek.

* A főkategória nem választható ki vagy a formátum nem támogatja.

5.19 Növényvédő szerek (a biocid termékek kivételével) (PP-PRD)
A növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK rendelet24 2. cikke
értelmében vett növényvédő szerek tartoznak ebbe a kategóriába. A 18. táblázat ismerteti a
„Növényvédő szerek” kategória alkategóriáit.
19. táblázat : A „Növényvédő szerek” kategória alkategóriái, kódok, megnevezések és leírások.
EuPCS-kód

Megnevezés

Leírás

PP-PRD

Növényvédő szerek (a
biocid
termékek
kivételével)

A növényvédő szerek forgalomba
1107/2009/EK rendelet 2. cikke
növényvédő szerek.

PP-PRD-1

Atkaölő
szerek
növényvédelmi célra

Atkairtásra használt termékek.

PP-PRD-2

Csalogatószerek
szemiokemikáliák
kivételével)

Általában csapdákkal együtt használt termékek, amelyek
ellenőrző funkciót látnak el a növényeken.

(a

A növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK rendelet:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009R1107.
24

hozataláról szóló
értelmében vett
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Megnevezés

Leírás

PP-PRD-3

Baktériumölő
szerek
növényvédelmi célra

A növényeken található baktériumok elleni védekezésre
használt termékek.

PP-PRD-4

Biopeszticidek
növényvédelmi célra

A biopeszticidek magukban foglalják a természetes
anyagok, például állatok, növények és bizonyos ásványi
anyagok
származékait,
emellett
idetartoznak
a
baktériumok, gombák vagy penészgombák és vírusok,
valamint az „alapanyagok”.

PP-PRD-5

Gombaölő
szerek
növényvédelmi célra

Növényi gombák elleni védekezésre használt termékek.

PP-PRD-6

Növényvédelmi
célú
gyomirtó
szerek,
beleértve a gyom- és
mohairtó szereket is

A nemkívánatos növények elleni védekezésre használt
termékek.

PP-PRD-7

Rovarölő
szerek
növényvédelmi célra

Rovarok elleni védekezésre használt termékek.

PP-PRD-8

Puhatestűirtó
szerek
növényvédelmi célra

Csigák elleni védekezésre használt termékek.

PP-PRD-9

Fonálféregölő
szerek
növényvédelmi célra

Fonálférgek elleni védekezésre használt termékek.

PP-PRD-10

Növényfejlődésszabályozó szerek

A növényfejlődés-szabályozó szer olyan természetes vagy
szintetikus szerves vegyület, amely a növényen belül
módosít vagy szabályoz egy vagy több meghatározott
fiziológiai folyamatot. Ha a vegyület előállítása a
növényben történik, azt növényi hormonnak nevezzük.

PP-PRD-11

Riasztószerek
növényvédelmi célra

A rovarok vagy más károsítók növényfelszínen vagy annak
közelében történő megtelepedéstől való elriasztására
használt termékek.

PP-PRD-12

Rágcsálóirtó
szerek
növényvédelmi célra

A rágcsálókat, többek között patkányokat, egereket,
mókusokat, erdei mormotákat, csíkosmókusokat, sülöket,
nutriákat és hódokat elriasztó termékek.

PP-PRD-13

Szemiokemikáliák

Természetes vagy szintetikus feromonok, amelyeket a
rovarok megfigyelés céljából történő bevonzására,
valamint annak jelzésére használnak, hogy mikor kell
permetezni vagy viselkedésüket megzavarni.

PP-PRD-14

Talajfertőtlenítők

Olyan termékek, amelyek átmenetileg vagy tartósan
megakadályozzák
valamennyi
növény
és
állat
növekedését.

PP-PRD-15

Vakondirtó
szerek
növényvédelmi célra

Vakondok elleni védekezésre használt termékek.

PP-PRD-16

Vírusölő
szerek
növényvédelmi célra

Kifejezetten növényi vírusok, például a levélgöndörödés és
mozaik vírus elleni védekezésre használt termékek.

PP-PRD-OTH

Egyéb
növényvédő
szerek és kapcsolódó
keverékek

Egyéb, még nem érintett növényvédő szerek és a
növényvédő szerekben használt keverékek, beleértve az
adjuvánsokat is.

* A főkategória nem választható ki vagy a formátum nem támogatja.
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6. Az uniós termékbesorolási rendszer módosításai
Az EuPCS-nek tükrözni kell a jogszabályi változásokat, az iparági igényeket, valamint a
tagállamok toxikológiai központjaira és kijelölt szerveire vonatkozó követelményeket, és meg
kell felelnie a kívánatosnak vagy szükségesnek tekintett változásoknak. Az EuPCS egyik fontos
funkciója, hogy stabil rendszert biztosítson a termékkategóriák meghatározására. Ezért
meggyőző indokokra van szükség az EuPCS módosításához, mivel az eljárás célja a rendszer
lehető legnagyobb stabilitásának biztosítása.
Az EuPCS módosítása az ECHA honlapján található, erre a célra szolgáló kapcsolatfelvételi
űrlapon keresztül kérhető. A változtatások elfogadása és végrehajtása előtt minden kérelmet
hatásvizsgálatnak vetnek alá, amelyet az EuPCS fókuszcsoporttal folytatott konzultáció és annak
jóváhagyása követ.
Amennyiben módosítási igény merül fel, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ágazati
szövetséggel, hogy további tanácsot vagy felvilágosítást kérjen.

7. További információk és támogatás
Nemzeti információs szolgálatok:
http://echa.europa.eu/help/nationalhelp_contact_en.asp
Az ECHA információs szolgálata:
http://echa.europa.eu/web/guest/support/helpdesks/echa-helpdesk
ECHA – Útmutató az egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással kapcsolatos harmonizált
információkhoz: https://echa.europa.eu/support/guidance/consultation-procedure/ongoing-clp
Az ECHA toxikológiai központokkal kapcsolatos weboldala: https://poisoncentres.echa.europa.eu/
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I. melléklet
7.1 Megfeleltetés a REACH szerinti termékkategóriáknak
•
•
•

Az alábbiakban javasolt megfeleltetési rendszer segítheti a bejelentőt abban, hogy
megtalálja – amennyiben rendelkezésre áll – a REACH szerinti termékkategóriának
megfelelő EuPCS-kategóriát.25
Megjegyezzük, hogy az alábbi táblázat csak a meghatározott célra történő felhasználásra
szánt termékek kategóriáit sorolja fel, egyéb esetekben az „F – Keverékek további
keverékek összeállításához” EUPCS-kategória alkalmazandó.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a bejelentő felelőssége a megfelelő EuPCS-kategória
meghatározása. A főkategóriák (például PC-ADH) – bár szerepelnek a megfeleltetési
táblázatban* – nem választhatók ki bejelentés céljára, hanem a főkategóriákon belül a
bejelentőnek kell kiválasztani a megfelelő alkategóriát vagy alkategóriákat.

20. táblázat: A REACH szerinti termékkategóriák javasolt megfeleltetése az EuPCSkategóriáknak.
REACH termékkategóriák

EuPCS termékkategóriák

Kód

Kategória neve

Kategóriakód (és név)

PC1

Ragasztó- és szigetelőanyagok

PC-ADH – Ragasztó- és tömítőanyagok*

PC2

Adszorbensek

PC-TEC-1 – Adszorbensek

PC3

Légfrissítő termékek

PC-AIR – Légápolási termékek*

PC4

Fagyásgátló és fagymentesítő
termékek

PC-TEC-2 – Fagyásgátló és fagymentesítő termékek

PC7

Fémalapanyagok1 és ötvözetek

PC-TEC-25 – Ötvözetek

PC8

Biocid termékek

PP-BIO – Biocid termékek*

PC9a

Bevonatok és festékek, hígítók,
festékeltávolítók

Például:
PC-PNT
–
Festékek
és
bevonatok
(és
kapcsolódó
segédanyagok)*
PC-ART – Művészeti anyagok (beleértve a díszítési célokra
használt vegyipari termékeket)*

PC9b

Töltőanyagok, gittek, gipszek,
modellező agyag

Például:

Ujjfestékek

PC-ART-2 – Ujjfestékek

PC9c

PC-ADH – Ragasztó- és tömítőanyagok*
PC-ART-5 – Modellező anyagok
PC-CON-3 – Gipsz
PC-CON-4 – Habarcs

25

További részletekért lásd: Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez, R.12
fejezet: A felhasználások leírása:

https://www.echa.europa.eu/documents/10162/17224/information_requirements_r12_hu.pdf/ea8fa5a6-6ba147f4-9e47-c7216e180197.
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REACH termékkategóriák

EuPCS termékkategóriák

Kód

Kategória neve

Kategóriakód (és név)

PC11

Robbanóanyagok

PC-PYR – Pirotechnikai termékek2

PC12

Műtrágyák

PC-FER – Műtrágyák és termésnövelő termékek*

PC13

Üzemanyagok

PC-FUE – Tüzelőanyagok (és üzemanyag-adalékok)*

PC14

Fémfelület-kezelési termékek

PC-TEC-12 – Fémfelület-kezelő termékek

PC15

Nemfémfelület-kezelési
termékek

Például:
PC-CON-5 – Építőipari vegyi anyagok
PC-PNT
–
Festékek
segédanyagok)*
használt

és

bevonatok

(és

kapcsolódó

PC16

Hőátadó közegként
folyadékok

PC17

Hidraulikus folyadékok

PC-TEC-8 – Hidraulikafolyadékok, beleértve a fék- és erőátviteli
folyadékokat is

PC18

Tinták és tintapatronok

PC-INK – Tinták, tonerek és kapcsolódó nyomdai anyagok*

PC20

Technológiai segédanyagok, pl.
pH-érték
szabályozók,
derítőszerek, kicsapódást segítő
szerek, semlegesítő anyagok

PC-TEC-17 – Technológiai segédanyagok

PC21

Laboratóriumi vegyszerek

PC-TEC-19 – Reagensek és laboratóriumi vegyi anyagok

PC23

Bőr
kezelésére
termékek

Például:
PC-COL – Színezékek*
PC-TEC-10 – Bőrkezelő termékek (a vitális festékek és a
pigmentek kivételével)
PC-CLN-16.5 – Impregnáló termékek textil és bőripari
késztermékekhez

PC24

Kenőanyagok,
lazítószerek

PC25

Fémmegmunkálási folyadékok

PC-TEC-13 – Fémmegmunkálási folyadékok

PC26

Papír és karton
használt termékek

Például:

használt

zsírok,

kezelésére

PC-TEC-7 – Hőátadó közegként használt folyadékok

PC-TEC-11 – Kenőanyagok, zsírok, lazítószerek

PC-TEC-14 – Papír és karton kezelésére szolgáló termékek (a
vitális festékek kivételével)
PC-COL – Színezékek*

PC27

Növényvédő szerek

PP-PRD – Növényvédő szerek (a biocid termékek kivételével)*

PC28

Parfümök, illatszerek

PC-TEC-6 – Illatanyagok

PC29

Gyógyszeripar

1

PC30

Fotokémiai szerek

PC-TEC-15 – Fényképészeti vegyszerek

PC31

Politúrok és viaszkeverékek

PC-CLN – Tisztítási, ápolási és karbantartási termékek (a biocid
termékek kivételével)*
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REACH termékkategóriák

EuPCS termékkategóriák

Kód

Kategória neve

Kategóriakód (és név)

PC32

Polimer
készítmények
vegyületek

PC33

Félvezetők

PC34

Textilfestékek
termékek

és

PC-TEC-16 – Polimer készítmények és vegyületek
1

és

impregnáló

Például:
PC-COL – Színezékek*
PC-TEC-23 – Textilkezelő termékek (a vitális festékek és a
pigmentek kivételével)
PC-CLN-16.5 – Impregnáló
késztermékekhez

PC35

Mosó- és tisztítószerek

textil

és

bőripari

PC-CLN – Tisztítási, ápolási és karbantartási termékek (a biocid
termékek kivételével)*
PC-DET – Mosóruhamosáshoz és
kivételével)*

PC36

termékek

Vízlágyítók

és tisztítószerek és segédanyagok
mosogatáshoz (a biocid termékek

Például:
PC-DET-2.1 – Tisztító hatást fokozó termékek és mosás közbeni
folteltávolítók
PC-TEC – Technológiai segédanyagok

PC37

Víz
kezelésére
vegyszerek

használt

Például:
PC-TEC-17 – Technológiai segédanyagok

PC38

Hegesztéshez és forrasztáshoz
használt
termékek,
forrasztóanyagok

PC-TEC-24 – Hegesztéshez és forrasztáshoz használt termékek,
forrasztóanyagok

PC39

Kozmetikai szerek, testápolási
termékek

1

PC40

Extrahálószerek

PC-TEC-21 – Oldószerek és extraháló anyagok

PC41

Olaj-és gázkitermeléshez vagy előállításhoz használt termékek

PC-TEC-18 – Bányászati, olaj- vagy gázfeltárási eljárások során
használt termékek

PC42

Elektrolitok akkumulátorokhoz

PC-TEC-4 – Elektrolitok akkumulátorokhoz

PC0

Egyéb

Például:
…- OTH

3

– Egyéb …

PC-UNC – Vegyipari termékek – kategorizálatlan

* Az EuPCS további alkategóriákat tartalmaz.
1
Nem tartozik a CLP-rendelet 45. cikkének hatálya alá.
2
A kizárólag robbanóanyagként (instabil és az 1.1—1.6. alosztályba tartozó robbanóanyagként)
besorolt keverékek nem tartoznak a CLP-rendelet 45. cikkének hatálya alá. Eseti alapon kell
értékelni, hogy a pirotechnikai termék az említett mentesség hatálya alá tartozik-e.
3
Az EuPCS-ben a biocid termékek kivételével az „OTH” harmadik szintű (vagy adott esetben
negyedik szintű) alkategória (például: „PC-ADH-OTH – Egyéb ragasztó- és tömítőanyagok”).
Ezen az alkategórián belül nincsenek szabad szöveges mezők a termékkategória további
pontosításához.
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