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A toxikológiai központokhoz intézett
bejelentésekre vonatkozó tájékoztatási
követelmények
A veszélyes keverékeket forgalmazó vállalatok kötelesek információkat benyújtani ezen
keverékekről a tagállamok által kijelölt szervekhez. A toxikológiai központok a benyújtott
információkat vészhelyzet esetén gyógyászati célú tanácsadáshoz használják fel.
A bejelentési kötelezettség 2020. január 1-től lép érvénybe. Az anyagok és keverékek
osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló rendelet (CLP) VIII. mellékletén alapul.
KINEK KELL BEJELENTÉST TENNI?
Bejelentést olyan importőröknek és továbbfelhasználóknak
kell tenni, akik az egészségi és fizikai veszélyek
tekintetében besorolt keverékeket forgalmaznak. A
kötelezettség a fogyasztói, foglalkozásszerű és ipari
felhasználásra szánt keverékekre terjed ki.

MILYEN FORMÁTUMBAN KELL A BEJELENTÉST
BENYÚJTANI?
A vállalatoknak a kért információt a toxikológiai központ
értesítésének (PCN) harmonizált formátumában kell
benyújtani. Ez az XML formátum kompatibilis az IUCLID-del.

MILYEN INFORMÁCIÓKAT KELL BENYÚJTANI?
Minden ország, ahol az adott keveréket forgalomba hozzák,
ugyanazokat az információkat kéri.
Elérhetőség – A bejelentést benyújtó importőr vagy
továbbfelhasználó neve, teljes címe, telefonszáma és e-mailcíme.

A keverék kereskedelmi neve(i) – Adott esetben a márkanevek
és a változatok nevei a címkén feltüntetettek szerint.
Csomagolás típusa és mérete – A fogyasztói vagy
foglalkozásszerű felhasználásra szánt keverék forgalomba
hozatalához használt csomagolás. A tartály típusa lehet
például „üveg”, „doboz” vagy „aeroszolos palack”. A méretet a
csomagolás névleges töltési térfogataként vagy súlyaként
kell megadni.
Termékkategória – A harmonizált uniós termékbesorolási
rendszer (EuPCS) szerinti kategória. A kiválasztott kategória
meg kell feleljen a termék elsődleges rendeltetésszerű
felhasználásának – ez lehet például „műtrágya”, „mosószer”
vagy „légfrissítő termék”.
Egyedi formulaazonosító (UFI) – Az UFI előállítására
szolgáló eszköz által generált kódot (például J200-U0CW500A-Q2DA) fel kell tüntetni a termék címkéjén vagy
csomagolásán, valamint a bejelentésben.
Veszélyességi információ – A keverék egészségi és fizikai
veszélyességi besorolása.
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A következő címkeelemeket szintén fel kell tüntetni:
• veszélyt jelző piktogramok
• figyelmeztetés
• figyelmeztető mondatok
• kiegészítő veszélyességi információ
• óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Toxikológiai adatok – Azon módokra terjednek ki,
ahogyan az adott személyek érintkezésbe kerülhetnek a
keverékkel, ilyen lehet például a belélegzés, a lenyelés,
a bőrre vagy a szembe kerülés. Magukban foglalják
az expozíció rövid és hosszú távú hatásait, valamint
tüneteit. A keverék toxikológiai hatásaira vonatkozóan
kért információk megegyeznek a biztonsági adatlap 11.
szakaszában előírt információkkal.
A fiziko-kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk –
Például a keverék halmazállapota, színe és pH-értéke.
A keverék teljes összetételére vonatkozó információk
– A keverék összes összetevője, azok koncentrációi
a keverékben és besorolásuk. Összetevő lehet anyag
vagy keverékben lévő keverék (MIM). Az összetevők
azonosítására és koncentrációik bejelentésére konkrét
szabályok vonatkoznak.

MIKORTÓL LÉP ÉRVÉNYBE A BEJELENTÉSI
KÖTELEZETTSÉG?
A kötelezettség érvénybe lépésének időpontja a keverék
végfelhasználásától függ.
• Fogyasztói felhasználásra szánt keverékek: 2020. január 1.
• Foglalkozásszerű felhasználásra szánt keverékek: 2021.
január 1.
• Ipari felhasználásra szánt keverékek: 2024. január 1.
Amennyiben egy keveréket a fentiek közül egynél több
felhasználásra szánnak – akár közvetlenül, akár egy, a
szállítói láncban lejjebb gyártott termékben – a korábbi
időpont alkalmazandó. A megfelelő érvénybe lépési
időpont előtt a keverékre továbbra is az alkalmazandó
nemzeti tájékoztatási követelmények vonatkoznak.
A nemzeti jogszabály szerint már bejelentett keverékekre
2025. január 1-ig nem érvényes az új bejelentési kötelezettség.
Ha ezen időpont előtt a keveréket megváltoztatják, a
vállalatoknak az esettől függően a VIII. melléklet szerinti új
tájékoztatási követelmények alapján bejelentést kell tenniük.
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Eredeti keverék

Kizárólag ipari létesítményekben történő felhasználásra szánt
keverékek – A korlátozott bejelentés esetében a keverékek
összetételére vonatkozóan benyújtandó információk a biztonsági
adatlapban szereplő információkra korlátozódhatnak, ha egy
telefonszámon gyorsan hozzáférhető a keverékre vonatkozó
információk összessége. Ez a szám a toxikológiai központok számára a

Fogyasztói végfelhasználás
Bejelentési kötelezettség 2020-től

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
További útmutatások, támogató anyagok és
eszközök az ECHA toxikológiai központokra
vonatkozó weboldalán találhatók:

»» https://poisoncentres.echa.europa.eu/hu

nap minden órájában, a hét minden napján elérhető kell, hogy legyen.
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Foglalkozásszerű végfelhasználás
Bejelentési kötelezettség 2021-től
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A bejelentési kötelezettség a
végfelhasználástól függ
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Ipari végfelhasználás
Bejelentési kötelezettség 2024-től

