
 

3. tájékoztató kiadvány – 2018 október 
 
 
Ebben a kiadványban: 
- CrO3 a Reach-ben 
- Reach Regisztráció kis mennyiségű vegyszerekre 
- Nano anyagok 
- Fém ólom 
- Kobalt sók 
- ECHA eszköz biztonsági adatlapok ellenőrzéséhez 
- Engedélyezett felhasználás: feldolgozó üzemektől származó, nem bizalmas 
bejelentések most elérhetők az ECHA honlapon 
 
 

CrO3 a REACH-ben: 
(forrás: Jonesday’s ) 
 
Az Európai Bizottság bemutatta a REACH Bizottságnak szeptember 27-28-án a 
króm-trioxid használatára vonatkozó CTACSub beadványról szóló döntés tervezetet. 
Ez a téma napirenden volt az október 25-i REACH Bizottsági ülésen, a szavazás 
valószínűleg decemberben lesz.  
 
Valószínű, hogy az Európai Bizottság elutasítja, vagy – feltételekkel – rövid 
felülvizsgálati időre (4 évre) engedélyezi a használatot. Tekintve, hogy az ipar 
jelentős önkéntes munkát fektetett a króm-trioxid megfelelő használatának 
kidolgozására (Good Practice sheets, www.jonesdayreach.com), a CTACSub csoport 
azon az állásponton van, hogy hosszabb, 7-éves felülvizsgálati időre van szükség 
ahhoz, hogy fel lehessen készülni a következő engedélyezési körre, hogy az ipari 
végfelhasználók (repülőgép, autó stb.) ki tudják fejezni a tagállamokban a hosszú 
távú tervezés fontosságának igényét az ipar biztonságos ellátására.  
 
 

REACH Regisztráció kis mennyiségű vegyszerekre 
(forrás: ECHA Newsletter) 
 
Az ECHA szerint, regisztrációs számot engedélyeztek 32 515 aktához a  33 363 
aktából, amelyet 5435 vállalat nyújtott be 2018 május 31-ig 1-100 tonna/év 
mennyiségű anyag regisztrációhoz. Ezek a regisztrációk 10708 vegyszerre 
vonatkoznak.  
 
A sikeres regisztrációk 16 %-a mikro-, kis- vagy közepes vállalat, 84 %-a nagyvállalat 
beadványa volt. A regisztrációk 28-%-át nem EU vállalatok adták be, 48 % volt 
importőr (ezek gyártók is lehetnek), a többi EU gyártótól származik.  
A leggyakrabban regisztrált, 1-100 tonna/év anyagok között a következők voltak: 
titán-dioxid (110 regisztráció), alumínium (105 regisztráció), nátrium-hidroxid (103 
regisztráció), alumínium-oxid (83 regisztráció) 
 



 

 

Nano anyagok 
(forrás: ECHA newsletter Sept. 2018) 
 
Annak ellenére, hogy a nano anyagok mennyisége a termékekben növekszik az EU 
piacon, nincs elég ismeret a veszélyekről, a káros hatások felbecsülésére és 
kezelésére. Az ismeretek növelésére a REACH mellékleteket újra szerkesztették. Ez 
meghatározza, milyen információ szükséges a vállalatoktól, amelyek vegyszereket 
hoznak piacra törvényesen kötelezve a vállalatokat a nano anyagokról szóló adatok 
bemutatására. A Bizottsági Szabályozás tervezete kijavítja a mellékleteket, 
amelyeket a Bizottság formálisan még nem fogadott el. Amennyiben elfogadják, az 
iparban alkalmazni kell az új követelményeket 2020 januártól.  
 
Az átdolgozott REACH mellékletek célja a meglevő és néhány új információ 
tisztázása a nano anyagot regisztráló vállalatok számára. Ezek a változások 
hozzájárulnak az ismertek bővítéséhez a nano anyagok veszélyeiről és káros 
hatásáról az EU piacon.  
 
 

Fém ólom 
(forrás: European Aluminium - 8.10.2018) 
 
2018 június óta, a fém ólom szerepel a REACH Feltételezett Nagy Veszélyességű 
Anyagok Listáján (Candidate List of Substances of Very High concern SVHC). 
 
Ez azt jelenti, hogy a gyártók és forgalmazók törvényi kötelezettsége, hogy a 
terméklánc mentén tájékoztassanak arról, ha az ólom tartalom az alumínium 
ötvözetben  ≥ 0.3 m%. A fém ólom jelenléte a REACH listán megengedi a további 
használatot, a betiltás egyelőre nem jön szóba. 
 
 

Kobalt sók 
(forrás: ECHA Weekly 11.10. 2018) 
 
Október 5-én, az ECHA előterjesztette öt oldható kobalt só korlátozását. Az ECHA 
tudományos bizottságai ellenőrzik az akták megfelelőségét. Az aktákat az ECHA 
weblapján hozzák nyilvánosságra két héten belül az átláthatóság növelésére, 
valamint hogy segítsék az érdekelteket felkészülni az akták hathónapos nyilvános 
megvitatására, amelyet valószínűleg december közepén kezdenek meg, amennyiben 
az akták megfelelőnek bizonyulnak.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ECHA eszköz a biztonsági lapok ellenőrzéséhez 
(forrás: ECHA weekly) 
 
Olvasott már olyan biztonsági adatlapot, amelynek kétkedett teljességében, vagy 
nehéz volt megérten? A Holland Munkaügyi Vizsgáló Intézet (Dutch Labour 
Inspectorate) online eszközével – most elérhető angolul – ellenőrizni lehet a 
biztonsági adatlap adatait és visszajelzést lehet küldeni a szállítónak. 
 
www.sds-check.nl 
 
 

Engedélyezett felhasználás: feldolgozó üzemektől származó, nem 
bizalmas bejelentések most elérhetők az ECHA honlapon 
(forrás: ECHA weekly) 
 
Amennyiben egy vállalat által használt anyag szerepel az Engedélyezési listán 
(Authorisation List), és erre a szállító már megkapta az engedélyt, a vállalatnak 
értesíteni kell az ECHA-t a betiltási határidő utáni további használatról. 
 
Az ECHA nyilvánosságra hozta a 2016-ban beküldött, első bejelentéseket. Az ECHA 
karbantartja a bejelentési listát és továbbítja az EU tagállamok megfelelő 
hatóságához. 
Downstream user notifications web page 
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