
A Jelöltlista frissítése: Négy újabb veszélyes anyag piacról való kivezetése 

várható 

A különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jelöltlistája idén eddig három 

reprodukciót károsító és egy endokrin rendszert károsító anyaggal bővült. A Jelöltlista 

jelenleg 209 olyan anyagot tartalmaz, amelyek súlyosan káros hatással lehetnek az emberi 

egészségre és a környezetre: nagy részük rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyag, 

és sokuknak más számos veszélyes tulajdonsága van. A „jelölt” szó arra utal, hogy ezeket az 

anyagokat a jövőben felvehetik az 1907/2006/EK (REACH) rendelet engedélyköteles 

anyagokat tartalmazó XIV. mellékletébe, ami azt jelenti, hogy az ipari szereplőknek már 

uniós engedélyt kell kérniük, ha tovább kívánják használni azokat, amíg – veszélytelenebb 

alternatívákkal felváltva – kivezetésre nem kerülnek végül az EU piacáról. 

Az újonnan felvett anyagok közül az endokrin rendszert károsító anyagot fogyasztási 

cikkekben, például kozmetikumokban használják, míg a három másik anyagot ipari 

folyamatokban alkalmazzák, polimerek, bevonók, műanyagok előállításánál. 

Az érintett vállalatokat arra ösztönzik, hogy ellenőrizzék az anyagaikhoz kapcsolódó jogi 

kötelezettségeiket, mindenekelőtt azt az előírást, amely szerint a Jelöltlistán szereplő bármely 

anyagot 0,1 tömegszázalékot elérő mennyiségben tartalmazó árucikkek szállítóinak elegendő 

információval kell ellátnia a termékét átvevő vevőit, a biztonságos használat lehetővé tétele 

érdekében. Ezen felül 2021 januárjától a vállalatoknak jelenteniük kell SVHC-kat tartalmazó 

árucikkeiket az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) ’SCIP’ adatbázisába is, amely az 

azokban található különös aggodalomra okot adó anyagokkal kapcsolatosan tartalmaz majd 

információkat. Az adatbázis célja, hogy az ilyen veszélyes anyagokat magukban foglaló 

árucikkekről áttekinthető információt biztosítson, az adott árucikk teljes „életciklusának” 

figyelembe vételével. 

2020. június 25-én az alábbi vegyi anyagok kerültek fel a Jelöltlistára: 

 1-vinil-imidazol  

EC szám: 214-012-0  CAS szám: 1072-63-5 

veszély: reprodukciót károsító 

 2-metil-imidazol  

EC szám: 211-765-7  CAS szám: 693-98-1 

veszély: reprodukciót károsító 

 Dibutilbisz(pentán-2,4-dionáto-O,O')ón 

EC szám: 245-152-0  CAS szám: 22673-19-4 

veszély: reprodukciót károsító 



 Butil-4-hidroxi-benzoát (Butilparabén)  

EC szám: 202-318-7  CAS szám: 94-26-8  

veszély: endokrin rendszert károsító 

 

A Jelöltlistán szereplő anyagokat tartalmazó árucikkek importőreinek és gyártóinak az 

anyagok listára való felvételétől (a fenti anyagok esetében 2020. június 25-től) számított hat 

hónapon belül értesíteniük kell az ECHA-t. 

A kötelezettségekről és a kapcsolódó eszközökről további információk az ECHA alábbi 

linkekre kattintva elérhető weboldalain találhatók. 

Forrás: ECHA 

További információ: 

A különös aggodalomra okot adó anyagok jelöltlistája 

A Jelöltlistára való felvételből származó kötelezettségek összefoglalása 

Az árucikkekben található anyagok bejelentése 

Az árucikkekben található különös aggodalomra okot adó anyagok SCIP adatbázisa 

Lehetséges aggodalomra okot adó anyagok 

https://echa.europa.eu/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/candidate-list-obligations
https://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/notifying-substances-in-articles
https://echa.europa.eu/scip-database
https://echa.europa.eu/echa-irs/

