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Milyen információkat 
kell megadnom a 
biztonsági adatlap 15. 
szakaszában?
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15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel 
kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és 
környezetvédelmi előírások/jogszabályok

15.2 Kémiai biztonsági értékelés
A biztonsági adatlap ezen szakaszának 
tartalmaznia kell azokat az anyagra vagy keverékre 
vonatkozó szabályozási információkat, amelyek 
még nem lettek feltüntetve máshol az adatlapon. 
Továbbá, ha a termék egyetlen anyagból áll, 
tisztázni kell, hogy az anyagot a REACH regisztráció 
során kémiai biztonsági értékelésnek vetették-e alá. 
A keverékekből álló termékek esetében ez az 
információ a keveréket alkotó anyagokra vonatkozik.  



Információkat kell adni a biztonságra, 
egészségügyre és környezetvédelemre vonatkozó 
Európai Uniós előírásokról, valamint az anyag vagy 
keverék nemzeti szintű szabályozási helyzetéről 
(beleértve a keverékben lévő anyagokat is), 
beleértve azokat az utasításokat is, amelyeket a 
kedvezményezettnek ezen követelmények alapján 
vállalnia kell. 

Ha például a biztonsági adatlapon említett anyag 
vagy keverék a REACH rendelet VII. mellékletének 
megfelelően engedélyköteles, vagy az ugyanazon 
rendelet XVII. mellékletében felsorolt korlátozások 
hatálya alá tartozik, akkor ezeket a rendelkezéseket 
fel kell tüntetni. 

Európai szinten jó, ha azt is jelezi, ha alkalmazhatók 
bizonyos eljárások az anyagok Európából történő 
kivitelére vagy az Európába történő behozatalára 
(2012/649 EU rendelet).
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Ezeken az információkon túl ebben az alfejezetben 
lehet az alábbiakat is feltüntetni (a lista nem alapos): 

• az érintett tagállam nemzeti jogszabályai, amelyek 
olyan rendelkezéseket hajtanak végre, mint a fiatal 
munkavállalókról szóló irányelv és a várandós 
munkavállalókról szóló irányelv, mivel ezek 
megkövetelhetik, hogy az ilyen munkavállalói 
kategóriák ne végezzenek tevékenységeket bizonyos 
anyagokkal vagy keverékekkel érintkezve; 

• a biocid termékekről és a növényvédő szerekről 
szóló jogszabályokból származó információk, mint 
például a jóváhagyás, az állami engedély, vagy a külön 
jogszabályokból származó kiegészítő címkézési 
információk;  

• információk a vízügyi keretirányelv alkalmazandó 
elemeiről; 

• a termékek osztályozására vonatkozó információk a 
2012/18/EU irányelv (Seveso irányelv) szerint; 

• festékek és lakkok esetében itt szükség esetén 
hivatkozni lehet az illékony szerves vegyületek 
kibocsátásának korlátozásáról szóló 2004/42/EK 
irányelvre;

• mosó- és tisztítószerek esetében, a mosó- és 
tisztítószerekre vonatkozó 648/2004/EK rendeletnek 
megfelelően bejelentett összetevők, ha ezek még nem 
szerepelnek a 2.2. címkézési elemek alszakaszban; 

• egyéb információk az anyag vagy keverék nemzeti 
szabályozási helyzetéről (beleértve a keverékben lévő 
anyagokat), valamint azokra a kezdeményezésekre 
vonatkozó utasítások, amelyeket a 
kedvezményezettnek követnie kell az előírásoknak 
való megfelelés érdekében. 

Célszerű egyértelműen meghatározni, ha az említett 
előírásokat alkalmazni kell a termékre vonatkozóan. 
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A biztonsági adatlapnak ezen alszakaszában fel kell 
tüntetni, hogy az anyag vagy a keverék kémiai 
biztonsági értékelését elvégezték-e vagy sem. 
Ha a termék az EU-n kívül előállított vagy az EU-n 
kívülről behozott anyag, és azt az anyagot a REACH 
szerint regisztrálták, a kémiai biztonsági értékelés 
kötelezően a 10 tonnánál nagyobb mennyiségben 
előállított (vagy importált) veszélyes anyagra 
vonatkozik. Ha az anyagot egy európai szállítótól 
vásárolták meg, a kibővített biztonsági adatlap 
jelenléte jelzi, hogy az anyag kémiai biztonsági 
értékeléssel rendelkezik.

A keverékek esetében nincs szükség kémiai 
biztonsági értékelésre: a kötelezettség csak az 
anyagokra vonatkozik. Azonban jelezni kell, hogy 
a keverékben lévő anyagokat értékelésnek 
vetették-e alá. Ezt legalább azon anyagok esetében 
kell megtenni, amelyeket a biztonsági adatlap 3. 
szakaszában kötelezően fel kell tüntetni. Ennek a 
jelzésnek összhangban kell lennie a kapott 
expozíciós forgatókönyvekkel és a felhasznált 
alapanyagok biztonsági adatlapjainak a 15. 
szakaszát is le kell ellenőrizni.
Ha a szállítóktól nem kapja meg az expozíciós 
forgatókönyveket vagy információkat arról, hogy 
rendelkezésre állnak-e a kémiai biztonsági 
értékelések, akkor ezt minden esetben közölnie kell 
a biztonsági adatlapon.

Például akkor írhatja 
ezt: 

15.2 Kémiai biztonsági 
értékelés: A szállító 
nem végezte el az adott 
anyagra/keverékre 
vonatkozó kémiai 
biztonsági értékelést. 

15.2 
Kémiai biztonsági 
értékelés


