
Helyesbítés a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 
(REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról 

szóló, 2020. június 18-i (EU) 2020/878 bizottsági rendelethez 

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 203., 2020. június 26.) 

A 31. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének A. részében, az 1. szakasz 1.1. 
pontjában a második bekezdés első mondatának: 

szövege: „A regisztrálandó anyagok esetében a termékazonosítónak igazodnia kell a regisztrálás során 
feltüntetett névhez, és az e rendelet 20. cikkének (3) bekezdése szerint kapott regisztrációs számot 
is fel kell tüntetni.” 

helyesen: „A regisztrálandó anyagok esetében a termékazonosítónak meg kell egyeznie a regisztrálás során 
feltüntetett névvel, és az e rendelet 20. cikkének (3) bekezdése szerint kapott regisztrációs számot 
is fel kell tüntetni.”   

A 32. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének A. részében, az 1. szakasz 1.2. 
pontjának címében: 

a következő szövegrész: „… lényeges …” 

helyesen: „… megfelelő …”.   

A 32. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének A. részében, az 1. szakasz 1.2. 
pontja harmadik bekezdésének: 

szövege: „Kémiai biztonsági jelentés szükségessége esetén a biztonsági adatlap ezen alpontjában szereplő 
információknak igazodniuk kell a kémiai biztonsági jelentésben azonosított felhasználásokhoz és 
a biztonsági adatlap mellékletében a kémiai biztonsági jelentés alapján meghatározott expozíciós 
forgatókönyvekhez.” 

helyesen: „Kémiai biztonsági jelentés szükségessége esetén a biztonsági adatlap ezen alpontjában szereplő 
információknak meg kell egyezniük a kémiai biztonsági jelentésben azonosított felhasználásokkal 
és a biztonsági adatlap mellékletében a kémiai biztonsági jelentés alapján meghatározott 
expozíciós forgatókönyvekkel.”   

A 33. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének A. részében, a 2. szakasz 2.1. 
pontjának címében: 

a következő szövegrész: „… besorolása” 

helyesen: „… osztályozása”.   
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A 33. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének A. részében, a 2. szakasz 2.1. 
pontjában, az első bekezdés első mondatában, valamint a 36. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet 
módosított II. mellékletének A. részében, a 3. szakasz 3.2.3. pontja első franciabekezdésének első mondatában: 

a következő szövegrész: „… besorolását …” 

helyesen: „… osztályozását …”.   

A 33. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének A. részében, a 2. szakaszban a 2.2. 
pont címének: 

szövege: „2.2. címkézési elemek” 

helyesen: „2.2. címkézési elemek”.   

A 33. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének A. részében, a 2. szakasz 2.2. 
pontjában az első bekezdés első mondatában: 

a következő szövegrész: „A besorolás alapján a címkén közölni kell legalább az 1272/2008/EK rendelettel összhangban 
megjelenő következő címkeelemeket: …” 

helyesen: „Az osztályozás alapján legalább a következő, a címkén az 1272/2008/EK rendelettel összhangban 
feltüntetett elemeket kell közölni: …”.   

A 33. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének A. részében a 3. szakasz címének: 

szövege: „3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok” 

helyesen: „3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk”.   

A 34. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének A. részében, a 3. szakasz 3.1. 
pontjának második bekezdésében: 

a következő szövegrész: „… besorolásához, …” 

helyesen: „… osztályozásához, …”.   

A 34. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének A. részében, a 3. szakasz 3.2. 
pontjában, a második bekezdés a) és b) pontjában: 

a következő szövegrész: „… műszakilag …” 

helyesen: „… technikailag …”.   
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A 35. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének A. részében, a 3. szakasz 3.2.1.a) 
pontjának vi. alpontjában, valamint a 36. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének 
A. részében, a 3. szakasz 3.2.2.c) pontjában, 3.2.2.d) pontjában, 3.2.2.e) pontjában és 3.2.2.f) pontjában: 

a következő szövegrész: „… besorolt …” 

helyesen: „… osztályozott …”.   

A 37. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének A. részében az 5. szakasz címének: 

szövege: „5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések” 

helyesen: „5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések”.   

A 38. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének A. részében, az 5. szakaszban az 5.2. 
pont címének: 

szövege: „5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek” 

helyesen: „5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek”.   

A 38. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének A. részében, az 5. szakasz 5.2. 
pontjában: 

a következő szövegrész: „… amelyek az anyaghoz vagy a keverékhez társulhatnak, …” 

helyesen: „… amelyek az anyagból vagy a keverékből származhatnak, …”.   

A 38. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének A. részében a 6. szakasz címének: 

szövege: „6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén” 

helyesen: „6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál”.   

A 39. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének A. részében a 7. szakasz harmadik 
bekezdésének: 

szövege: „Kémiai biztonsági jelentés szükségessége esetén a biztonsági adatlap e szakaszában szereplő 
információknak igazodniuk kell a kémiai biztonsági jelentésben az azonosított felhasználásokkal 
kapcsolatban megadott információkhoz és a biztonsági adatlap mellékletében a kémiai biztonsági 
jelentés alapján meghatározott, a kockázattal szembeni védekezést bemutató expozíciós 
forgatókönyvekhez.” 

helyesen: „Kémiai biztonsági jelentés szükségessége esetén a biztonsági adatlap e szakaszában szereplő 
információknak meg kell egyezniük a kémiai biztonsági jelentésben az azonosított felhaszná
lásokkal kapcsolatban megadott információkkal és a biztonsági adatlap mellékletében 
megállapított kémiai biztonsági jelentésben szereplő, a kockázat ellenőrzését bemutató expozíciós 
forgatókönyvekkel.”   
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A 40. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének A. részében, a 7. szakasz 7.3. 
pontjában a harmadik mondat: 

szövege: „Ha a szállítói lánc valamely szereplője a keverék tekintetében kémiai biztonsági értékelést készített, 
elegendő, ha a biztonsági adatlap és az expozíciós forgatókönyv a keverékre vonatkozó kémiai 
biztonsági jelentéshez, nem pedig a keverékben lévő egyes anyagokra vonatkozó kémiai biztonsági 
jelentésekhez igazodik.” 

helyesen: „Ha a szállítói lánc valamely szereplője a keverék tekintetében kémiai biztonsági értékelést készített, 
elegendő, ha a biztonsági adatlap és az expozíciós forgatókönyv a keverékre vonatkozó kémiai 
biztonsági jelentéssel áll összhangban, nem pedig a keverékben lévő egyes anyagokra vonatkozó 
kémiai biztonsági jelentésekkel.”   

A 40. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének A. részében a 8. szakasz címének: 

szövege: „8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem” 

helyesen: „8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem”.   

A 40. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének A. részében a 8. szakasz második 
bekezdésének: 

szövege: „Kémiai biztonsági jelentés szükségessége esetén a biztonsági adatlap e szakaszában szereplő 
információknak igazodniuk kell a kémiai biztonsági jelentésben az azonosított felhasználásokkal 
kapcsolatban megadott információkhoz és a biztonsági adatlap mellékletében a kémiai biztonsági 
jelentés alapján meghatározott, a kockázattal szembeni védekezést bemutató expozíciós 
forgatókönyvekhez.” 

helyesen: „Kémiai biztonsági jelentés szükségessége esetén a biztonsági adatlap e szakaszában szereplő 
információknak meg kell egyezniük a kémiai biztonsági jelentésben az azonosított felhaszná
lásokkal kapcsolatban megadott információkkal és a biztonsági adatlap mellékletében a kémiai 
biztonsági jelentés alapján meghatározott, a kockázattal szembeni védekezést bemutató expozíciós 
forgatókönyvekkel.”   

A 40. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének A. részében, a 8. szakaszban a 8.1.1. 
pont első mondatának: 

szövege: „Ha lehetséges, az anyag vagy a keverékben lévő összes anyag esetében fel kell sorolni a biztonsági 
adatlap kibocsátási helye szerinti tagállamban mindenkor alkalmazandó következő nemzeti 
határértékeket és azok jogalapját.” 

helyesen: „Ha lehetséges, az anyag vagy a keverékben lévő összes anyag esetében fel kell sorolni az azon 
tagállamban mindenkor alkalmazandó következő nemzeti határértékeket és azok jogalapját, 
amelyben a biztonsági adatlapot átadják.”   

A 41. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének A. részében, a 8. szakaszban a 8.2. 
pont címének: 

szövege: „8.2. Az expozíció elleni védekezés” 

helyesen: „8.2. Az expozíció ellenőrzése”.   
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A 42. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének A. részében, a 8. szakaszban a 8.2.3. 
pont címének: 

szövege: „8.2.3. A környezeti expozíció elleni védekezés” 

helyesen: „8.2.3. A környezeti expozíció ellenőrzése”.   

A 42. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének A. részében, a 9. szakaszban a 
második bekezdés második mondatának: 

szövege: „Az ebben a szakaszban feltüntetett információknak igazodniuk kell a regisztrációban vagy (ha az 
szükséges) a kémiai biztonsági jelentésben szereplő információkhoz, valamint az anyag vagy a 
keverék besorolásához.” 

helyesen: „Az ebben a szakaszban feltüntetett információknak meg kell egyezniük a regisztrációban vagy (ha 
az szükséges) a kémiai biztonsági jelentésben szereplő információkkal, valamint az anyag vagy a 
keverék osztályozásával.”   

A 46. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének A. részében, a 9. szakasz 9.2.1. 
pontjában, az első bekezdés második mondatában: 

a következő szövegrész: „… besorolás, …” 

helyesen: „… osztályba sorolás, …”.   

A 46. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének A. részében, a 9. szakasz 9.2.1.a) 
pontja vii. alpontjának: 

szövege: „vii. csomagolás (típus, méret, anyag vagy keverék nettó tömege), melynek alapján a 
robbanóanyagok osztályozásába való besorolás megtörtént, illetve melynek alapján nem kell 
robbanóanyagként osztályozni.” 

helyesen: „vii. csomagolás (típus, méret, anyag vagy keverék nettó tömege), melynek alapján a 
robbanóanyagok osztályán belüli alosztályba sorolás megtörtént, illetve melynek alapján nem kell 
robbanóanyagként osztályozni.”   

A 47. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének A. részében, a 9. szakasz 9.2.1.f) 
pontjának első mondatában: 

a következő szövegrész: „… sorolták be, …” 

helyesen: „… osztályozták, …”.   

A 49. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének A. részében a 11. szakasz címének: 

szövege: „11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok” 

helyesen: „11. SZAKASZ: Toxikológiai információk”.   
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A 49. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének A. részében a 11. szakasz harmadik 
mondatának, valamint az 52. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének A. részében 
a 12. szakasz harmadik bekezdésének: 

szövege: „Az ebben a szakaszban feltüntetett információknak igazodniuk kell a regisztrációban és/vagy (ha 
az szükséges) a kémiai biztonsági jelentésben szereplő információkhoz, valamint az anyag vagy a 
keverék besorolásához.” 

helyesen: „Az ebben a szakaszban feltüntetett információknak meg kell egyezniük a regisztrációban és/vagy 
(ha az szükséges) a kémiai biztonsági jelentésben szereplő információkkal, valamint az anyag vagy 
a keverék osztályozásával.”   

Az 50. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének A. részében, a 11. szakasz 11.1.4. 
pontjában: 

a következő szövegrész: „… a besorolási …” 

helyesen: „… az osztályozási …”.   

Az 51. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének A. részében a 12. szakasz címének: 

szövege: „12. SZAKASZ: Ökológiai adatok” 

helyesen: „12. SZAKASZ: Ökológiai információk”.   

Az 52. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének A. részében, a 12. szakasz 12.1. 
pontjában, az első bekezdés második mondatában: 

a következő szövegrész: „… lényeges …” 

helyesen: „… vonatkozó …”.   

Az 52. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének A. részében, a 12. szakasz 12.3. 
pontjában, az első bekezdés első mondatában: 

a következő szövegrész: „… az élelmiszerláncon.” 

helyesen: „… a táplálékláncon.”   

Az 53. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének A. részében, a 13. szakasz első 
bekezdésének első mondatában: 

a következő szövegrész: „… kibocsátási …” 

helyesen: „… átadási …”.   
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Az 53. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének A. részében a 13. szakasz második 
bekezdésének: 

szövege: „Amennyiben szükséges kémiai biztonsági jelentés készítése, és a hulladékfázis vizsgálatára is sor 
került, a hulladékgazdálkodási intézkedésekre vonatkozó információknak igazodniuk kell a kémiai 
biztonsági jelentésben azonosított felhasználásokhoz és a biztonsági adatlap mellékletében a kémiai 
biztonsági jelentés alapján meghatározott expozíciós forgatókönyvekhez.” 

helyesen: „Amennyiben szükséges kémiai biztonsági jelentés készítése, és a hulladékfázis vizsgálatára is sor 
került, a hulladékgazdálkodási intézkedésekre vonatkozó információknak meg kell egyezniük a 
kémiai biztonsági jelentésben azonosított felhasználásokkal és a biztonsági adatlap mellékletében 
megállapított, a kémiai biztonsági jelentésben szereplő expozíciós forgatókönyvekkel.”   

Az 53. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének A. részében, a 14. szakasz második 
bekezdésében: 

a következő szövegrész: „A biztonsági adatlap e szakaszának indokolt esetben tájékoztatást kell adnia a szállíthatósági 
besorolásokról az ENSZ-mintaszabályzatot az egyes szállítási módok tekintetében átültető alábbi 
nemzetközi egyezmények mindegyikére vonatkozóan:…” 

helyesen: „A biztonsági adatlap e szakaszának indokolt esetben tájékoztatást kell adnia a szállíthatósági 
osztályozásokról az ENSZ-mintaszabályzatokat az egyes szállítási módok tekintetében átültető 
alábbi nemzetközi egyezmények mindegyikére vonatkozóan:…”.   

Az 54. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének A. részében, a 14. szakasz 14.2. 
pontjának első mondatában, 14.3. pontjának első mondatában és 14.5. pontjának első mondatában: 

a következő szövegrész: „… ENSZ-mintaszabályzat …” 

helyesen: „… ENSZ-mintaszabályzatok …”.   

Az 54. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének A. részében, a 14. szakasz 14.4. 
pontjának első mondatában: 

a következő szövegrész: „Adott esetben az ENSZ-mintaszabályzat, …” 

helyesen: „Adott esetben az ENSZ-mintaszabályzatok, …”.   

Az 55. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének A. részében, a (21) lábjegyzetben: 

a következő szövegrész: „… besoroltaktól …” 

helyesen: „… osztályozottaktól …”.   
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Az 56. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének B. részében, az 1. szakasz 1.2. 
pontjának címében: 

a következő szövegrész: „… lényeges …” 

helyesen: „… megfelelő …”.   

Az 56. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének B. részében, a 2. szakasz 2.1. 
pontjának címében: 

a következő szövegrész: „… besorolása” 

helyesen: „… osztályozása”.   

Az 56. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének B. részében a 3. szakasz címének: 

szövege: „3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok” 

helyesen: „3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk”.   

Az 57. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének B. részében az 5. szakasz címének: 

szövege: „5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések” 

helyesen: „5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések”.   

Az 57. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének B. részében, az 5. szakaszban az 
5.2. pont címének: 

szövege: „5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek” 

helyesen: „5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek”.   

Az 57. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének B. részében a 6. szakasz címének: 

szövege: „6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén” 

helyesen: „6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál”.   

Az 57. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének B. részében a 8. szakasz címének: 

szövege: „8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem” 

helyesen: „8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem”.   
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Az 57. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének B. részében a 8. szakaszban a 8.2. 
pont címének: 

szövege: „8.2. Az expozíció elleni védekezés” 

helyesen: „8.2. Az expozíció ellenőrzése”.   

Az 57. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének B. részében a 11. szakasz címének: 

szövege: „11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok” 

helyesen: „11. SZAKASZ: Toxikológiai információk”.   

Az 58. oldalon, a mellékletben, az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének B. részében a 12. szakasz címének: 

szövege: „12. SZAKASZ: Ökológiai adatok” 

helyesen: „12. SZAKASZ: Ökológiai információk”.     
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