
Miről szól ez a dokumentum?
A gyártás, a behozatal és a vegyi anyagok 
használatának szabályait az Európai Unióban 
úgy alakították ki, hogy azok megfeleljenek 
a biztonságosabb vegyi anyagokkal szemben 
támasztott üzleti és társadalmi feltételeknek.

A REACH célja a vegyi anyagokkal kapcsolatos 
kockázatok kezelése, valamint a regisztrálási, 
értékelési, engedélyezési és korlátozási 
folyamatokon keresztül a versenyképesség és az 
innováció elősegítése.

A CLP elősegíti a globális kereskedelmet és 
javítja a dolgozók és a fogyasztók biztonságát 
az Egyesült Nemzetek vegyi anyagok globálisan 
harmonizált osztályozási, címkézési és 
csomagolási rendszerének bevezetésével.

Ezek a jogszabályok egy közös rendszert vezetnek 
be annak érdekében, hogy az emberi egészség 
és a környezet magas szintű védelme biztosított 
legyen az EU-ban.

Mi az Ön feladata?
Ez az ellátási láncban betöltött szerepétől, 
valamint attól függ, hogy milyen veszélyes 
anyagokat használ, és hogyan használja azokat.

Az ECHA Navigator eszköze segít azonosítani, 
hogy mi vonatkozik az Ön esetére. 
https://echa.europa.eu/identify-your-obligations

ISMERJE VEGYI ANYAGAIT
Információkat kell gyűjtenie ahhoz, hogy 
osztályozza, címkézze és regisztrálja az Ön által 
gyártott vagy importált anyagokat, és hogy 
tanácsot tudjon adni ügyfeleinek azok biztonságos 
használatáról. 

Mik a költségek?
A REACH díjfizetést tesz szükségessé az ECHA 
felé. Minél kisebb az Ön vállalata, annál kisebbek a 
díjak és a költségek. Lásd:
 https://echa.europa.eu/sme

Más költségek meghaladhatják a díjakat. 
Ez függ az Ön speciális kötelezettségeitől, 
az adatgenerálás vagy adatvásárlás 
szükségességétől, a választásától, hogy 
alkalmaz-e tanácsadót vagy attól, hogy 
szükséges-e/úgy dönt-e, hogy biztonságosabb 
vegyi anyagokat választ a veszélyesek helyett.

Mi a helyzet az információval 
és a segítséggel?
Használja az ECHA weboldalát hírforrásként, 
útmutatóul, válaszokért a kérdéseire és 
támogatásért. 
https://echa.europa.eu/hu/subscribe

A jogi terminológia és a kulcsfontosságú 
információk a vállalatok számára 23 hivatalos 
uniós nyelven érhetők el. 
https://echa-term.echa.europa.eu/hu/home

Az ECHA weboldalán a vegyi anyagok 
tulajdonságaira, osztályozására és az uniós piacon 
való biztonságos használatára vonatkozóan is 
kereshet információt.

Kapcsolat:

• Szállítói és vásárlói bizonyos anyagok vagy 
termékek kapcsán;

• Iparági szervezet szektorspecifikus 
tanácsadásért és tájékoztatásért;

• Nemzeti REACH és CLP információs szolgálat a 
megfelelőséggel kapcsolatos kérdésekhez;

• ECHA információs szolgálat támogatásért az 
Ön által használt eszközökhöz
https://echa.europa.eu/hu/support

Ismerje vegyi anyagait

Vegyi anyagokat szállít? - Információkat 
kell gyűjtenie az Ön által gyártott vagy 
importált anyagok osztályozásához, 
címkézéséhez és regisztrálásához, és azok 
biztonságos használatára vonatkozóan 
vásárlóinak nyújtott tanácsadáshoz. 
https://echa.europa.eu/hu/regulations/reach/registration 
https://echa.europa.eu/hu/regulations/clp/
understanding-clp

Vegyi anyagokat használ? - Alkalmaznia 
kell a szállítóitól kapott kockázatkezelési 
iránymutatásokat, vagy tájékoztatnia kell 
őket, ha azok nem megfelelők.
http://echa.europa.eu/downstream

Figyeljen oda a „különös aggodalomra 
okot adó anyagokra”

A legveszélyesebb vegyi anyagok a „különös 
aggodalomra okot adó anyagok” listáján 
találhatók. Ezek a vegyi anyagok rákot 
okozhatnak, károsíthatják a hormonrendszert, 
felhalmozódhatnak a természetben és az 
élő szervezetekben, és visszafordíthatatlan 
hatásokat gyakorolhatnak az emberi 
szervezetre és a környezetre. 

A listát évente kétszer frissítik. Lásd:
https://echa.europa.eu/hu/candidate-list-table

Ha anyagát megtalálja a listán, azt ki lehet 
választani engedélyezésre, ami azt jelenti, 
hogy engedélyt kell kérnie ahhoz, hogy 
továbbra is használhassa. 
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Mit jelent ez?
Vegyi anyagok szabad mozgása
Ugyanazok a szabályok vonatkoznak minden uniós 
vállalatra.

Nincs adat, nincs piac
A nem regisztrált anyagok gyártása, importja, 
marketingje és használata illegális. Ez az 
önmagukban vagy keverékekben előforduló 
anyagokra is érvényes.

Kommunikáció a szállítói láncon belül
A szállítói lánc minden szereplőjének az a feladata, 
hogy biztosítsa a veszélyes tulajdonságok 
kommunikálását és a vegyi anyagok biztonságos 
használatát: gyártók, importőrök, készítők, 
forgalmazók és kiskereskedők. 
https://echa.europa.eu/hu/communication-in-the-
supply-chain

A fogyasztóknak jogukban áll kérdezni és 
információt kapni az egészségük és a környezet 
kapcsán különös aggodalomra okot adó anyagokat 
tartalmazó termékeikről.

Szerezzen üzleti előnyt
A REACH és a CLP úgy készült, hogy segítse a 
legveszélyesebb vegyi anyagok helyettesítését. 
A jogi kötelezettségeket üzleti lehetőségekké 
változtathatja azzal, hogy már korai szakaszban 
eltávolodik az ilyen anyagoktól.

Az Ön által gyártott, importált vagy felhasznált 
anyagokkal kapcsolatos információ alapján, talál-e 
egy biztonságosabb alternatívát versenytársai 
előtt, és ebből üzleti előnyt szerez-e?

Válaszoljon az ECHA nyilvános konzultációira, ha 
alternatívákat fejlesztett ki vagy használ különös 
aggodalomra okot adó anyagok helyett. 
https://echa.europa.eu/hu/public-consultations

Vegyi biztonság és 
az Ön vállalkozása
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A sokszorosítás a forrás megjelölésével megengedett.

Ez az én vállalkozásomra is 
vonatkozik?
Az Ön vállalkozása:

Ha ezen kérdések bármelyikére „igen” a válasz, 
akkor ez a tájékoztató Önnek szól.

Ez a REACH és a CLP szerinti jogairól és 
kötelezettségeiről szól, amelyek minden ipari 
szektorra és minden vegyi anyagokkal foglalkozó 
vállalatra érvényesek az Európai Unióban, 
Izlandon, Liechtensteinben és Norvégiában.

A jogi követelményeknek való megfelelés 
segíti abban, hogy kezelje a vállalatánál a vegyi 
anyagokkal kapcsolatban felmerülő kockázatokat, 
és teljesítse az emberi egészség és a környezet 
védelme terén Önre háruló feladatokat.

Válaszolni tud vásárlói elvárásaira a 
biztonságosabb vegyi anyagokra és termékekre 
vonatkozóan, ami tovább erősítheti márkanevét.

Kezdje itt: https://echa.europa.eu/sme

Vegyi keverékeket 
készít?

pl. festékeket, 
motorolajokat, 
szappanokat, 

tisztítószereket

Vegyi anyagokat vagy 
keverékeket gyárt vagy 

importál?
pl. acetont, fenolt, 

festékeket, 
kenőanyagokat

Fogyasztói cikkeket 
gyárt vagy importál?

pl. bútorokat, 
ruházatot, elektromos 

készülékeket

Vegyi anyagokat 
használ?

pl. felületkezeléshez 
vagy tisztításhoz
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