
Az Európai 
Vegyianyag-
ügynökség
A vegyi anyagok biztonságos 
alkalmazása érdekében végzi 
tevékenységét

Az ECHA számokban
•	 Több	mint	500	munkatárs	27	európai	országból
•	 4	tudományos	bizottság	az	összes	tagállamot	
képviselő	szakértőkkel	

•	 1	fórum	a	nemzeti	végrehajtó	hatóságok	
számára

•	 3	szakértői	hálózat
•	 Több	mint	6000	regisztrált	anyag
•	 Több	mint	ötmillió	osztályozási	és	címkézési	
bejelentés,	több	mint	100	000	anyaggal	
kapcsolatban

Az ECHA  a világ vezető szabályozó 
hatóságává válik a vegyi anyagok 
biztonságos alkalmazása terén. 
Biztosítjuk, hogy a vegyi anyagok 
veszélyeivel és biztonságos 
alkalmazásával kapcsolatos információk 
mindenki számára rendelkezésre álljanak. 
Az Ön és környezete védelme fokozottabb 
lesz.
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REACH
A REACH rendelet értelmében a vállalatok kötelesek 
tájékoztatást adni az általuk gyártott vagy importált 
vegyi anyagok veszélyeivel, kockázataival és 
biztonságos alkalmazásával kapcsolatban.

A vállalatok ezeket az információkat az ECHA-nál 
regisztrálják, így azok szabadon hozzáférhetők 
weboldalunkon.
Eddig több ezer veszélyes és gyakran használt 
anyagot regisztráltak.

Az európai lakosok most már megkérdezhetik 
a kiskereskedőt, hogy az általuk vásárolt áru 
tartalmaz-e veszélyes anyagokat. 

A REACH biztonságosabb vegyi anyagok fejlesztésére 
ösztönöz és korlátozza a leginkább veszélyes anyagok 
használatát.

CLP
Az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról 
szóló rendelet (CLP) egységes rendszert vezet 
be az EU-ban a vegyi anyagok osztályozására és 
címkézésére vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy 
most már az egész világon ugyanazt a rendszert 
alkalmazzák.

Ezáltal a dolgozók és a fogyasztók jobban 
megismerhetik a szimbólumokat, a vegyi 
anyagok hatását és azt, hogyan kell a termékeket 
biztonságosan használni. A vegyi anyagok nemzetközi 
kereskedelme is leegyszerűsödik, mivel a szállításra 
és forgalmazásra vonatkozó előírások az egész 
világon egységesek lesznek.

A vállalatoknak tájékoztatniuk kell az ECHA-t arról, 
hogy vegyi anyagaiknál milyen osztályozást és 
címkézést alkalmaznak. Az ECHA eddig több millió 
ilyen bejelentést kapott. Ezek az információk bárki 
számára hozzáférhetőek weboldalunkon.

Kik vagyunk?
Az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) fő 
célja az EU vegyi anyagokkal kapcsolatos úttörő 
szabályozásának bevezetése az emberi egészség 
és a környezet védelme érdekében. Az ECHA 
2007-ben alakult és székhelye Helsinkiben, 
Finnországban van. 

Mit teszünk?
Biztosítjuk az emberi egészség és a környezet 
védelmét. Munkánk segítségével biztosítható, hogy 
a vegyi anyagokat biztonságosan alkalmazzák, 
valamint, hogy a leginkább veszélyes anyagokat 
kevésbé veszélyes alternatívákra cseréljék le. 

Feladataink:
•	 segítünk a vállalatoknak abban, hogy 

megfeleljenek a jogszabályi előírásoknak
•	 ösztönözzük a vegyi anyagok biztonságos 

alkalmazását
•	 kezeljük a vegyi anyagokkal kapcsolatos 

problémákat
•	 tájékoztatást nyújtunk a vegyi anyagokkal 

kapcsolatban

Biocid termékek
A biocid termékek megóvnak minket a kártevőktől 
és egyéb káros mikroorganizmusoktól. Ide 
tartoznak például a rovarölőszerek és a 
kórházakban használt fertőtlenítők. 

A biocid készítményekről szóló rendelet (BPR) 
célja, hogy megfelelő információval szolgáljon 
ezekről a termékekről, hogy ezáltal a fogyasztók 
biztonságosan használhassák azokat. 

PIC
Az előzetes tájékoztatást követő beleegyezésről 
(Prior Informed Consent) szóló jogszabály 
(PIC) a veszélyes vegyi anyagok exportjával és 
importjával kapcsolatos irányelveket fekteti le. 
Ezen keresztül a fogadó országok tájékoztatást 
kapnak arról, ha veszélyes vegyi anyagok 
bevitelét tervezik és lehetőségük van azok 
ellenőrzésére, illetve bizonyos esetekben az 
import elutasítására. 
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