Új szabályok
A vegyi anyagokra vonatkozó uniós jogi szabályozás az
elmúlt években megváltozott az alábbi négy, a vegyi
anyagok Unión belüli szabad mozgását, valamint az
emberi egészség és a környezet magas szintű védelmét
biztosító rendelet bevezetésével:
• REACH - Registration, Evaluation, Authorisation
and Restriction of Chemicals (a vegyi anyagok
regisztrálása, értékelése, engedélyezése és
korlátozása);
• CLP - Classification, Labelling and Packaging of
hazardous chemicals (a veszélyes vegyi anyagok
osztályozása, címkézése és csomagolása);
• BPR - Biocidal Products Regulation (a biocid
termékekről szóló rendelet);
• PIC - Prior Informed Consent in the international trade
of hazardous chemicals and pesticides (a nemzetközi
kereskedelemben forgalmazott veszélyes vegyi
anyagok és peszticidek előzetes tájékoztatáson
alapuló jóváhagyási eljárása).

Honlapunkon az EU 23 hivatalos nyelvén nyújtunk
tájékoztatást a jogszabályokról.

Terminológia
az Ön nyelvén
Az ECHA-term internetes terminológiai adatbázis több
mint 1300 jogi szakkifejezést és azok meghatározását
teszi elérhetővé az EU 23 hivatalos nyelvén. Tartalma
szűrhető, és többféle formátumban is letölthető.
http://echa-term.echa.europa.eu/

Igen, amennyiben az alábbi csoportok
valamelyikébe tartozik:

Az ECHA
szolgáltatásairól
dióhéjban

• Vállalkozások, amelyek vegyi anyagokat
gyártanak, importálnak, forgalmaznak vagy
használnak;
• Munkavállalók, akik vegyi anyagokkal dolgoznak;
• Szakmai és ipari szövetségek, amelyek a
vegyiparban vagy a gyártóiparban működnek;
• Nem kormányzati szervezetek, amelyek az
emberi egészség, a környezet és az állati jogok
védelmével foglalkoznak;
• Fogyasztók, akiknek fontosak a biztonságosabb
termékek és a fenntartható fogyasztás;
• Újságírók, akik egészségügyi, környezetvédelmi,
fogyasztói, üzleti és más, ezekhez kapcsolódó
ügyekről tudósítanak;
• Szakpolitikai döntéshozók tagállami, uniós és
nemzetközi szinten;
• Nemzeti hatóságok az uniós tagállamokban és az
Európai Gazdasági Térség további országaiban;
• Tudósok és más tudományos dolgozók, akik
szabályozástudománnyal foglalkoznak, vagy
érdeklődnek e tudományág iránt.

Kapcsolatfelvétel az ECHA-val:
http://echa.europa.eu/hu/contact
tel.: +358-9-686180
Kövessen minket:
@EU_ECHA
www.facebook.com/EUECHA

© Európai Vegyianyag-ügynökség, 2014

ECHA-14-L-04-HU - ED-02-14-723-HU-C – ISBN: 978-92-9244-703-8 – DOI: 10.2823/43233

Az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) gondoskodik
arról, hogy e rendeleteket az Európai Unió tagállamai és
az Európai Gazdasági Térség további országai (Izland,
Lichtenstein és Norvégia) következetesen hajtsák végre.

Az ECHA
tevékenysége Önt is
érinti?

Vállalkozások segítése
a jogi előírások
teljesítésében
Az ECHA honlapján keresztül:
Megállapíthatók a kötelezettségek
A Navigátor használatával azonosítható a REACHés a CLP-rendelet szerint betöltött szerepkör, és
további iránymutatás kapható.
Hozzáférhetők a legfrissebb információk
Az alábbi hivatkozáson lehet feliratkozni a hírlevélre:
http://echa.europa.eu/hu/subscribe
Rendezvényekre lehet eljutni
Az érdekeltek számára szervezett éves
konferenciáinkon négyszemközti konzultációra is
lehetőséget biztosítunk; ezeken bárki szabadon részt
vehet, vagy online is követheti azokat. Ezenkívül
ingyenes webes szemináriumainkra is regisztrálni lehet.
Választ kaphat gyakori kérdéseire
A gyakran ismétlődő kérdések folyamatosan bővülő
gyűjteményében tallózni és kulcsszavak alapján
keresni is lehet.
Segítséget kérhet az EU hivatalos nyelvein
Segítséget a honlapon keresztül vagy a nemzeti
információs szolgálatoktól is lehet kérni.
Ellenőrizheti a díjcsökkentésre való jogosultságát
A kis- és középvállalkozásoknak (kkv-knak)
csökkentett díjat kell fizetniük a REACH- és a BPRrendeletnek megfelelően. Az interaktív teszt és a
lépésenkénti útmutató segítséget nyújt a vállalkozás
méretének pontos megadásában.
Támogatást kaphat
http://echa.europa.eu/hu/support

INFORMATIKAI ESZKÖZÖK
A vegyi anyagok regisztrálási dokumentációja az alábbi
eszközökkel nyújtható be:
• IUCLID az adatok rendszerezéséhez.
• REACH-IT és R4BP 3 az információk közléséhez és
aktualizálásához.
• Chesar a kémiai biztonsági jelentés elkészítéséhez.

A vegyi anyagok
biztonságos
használatának
előmozdítása
Az ECHA a nemzetközi szervezetekkel és a világ
különböző országaiban működő szabályozó
hatóságokkal együttműködve keresi a válaszokat a vegyi
anyagok biztonságával kapcsolatos új vagy újonnan
felmerülő kérdésekre.
Az ipart, a tudományos életet és a civil társadalmat
képviselő érdekelt felek szervezetei az ECHA-nál
akkreditáltak, és az Ügynökséggel közösen dolgoznak az
emberi egészség és a környezet védelméért.
http://echa.europa.eu/hu/about-us

Tájékoztatás a vegyi
anyagokról
Az ECHA honlapja az Európában gyártott vagy Európa
területére behozott vegyi anyagokkal, azok veszélyes
tulajdonságaival, osztályozásával és biztonságos
használatával kapcsolatos tudnivalók egyedülálló
forrása. A honlapon közzétett információk közvetlenül a
gyártóktól és az importőröktől származnak.
http://echa.europa.eu/hu/information-on-chemicals
Vegyi anyagok az életünkben
A honlap e része arról nyújt tájékoztatást, hogyan
használhatók a vegyi anyagok biztonságosan otthon és a
munkahelyen egyaránt, és hogyan élhetnek a fogyasztók
a REACH-rendeletben biztosított kérdezési jogukkal.
http://echa.europa.eu/hu/chemicals-in-our-life
KIADVÁNYOK
• Szórólapok és tájékoztatók
• Tények és számadatok, jelentések és munkaértekezleti
jegyzőkönyvek
• Iránymutatásokat tartalmazó dokumentációk
• „Útmutató dióhéjban”
A kiadványok az EU 23 nyelvén elérhetők az alábbi címen:
http://echa.europa.eu/hu/publications

Az aggodalomra
okot adó anyagok
kezelése
Az ECHA az Európai Bizottság és az uniós tagállamok
közreműködésével azonosítja az emberi egészség és a
környezet szempontjából „különös aggodalomra okot
adó anyagokat”, és dönt arról, mely anyagok esetében
van szükség uniós szintű szabályozói kockázatkezelésre.
A végső cél az, hogy ezeket az anyagokat más,
biztonságosabb anyagok váltsák fel.
http://echa.europa.eu/hu/addressing-chemicals-ofconcern

Az Ön véleménye is
számít
Az ECHA nyilvános konzultációkat szervez az alábbi
témakörökhöz kapcsolódó javaslatokról:
• Vegyi anyagok vizsgálata állatokon;
• A veszélyes vegyi anyagok osztályozásának
harmonizálása;
• A „különös aggodalomra okot adó anyagok”
azonosítása;
• Annak eldöntése, hogy közülük mely anyagokat kell
előzetesen engedélyeztetni;
• Ideiglenes felhasználásuk engedélyezése egyes
vállalatok számára;
• Az anyagok bizonyos felhasználási módjainak
korlátozása;
• Annak eldöntése, mely biocid hatóanyagok válthatók
fel más, biztonságosabb anyagokkal.
Az alábbi címen feliratkozhat az értesítésekre, és
bekapcsolódhat a párbeszédbe:
RSS-hírfolyam – http://echa.europa.eu/hu/

