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REACH  
megvalósítva
Biztonságosabb vegyi 
anyagok Európában

Az ipar felelős a vegyi biztonságért

Adatok hiányában a forgalomba 
hozatal tilalma

Az útiterv

Riói Föld-konferencia

A veszélyes 
vegyi anyagok 
osztályozásának és 
címkézésének globális 
harmonizált rendszere

REACH

Fehér könyv a 
vegyianyagokra 
vonatkozó 
szakpolitikáról

Veszélyes anyagokra vonatkozó irányelv
Korlátozásokra vonatkozó irányelv

2001

1967

1976

A legtöbb veszélyes és 
széles körben alkalmazott 

anyagok regisztrálva
2010

Az EU piacán jelenlévő anyagok 
regisztrálva 2018

2002

A fogyasztási cikkekben 
lévő különös aggodalomra 

okot adó vegyi anyagok 
bejelenthetők 2011

Az emberi 
egészséget és 
a környezetet 
jelentősen 
károsító 
hatások 
minimalizálva

Valamennyi vonatkozó, különös 
aggodalomra okot adó vegyi anyag szerepel 

a jelöltlistán 2020

Osztályozás, 
címkézés és 
csomagolás 

2008

2006

A nemzetközi 
vegyianyag-
kezelés 
stratégiai 
megközelítése

2006

1992

EU

Előnyök a 
környezetre 
nézve
•	  Tiszta helyzetkép az európai vegyi 
szennyezésről
 
•	 A vegyi anyagok jobb ismerete jobb 
kockázatellenőrzéshez vezet

Vegyianyag-kibocsátások

Vörös – A perzisztens, bioakkumulatív és 
mérgező (PBT), valamint a nagyon perzisztens 
és nagyon bioakkumulatív (vPvB)  
A szennyezőanyag-kibocsátást minimalizálni kell

Sárga – mérgező 
A szennyezőanyag-kibocsátást szabályozni kell

Zöld – nem jelent kockázatot  
Alacsony környezeti kockázat



    

                     
 

                      
       

                                  
                                    

         

 

    

                     
 

                      
       

                                  
                                    

         

 

    

                     
 

                      
       

                                  
                                    

         

 

    

                     
 

                      
       

                                  
                                    

         

 

Biztonságosabb vegyi anyagok Európában

Egyedi  
információforrás

•	 Tudjon meg többet az Európában használt 
vegyi anyagokról
•	 Tekintse meg az  
ECHA weboldalát  
echa.europa.eu

BISPHENOL |

Az állattesztek a legvégső 
lehetőséget jelentik

•	  Ugyanarra az anyagra vonatkozó információk 
megosztása kötelező 
•	 Egy anyag, egy regisztráció

•	  Az állattesztek alternatíváinak 
népszerűsítése

Előnyök az üzleti 
tevékenység számára

•	 Azonos játékszabályok
•	  Megfelelő tájékoztatás a szállítói láncon belül
•	  Lehetőségek az innovációra

Kisvállalkozások 
részvétele az egész ágazat 
vonatkozásában 

•	  Minél kisebb a vállalkozás, annál kisebb a díj
•	 Támogatás a nemzeti nyelveken 
 echa.europa.eu
•	 Nemzeti információs szolgálatok hálózata

Előnyök a polgárok számára

•	  Biztonságosabb vegyi anyagok biztonságosabb 
termékeket jelentenek 
•	  Legyen tisztában vele, hogy mit vásárol! 
 – kérdezze meg a kereskedőt!

Például Németországban használhatja a BUND online eszközt: 
www.bund.net/giftfrage

Előnyök a dolgozók 
számára

•	 A vegyi anyagokkal végzett munka 
biztonságosabb 
 – megfelelőbb kockázatkezelés
•	 Kockázatos vegyi anyagok biztonságosakkal 
való felváltása

Például az Olaszországban gyártott Murano üveg mérgező 
arzéntartalmának eltávolítására már létezik egy új gyártási 
módszer.


