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ECHA-13-GF-06-HU 
 
Információ a bérgyártásra vonatkozó szerződéses megállapodásokban érdekelt felek 
számára  
 

A REACH-rendelet szerinti bérgyártók  

Üzleti okokból (pl. gazdasági előnyök, 
versenyképesség fenntartása, logisztika) 
a vállalat dönthet amellett, hogy 
(bizonyos) gyártási műveleteit kiszervezi 
egy harmadik fél számára. A vállalatok 
között létrejövő ilyen szerződéses 
megállapodások leírására többféle 
terminológia használatos. A „bérgyártó” 
az egyik legszélesebb körben alkalmazott 
kifejezés annak leírására, amikor egy 
második vállalat az első vállalat nevében 
végez tevékenységet, és ez a tevékenység 
gyártás. A tevékenységet ennek 
megfelelően a bérgyártás fogalom írja 
le, amely elterjedt gyakorlat a 
vegyiparban. A REACH-rendelet nem 
fogalmaz meg egyedi rendelkezéseket a 
bérgyártásra vonatkozóan. 
Mindazonáltal a bérgyártóknak lehetnek 
REACH szerinti kötelezettségeik.  

Jelen tájékoztató célja, hogy tisztázza a 
bérgyártó fogalmát és a REACH-
rendelet szerinti potenciális 
kötelezettségeit. A dokumentum röviden 
bemutatja a releváns REACH-
követelményeket is. Továbbá tanácsaival 
kiindulási alapot szolgáltat a megfelelés 
megkönnyítésének módjára 

vonatkozóan a bérgyártók számára, 
illetve azon vállalatok számára, amelyek 
más vállalatokkal kötnek szerződést, 
hogy nevükben bérgyártást végezzenek. 

A bérgyártásra vonatkozó 
megállapodások hatályukat és 
előírásaikat tekintve merőben 
eltérhetnek egymástól. Nyomatékosan 
ajánlott, hogy ezek a megállapodások 
kifejezetten az EU területén folytatott 
gyártási tevékenységekre vonatkozó 
REACH szerinti kötelezettségekre 
terjedjenek ki – legalább a regisztrálási 
kötelezettségeket tekintve. A szerződéses 
megállapodásokban egyértelműen 
foglalkozni kell az adatok tulajdonjogára 
vonatkozó rendelkezésekkel, a jövőbeli 
aktualizálásokkal, a biztonsági adatlapok 
(SDS-ek) kiállításának és átadásának 
felelősségi körével, valamint az egyéb 
releváns REACH szerinti 
kötelezettségekkel. Hasonlóképpen, a 
CLP-rendelet szerinti megállapodás 
hatálya alá eső anyagok vagy keverékek 
megfelelő osztályozására, csomagolására 
és címkézésére vonatkozó 
követelményekkel is foglalkozni kell a 
megállapodásokban. 

 
R E A C H  

Tájékoztató 
 

http://echa.europa.eu/
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KI MINŐSÜL BÉRGYÁRTÓNAK? 

Bérgyártó alatt alapesetben olyan vállalatot 
értünk, amely (díj ellenében) gyártási 
szolgáltatást nyújt egy másik vállalat számára 
a szolgáltatások nyújtására vonatkozó 
szerződés alapján. Az alábbi fogalmak 
ugyancsak az ilyen tevékenységek leírására 
szolgálnak: 

• kihelyezett gyártó; 

• harmadik fél szolgáltató; 

• egyedi vegyianyaggyártó; 

• külső szolgáltató; 

• szerződéses gyártó; 

• bérgyártó.  

 
MIT NEVEZÜNK BÉRGYÁRTÁSNAK? 
 
A bérgyártás során anyagok feldolgozására 
kerül sor. A bérgyártók szolgáltatásai az 
alábbiakat foglalhatják magukban:  
 

- az anyag gyártása; 

- előállítás;  

- elegyítés;  

- elválasztás;  

- desztillálás;  

- centrifugálás;  

- a fentiek kombinációja. 

A tárolás vagy forgalmazás a bérgyártási 
műveletek kísérő folyamatai lehetnek, 
azonban önmagukban nem minősülnek 
bérgyártásnak. 
 
A bérgyártásra vonatkozó megállapodások 
esetről esetre jelentősen eltérhetnek. 
 
ÉRINTETT SZEREPLŐK 

A bérgyártásra vonatkozó megállapodás két 
részből áll: 

• Bérgyártást megrendelő vállalat 
(„vevő”, más néven: „megbízó”), aki a 
nyersanyagokat, a vegyi eljárásra 
vonatkozó információt és a szükséges 
útmutatásokat biztosíthatja. 

• Bérgyártó (szolgáltató) , aki (a helyzettől 
függően) az infrastruktúrát, a szükséges 
berendezést, az üzemeltető személyzetet 

és a műszaki támogatást biztosítja.  

Általánosságban az eljárási technológia, a 
know-how és a végtermék(ek) a vevő 
tulajdonát képezik. Ez különbözteti meg a 
bérgyártásra vonatkozó megállapodást a 
standard szállítói szerződéstől. 
 
MIK A BÉRGYÁRTÓK REACH-
RENDELET SZERINTI 
KÖTELEZETTSÉGEI? 
 
Az anyag regisztrálása 
 
A REACH-rendelet nem ad meg 
meghatározást a bérgyártóra. A rendelet nem 
fogalmaz meg egyedi szabályokat és 
előírásokat erre a szereplőre. Ennélfogva a 
REACH szempontjából a bérgyártót úgy kell 
tekinteni, mint más EU-beli gyártót, aki 
megfelel a REACH 3. cikke (9) bekezdésében 
megfogalmazott meghatározásnak, azaz: 

• a Közösségben letelepedett természetes 
vagy jogi személy, aki a Közösségben 
anyagot gyárt  

és gyártási tevékenységét a rendelet 3. 
cikkének (8) bekezdése a következőképpen 
határozza meg: 

• anyagok előállítása vagy kitermelése 
természetes állapotban 

A REACH 6. cikkének (1) bekezdése 
értelmében az EU-beli gyártók egyedi 
mentességek hiányában kötelesek regisztrálni 
anyagaikat, ha azok elérik vagy meghaladják 
az évi egy tonna mennyiséget1. Ide tartoznak 
az önmagukban, keverékekben, vagy 
árucikkekben előforduló anyagok, 
amennyiben azok szokásos vagy ésszerűen 
előrelátható felhasználási feltételek között 
szándékosan kibocsátásra kerülnek.  
 
Ha a fent említett regisztrálási kritériumok 
teljesülnek, a REACH szerinti regisztrálási 
kötelezettségek a bérgyártót terhelik 
annak ellenére, hogy a nyersanyagok, a 
szellemi tulajdon és a végtermék(ek) a vevő 
tulajdonát képezik.  
 
A két szereplőnek megállapodásban kell 
rögzítenie, hogy ki viselje a regisztrálással 

                                           
1 A REACH-rendelkezések alóli mentességekkel kapcsola-
tos bővebb információért tekintse át az alábbi fejezete-
ket: az Útmutató a regisztráláshoz című dokumentum 
2.2.2, 2.2.3 és 2.2.4 fejezetei. 

http://echa.europa.eu/
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
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kapcsolatos adminisztratív terheket és 
járulékos költségeket. A bérgyártó 
valószínűleg nem tudja felvállalni ezeket a 
költségeket. Továbbá előfordulhat, hogy a 
bérgyártást megrendelő vállalat ellenőrzése 
alatt kívánja tartani a regisztrálást, mivel 
gyakran birtokában van az anyagra és 
felhasználásaira vonatkozó regisztrálási 
adatoknak és bizalmas üzleti információknak. 
 
Amíg ez nem sérti a REACH szerinti gyártó 
kötelezettségeit, a két fél olyan gyakorlati 
megállapodásokat köthet egymással, amelyek 
mindkettőjük számára kielégítőek. Például a 
vevő úgy dönthet, hogy ő állítja össze a 
regisztrálási dokumentációt és viseli a 
regisztrálási költségeket. Továbbá a vevő és a 
bérgyártó között szerződéses megállapodás 
jöhet létre, amely magában foglalja az adatok 
tulajdonjogát és olyan rendelkezéseket 
tartalmaz, amelyek értelmében az egyik vagy 
mindkét fél vállalja, hogy kártérítést nyújt a 
megállapodásból eredő veszteségért, kárért 
vagy jogi kötelezésért. Mivel a bérgyártás 
körülményei vállalatonként eltérhetnek, 
minden forgatókönyvet eseti alapon kell 
elbírálni, gyakorlati megoldások reményében. 
Meg kell jegyezni, hogy hatósági felhívásra 
vagy ha új információk válnak elérhetővé, a 
regisztrálási dokumentáció tartalmának 
felülvizsgálatára és aktualizálására lehet 
szükség. Mindkét félnek előre meg kell 
határoznia, hogy hogyan járjon el olyankor, 
ha ilyen aktualizálás szükséges. 
 
A regisztrálási kötelezettségeken kívül a 
REACH-rendelet a gyártók egyéb olyan 
felelősségi körét is meghatározza, amelynek a 
bérgyártóknak meg kell felelniük. Néhány 
kötelezettséget az alábbi szakaszok mutatnak 
be. 
 
Bérgyártás és korlátozás eső 
anyagok 
 
Amennyiben a bérgyártó szerződés alapján 
anyagot gyárt, biztosítania kell azt is, hogy az 
anyag gyártása, forgalomba hozatala és 
felhasználása a REACH-rendelet XVII. 
melléklete (Egyes veszélyes anyagok, 
keverékek és árucikkek gyártásával, 
forgalomba hozatalával és felhasználásával 
kapcsolatos korlátozások) szerint ne ütközzön 
korlátokba. 
 
A korlátozásokkal kapcsolatos bővebb 
információért lásd az Útmutató a 
korlátozásokra vonatkozó, XV. melléklet 

szerinti dokumentációk elkészítéséhez című 
dokumentumot. Ajánlott megtekinteni az 
ECHA honlapján közzétett Korlátozások című 
szakaszt is. 
 
Bérgyártás és engedélyezési 
rendelkezések 
 
Az engedélyezési követelmények a bérgyártó 
által felhasznált anyagokra vonatkozhatnak 
(azaz az eljárásban felhasznált 
nyersanyagokra). Ezt az információt az anyag 
szállítójának kell feltüntetnie, rendszerint a 
biztonsági adatlapon (SDS). Ha az anyag 
szerepel a REACH-rendelet XIV. mellékletében 
(Az engedélyköteles anyagok jegyzéke), a 
bérgyártónak ellenőriznie kell, hogy 
szükséges-e engedélyezés iránti kérelmet 
benyújtania felhasználására. Mindazonáltal ha 
a szállítói lánc előző tagja (pl. a vevő) 
engedélyt kapott az egyedi felhasználásra, ez 
a bérgyártó számára előnyt jelenthet (feltéve, 
hogy az anyagot a szállítói lánc előző 
tagjának megadott engedélyezési feltételek 
szerint használja fel). 
 
Az engedélyezés folyamatára vonatkozó 
további információkért tekintse meg az 
Útmutató az engedélyezési kérelem 
elkészítéséhez és a Kérdések és válaszok az 
engedélyezési kérelemre vonatkozóan című 
dokumentumokat. Javasoljuk továbbá, hogy 
látogasson el az ECHA honlapjának 
Engedélyezés részére. 
 
A biztonsági adatlapokra (SDS-ek) 
vonatkozó követelmények 
 
A REACH-rendelet 31. cikkének (1) bekezdése 
értelmében az anyag vagy keverék szállító-
jának a REACH II. melléklete szerint összeál-
lított SDS-t kell tudnia átadni minden olyan 
esetben, amikor 
 
egy anyag: 
- megfelel az anyagok és keverékek osztá-

lyozásáról, címkézéséről és csomagolásáról 
szóló rendelet (CLP-rendelet) alapján ve-
szélyesként való osztályozás kritériumai-
nak; vagy 

 
- a REACH-rendelet XIII. mellékletével össz-

hangban perzisztens, bioakkumulatív és 
mérgező (PBT) vagy nagyon perzisztens és 
nagyon bioakkumulatív (vPvB); vagy 
 

http://echa.europa.eu/
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/restrictions/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/restrictions/index_en.htm
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
http://echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-of-concern/restriction
http://echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
http://echa.europa.eu/support/qas-support/qas?p_p_id=qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_1fBp&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_1f
http://echa.europa.eu/support/qas-support/qas?p_p_id=qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_1fBp&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_1f
http://echa.europa.eu/support/authorisation
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- szerepel az engedélykötelessé teendő 
anyagok jelöltlistáján. 

 
vagy a keverék:  
- megfelel a veszélyes készítményekről szóló 

irányelv (DPD) alapján veszélyesként való 
osztályozás kritériumainak2;  

A REACH 3. cikkének (32) bekezdése a 
szállítót a következőképpen határozza meg: 
„egy anyag vagy készítmény szállítója 
bármely gyártó, importőr, továbbfelhasználó 
vagy forgalmazó, aki az anyagot – 
önmagában vagy keverékben – vagy a 
keveréket forgalomba hozza”. Tekintettel a 
REACH forgalomba hozatallal kapcsolatos 
meghatározására („harmadik fél részére, akár 
ellenérték fejében, akár ingyenesen való 
szolgáltatás vagy rendelkezésre bocsátás”), a 
bérgyártó által a vevő (azaz a harmadik fél) 
rendelkezésére bocsátott anyagok (vagy 
keverékek) forgalomba hozott anyagoknak 
(vagy termékeknek) minősülnek. Ezért a 
bérgyártó az anyag (vagy a keverék) 
szállítója és a vevő vagy a vevő 
továbbfelhasználója (DU) a címzett. A 
bérgyártó ennélfogva hivatalosan is felelős 
azért, hogy az általa gyártott 
anyag(ok)ra/keverék(ek)re vonatkozóan 
kiállított SDS-t átadja a vevő számára. 
Mindazonáltal, ha a felek úgy állapodnak meg, 
az SDS-t a vevő is kiállíthatja. 

Vegye figyelembe, hogy még ha az anyag 
nem is kerül veszélyesként osztályozásra, 
vagy a 31. cikk SDS átadását szabályozó 
feltételei nem teljesülnek, előfordulhat, hogy 
a szállítónak bizonyos körülmények között 
egyéb információkat kell a címzett 
rendelkezésére bocsátania a REACH-rendelet 
32 cikke szerint. 

További információkért azzal kapcsolatban, 
hogy kinek mely anyagokra és keverékekre 
vonatkozóan kell SDS-t átadnia, tekintse meg 
az Útmutató a biztonsági adatlapok 
elkészítéséhez című dokumentumot. 
 
Információk megőrzési 
kötelezettsége 
 
Tekintettel arra, hogy más EU-beli gyártók 
esetében is ez az előírás, a bérgyártónak a 
REACH-rendelet 36. cikkének értelmében 
össze kell gyűjtenie és meg kell őriznie azokat 
                                           
2 Vegye figyelembe, hogy 2015. június 1-jétől a keveré-
kekre vonatkozó kritériumok is a CLP-rendeleten fognak 
alapulni. 

az információkat, amelyekre REACH szerinti 
kötelezettségei teljesítéséhez szüksége van. 
 
A (ellenőrző/végrehajtó) hatóságok vagy az 
ECHA kérésére a bérgyártónak képesnek kell 
lennie REACH szerinti megfelelőségének 
igazolására. A bérgyártó által nyújtott 
szolgáltatás függvényében az ilyen 
információk köre változhat. A REACH 
rendeletben meghatározottaknak megfelelő 
gyártást folytató bérgyártók esetében ez az 
információ például a következőket foglalhatja 
magában: 

• a vevő részére gyártott, valamint a vevő 
vagy harmadik felek rendelkezésére 
bocsátott anyagok/keverékek SDS-ei;  

• a vevő által a bérgyártó rendelkezésére 
bocsátott anyagok/keverékek SDS-ei; 

• az összes gyártott anyag regisztrációs 
száma (feltéve, hogy 
regisztrációkötelesek); 

• a REACH 32. cikke értelmében minden 
egyéb, az anyagokra vonatkozó, a vevő 
vagy harmadik felek rendelkezésére 
bocsátott információ; 

• a gyártott anyag(ok) regisztrálási díjaival 
kapcsolatos számlák és fizetési bizonylat; 

• a bérgyártási szerződés egy példánya; 

• a bérgyártónak továbbá 
dokumentumokkal kell tudnia bizonyítani 
minden általa gyártott anyag 
mennyiségét. 

 
BIZALMAS KEZELÉS 
 
A bérgyártásra vonatkozó megállapodások 
bizalmas jellegűek lehetnek. Különösen a 
vevő esetében valószínűsíthető, hogy nem 
kívánja végfelhasználói tudomására hozni a 
bérgyártó azonosítására alkalmas adatokat, 
illetve felfedni, hogy más bérgyártók is 
tevékenykednek a nevében. 
 
Ha mindkét szereplő az EU-n belül 
letelepedett személy, a vevő élhet a REACH 4. 
cikke (Általános rendelkezés) által felkínált 
lehetőséggel, és harmadik fél 
képviselőként (TPR) járhat el a más 
regisztrálókkal az anyaginformációs 
cserefórum (SIEF) keretében a bevezetett 
anyagokról folytatott megbeszéléseken. A 
bérgyártó kinevezheti a vevőt TPR-ré. Ilyen 
esetben az ECHA nem teszi közzé a 
regisztráló (azaz a bérgyártó) azonosítására 

http://echa.europa.eu/
http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
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alkalmas adatokat az egyéb gyártók vagy 
importőrök számára a megkeresési eljárás 
során. A vevő TPR-ként az SIEF keretében az 
egyes érintett anyagokról folytatott 
megbeszélések látható résztvevőjévé válik. 
Mindazonáltal az SIEF-megállapodások és az 
adat-hozzáférési megállapodások 
megkötésekor figyelembe kell venni a TPR 
egyedi státuszát. Biztosítani kell, hogy a 
tényleges regisztráló (azaz a bérgyártó) – akit 
a TPR képvisel – maga is engedélyt szerezzen 
a közös regisztrálás keretében benyújtott 
adatokba való betekintésre.  
 
Továbbá a bérgyártásra vonatkozó 
megállapodások mindkét résztvevőjének 
tisztában kell lennie azzal, hogy ha a vevő 
TPR-ként jár el, (csakúgy mint a többi TPR) 
nem regisztrálhat anyagot az általa képviselt 
vállalat (azaz a bérgyártó) nevében. Ilyen 
esetekben magát a regisztrálást a 
bérgyártónak kell elvégeznie (a saját 
nevében). A TPR szerepe arra korlátozódik, 
hogy megőrizze névtelenségét az SIEF-
megbeszéléseken. 
(annak érdekében, hogy a többi SIEF-tag ne 
szerezzen tudomást arról, hogy ki a tényleges 
gyártó). Jogi értelemben a (bér-)gyártó 
marad a regisztráló. 
 
A regisztrálási dokumentáció készítésekor a 
regisztráló (bérgyártó) bizalmas kezelés iránti 
kérelmet nyújthat be az SDS-en feltüntetett 
bizonyos, a regisztrálási dokumentációból 
származó, az ECHA által nyilvánosságra 
hozandó információkra (pl. a vállalat neve) 
vonatkozóan. Ezt a lehetőséget a REACH-
rendelet 119. cikke (2) bekezdésének d) 
pontja biztosítja. A regisztrálónak indoklást 
kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy az 
információ nyilvánosságra hozatala miért 
sértheti a saját vagy bármely más fél 
kereskedelmi érdekeit. Tényként kezelendő, 
hogy a regisztráló nem jár el közvetlen 
szállítóként, és a TPR kinevezése alátámasztó 
tényező ebben a helyzetben. Az ilyen 
bizalmas kezelés iránti kérelemhez a 
díjrendelet IV. melléklete alapján díjat 
számítanak fel. Az indoklást a REACH-rendelet 
119. cikkének (2) bekezdése szerint az ECHA 
fogja értékelni. Amennyiben az indoklást 
érvényesnek ítéli, az adott információt a 
regisztrálási dokumentációkból származó 
információk nyilvánosságra hozatala során, 
illetve adatmegosztási céllal nem fedi fel. 

További iránymutatásokért tekintse meg az 
Adatbenyújtási kézikönyv 16. rész - Bizalmas 

kezelés iránti kérelmek című dokumentum 
4.3.4 fejezetét.  

A TPR kinevezésére, az adatmegosztási 
kötelezettségekre és az SIEF megalakulására 
vonatkozó további információkat az Útmutató 
az adatok megosztásához című 
dokumentumban talál. 

Előfordulhat, hogy a bérgyártó az EU-n kívül, 
míg a vevő az EU-n belül letelepedett 
személy. Ilyen esetben a vevő importőrnek 
minősül, és az anyagot ebben a szerepben 
regisztrálhatja3. Ily módon a vevő egyrészt 
rendelkezik a regisztrálási dokumentációval, 
másrészt ellenőrzése alatt tartja a 
regisztrálást. 
 
Egy másik lehetőség, ha az EU-n kívüli 
bérgyártó a vevőt egyedüli képviselőnek 
(OR) nevezi ki. Tartsa szem előtt, hogy a 
REACH-rendelet 8. cikkének (3) bekezdése 
megköveteli az EU-n kívüli gyártótól (azaz a 
bérgyártótól), hogy az adott szállítói láncon 
belül minden EU-beli importőrt tájékoztasson 
az OR kinevezéséről (ily módon mindenki 
értesülne az EU-n kívüli bérgyártó 
személyéről). Mindazonáltal ez a probléma 
nem merül fel, ha a vevő egyedüli 
importőrként jár el.  
Az EU-n kívüli gyártó kizárólag egy OR-t 
nevezhet ki anyagonként. Az OR ugyanazon 
anyag több EU-n kívüli gyártóját képviselheti, 
azonban ilyenkor minden jogi személy 
esetében külön kell regisztrálnia az adott 
anyagot (azaz az általa képviselt jogi 
személyekre vonatkozóan külön univerzális 
egyedi azonosítókat [UUID-ket] kell 
létrehoznia és külön regisztrálásokat kell 
benyújtania). Ez bonyolultabbá teszi az OR 
kinevezését az EU-n kívüli bérgyártó által 
azokban az esetekben, amikor az EU-n kívüli 
bérgyártó különböző anyagokat gyárt 
különböző vevők számára. 
 
Az egyedüli képviselő kinevezésével, 
szerepkörével és REACH szerinti 
kötelezettségeivel kapcsolatos bővebb 
információkért tekintse meg az Útmutató a 
regisztráláshoz című dokumentum 2.1.2.5 
fejezetét. 
 
 

                                           
3 Az EU-n kívüli bérgyártó nem regisztrálhatja az anya-
got, mivel azt a REACH szerint kizárólag uniós jogi sze-
mély végezheti el. 

http://echa.europa.eu/
http://echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals?panel=panelDSM
http://echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals?panel=panelDSM
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach


ANNANKATU  18,  P .O .  BOX 400,  F I -00121 HELS INKI ,  F INNORSZÁG  |  ECHA.EUROPA. EU  

A BÉRGYÁRTÓ VÁLTOZÁSA 
 
A bérgyártást megrendelő vállalatnak 
tisztában kell lennie annak jogi 
következményeivel is, ha a bérgyártót egy 
másik vállalattal (személlyel) helyettesíti.  
 
A REACH 22. cikke (1) bekezdésének a) 
pontja értelmében a regisztráló azonosítására 
alkalmas adatokban bekövetkezett bármiféle 
változást jelenteni kell az ECHA-nak. Ha a 
változás a vállalat jogi személyiségét érintő 
változásból adódik, az magával vonja a 
regisztrálási dokumentáció aktualizálásának, 
valamint az azért felszámított díj fizetésének 
szükségességét a 340/2008/EK rendelet4 
(díjrendelet) értelmében.  
 
Amennyiben a bérgyártást megrendelő 
vállalat amellett dönt, hogy a bérgyártást egy 
másik vállalatra viszi át, ez nem tekinthető 
pusztán a vállalat jogi személyiségében 
bekövetkező változásnak, kivéve akkor, ha a 
régi és az új jogi személy között jogi 
kapcsolat van. Ennélfogva ilyen esetben új 
regisztrálás és az esedékes díjak 
kifizetése válhat szükségessé.  
 
Az új regisztrálás és az esedékes díjak 
kifizetése akkor is szükségessé válhat, ha 
megváltozik az OR-t kinevező, EU-n kívüli 
bérgyártó személye. Ilyen esetben az EU-beli 
importőröknek vagy az új EU-n kívüli 
bérgyártó által kinevezett új OR-nek kell 
regisztrálnia. 
 
Ha az új bérgyártó (vagy a megfelelő új OR, 
illetve importőr) az évi 1–100 tonna 
mennyiségben behozott nem bevezetett 
anyagok első alkalommal gyártója vagy 
importőre (és az anyag a 67/548/EGK 
irányelv5 értelmében nem került 
osztályozásra 1. vagy 2. kategóriába tartozó 
rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító 
(CMR) anyagként , illetve olyan anyagként, 
amely nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a 

                                           
4 A Bizottság 2013. március 20-i 254/2013/EU rendeleté-
vel módosítva. 
 
5 Az 1272/2008/EK rendelet (CLP-rendelet) a 67/548/EGK 
irányelv helyébe lépett. 2015. június 1-jétől a 
67/548/EGK irányelv teljes egészében hatályát veszti. 
Addig átmeneti rendelkezések vannak érvényben, a CLP 
61. cikkével összhangban. A szövegben szereplő osztá-
lyozásra történő hivatkozás a CLP-rendelet VI. mellékle-
tének 3. részében felsorolt anyagok harmonizált osztályo-
zásának koncepciójára, valamint a CLP-rendelet 4. cikke 
szerinti saját osztályozásra vonatkozik. 

vízi környezetben hosszan tartó káros hatást 
okozhat (R50/53)), 2017. május 31-ig, az évi 
1 tonna mennyiséget elérő vagy azt 
meghaladó első gyártástól számított 6 
hónapon belül még részesülhet a „késői” 
előzetes regisztrálás által nyújtott előnyökből. 
Erről a lehetőségről a REACH-rendelet 28. 
cikkének (6) bekezdése rendelkezik. Vegye 
figyelembe, hogy a késői előzetes regisztrálás 
a nem bevezetett anyagokra nem vonatkozik. 
 
A jogi személy megváltoztatásával 
kapcsolatos további információkért javasoljuk, 
hogy tanulmányozza át a REACH-IT Ipari 
felhasználói útmutató, 17. fejezet – Jogi 
személy megváltoztatása című 
dokumentumot. Az útmutató átfogó képet ad 
a jogi személy megváltoztatásával 
kapcsolatban, kulcsfogalmakat definiál, 
valamint összegzi a vállalatok kötelezettségeit 
a név vagy a jogi személy 
megváltoztatásának vonatkozásában. Leírja 
az ipar által megkövetelt azon funkciók 
használatát is, amelyek szükségesek ahhoz, 
hogy a vállalat megfeleljen a REACH-rendelet 
követelményeinek, ha jogi személyiségében 
változás következett be. A jogi személy 
megváltoztatásának bejelentésével 
kapcsolatos részletesebb információkért 
olvassa el az alábbi dokumentumot: 
Gyakorlati útmutató 8: Hogyan kell 
bejelenteni a jogi személyek adataiban 
bekövetkezett változásokat?.  
 
HOL TALÁLHATNAK TOVÁBBI 
INFORMÁCIÓKAT ÉS 
TÁMOGATÁST? 
 

A REACH nemzeti információs szolgálat 
gyakorlati tanácsokat nyújt az Ön 
nyelvén/nyelvein: 
http://www.echa.europa.eu/nationalhelp/  
 

Az ipari szövetségek is gyakran nyújtanak 
tájékoztatást és támogatást tagjaik számára. 

A KAPCSOLÓDÓ ANYAGOKRA 
MUTATÓ LINKEK 

Az 1907/2006/EK REACH-rendelet 

Az 1272/2008/EK CLP-rendelet 

A Bizottság 2013. március 20-i 254/2013/EU 
rendeletével módosított 340/2008/EK 

http://echa.europa.eu/
http://echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals?panel=panelIUM
http://echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals?panel=panelIUM
http://echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals?panel=panelIUM
http://echa.europa.eu/web/guest/practical-guides
http://echa.europa.eu/web/guest/practical-guides
http://echa.europa.eu/web/guest/practical-guides
http://www.echa.europa.eu/nationalhelp/
http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/legislation
http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/clp/legislation
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R0254:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R0254:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R0254:EN:NOT
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díjrendelet 

REACH útmutató: az ECHA honlapjának ez a 
része egy hozzáférési pont a REACH-re 
vonatkozó általános és részletes technikai 
útmutatóhoz.  

Útmutató dióhéjban: az ECHA honlapjának ez 
a része a REACH útmutató dokumentumok 
rövidített változatait tartalmazza annak 
érdekében, hogy az ECHA által közzétett 
útmutató dokumentumokat közérthetőbbé 
tegye az ipar számára. 

Az Iránymutatásokra vonatkozó tájékoztató 
és Gyakran ismételt kérdések (GYIK) című 
dokumentumok az ECHA honlapjának 
„támogatás” részén keresztül érhetők el.  

A bérgyártással kapcsolatos aktuális (2013. 
júliusára vonatkozó) gyakran ismételt 
kérdésekhez tekintse meg az alábbi 
hivatkozást: Gyakran ismételt kérdések. 
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