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Tájékoztatás a vegyi anyagokról 
Az ECHA adatbázisainak tartalma 
 

 
 

Az ECHA az Európai Unióban, Norvégiában, Liechtensteinben és Izlandon 

gyártott, illetve az ezen országok területére importált vegyi anyagok egyedülálló 

információforrása. 

Adatbázisaink a vegyi anyagokról, azok veszélyes 
tulajdonságairól és osztályozásáról, és biztonságos 
felhasználásáról közölnek információt. 
 
Ezt az információt a vállalatoknak a REACH-, a CLP-, a 
biocid termékekről szóló és az előzetes tájékoztatáson 
alapuló jóváhagyási eljárásról (PIC) szóló rendelet 
követelményeinek megfelelően kell benyújtaniuk az 
Ügynökség számára. 
 

Ez a tájékoztató áttekintést nyújt a legfontosabb 
adatbázisainkban rendelkezésre álló adatokról: 
 
• REACH: a regisztrált anyagok adatbázisa 
• CLP: osztályozási és címkézési jegyzék 
• A biocid termékekről szóló rendelet (BPR): 

hatóanyagok és biocid termékek jegyzéke 
• Az előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási 

eljárásról szóló rendelet (PIC): a PIC-rendelet hatálya 
alá tartozó vegyi anyagok 
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AZ ECHA NÉGY ADATBÁZISA 

REACH: a regisztrált anyagok adatbázisa 

Ez az adatbázis több tízezer regisztrált anyagot 
tartalmaz, így a világ egyik legnagyobb, vegyi anyagokkal 
kapcsolatos szabályozási információforrásának 
tekinthető. 
 
Az adatbázisban szereplő anyagok száma folyamatosan 
növekszik, mivel a vállalatok új regisztrálási 
dokumentációkat nyújtanak be. 
 
Ez az adatbázis felbecsülhetetlen információforrás, 
amelyből megismerheti a már regisztrált anyagokat, és 
további ismereteket szerezhet az EU-ban/EGT-ben 
gyártott, illetve az EU/EGT területére importált vegyi 
anyagok veszélyes tulajdonságairól. 
 

 
 
 
CLP: osztályozási és címkézési jegyzék 

Ez a jegyzék a bejelentett és regisztrált anyagokra 
vonatkozó osztályozási és címkézési információkat 
tartalmazza. Magában foglalja a harmonizált 
osztályozások listáját, valamint a Seveso III. irányelv 
szerinti veszélyesanyag-kategóriákra vonatkozó 
információkat. 
 
Tekintse meg a jegyzéket az anyagokra vonatkozó 
alapvető osztályozási és címkézési adatokról. 
 

 
 

 

Biocid termékekről szóló rendelet: hatóanyagok és 
biocid termékek jegyzéke 

Ez az adatbázis azon hatóanyag-/terméktípus-
kombinációkról tartalmaz információkat, amelyekre 
vonatkozóan a biocid termékekről szóló rendelet alapján 
jóváhagyásra irányuló kérelmet nyújtottak be. Emellett 
elvezet a termékengedélyekhez. 
 
Ha többet szeretne megtudni a biocid anyagokról és 
termékekről, keresse fel ezt az adatbázist. 
 

 
 
Az előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási 
eljárásról (PIC) szóló rendelet: a PIC-rendelet hatálya 
alá tartozó vegyi anyagok 

Ez az adatbázis a PIC-rendelet vonatkozó mellékleteiben 
felsorolt valamennyi veszélyes vegyi anyagra kiterjed, és 
azok kivitelére és behozatalára vonatkozóan szolgáltat 
információt. 
 
Az exportra vagy importra vonatkozó bejelentések 
többféle szempont szerint kereshetők, pl. az év, az 
exportáló tagállam, az importáló ország, a vegyi anyag 
és/vagy a keverék neve és a vegyi anyag típusa szerint. 
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
 

Tájékoztatás a vegyi anyagokról: 

» https://echa.europa.eu/hu/information-on-chemicals 
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