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Tájékoztató 

Európai Vegyianyag-ügynökség

Az ECHA és a vegyi anyagokra 
vonatkozó uniós jogszabályok
A vegyi anyagok még biztonságosabb felhasználásának 
elősegítése

ECHA-15-FS-02-HU

Az EU a világ legambiciózusabb jogi 
szabályozásával rendelkezik a vegyi anyagok 
biztonságos felhasználásának biztosítására

A REACH- és a CLP-rendelet eredményeként 
a vegyipar korábban nem tapasztalt 
mennyiségű információt bocsátott 
rendelkezésre az Európa-szerte használatban 
lévő vegyi anyagokkal kapcsolatban. 

A biocid termékekről szóló rendelet javítja 
a biocid termékek piacának működését az 
unión belül. Az előzetes tájékoztatáson 
alapuló jóváhagyási eljárásról szóló rendelet 
szabályozza egyes veszélyes anyagok kivitelét 
és behozatalát. 

Az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) 
ezt a négy jogszabályt az emberi egészség és a 
környezet védelme érdekében vezeti be.   
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REACH
A REACH-rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, 
értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 
(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction 
of chemicals) szól.

Regisztrálatlan vegyi anyag nem használható fel 
Európában. Az európai gyártók és importőrök eddig 
a legveszélyesebb, valamint a közepes és nagy 
mennyiségben gyártott vegyi anyagokat regisztrálták. 
A kis mennyiségben gyártott anyagokat 2018-ig kell 
regisztrálni. Gyártás vagy forgalomba hozatal előtt 
minden új vegyi anyagot regisztrálni kell.

Az ECHA fogadja és a jogszabályoknak való 
megfelelőségük tekintetében értékeli az egyes 
regisztrálásokat, az EU tagállamok pedig kiválasztott 
anyagokat értékelnek az emberi egészség és a 
környezet tekintetében felmerülő kezdeti aggályok 
tisztázása céljából.

A REACH az iparágra helyezi a vegyi anyagok 
biztonságának felelősségét, azonban megteremti a 
fejlesztés lehetőségét is.

A vegyi anyagokra vonatkozó információk mindenki 
számára nyilvánosak

Az ECHA a honlapján nyilvánosságra hozza 
a regisztrálási dokumentációkból származó 
információkat (a kereskedelmi szempontból 
bizalmas adatok kivételével). A honlapon magáról 
a vegyi anyagról, annak veszélyeiről, valamint az 
anyag biztonságos felhasználására vonatkozó 
iránymutatásról található információ. Az 
információmennyiség fokozatosan növekszik, és ezzel 
az ECHA világszerte a vegyi anyagok egyedülálló 
információforrásának tekinthető. 

A gyártók és az importőrök a vegyi anyagok 
biztonságos felhasználásának biztosítása érdekében 
alkalmazzák az információkat. A biztonsággal 
kapcsolatos információkról tájékoztatják a 
felhasználókat, így azok azonosítani tudják a 
munkahelyi kockázatokat, és a leghatékonyabb 
kockázatkezelési intézkedéseket tudják alkalmazni. A 
fogyasztók ezen információk segítségével kibővíthetik 
ismereteiket a megvásárolt termékekben található 
vegyi anyagokat illetően. 

A hatóságok azzal a céllal használják fel ezeket 
az információkat, hogy azonosítsák a veszélyes 
tulajdonságaik folytán további ellenőrzést vagy 
korlátozást igénylő vegyi anyagokat. A telephelyi 
vizsgálatok során a nemzeti végrehajtó hatóságok 
ugyancsak felhasználják a vállalatok regisztrálásaiból 
származó információkat, és ellenőrzik a megfelelő 
kockázatkezelési intézkedések meglétét.

A szükségtelen állatkísérletek kiküszöbölésére 
irányuló információmegosztás

Az ugyanazon vegyi anyagot gyártó vállalatoknak 
együtt kell működniük a vegyi anyagra vonatkozó 
információk cseréjét illetően. Ezt az információcserét 
jogszabályok írják elő, a szükségtelen állatkísérletek 
kiküszöbölése és a vállalatok költségeinek 
minimalizálása érdekében. Amennyiben nem állnak 
rendelkezésre adatok, a vegyi anyagok veszélyeinek 
értékelésére alternatív módszerek igénybe vétele 
javasolt, mivel állatkísérletekhez csak végső esetben 
szabad folyamodni.

Továbbá, ha az iparág gerinces állatokon végzendő 
kísérletre tesz javaslatot, az ECHA a javaslatot 
közzéteszi a honlapján. Ha valaki az anyag kapcsán 
javasolt kísérletre vonatkozóan lényeges információval 
rendelkezik, eljuttathatja azt az ECHA-nak. Ezen 
információk birtokában elkerülhetővé válnak az 
állatkísérletek.

Aggodalomra okot adó anyagok kezelése

A REACH-rendelet a bizonyítás terhét a vállalatokra 
helyezi. A rendeletnek való megfelelés érdekében a 
vállalatoknak meg kell határozniuk az általuk gyártott 
és az EU-ban forgalmazott anyagokhoz kapcsolódó 
kockázatokat, és kezelniük kell azokat. 
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Be kell mutatniuk az ECHA-nak az anyag biztonságos 
felhasználásának módját, és tájékoztatniuk kell a 
kockázatkezelési intézkedésekről a felhasználókat.

Ha a regisztrálási dokumentációban az iparág által 
javasolt kockázatkezelés nem minősül kielégítőnek, 
az EU korlátozhatja az adott anyag felhasználását, 
például oly módon, hogy a vállalatok általi felhasználást 
előzetes engedélyezéshez köti.

Az emberi egészségre és a környezetre potenciálisan 
súlyos hatást gyakorló anyagok különös aggodalomra 
okot adó anyagokként (SVHC-k) azonosíthatók, és 
felkerülhetnek a jelöltlistára. A következő lépésben 
ezek az anyagok átvihetők az engedélyezési jegyzékbe. 
Ez azt jelenti, hogy a vállalatok egy meghatározott 
időpontot követően nem hozhatják forgalomba és nem 
használhatják fel a veszélyes anyagot, kivéve, ha ezt 
engedélyezték számukra. Az engedélyezés egyik fő 
célja az SVHC-k lehetőség szerinti helyettesítése.

OSZTÁLYOZÁS ÉS CÍMKÉZÉS
Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről 
és csomagolásáról szóló uniós rendelet (CLP) is az 
emberi egészség és a környezet védelmére irányul, 
és az anyagok szabad mozgását kívánja elősegíteni. 
A rendelet beépíti az európai uniós jogszabályokba 
az Egyesült Nemzetek globálisan harmonizált 
rendszerének (GHS) osztályozási kritériumait.

A vállalatoknak be kell jelenteniük az ECHA-nál az 
anyagaik osztályozására és címkézésére alkalmazott 
módszert. A vállalatok több mint 100 000 anyag 
vonatkozásában, milliós nagyságrendben nyújtottak 
be bejelentéseket az ECHA-hoz. A REACH keretében 
regisztrálandó valamennyi anyagra és minden veszélyes 
anyagra vonatkozóan bejelentést kell tenni. 

A tagállamok és az iparág javasolhatják, hogy az adott 
veszélyes anyag osztályozását és címkézését az 
Európai Unión belül harmonizálják. Ez a harmonizált 
osztályozás biztosítja, hogy a vállalatok ugyanazon 
információkkal látják el fogyasztóikat. Az ECHA 
kockázatértékelési bizottságának véleményét egy 
nyilvános konzultáció előzi meg, és ezek képezik 
az Európai Bizottság harmonizálással kapcsolatos 
határozatának alapját. 

 
 

Az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló 
rendelet új piktogramokat vezet be.

BIOCID TERMÉKEK
A biocid termékek a kártevők és a káros 
mikroorganizmusok elleni védekezésben nyernek 
felhasználást. Idetartoznak például a rovarirtó szerek, 
a faanyagvédő szerek és a fertőtlenítőszerek. 

A biocid termékekről szóló rendelet célja, hogy 
javítsa a biocid termékek Unión belüli piacának 
működését, az emberek és a környezet magas szintű 
védelmének biztosítása mellett. Jóváhagyás előtt 
értékelik a legveszélyesebb biocid hatóanyagokat, 
és engedélyezés előtt a hatóanyagot tartalmazó 
biocid termékeket. Az értékelés célja a piacra kerülő 
rákkeltő, mutagén és reprodukciót károsító anyagok 
számának csökkentése. Ha a hatóanyagot kevésbé 
veszélyes anyaggal helyettesítendő anyagként 
azonosítják, használata csak akkor engedélyezhető 
biocid termékben, ha jobb alternatívák nem állnak 
rendelkezésre.

Forgalomba hozataluk előtt a biocid termékeket 
engedélyeztetni kell. A biocid termékek előállítói 
egyetlen országra vagy az EU összes tagállamára 
vonatkozóan nyújthatnak be engedélyezési kérelmet.  
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ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSON ALAPULÓ 
JÓVÁHAGYÁS
Az előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási 
eljárásról szóló rendelet az egyes veszélyes anyagok 
kivitelével és behozatalával kapcsolatos irányelveket 
fekteti le. A rendelet az Európai Unión belül végrehajtja 
a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes 
veszélyes vegyi anyagok és peszticidek szabályozására 
irányuló Rotterdami Egyezményt. Kötelezettségeket 
állapít meg azon vállalatok számára, amelyek az adott 
vegyi anyagokat EU-n kívüli országba szándékoznak 
kivinni. A fogadó országokat tájékoztatják, mielőtt 
területükre a veszélyes anyagok beérkeznek. Így 
lehetőségük nyílik arra, hogy elutasítsák a beérkezett 
anyagokat.

TUDOMÁNYOS SZAKÉRTELEM ÉS 
SZABÁLYOZÁSI KIVÁLÓSÁG
Az ECHA tudományos bizottságaiban 
valamennyi tagállam szakértői megtalálhatók. 
A kockázatértékelési bizottság és a társadalmi-
gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottság előkészíti 
az ECHA-nak az anyagok kockázataival, valamint a 
jogalkotási intézkedések veszélyes vegyi anyagokra 
gyakorolt társadalmi-gazdasági hatásával kapcsolatos 
véleményeit. 

A tagállami bizottság véleményt nyilvánít, 
és megszünteti a tagállamok közötti 
véleménykülönbségeket. A biocid termékekkel 
foglalkozó bizottság a biocid termékekről szóló 
rendelet egyes eljárásaival kapcsolatban fogalmaz meg 
véleményt.

A végrehajtással kapcsolatos információcseréért 
felelős fórum közös projekteken keresztül az európai 
végrehajtást koordinálja.

AZ IPARÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS
Az ECHA az információk és útmutatók 23 uniós 
nyelven történő közzétételével támogatja az iparágat. 
Az Ügynökség az uniós és EGT-tagállamokkal 
közösen információs szolgálatot működtet, 
valamint rendezvényeket, műhelytalálkozókat és 
webináriumokat szervez.

   

                 
echa.europa.eu/regulations

©
 F

ot
ol

ia


