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Kulcsfontosságú információk a REACH-rendelet 2. cikke (7) bekezdésének hatálya alá tartozó 
anyagok átvevői számára 

A REACH szerinti regisztráció alól mentesített egyes 
anyagokkal kapcsolatos közlési kötelezettségek 

E tájékoztató célja az olvasó 
felvilágosítása arról, hogy bizonyos 
anyagok regisztrációs szám nélkül is 
jogszerűen forgalomba hozhatók, 
továbbá hogy melyek azok az 
információk, amelyek közlése a 
szállítótótól elvárható, különös 
tekintettel azokkal az anyagokkal 
kapcsolatban, amelyek a REACH 2. 
cikkének (7) bekezdése alapján 
mentességet élveznek a regisztrálás 
alól.  
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Azok a gyártók vagy importőrök, akik a 
REACH-rendeletnek az anyagok regisztrálási 
rendelkezések hatálya alóli mentességéről 
szóló 2. cikke (7) bekezdésére 
hagyatkozhatnak, regisztrálási dokumentáció 
benyújtása nélkül hozhatják jogszerűen 
forgalomba az ilyen anyagot. Ilyen esetben a 
gyártó vagy az importőr nem kap 
regisztrációs számot, és következésképpen 
nem is tud ilyen regisztrációs számot közölni 
a szállítói lánc tagjaival. 

Azoknak a társaságoknak, amelyek igénybe 
kívánják venni ezt a mentességet, fel kell 
mérniük, hogy anyagaik jogosultak-e a 
mentességre. E társaságoknak (kérésre) 
megfelelő információkat kell benyújtaniuk a 

hatóságokhoz annak igazolására, hogy 
anyagaik teljesítik a mentességgel 
kapcsolatos feltételeket.  

 

Ha megállapítást nyert, hogy az adott anyag 
jogszerűen forgalomba hozható – noha a 
regisztrációs szám esetleg nem áll 
rendelkezésre –, akkor az anyagra egy 
további kötelezettség vonatkozik. Az ilyen 
anyag szállítójának kötelessége az ellátási 
láncon keresztül eljuttatni az átvevőhöz az 
anyag biztonságos használatát lehetővé tevő 
információkat.  

A 2. CIKK (7) BEKEZDÉSE 
ALAPJÁN A REGISZTRÁLÁS ALÓL 
MENTESÍTETT ANYAGOK 

A regisztrálási kötelezettség alól a következő 
anyagok mentesülnek: 

 a REACH-rendelet IV. mellékletében 
szereplő anyagok, mivel ezek lényegi 
tulajdonságaik miatt minimális kockázatot 
jelentnek (pl. a víz és a nitrogén); 

 a REACH-rendelet V. mellékletének 
hatálya alá tartozó anyagok, mivel 
ezekre az anyagokra vonatkozóan a 
regisztrálás indokolatlannak vagy 
szükségtelennek tekinthető (a 
természetben előforduló anyagok, például 



ásványok, ércek és dúsított ércek, ha ezek 
kémiailag nem átalakítottak); 

 a már regisztrált, és visszanyerési 
folyamat során az EU-ban 
hasznosított anyagok; 

 a már regisztrált, az EU-ból kivitt, 
majd oda újra behozott anyagok.  

Az ECHA regisztrálási útmutatója részletesen 
ismerteti azokat a sajátos feltételeket, 
amelyek alapján a REACH-rendelet 
értelmében történő regisztrálás alóli fent 
említett mentességek alkalmazhatók  
(2.2.3 szakasz). 

AZ ÉRINTETT SZEREPLŐK 

Az ebben a dokumentumban megtalálható 
információk a 2. cikk (7) bekezdésének 
bármely rendelkezése alapján mentességet 
élvező anyag ellátási láncának elemét képező 
valamennyi szereplő számára hasznos lehet.  
Mivel a mentesülő anyagok a regisztrációs 
szám feltüntetése nélkül hozhatók 
forgalomba, ez a tájékoztató különösen a 
következőknek szól: 

 azok az átvevők (például az anyagokat 
szakmai és/vagy ipari tevékenységük 
során felhasználó továbbfelhasználók), 
akik nem biztosak abban, hogy az átvett 
anyagokat jogszerűen hozták-e 
forgalomba; 

 azok a szállítók, akiknek biztonsági 
adatlappal vagy az általuk szállított anyag 
biztonságos felhasználására vonatkozó, 
egyéb elegendő információval kell 
ellátniuk ügyfeleiket abban az esetben, ha 
nem szükséges a biztonsági adatlap. 

Bizonyos esetekben a forgalmazók (köztük a 
kiskereskedők) számára hasznos lehet ez az 
információ, mivel ők is hozzájárulnak a 
szállítói láncon belüli információáramláshoz. 

ÁLTALÁBAN MILYEN 
TÁJÉKOZTATÁSRA SZÁMÍTHATOK 
A SZÁLLÍTÓMTÓL? 

Biztonsági adatlap 
A szállítónak biztonsági adatlapot kell 
biztosítania minden olyan esetben, amikor 
az anyag (önmagában vagy keverékben) a 
következő kategóriák egyikébe tartozik:  

 az anyagok és keverékek osztályozásáról, 
címkézéséről és csomagolásáról szóló 

rendelet (a CLP-rendelet) szerint megfelel 
a veszélyesként való osztályozás 
kritériumainak, vagy az anyagot 
tartalmazó keverék a veszélyes 
készítményekről szóló irányelvvel 
összhangban veszélyesként van 
besorolva;  

 a REACH-rendelet XIII. mellékletével 
összhangban perzisztens, bioakkumulatív 
és mérgező (PBT) vagy nagyon 
perzisztens és nagyon bioakkumulatív 
(vPvB),  

 szerepel azoknak az anyagoknak a 
jelöltlistáján, amelyek engedélykötelesek 
lehetnek. 

A szállítónak kérésre minden olyan keverékre 
vonatkozóan biztosítania kell a biztonsági 
adatlapot, amely nem felel meg a 
veszélyesként való osztályozás 
kritériumainak, de a következőket 
tartalmazza:  

 nem gáznemű keverékek esetében ≥ 1 
tömegszázalékban, gáznemű keverékek 
esetében pedig ≥ 0,2 térfogatszázalékban 
megtalálható, az emberi egészségre vagy 
a környezetre nézve veszélyt jelentő 
anyag, vagy  

 nem gáznemű keverék esetében ≥0,1 
tömegszázalékban megtalálható, a XIII. 
melléklet szerint PBT vagy vPvB anyag; 
vagy  

 olyan anyagot tartalmaz, amelynek 
tekintetében közösségi munkahelyi 
expozíciós határértékeket állapítottak 
meg. 

Fontos, hogy eltekintve attól az esettől, 
amikor a továbbfelhasználó vagy a 
forgalmazó kifejezetten kéri, nem kell 
biztonsági adatlapot biztosítani, ha a 
veszélyes anyagot vagy a veszélyes keveréket 
lakossági felhasználásra hozzák forgalomba, 
és elegendő információt biztosítanak az anyag 
biztonságos felhasználásához. Ebből 
következik, hogy a biztonsági adatlap 
kizárólag a szakmai felhasználóknak szól.  

Az azzal kapcsolatos további tájékoztatásért, 
hogy mely anyagok és keverékek esetében 
szükséges a biztonsági adatlap összeállítása, 
kérjük, tekintse át az Útmutató a biztonsági 
adatlapok elkészítéséhez kiadványt. 

Kibővített biztonsági adatlap 
Bizonyos esetekben a szállítói lánc szereplői 
egy-egy anyag vagy keverék biztonsági 

ANNANKATU  18 ,  P .O .  BOX  400 ,  F I -00121  HELSINKI ,  F INLAND |  ECHA.EUROPA .EU  

http://echa.europa.eu/hu/guidance-documents/guidance-on-reach
http://echa.europa.eu/hu/candidate-list-table
http://echa.europa.eu/hu/guidance-documents/guidance-on-reach
http://echa.europa.eu/hu/guidance-documents/guidance-on-reach


adatlapjához mellékelve egy vagy több 
expozíciós forgatókönyvet is kapnak. Erre 
akkor kerülhet sor, ha évi legalább 10 tonna 
mennyiség esetében az anyag 
regisztrációköteles. Ebben az esetben a 
regisztrálónak kémiai biztonsági értékelést 
kell elvégeznie a kockázatok ellenőrzés alatt 
tartása érdekében. A kémiai biztonsági 
értékelés eredményeit a kémiai biztonsági 
jelentésben dokumentálják. A végleges 
expozíciós forgatókönyv a kémiai biztonsági 
értékelés szerves részét képezi, és 
valamennyi azonosított felhasználásra 
vonatkozóan ki van dolgozva. Ha a vonatkozó 
expozíciós forgatókönyv elkészült, akkor azt 
Önnek és a regisztráló valamennyi további 
továbbfelhasználójának a biztonsági adatlap 
mellékleteként kell megkapnia – ilyen módon 
jön létre a kibővített biztonsági adatlap. Az 
expozíciós forgatókönyv megfelelő 
utasításokat tartalmaz azokra a 
kockázatkezelési intézkedésekre vonatkozóan, 
amelyeket Önnek a kockázatok 
ellenőrzésének biztosítása érdekében kell 
végrehajtania. 

A szállítói lánc szereplőinek azonban tisztában 
kell lenniük azzal, hogy nem szükségszerűen 
kell expozíciós forgatókönyvet összeállítania 
minden olyan regisztrálónak, akinek kémiai 
biztonsági értékelést kell elvégeznie és kémiai 
biztonsági jelentést kell készítenie. Például, 
noha általában minden legalább 10 tonna 
mennyiségben regisztrációköteles anyag 
esetében szükség van a kémiai biztonsági 
értékelésre és a kémiai biztonsági jelentésre, 
az expozíciós forgatókönyvre csak azok 
esetében van szükség, amelyek megfelelnek a 
REACH-rendelet 14. cikkének (4) 
bekezdésében meghatározott valamelyik 
veszélyességi osztályra vagy kategóriára 
vonatkozó kritériumoknak, vagy amelyek PBT 
vagy vPvB tulajdonságokkal rendelkező 
anyagokként értékelhetők.  

Emellett a kémiai biztonsági értékelés 
elvégzésére és a kémiai biztonsági jelentés 
elkészítésére rendes esetben a megfelelő 
határidőig történő regisztrálásra való 
felkészülés részeként kerül sor. Az adott, 
önmagában vagy keverékben előforduló 
anyagra vonatkozó expozíciós forgatókönyvet 
ezért általában csak az adott anyag 
regisztrálását követően mellékelik a 
biztonsági adatlaphoz. 

Az expozíciós forgatókönyv tartalmával 
kapcsolatos további tájékoztatásért, kérjük, 

tekintse át a következőt: Útmutató az 
információs követelményekhez és a kémiai 
biztonsági értékeléshez. D. rész: Expozíciós 
forgatókönyvek felépítése. 

Hasznos lehet a Gyakorlati példák expozíciós 
forgatókönyvekre áttekintése is, amely az 
ECHA webhelyén található.  

Egyéb információk 
A REACH-rendelet 32. cikkének (1) bekezdése 
szerint az olyan anyag vagy keverék szállítása 
esetében, amelyhez nem szükséges 
biztonsági adatlap, a szállítónak ennek 
ellenére közölnie kell a következő 
információkat:  

 az anyag engedélyköteles-e, a 
megadott vagy elutasított engedély 
adatai, illetve a megfelelő információk, 
ha az engedélyezést megtagadták; 

 az esetlegesen megszabott korlátozás 
részletei;  

 a megfelelő kockázatkezeléshez 
szükséges bármely egyéb 
rendelkezésre álló és az anyagra 
vonatkozó lényeges információ; 

 a regisztrációs szám, amennyiben 
rendelkezésre áll az olyan anyagok 
tekintetében, amelyekről az említettek 
szerinti információkat közölték.  

MELYEK A 2. CIKK (7) 
BEKEZDÉSÉT ÉRINTŐ 
VÁLTOZÁSOK? 

Vannak azonban olyan anyagok, amelyek 
vonatkozásában a szállítónak nem 
kötelessége a korábban felsorolt információk 
közlése. Ezek ismertetése az alábbiakban 
található. 

A REACH-rendelet IV. és V. 
mellékletének hatálya alá tartozó 
anyagok 
Amennyiben valamely anyagra vonatkozóan 
teljesülnek a REACH-rendelet 2. cikke (7) 
bekezdése a) pontjának vagy 2. cikke (7) 
bekezdése b) pontjának feltételei (a rendelet 
IV. vagy V. mellékletében felsorolt 
anyagokkal kapcsolatban, mivel vagy 
elegendő információ áll rendelkezésre róluk, 
vagy pedig indokolatlannak vagy 
szükségtelennek tekinthető a regisztrálásuk), 
akkor az anyag mentesül a regisztrálási 
rendelkezések hatálya alól, és regisztrációs 
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szám nélkül jogszerűen forgalomba hozható. 
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a 
regisztrációs szám az adott anyagra 
vonatkozó regisztrálási dokumentációnak az 
egyes gyártók vagy importőrök általi 
benyújtására utal. Ennek megfelelően a 2. 
cikk (7) bekezdésének a) pontja vagy a 2. 
cikk (7) bekezdésének b) pontja szerinti 
mentességük miatt a gyártójuk vagy 
importőrük által nem regisztráltatott anyagok 
átvevői nem kapnak regisztrációs számot az 
anyagok gyártóitól vagy importőreitől. 

Ahogyan azt már említettük, a kémiai 
biztonsági értékelést dokumentáló kémiai 
biztonsági jelentés csak a regisztrálónként 
évente legalább 10 tonna mennyiségű 
regisztrálásköteles anyagok esetében 
szükséges. Következésképpen a regisztrálás 
alól mentesített anyagok esetében a kémiai 
biztonsági értékelésre és a kémiai biztonsági 
jelentésre egyáltalán nincs szükség. Ennek 
megfelelően amennyiben Ön ilyen anyag 
átvevője, nem kap expozíciós forgatókönyvet 
a biztonsági adatlap részeként. 

Kérjük, a különféle mentességek 
alkalmazására vonatkozó további 
magyarázatokkal és háttér-információkkal, 
valamint a mentességek 
alkalmazhatóságának részleteivel 
kapcsolatban tekintse át a következő 
dokumentumot: Útmutató az V. melléklethez.  

Hasznosított anyagok 
Ha a hasznosítást végző vállalkozás 
megállapítja az anyagnak a valamely már 
regisztrált anyaggal való egyezőségét és 
rendelkezik a REACH 31. vagy 32. cikke 
szerinti szükséges információkkal, mentesül 
az adott anyag regisztrálása alól, és 
következésképpen nem kell kémiai biztonsági 
elemzést elvégeznie vagy kémiai biztonsági 
jelentést készítenie az anyagra vonatkozóan. 
Ennélfogva, ha ugyanazon „eredeti” anyag 
regisztrálása nem is terjed ki a hasznosított 
anyagként való felhasználásra, a hasznosítást 
végző vállalkozás nem köteles expozíciós 
forgatókönyvet összeállítani a hasznosított 
anyag felhasználására vonatkozóan. Nem 
szabad elfelejteni azonban azt, hogy a 
hasznosítást végző vállalkozásnak minden 
esetben a közölnie kell a hasznosított anyag 
biztonságos felhasználását lehetővé tevő 
megfelelő és releváns információkat. 

 

A hasznosított anyag forgalomba hozatalakor 
a hasznosítást végző vállalkozásnak nem kell 
feltüntetnie a regisztrációs számot, mivel 
mentesül a REACH II. címének rendelkezései 
alól. Ezért ha Ön olyan hasznosított anyag 
átvevője, amelyet a hasznosítást végző 
vállalkozás azért nem regisztrált, mert a 
REACH-rendelet 2. cikke (7) bekezdésének d) 
pontja szerinti mentesség vonatkozik rá, 
akkor általában nem kapja meg a következőt:  

 regisztrációs szám; 

 a visszanyerést követő új életcikluson 
belüli következő 
továbbfelhasználásokra vonatkozó 
expozíciós forgatókönyv. 

 
Mindazonáltal felhívjuk szíves figyelmét arra, 
hogy a REACH 32. cikke (1) bekezdésének 
rendelkezései alapján előfordulhat, hogy 
amennyiben rendelkezésére áll, a 
hasznosítást végző vállalkozásnak 
díjmentesen közölnie kell a regisztrációs 
számot. 

Ha többet szeretne megtudni azokról a 
feltételekről, amelyek alapján a hulladékból az 
anyagokat visszanyerő jogi személyek 
igénybe vehetik a 2. cikk (7) bekezdése d) 
pontjában megállapított mentességeket, 
továbbá az információknak a szállítói láncban 
való megosztásával kapcsolatos 
kötelezettségeikről, kérjük, olvassa el a 
következő dokumentumot: Útmutató a 
hulladékokhoz és a hasznosított anyagokhoz. 

Újrabehozott anyagok 
Abban az esetben, ha az anyagot először 
legyártják az EU-ban, majd kiviszik, majd 
ismét behozzák az EU-ba, kettős regisztrálási 
kötelezettséghez vezethet, ha mindez azonos 
szállítói láncon belül történik. Ezért a REACH 
II. címével összhangban regisztrált, kivitt 
majd ismételten behozott anyagok a 
következő feltételek alapján mentesülhetnek 
a regisztrálás alól: 

- az anyagot az EU-ból való kivitel előtt 
regisztrálni kellett; 

- a már regisztrált és kivitt anyagnak 
azonosnak kell lennie az újrabehozott 
anyaggal; 

- az anyagnak nem csak azonosnak kell 
lennie, hanem ténylegesen ugyanabból 
a szállítói láncból kell származnia, 
amelyben regisztrálták; 
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- az újraimportálót el kellett látni az 
exportált anyagra vonatkozó 
információkkal, és ezeknek az 
információknak meg kell felelniük a 
szállítói láncban való 
információszolgáltatásra vonatkozó 
REACH-szabályoknak. 

Az újraimportálónak dokumentumokkal kell 
alátámasztania, hogy az anyag azonos azzal, 
amelyet ő vagy azon szállítói lánc egy másik 
szereplője, amelynek ő is tagja, regisztrált az 
EU-ban. Az anyag egyezőségét a következő 
dokumentumban meghatározott kritériumok 
szerint kell értékelni: Útmutató az 
anyagoknak a REACH- és a CLP-keretében 
történő azonosításához és megnevezéséhez. 

Emellett – a kettős regisztrálási kötelezettség 
elkerülése érdekében – az újraimportálónak 
rendelkeznie kell biztonsági adatlappal vagy a 
kivitt anyaggal kapcsolatos, a 32. cikkben 
előírt más szükséges információval. Az 
újraimportáló ezt a szállítói lánc felvázolásával 
és dokumentálásával igazolhatja, azonosítva 
az anyag eredeti regisztrálóját. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS 
TÁMOGATÁS 

A nemzeti REACH információs szolgálatok 
a helyi nyelveken adnak gyakorlati 
tanácsokat: 

http://www.echa.europa.eu/hu/web/guest/su
pport/helpdesks/national-helpdesks  

Az iparági szervezetek is gyakran adnak 
tájékoztatást és támogatást tagjaiknak. 

A KAPCSOLÓDÓ ANYAGOKRA 
MUTATÓ HIVATKOZÁSOK 

Az 1907/2006/EK REACH-rendelet 

Útmutatók – REACH-rendelet: az ECHA 
webhelyének ez a része egyetlen központi 
helyről biztosít hozzáférést a REACH-re 
vonatkozó általános és részletes technikai 
információkhoz. 

 

 

 

 

 

 

Az ECHA webhelyének támogató részében 
található az Iránymutatásokra vonatkozó 
tájékoztató és a GYIK (Gyakran ismételt 
kérdések) című rész.  

 

Nyilatkozat: Ez egy eredetileg angol nyelven 
közzétett dokumentum fordítása. Az eredeti 
dokumentum az ECHA weboldalán érheto el. 
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