
Mit jelent ez?
A vegyi anyagok szabad mozgása 
Az EU területén működő valamennyi vállalatra 
ugyanazok a szabályok érvényesek.

Adatok hiányában a forgalomba hozatal tilalma
A nem regisztrált anyagok gyártása, forgalomba 
hozatala és felhasználása jogszabályellenes. Ez az 
önmagában vagy keverékekben előforduló anyagokra 
(pl. tisztítószerek) is érvényes.

Tájékoztatás a szállítói láncon belül
A szállítói lánc minden szereplőjének feladatai 
közé tartozik, hogy tájékoztatást nyújtson a vegyi 
anyagok veszélyes tulajdonságairól és biztonságos 
felhasználásáról. Az említett szereplők: gyártók, 
importőrök, előállítók, forgalmazók és kiskereskedők.

A fogyasztóknak jogukban áll érdeklődni és 
tájékoztatást kapni arról, ha az Ön termékei az 
egészségükre és a környezetre nézve különös 
aggodalomra okot adó anyagokat tartalmaznak. 

Üzleti előnyszerzés
A REACH és a CLP támogatja a veszélyes vegyi anyagok 
alternatív anyagokkal való helyettesítését. A jogszabály 
által előírt kötelezettségekből üzleti előnyöket 
kovácsolhat, ha felhagy a különös aggodalomra okot adó 
anyagok használatával. 

Az Ön által gyártott vagy felhasznált anyagokra 
vonatkozó információk alapján fontolja meg, hogy 
versenytársait megelőzve tud-e találni biztonságosabb 
alternatívát, és szerezzen üzleti előnyt velük szemben. 

Az ECHA nyilvános konzultációinak keretében 
számoljon be arról, ha a különös aggodalomra okot adó 
anyagok helyettesítésére alternatívákat fejlesztett ki 
vagy ilyeneket alkalmaz. 
http://echa.europa.eu/hu/addressing-chemicalsof-
concern

Érinti-e az én vállalkozásomat?

Vállalata:

Ha a kérdések bármelyikére „igen”-nel válaszol, ez a 
szórólap Önnek szól.

A kiadvány az Ön REACH és CLP szerinti jogairól és 
kötelezettségeiről szól, amelyek az Európai Unió 
területén, Izlandon, Liechtensteinben és Norvégiában 
vegyi anyagokat kezelő valamennyi ipari ágazatra és 
vállalatra érvényesek.

A jogszabályban előírt követelményeknek való 
megfelelés segíti Önt az üzleti tevékenységével 
kapcsolatos kémiai kockázatok kezelésében, 
és biztosítja az emberi egészség és a környezet 
védelmével kapcsolatos szerepvállalását.  

Képes lesz megfelelni a fogyasztói által a 
biztonságosabb vegyi anyagokkal és termékekkel 
szemben támasztott elvárásoknak, ami ugyancsak 
emelheti márkája elismertségét.

Kezdőoldal: http://echa.europa.eu/hu/sme

A kémiai biztonság és 
az Ön vállalkozása
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A sokszorosítás a forrás feltüntetése mellett engedélyezett

Vegyi anyagok gyártója 
vagy importőre?  

Pl. aceton, formaldehid, 
fenol

Vegyi anyagok 
keverékeinek előállítója? 
Pl. festékek, motorolajok, 

szappanok vagy 
tisztítószerek

Fogyasztói árucikkek 
gyártója vagy importőre? 

Pl. bútorok, ruházat, 
elektromos készülékek

Vegyi anyagok 
felhasználója? 

Pl. bevonatok vagy 
tisztítószerek



Miről szól ez a szórólap?
A vegyi anyagoknak az Európai Unió területén belüli 
gyártására és felhasználására vonatkozó szabályok célja 
a biztonságosabb vegyi anyagokra irányuló üzleti és 
társadalmi igényeknek való megfelelés.

A REACH-rendelet új rendszert hozott létre a 
vegyi anyagok kockázatkezelésének céljából, amely 
a versenyképesség és az innováció támogatására is 
törekszik az anyagok regisztrálásán, értékelésén, 
engedélyezésén és korlátozásán keresztül. 

A CLP-rendelet előmozdítja a globális kereskedelmet, 
és javítja a munkavállalói és fogyasztói biztonságot 
azáltal, hogy végrehajtja az ENSZ égisze alatt 
létrehozott, a vegyi anyagok EU-n belüli osztályozásának, 
címkézésének és csomagolásának globálisan harmonizált 
rendszerét.

Ezek a rendeletek közös rendszert hoznak létre 
az emberi egészség és a környezet magas szintű 
védelmének biztosítására az Európai Unióban.

Mi az Ön feladata?
Ez a szállítói láncban betöltött szerepétől, az Ön által 
felhasznált anyagok veszélyességének mértékétől, 
továbbá az anyagok felhasználási módjától függ.

Az ECHA Navigátor elnevezésű eszköze segíthet annak 
eldöntésében, hogy az Ön speciális helyzetében mik a 
pontos teendők.
http://echa.europa.eu/hu/identify-yourobligations

Milyen költségek terhelik?
A REACH előírja az ECHA felé történő díj- és 
költségfizetést. Minél kisebb a vállalata, annál kisebb 
díjak és költségek terhelik. Lásd: 
http://echa.europa.eu/hu/sme

Az egyéb költségek meghaladhatják a díjakat. Ez az Ön 
egyedi kötelezettségeitől, az adatok létrehozásának 
vagy megszerzésének igényétől függ, továbbá az 
is befolyásolja, ha Ön tanácsadót kíván alkalmazni, 
illetve ha a veszélyes vegyi anyagokat biztonságosabb 
alternatívákkal kell helyettesítenie, vagy Ön ilyen 
helyettesítés mellett dönt. 

Hogyan kaphat tájékoztatást és 
támogatást?
A híreket, útmutatókat, a kérdések megválaszolását 
és a támogatást illetően vegye igénybe az ECHA 
weboldalát. 
http://echa.europa.eu/hu/subscribe

A jogi terminológia és a vállalatokra vonatkozó legfőbb 
információk az EU 23 hivatalos nyelvén érhetők el. 
http://echa.cdt.europa.eu

Az EU piacán jelen lévő vegyi anyagok tulajdonságaival, 
osztályozásával és biztonságos felhasználásával 
kapcsolatos információk is megtalálhatók az ECHA 
weboldalán.

Kapcsolat: 

Az Ön egyedi anyagainak vagy termékeinek 
szállítói és fogyasztói; 
Az Ön ipari szervezete szektor-specifikus 
tanácsokkal és információkkal kapcsolatban;
Az Ön nemzeti REACH és CLP információs 
szolgálata a jogszabályi előírásokkal 
kapcsolatban; 
Az ECHA-nak az Ön által használt eszközök 
támogatását biztosító információs szolgálata.

http://echa.europa.eu/hu/support

Ismerje azokat a vegyi anyagokat, amelyekkel 
dolgozik

Ön vegyi anyagok szállítója? – Információkat 
kell összegyűjtenie az Ön által gyártott vagy 
importált anyagokról, hogy osztályozza, címkézze 
és regisztrálja azokat, és tanácsokkal kell 
ellátnia a fogyasztóit az anyagok biztonságos 
felhasználásához. 
http://echa.europa.eu/hu/regulations/reach/
registration

Ön vegyi anyagok felhasználója? – Köteles 
végrehajtani a szállítóktól kapott, kockázatkezeléssel 
kapcsolatos tanácsokat, illetve tájékoztatni őket arról, 
ha azok nem megfelelők.
http://echa.europa.eu/hu/downstream

Aktualizálja a veszélyes vegyi anyagok címkézési 
információit

Ismerje meg az új osztályozási, címkézési és 
csomagolási rendszert: 2015. június 1-jétől ez lesz 
az egyetlen rendszer, amely mind anyagokra, mind 
keverékekre alkalmazandó.
http://echa.europa.eu/hu/clp-pictograms

Fordítson figyelmet a „különös aggodalomra 
okot adó anyagokra”

A legveszélyesebb vegyi anyagok a „különös 
aggodalomra okot adó anyagok” listáján kerülnek 
feltüntetésre. Az említett vegyi anyagok rákot 
okozhatnak, a hormonrendszer zavarát idézhetik 
elő, felhalmozódhatnak a természetben és az élő 
szervezetekben, valamint visszafordíthatatlan 
hatásokat gyakorolhatnak az emberi egészségre és a 
környezetre. 

A lista évente kétszer kerül aktualizálásra. Lásd:
http://echa.europa.eu/hu/candidate-list-table

Ha anyaga szerepel a listán, engedélyezés céljából 
kiválasztható, ami azt jelenti, hogy annak további 
felhasználását kérelmeznie kell. 


