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A sokszorosítás a forrás megjelölésével megengedett.

Segítségre van szüksége?
REACH 2018 weboldalak az EU tagállamok 23 nyelvén:
http://echa.europa.eu/hu/reach-2018 

Bevezetés az EU vegyi anyagokkal kapcsolatos 
szabályozásába:
http://echa.europa.eu/hu/support/getting-started

Önállóan használható segítség: 
http://echa.europa.eu/hu/support

Nemzeti REACH helpdesk és ECHA Helpdesk:
http://echa.europa.eu/hu/contact 
http://echa.europa.eu/hu/support/helpdesks/national-
helpdesks/list-of-national-helpdesks

Az Enterprise Europe Network (EEN):
http://een.ec.europa.eu/about/branches

Országos Közegészségügyi Központ 
Országos Kémiai Biztonsági Igazgatóság 
REACH Kompetens Hatóság és Tájékoztató Szolgálat 
és PIC Kijelölt Hatóság Osztály 
email: reach.helpdesk@okbi.antsz.hu  
telefonszám: (+36 1) 476  1134

Együttműködésben:

IT-eszközök
Az ECHA weboldalán lévő eszközök a 
rendelkezésére állnak regisztrációja 
előkészítéséhez és benyújtásához:

�� IUCLID az adatok rendszerezéséhez.
�� REACH-IT az információk beküldéséhez és 

aktualizálásához.
�� Chesar a kémiai biztonsági jelentés 

elkészítéséhez.

Első lépések
Ha 2018. május 31-ig regisztrálnia kell, amint 
lehetséges, kezdjen el felkészülni – időbe telik 
egyeztetni a többi regisztrálóval és elkészíteni a 
regisztrálási dokumentációt.

http://echa.europa.eu/hu/reach-2018
ECHA-15-L-01-HU © Európai Vegyianyag-ügynökség, 2015

http://echa.europa.eu/hu/reach-2018
http://echa.europa.eu/hu/support/getting-started
http://echa.europa.eu/hu/support
http://echa.europa.eu/hu/contact
http://een.ec.europa.eu/about/branches
http://echa.europa.eu/hu/reach-2018


Vegyi anyagokat gyárt vagy 
importál?

Ha igen, most kell cselekednie, és regisztrálnia kell 
vegyi anyagait az EU szabályozása szerint. 

ÖNT IS ÉRINTI A REACH 2018?

Amennyiben évente legalább egy tonna 
mennyiségben gyárt vagy importál vegyi 
anyagokat az EU/EGT piacán, regisztrálnia kell 
azokat. 

Ha termékeket (keverékek, árucikkek) gyárt 
vagy importál, az összetevőik között lévő vegyi 
anyagokat kell regisztrálnia. 

MIÉRT KELL REGISZTRÁLNIA?

Ha vegyi anyagot kell regisztrálnia, azonban azt 
nem teszi meg 2018. május 31-ig, azt követően 
nem lesz engedélye, hogy az EU/EGT területén 
gyártsa, importálja vagy beszállítsa.

Egyes vegyi anyagok veszélyesek az emberi 
egészségre és/vagy a környezetre nézve. Önnek 
ismernie kell a veszélyeiket és a felhasználásukat, 
hogy képes legyen felelősen cselekedni. A vegyi 
anyagok regisztrálásával azt bizonyítja, hogy 
figyelembe vette a lehetséges kockázatokat, 
és tanácsot tud adni a biztonságos használatra 
vonatkozóan.

Továbbá kiveszi a részét abból is, hogy megóvja az 
emberek egészségét és a környezetet Európában.

MI AZ ÖN TEENDŐJE?

Össze kell gyűjtenie az információkat az 
anyagra vonatkozóan, és fel kell jegyeznie 
azokat a regisztrálási dokumentációban. Ezek 
az információk a vegyi anyag tulajdonságaira és 
felhasználására vonatkoznak.

Ha más vállalatok ugyanazt az anyagot 
regisztrálják, a dokumentációt közösen 
kell elkészíteniük. Meg kell osztania velük 
az adatokat, hogy elkerülhetők legyenek a 
felesleges állatkísérletek, és csökkenteni tudják a 
költségeket.

Ezután tájékoztatnia kell a vásárlóit vegyi anyagai 
biztonságos használatával kapcsolatban.

Ismerje a portfóliójukat

Találja meg társ-
regisztrálóit

Egyeztessen a társ-
regisztrálókkal

Mérje fel a 
veszélyeket és a 
kockázatokat

Készítse el 
regisztrációját IUCLID 

dokumentációként

Nyújtsa be 
regisztrálási 
dokumentációját
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