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REACH 2018: Értékelje az anyagot a 
biztonságos felhasználás igazolása érdekében 

Az ugyanazon anyagot regisztráló vállalatoknak együtt kell működniük az 
anyag felhasználására, veszélyeire és kockázataira vonatkozó adatok 
összeállítása és megosztása terén a biztonságos felhasználás igazolása 
érdekében. Ha az új adatok előállítása állatkísérlet elvégzését teszi 
szükségessé, először mindig figyelembe kell venni az állatkísérleteket 
helyettesítő módszereket. Minden adatot meg kell adni a regisztrálási 
dokumentációban, és 2018 .május 31-ig be kell nyújtani az ECHA-hoz. 

Helsinki, 2016. július 19. – Az ugyanazon anyagot regisztráló vállalatoknak minden 

rendelkezésre álló adatot össze kell gyűjteni az anyagról, meg kell állapítaniuk a hiányzó 

adatokat, és el kell dönteniük, hogyan szerzik meg azokat az anyaginformációs cserefórum 

(SIEF)* keretében. Ez a REACH szerinti regisztrálás előkészítésének legjelentősebb része, 

mivel a vállalatok az emberi egészség és környezet szempontjából az anyag biztonságos 

felhasználásának igazolására használják az adatokat. Az anyag veszélyeinek és kockázatainak 

felmérésére a REACH 2018 ütemterv negyedik szakaszában kerül sor. 

A vállalatoknak minél hamarabb össze kell állítaniuk a szükséges információkat. Először meg 

kell állapítaniuk, hogy mely adatok relevánsak a regisztrálásuk szempontjából. Ez az anyag 

tulajdonságaitól és a gyártás vagy import mennyiségétől függ - minél nagyobb a mennyiség, 

annál több információra van szükség. Ezután meg tudják határozni a hiányzó adatokat, 

amelyek a meglévő adatok megosztása vagy új adatok előállítása révén szerezhetők meg. 

Gerinces állatokon végzendő új kísérletek előtt először mindig az állatkísérleteket helyettesítő 

módszereket kell teljes körűen alkalmazni. Az egységes tájékoztatási követelményektől való 

minden eltérést megfelelően indokolni kell a regisztrálási dokumentációban. 

Az ECHA honlapján már elérhetők a kis mennyiségű vegyi anyagokra vonatkozó tájékoztatási 

követelményekkel, a szükségtelen állatkísérletek elkerülésével és az információszerzési 

módszerekkel kapcsolatos gyakorlati tanácsok. Az ECHA új gyakorlati útmutatót is közzétesz a 

REACH szerinti tájékoztatási követelményekről a kkv-k vezetői és a REACH koordinátorok 

számára. 

*A SIEF az ugyanazon anyagot regisztrálók és előzetesen regisztrálók csoportja. A SIEF-ben a REACH szerinti 
regisztrálás érdekében adatokat osztanak meg. 

 

 



Háttér 

A REACH szerinti utolsó regisztrálási határidő 2018. május 31. Ez a határidő azon vállalatokat 

érinti, amelyek kis mennyiségben, évi 1 és 100 tonna között gyártanak vagy importálnak vegyi 

anyagokat. 

 

Az ECHA REACH 2018 ütemterve a regisztrálást hét szakaszra bontja, és ismerteti az egyes 

szakaszok mérföldköveit, valamint azokat a támogatási tevékenységeket, amelyeket az 

Ügynökség biztosítani kíván a regisztrálók számára. 

 

A vállatoknak elég korán meg kell kezdeniük a felkészülést. Az ECHA honlapján a REACH 2018 

weboldalakon egy helyen megtalálható minden anyag a vállalatok felkészülésének támogatása 

érdekében. 

 

 

További információk 

Regisztráljon most: REACH 2018 webinárium július 20-án: Veszélyek és kockázatok felmérése 

http://echa.europa.eu/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach-2018-

assess-hazard-and-ri-1 

REACH 2018 weboldalak, infografika és tájékoztató 

http://echa.europa.eu/hu/reach-2018 

Támogatás – Milyen adatokra van szüksége? 

http://echa.europa.eu/hu/support/registration/what-information-you-need 

Gyakorlati útmutatók: http://echa.europa.eu/web/guest/practical-guides 

Gyakorlati útmutató a kkv-k vezetői és a REACH koordinátorok számára 

Állatkísérletek helyett alternatív módszerek alkalmazása a tájékoztatási követelmények 

teljesítése érdekében (az adatbenyújtással kapcsolatos öt gyakorlati útmutatót egyesít) 

A (Q)SAR-modellek alkalmazása és bejelentése 

 

Bevezetés az EU vegyi anyagokkal kapcsolatos szabályozásába 

http://echa.europa.eu/hu/support/getting-started 

Információs szolgálatok 

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

Az ECHA hírlevele – REACH 

http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/tag/reach 

Háttéranyagok a média számára 

http://echa.europa.eu/press/press-material/pr-for-reach-2018 

REACH 2018 a LinkedInen 

https://www.linkedin.com/company/reach-2018 

Twitter #REACH2018 

https://twitter.com/hashtag/reach2018 
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