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JOGI NYILATKOZAT
E dokumentum célja, hogy segítse a felhasználókat a REACH-rendelet szerinti
kötelezettségeiknek való megfelelésben. Felhívjuk azonban a felhasználók figyelmét arra, hogy
a REACH-rendelet szövege jelenti az egyetlen hiteles jogforrást, és az e dokumentumban
foglalt információk nem minősülnek jogi tanácsadásnak. Az információ felhasználása kizárólag
a felhasználó felelőssége. Az Európai Vegyianyag-ügynökség nem vállal felelősséget az ebben
a dokumentumban foglalt információk bármilyen jellegű felhasználásáért.
Verzió

Változások

Dátum

0. verzió

Első kiadás

2007. június

1. verzió

Első felülvizsgálat

2008. február

1.1. verzió

Figyelmeztetés
témájában

1.2. verzió

Az „Egyedüli képviselő” és „A
hozzárendelése” fejezet módosítása

1.3. verzió

Pontosítás beszúrása az „egyedüli képviselő” fogalommal
kapcsolatban.

beillesztése

az

egyedüli

képviselő

regisztrációs

szám

2008. április

2008. május

2008. szeptember

1.4. verzió

Pontosítás beszúrása az „egyedüli képviselő” fogalommal
kapcsolatban.

2008. november

1.5. verzió

A
korábban
bejelentett
anyagok
(NONS)
dokumentációjának aktualizálása céljából benyújtandó
információk pontosítása

2009. november

1.6. verzió

Helyesbítés az alábbiakhoz:

2011. január

- A REACH IV. és V. mellékletének módosítása
2008. október 8-i 987/2008/EK bizottsági rendelettel.

a

- A REACH XI. mellékletének módosítása a 134/2009/EK
bizottsági rendelettel.
A
REACH
módosítása
a
CLP-rendelettel
(2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelet).
A
REACH
II. mellékletének
módosítása
2010. május 20-i 453/2010 bizottsági rendelettel.

a

- A REACH-rendeletnek az EGT-megállapodás szerinti
megerősítése.
- A regisztrálási, frissítési, valamint osztályozási és
címkézési bejelentési folyamatok pontosítása.
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- Hivatkozás az ECHA által közzétett adatbenyújtási
kézikönyvekre, REACH-IT Ipari felhasználói útmutatókra,
valamint gyakorlati útmutatókra.
- Szerkesztői javítások.
2.0. verzió

A dokumentum felülvizsgálata a következőkre terjed ki:

2012. május

- Az útmutató tartalmának új szerkezetbe foglalása:
- Az I. rész a szabályozási
magyarázatára összpontosít.

követelmények

- A II. rész gyakorlati információkat fogalmaz meg a
regisztrálók számára.
- További pontosítások és példák beszúrása a regisztrálási
követelményekkel kapcsolatban.
A változtatásokat az útmutató 3. függeléke sorolja fel.
3.0. verzió

A dokumentum felülvizsgálata a tartalom és a szerkezet
tekintetében. A főbb változtatások közé tartoznak a
következők:

2016. november

− a II. rész és a 3. függelék törlése;
− a regisztrálás hatókörének pontosítása a 2.2.1.
szakaszban;
− a regisztráltnak tekintett anyagokra vonatkozó
szöveg frissítése (2.2.1.4.1. és 2.2.4.2. szakasz);
− a szöveg pontosítása és a mennyiség kiszámítására
vonatkozó új példák beillesztése a 2.2.3. szakaszba;
− a 3. és 4. fejezet sorrendjének módosítása;
− az adatmegosztási eljárásokra vonatkozó információk
frissítése (3. fejezet);
− a megkeresési eljárásra vonatkozó információk
frissítése (3.4. szakasz);
− a 4.1.1. szakasz szabványos tájékoztatási
követelményeiről szóló szöveg frissítése;
− a 4.3 szakaszban említett együttes adatbenyújtásra
vonatkozó szöveg frissítése;
− az önkéntes adatelhagyási lehetőségek tisztázása
(4.3.2. szakasz);
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− az „egy anyag – egy regisztrálás” elvének és az
anyagazonosítási profil (SIP) fogalmának
magyarázata (5.2.1. szakasz);
− az 1–10 tonnás mennyiségekre vonatkozó
dokumentációk esetében különleges szempontok
felvétele az 5.2.4. szakaszba;
− a CHESAR eszközre vonatkozó információk frissítése
az 5.3.2. szakaszban;
− új 6.1.3. szakasz beillesztése;
− az elavult, hibás vagy hiányzó adatok korrigálása az
1. és 2. függelékben;
− frissített műszaki kézikönyvekre vonatkozó
referenciák feltüntetése a regisztrálási
dokumentációk összeállítására, benyújtására és
frissítésére vonatkozó gyakorlati útmutatásokkal
együttesen.
4.0. verzió

A dokumentum felülvizsgálata a tartalom és a szerkezet
tekintetében. A főbb változtatások közé tartoznak a
következők:

2021. augusztus

− A REACH egyes regisztrálási és adatmegosztási
rendelkezéseinek a bevezetett anyagok végleges
regisztrációs határidejének lejártát követő
alkalmazásáról szóló (EU) 2019/1692 bizottsági
végrehajtási rendelettel való összehangolás:
o

o
o
o

o

o

o

változtatások a teljes dokumentumban a
bevezetett anyagok regisztrálására
vonatkozó határidőkkel kapcsolatban;
az anyagok előzetes regisztrálására való
hivatkozások törlése;
a mennyiségek kiszámításának pontosítása
a bevezetés végét követően;
az elavult szakaszok – például a nem
bevezetett anyagokra vonatkozó szakasz
vagy a bevezetett anyagok regisztrálási
határidejére vonatkozó szakasz – törlése;
annak tisztázása, hogy mikor szükséges
egy anyag bevezetett státuszának
bejelentése (2.3.2. szakasz);
annak tisztázása, hogy az IUPAC-név
bizalmas kezelése mikor igényelhető (4.4.
szakasz) a bevezetés végét követően;
annak tisztázása, hogy a kis
mennyiségekre vonatkozó dokumentációk
esetében mikor lehet csökkentett
tájékoztatási követelményeket biztosítani
(5.2.4. szakasz);
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− összehangolás a regisztrálók REACH-rendelet szerinti
regisztrációjának naprakésszé tételével kapcsolatos
kötelezettségekről szóló (EU) 2020/1435 végrehajtási
rendelettel (7.2. szakasz)
o magyarázat és példák a dokumentáció
frissítésének ütemezésével kapcsolatban a
regisztrálók saját kezdeményezésére;
− kiterjesztett információ a gyártás vagy a behozatal
beszüntetéséről szóló bejelentésről (7.2. szakasz);
− a regisztráció érvényvesztési időpontját elmagyarázó
új szakasz (8. szakasz)
− Összehangolás az Útmutató az adatok
megosztásához című dokumentummal:
o az adatmegosztásra vonatkozó szakasz
lerövidítése, és ehelyett hivatkozás az
Útmutató az adatok megosztásához című
dokumentumra, amely ezen útmutatóval
párhuzamosan aktualizálásra kerül (3.
szakasz);
o a közös adatmegosztásról szóló korábbi, az
Útmutató az adatok megosztásához című
dokumentumban szereplő információk –
például az adatok közös benyújtása, közös
adatbenyújtási kötelezettség és a közös
benyújtásból való kimaradásra vonatkozó
feltételek – beillesztése és aktualizálása:
(4.3. szakasz).
− A szakaszok észszerűsítése a jobb olvashatóság
érdekében:
o az V. melléklet törlése a 2.2.3.4.
szakaszból, a VII. melléklet törlése a 4.1.
szakaszból. Javasoljuk, hogy az olvasó
közvetlenül tanulmányozza a REACHrendeletben szereplő szöveget;
o a 2.2.3.6. szakaszban az újraimportált
anyagokra vonatkozó példák magyarázata;
o a kémiai biztonsági jelentésről szóló
szakasz tömörítése (5.3. szakasz)
o a technikai hiánytalansági ellenőrzés
lépésének további magyarázata, ami
automatizált és manuális ellenőrzésekre
vonatkozik (11.3.1. szakasz)
− a szövegnek a nemek közötti egyenlőség szempontját
érvényesítő nyelvezethez való hozzáigazítása;
− linkek hozzáadása a dokumentumon belüli
kereszthivatkozásokhoz;
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− fogalommeghatározások beillesztése az 1.
függelékbe;
− a 2. függelék kiegészítése az egyedüli képviselők
szerepkörével és feladataival.
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Előszó
Ez a dokumentum leírja, hogy mikor kell regisztrálni és aktualizálni az anyagok REACH szerinti
regisztrálási dokumentációját. Jelen útmutató az iránymutatásokat tartalmazó dokumentációk
egy olyan sorozatának része, melynek célja segítség nyújtása valamennyi érdekelt számára a
REACH-rendeletben előírt kötelezettségeik teljesítésére való felkészülésben. A sorozatot alkotó
dokumentumok részletes iránymutatással szolgálnak számos alapvető REACH-eljárással, illetve
néhány konkrét tudományos vagy technikai módszerrel kapcsolatban, amelyeket az iparágnak
és a hatóságoknak a REACH-rendelet értelmében alkalmazniuk kell.
Ez az iránymutatás nem ad konkrét tanácsot a nanoanyagok regisztrálási dokumentációjának
elkészítéséhez. Ehelyett azt tanácsoljuk az olvasónak, hogy tanulmányozza a regisztrációs és
anyagazonosítási útmutató nanoformákra vonatkozó függelékét, amely a következő címen
érhető el: http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.
Az iránymutatásokat tartalmazó dokumentációk tervezetei az Európai Bizottság szolgálatai
által vezetett, valamennyi érdekelt fél közreműködésével folytatott REACH végrehajtási
projektek (RIP-ek) keretein belül kerültek kidolgozásra és megvitatásra. Az érdekelt felek a
következők: a tagállamok, az ipar és a nem kormányzati szervek (NGO-k). Az Európai
Vegyianyag-ügynökség (ECHA) a jelen dokumentumokat az Útmutatókról folytatott
konzultációk eljárási rendje alapján aktualizálja. Az iránymutatásokat tartalmazó
dokumentációk megtalálhatók az ECHA honlapján 1.
Ez a dokumentum a 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelethez (REACH-rendelet) kapcsolódik 2.

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok
regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyagügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi
rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a
93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396.,
2006.12.30., helyesbített változat: HL L 136., 2007.5.29., 3. o.). A REACH legutóbbi verziója (azaz az
egymást követő módosításokkal és helyesbítésekkel kiegészített egyesített szöveg) a következő címen
érhető el: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02006R1907-20200824.

1
2
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1. Általános bevezetés
1.1 A jelen iránymutatás célja
A jelen iránymutatás célja, hogy segítse az iparágat annak meghatározásában, hogy mely
feladatoknak és kötelezettségeknek kell megfelelnie ahhoz, hogy megfeleljen a REACH szerinti
regisztrációs követelményeknek.
A dokumentum útmutatást nyújt a potenciális regisztrálóknak a következő kérdések
megválaszolásához:
•

Kinek van regisztrációs kötelezettsége?

•

Mely anyagok tartoznak a REACH hatálya alá?

•

Mely anyagokat kell regisztrálni?

•

Mi a regisztrálási dokumentáció?

•

Mikor kell a regisztrálási dokumentációt benyújtani az ECHA-hoz?

•

Mi az együttes benyújtás?

•

Mely adatokat kell együttesen benyújtani, és milyen körülmények között nyújthat be
külön adatokat a regisztráló?

•

Mikor és hogyan kell aktualizálni a regisztrálási dokumentációt?

•

Mi a regisztrálási díj?

•

Mik az ECHA feladatai a regisztrálási dokumentáció benyújtását követően?

Az iránymutatás magyarázatokkal és gyakorlati tanácsokkal kiegészített kötelezettségek
leírásán alapul, amelyeket lehetőség szerint példák illusztrálnak. A szövegben megtalálhatók a
REACH-eljárások magyarázatai, amelyek hivatkozásokkal szolgálnak a vonatkozó
iránymutatásokat tartalmazó dokumentációkra, kézikönyvekre és egyéb hasznos eszközökre.
Amikor a jelen útmutató szövege „mellékletet” vagy „cikket” említ, a REACH-rendelet
mellékletéről vagy cikkéről van szó. Amennyiben az útmutató az EU-ra hivatkozik, Izland,
Liechtenstein és Norvégia is odaértendő.
Az útmutató valamennyi potenciális regisztrálónak szól, függetlenül attól, hogy a vegyi
anyagok, ill. azok értékelése terén rendelkeznek-e szakértelemmel. Elmagyarázza, melyek a
regisztrálási követelmények, ki a felelős azokért, továbbá hogyan és mikor kell őket teljesíteni.
Az ábra ezen útmutatón keresztül iránymutatást nyújt az olvasó számára regisztrációs
kötelezettségei azonosításához.
A regisztrálás benyújtására vonatkozó gyakorlati utasítások megtalálhatók az ECHA
Regisztrálási és PPORD-dokumentációk elkészítése című kézikönyvében, amely a következő
címen érhető el: http://echa.europa.eu/manuals. A kézikönyv az IUCLID adatbázisba
beépített súgórendszeren keresztül is elérhető.
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ADJA MEG A REACH SZERINTI SZEREPKÖRÉT,
HA VAN
Ön gyártó, importőr, egyedüli képviselő vagy
továbbfelhasználó?

2.1. szakasz

LEGYEN TISZTÁBAN VELE, MIT GYÁRT/
IMPORTÁL
(anyag/keverék/árucikk)

1.3. szakasz

ADJA MEG, HA AZ ANYAG A REACH HATÁLYA ALÁ
TARTOZIK

2.2.2. szakasz

ADJA MEG, HA AZ ANYAG A REGISZTRÁLÁS
HATÁLYA ALÁ TARTOZIK

2.2.3. szakasz

ELLENŐRIZZE, HOGY AZ ANYAG
REGISZTRÁLANDÓNAK MINŐSÜL-E

2.2.4. szakasz

HATÁROZZA MEG, HOGY AZ ANYAGOT LEGALÁBB
1 TONNA MENNYISÉGBEN GYÁRTJA/IMPORTÁLJA-E

2.2.6. szakasz

SZÁMÍTSA KI A REGISZTRÁLANDÓ ANYAG
MENNYISÉGÉT

2.2.6. szakasz

HATÁROZZA MEG, HOGY AZ ANYAGOT
ELKÜLÖNÍTETT INTERMEDIERKÉNT HASZNÁLJÁK-E

2.2.5. szakasz

NYÚJTSON BE MEGKERESÉST,
ÉS OSSZA MEG AZ ADATOKAT

3. szakasz

AZONOSÍTSA A SZÜKSÉGES
INFORMÁCIÓKAT

4. szakasz

KÉSZÍTSE EL ÉS NYÚJTSA BE A
REGISZTRÁLÁSI DOKUMENTÁCIÓT

5. szakasz

TARTSA NAPRAKÉSZEN A
DOKUMENTÁCIÓT

7. szakasz

1. ábra: A regisztrációs folyamat lépései és a dokumentum szerkezetére mutató link

14

Útmutató a regisztráláshoz
4.0. verzió – 2021. augusztus

1.2 A regisztrálás célja
A REACH azon az elven nyugszik, hogy a gyártók, az importőrök és a továbbfelhasználók
kötelessége biztosítani, hogy olyan anyagokat gyártsanak, hozzanak forgalomba vagy
használjanak fel, amelyek nincsenek káros hatással az emberi egészségre vagy a környezetre.
Ennélfogva a vegyi anyagokkal összefüggő kockázatok kezeléséért azok a természetes vagy
jogi személyek felelősek, akik/amelyek ezeket az anyagokat hivatásos tevékenységük
keretében gyártják, importálják, forgalomba hozzák vagy felhasználják.
A regisztrálási rendelkezések előírják a gyártók és importőrök számára, hogy gyűjtsenek vagy
állítsanak elő adatokat az általuk gyártott vagy behozott anyagokról, ezeknek az adatoknak a
felhasználásával értékeljék az ezekkel az anyagokkal összefüggő kockázatokat, valamint
alakítsanak ki és ajánljanak megfelelő kockázatkezelési intézkedéseket e kockázatok
ellenőrzése érdekében. Annak biztosítására, hogy ezeket a kötelezettségeket ténylegesen
teljesítsék – valamint átláthatósági okokból is – a gyártóknak és importőröknek regisztrálási
dokumentációt kell készíteniük (IUCLID formátumban), amelyet a REACH-IT-portálon keresztül
be kell nyújtaniuk az ECHA-hoz (lásd a következő szakaszokat: 4.2.2 A regisztrálási
dokumentáció formátuma és benyújtása és 5 A regisztrálási dokumentáció elkészítése).
Amennyiben egy anyagot egynél több gyártó vagy importőr gyárt vagy importál, illetve
szándékozik gyártani vagy importálni, bizonyos adatokat meg kell osztani (olvassa el az
Útmutató az adatok megosztásához című dokumentumot (http://echa.europa.eu/guidancedocuments/guidance-on-reach) és együttesen be kell nyújtani (lásd a következő szakaszt: Az
adatok együttes benyújtása) a regisztrálási rendszer hatékonyságának növelése, a költségek
csökkentése és a gerinces állatokon végzendő kísérletek csökkentése érdekében.
Az együttes benyújtás 3 lehetővé teszi ugyanazon anyag regisztrálói számára, hogy a REACHIT-ben közösen nyújtsák be dokumentációjukat. A REACH-IT-ben ugyanazon együttes
benyújtásban való közreműködés nem jelenti szükségszerűen azt, hogy a regisztrálók
megosztják egymással az anyagra vonatkozó adatokat, csupán azt, hogy úgy vélik, hogy
ugyanazt az anyagot gyártják vagy importálják.
Noha a regisztráló továbbra is együttes benyújtásban működik közre, bizonyos meghatározott
esetekben dönthet úgy, hogy nem tesz eleget a tájékoztatási követelmények egy részének
vagy egészének, és az információkat külön nyújtja be az ECHA-hoz (lásd a következő
szakaszt: 4.3.3. Az adatok együttes benyújtásából való kívülmaradásra vonatkozó feltételek).
Amennyiben a REACH-rendelet másként nem rendelkezik, a regisztrálási kötelezettségek a
gyártónként vagy importőrönként legalább évi egy tonna mennyiségben gyártott vagy
importált anyagokra vonatkoznak (lásd a következő szakaszt: 2.2. Mit kell regisztrálni?). Az
anyag gyártása, behozatala vagy forgalomba hozatala előtt a regisztrálást sikeresen el kell
végezni, és a regisztrálóhoz regisztrációs számot kell rendelni.
A regisztrált anyagok elvileg szabadon mozoghatnak a belső piacon 4.

A REACH-IT-ben és az ECHA más dokumentumaiban használt terminológiával való összhang
megteremtése érdekében a jelen útmutató az „együttes benyújtás” kifejezést használja annak
kifejezésére, hogy a 2016/9. sz. bizottsági végrehajtási rendelet ugyanazon regisztrálás részét képezi.
Ezt meg kell különböztetni az adatok tényleges együttes benyújtásától vagy az együttesen benyújtott
adatokra való hivatkozásoktól, amelyek arra a helyzetre vonatkoznak, amikor a vezető regisztráló a
REACH-rendelet 11. cikkének (1) és 19. cikkének (1) bekezdése szerint együttesen nyújtja be az
adatokat más hozzájáruló regisztrálók nevében.
4 Meg kell jegyezni, hogy a REACH szerint regisztrált anyagra uniós és nemzeti szinten egyaránt
vonatkozhatnak más REACH-követelmények és/vagy egyéb szabályozási kötelezettségek.
3
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1.3 Anyagok, keverékek és árucikkek
A REACH meghatározza azokat a kötelezettségeket, amelyek a gyártott, importált, forgalomba
hozott, illetve felhasznált anyagokra alkalmazandók, akár önmagukban, akár keverékekben
vagy árucikkekben fordulnak elő. Mielőtt tovább részleteznénk, mely anyagok esetében van
szükség regisztrálásra, fontos, hogy világosan megértsük ezeket a fogalmakat, valamint a
keverékek és az árucikkek kezelésének módját.
Az anyag egy kémiai elemet és vegyületeit jelenti. Az anyag fogalma a gyártási folyamat
során nyert anyagokat (például formaldehidet vagy metanolt) és a természetes állapotban
előforduló anyagokat (pl. bizonyos ásványi anyagok, illóolajok) is magában foglalja. Az anyag
kifejezés az adalékanyagokra és a szennyeződésekre is kiterjed, amennyiben ezek a gyártási
folyamat részét képezik, de nem foglalja magában azokat az oldószereket, amelyek az anyag
stabilitásának befolyásolása vagy összetételének megváltoztatása nélkül elkülöníthetők. Az
anyagokra és az anyagok azonosítására vonatkozó részletes iránymutatás az Útmutató az
anyagoknak a REACH- és a CLP-rendelet szerinti azonosításához és megnevezéséhez című
dokumentumban található: http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.
A keverék olyan anyagok elegyére utal, amelyek kimért arányban vannak beépítve, és nem
kémiai reakció eredményeiként vannak jelen. A keverékek nem keverendők össze a több
összetevőből álló anyagokkal vagy UVCB anyagokkal (ismeretlen szerkezetű vagy változó
összetételű, összetett reakcióban keletkezett vagy biológiai eredetű anyagok), amelyeket
gyártási eljárással állítanak elő, és amelyek elvileg kémiai átalakulások eredményei. A REACHrendelet hatálya alá tartozó keverékek tipikus példái a festékek, lakkok és tinták. A REACH
szerinti kötelezettségek a keverékben található minden egyes anyagra külön-külön
vonatkoznak attól függően, hogy az egyes anyagok a REACH hatálya alá tartoznak-e. A
keverékeket nem szabad összetéveszteni olyan önmagukban előforduló anyagokkal, amelyek
egynél több összetevőből állnak (például több összetevőből álló anyagok és UVCB-k).
A keverékben található egyedi anyagot regisztrálni kell, ha eléri az évi egy tonnás
küszöbértéket (a keverékekben lévő anyagok regisztrálásához szükséges mennyiség
kiszámításával kapcsolatos további információkért lásd a következő szakaszokat: 2.2.6.1 A
teljes mennyiség kiszámítása és 2.2.6.4 A keverékben vagy árucikkekben lévő anyag
mennyiségének kiszámítása). A regisztrálási kötelezettség minden egyes anyag gyártójára
vagy importőrére vonatkozik, illetve akkor is fennáll, ha a keveréket mint olyant importálják a
keverék importőréhez. A készítő, vagyis az a természetes vagy jogi személy, aki/amely az
egyes anyagokat keverék előállítása céljából összekeveri, nem rendelkezik a REACH szerinti
regisztrálási kötelezettségekkel, kivéve abban az esetben, ha egyidejűleg a keverékben lévő
egyes anyagok gyártója vagy importőre, vagy magának a keveréknek az importőre.
A REACH-rendelet az ötvözetekre „különleges keverékekként” hivatkozik. Ezért az ötvözetet
ugyanúgy kell kezelni, mint a REACH szerinti többi keveréket. Ez azt jelenti, hogy bár az
ötvözetekre nem, az ötvözőelemekre (pl. a fémek) viszont vonatkozik a regisztrálási
kötelezettség. Az ötvözőelemek regisztrálására vonatkozó kötelezettség az ötvözet gyártási
folyamatától függetlenül alkalmazandó. Azokat az összetevőket, amelyeket nem szándékosan
adták hozzá az ötvözethez (azaz, amelyek a keverékben lévő anyagok egyikének részét
képezik), szennyeződésnek kell tekinteni, és nem kell külön regisztrálni.
Az árucikk olyan tárgy, amely az előállítás során a funkcióját a kémiai összetételnél nagyobb
mértékben meghatározó különleges formát, felületet vagy alakot kap (pl. gyártott áruk,
úgymint textíliák, elektronikai chipek, bútorok, könyvek, játékszerek, konyhai eszközök). Egy
árucikkben lévő egyedi anyagra akkor vonatkoznak a regisztrálási kötelezettségek, ha az
anyag az árucikkben évi egy tonnát meghaladó mennyiségben van jelen, és az anyagot az
árucikk szokásos vagy észszerűen előrelátható használati körülményei között kívánják
kibocsátani. A regisztrálási kötelezettség ekkor az árucikk gyártójára vagy – ha az árucikket
importálják – az importőrre vonatkozik, amennyiben az anyagot az adott felhasználás
tekintetében nem regisztrálták. Az árucikkekre és azok REACH szerinti kezelésére vonatkozó
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részletes iránymutatás az Útmutató az árucikkekben lévő anyagokkal kapcsolatos
követelményekről című dokumentumban található, amely a következő címen érhető el:
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
A regisztrálási kötelezettségek magukra az egyes anyagokra vonatkoznak,
függetlenül attól, hogy azok önmagukban, keverékben vagy árucikkben fordulnake elő. Más szóval csak az anyagokra vonatkozik a REACH szerinti regisztrációs
kötelezettség, a keverékekre és az árucikkekre nem.
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2. Regisztrálási kötelezettségek
2.1 Kinek kell regisztrálnia?
Cél:

E fejezet célja annak kifejtése, hogy mely szereplők rendelkeznek a REACH
szerinti regisztrálási kötelezettségekkel és feladatkörökkel.

Felépítés:

A fejezet felépítése a következő:

KINEK KELL REGISZTRÁLNIA?

SZEREPLŐK REGISZTRÁLÁSI
KÖTELEZETTSÉGEKKEL
2.1.2. szakasz

A REACH SZERINTI
SZEREPKÖRÖK
2.1.1. szakasz
Jogi személyiség
2.1.2.1. szakasz

Felelősségi kör
behozatal esetén
2.1.2.4. szakasz

Vámhatárok
2.1.2.2. szakasz

Egyedüli képviselő
2.1.2.5. szakasz

Felelősségi kör gyártás
esetén
2.1.2.3. szakasz

Ipari szervezetek
szerepköre
2.1.2.6. szakasz

2.1.1 A REACH szerinti szerepkörök
Az anyagok regisztrálására vonatkozó kötelezettség csak bizonyos, az EU-ban letelepedett
szereplőkre vonatkozik.
Egy jogi személy (lásd a következő szakaszt: 2.1.2.1 Jogi személyiség) tevékenységeitől
függően különböző szerepköröket tölthet be, még ugyanazon anyag tekintetében is. Ezért
nagyon fontos, hogy a vállalatok helyesen határozzák meg a szállítói láncban
betöltött szerepkörüket/szerepköreiket az általuk kezelt anyagok tekintetében, mivel
ez döntő tényező lesz a regisztrálási kötelezettségeik meghatározásában.
A REACH-rendelettel összefüggésben a következő szerepkörök fogadhatók el:
Gyártó: az EU-ban letelepedett természetes vagy jogi személy, aki/amely az EU-ban
anyagot gyárt (3. cikk, (9) bekezdés).
Gyártás: anyagok előállítása vagy kitermelése természetes állapotban (3. cikk, (8)
bekezdés)).
Importőr: az az EU-ban letelepedett természetes vagy jogi személy, aki/amely a
behozatalért felel (3. cikk, (11) bekezdés)).
Behozatal: az EU vámterületére történő fizikai behozatal (3. cikk, (10) bekezdés)).
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Forgalomba hozatal: a harmadik fél számára fizetés ellenében vagy ingyenesen történő
szállítás vagy rendelkezésre bocsátás. A behozatal forgalomba hozatalnak minősül. (3. cikk,
(12) bekezdés)).
Egyedüli képviselő: az EU-ban letelepedett, és az EU-n kívül letelepedett gyártó, készítő 5,
árucikk-előállító által kinevezett természetes vagy jogi személy, aki importőrökre rótt
kötelezettségeknek tesz eleget (8. cikk).
Továbbfelhasználó: az a gyártótól vagy importőrtől különböző, az EU-ban letelepedett
természetes vagy jogi személy, aki/amely ipari vagy foglalkozásszerű tevékenységei során
az anyagot önmagában vagy keverékben felhasználja (3. cikk, (13) bekezdés)).
Felhasználás: bármely feldolgozás, összeállítás, fogyasztás, tárolás, tartás, kezelés,
tartályokba való töltés, egyik tartályból egy másikba való áttöltés, keverés, árucikk
előállítása és minden egyéb felhasználás (3. cikk, (24) bekezdés).
Árucikkek előállítója: olyan természetes vagy jogi személy, aki/amely az EU-n belül
árucikkeket gyárt vagy szerel össze (3. cikk, (4) bekezdés).
Forgalmazó: az EU-ban letelepedett természetes vagy jogi személy – beleértve a
kiskereskedőt is –, aki/amely az önmagában vagy keverékben előforduló anyagot kizárólag
harmadik felek számára tárolja és hozza forgalomba (3. cikk, (14) bekezdés).
Az anyag vagy keverék szállítója: bármely gyártó, importőr, továbbfelhasználó vagy
forgalmazó, aki az anyagot – önmagában vagy keverékben – vagy a keveréket forgalomba
hozza (3. cikk, (32) bekezdés).
Fontos szem előtt tartani, hogy a REACH-rendeletben a különböző szerepkörök leírására
használt kifejezések nagyon konkrét fogalommeghatározásokat és jelentéseket tartalmaznak,
amelyek nem mindig felelnek meg más fórumokon való értelmezésüknek.
Példa:
Az a vállalat, amely regisztrált anyagokat vásárol az EU-ból, majd azokat keverékekké (pl.
festékek) alakítja, a REACH értelmében továbbfelhasználónak minősülne. Laikus nyelven
szólva ez a vállalat festékgyártónak tekinthető. A REACH-rendelettel összefüggésben
azonban a vállalat nem lenne az anyag gyártója, így ezekre az anyagokra nem vonatkozna
regisztrálási kötelezettség.

2.1.2 Szereplők regisztrálási kötelezettségekkel
A regisztrálási kötelezettség kizárólag a következő szereplőkre vonatkozik:
•

5

Évente legalább egy tonna mennyiségben gyártott vagy importált, önmagukban vagy
keverékekben előforduló anyagok uniós gyártói és importőrei.

A készítő a REACH-rendelet keretében keverékek előállítója.
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•

Árucikkek uniós gyártói és importőrei abban az esetben, ha az árucikk évi 1 tonnát
meghaladó mennyiségben tartalmazza az anyagot, és az anyagot az árucikk szokásos
vagy észszerűen előrelátható használati körülményei között kívánják kibocsátani.

Az importőrök regisztrálási kötelezettségeit csak az EU-ban letelepedett és az EU-n kívül
letelepedett gyártó, készítő vagy árucikk-előállító által kijelölt egyedüli képviselő veheti át az
importőrök regisztrálási kötelezettségeinek teljesítése céljából (lásd a következő szakaszt:
2.1.2.5 „Unión kívüli gyártó” egyedüli képviselője).
Példák arra, hogy mikor van szükség regisztrálásra:
•

Az anyag gyártója köteles minden általa évi 1 tonna vagy azt meghaladó mennyiségben
gyártott anyagot regisztrálni – kivéve, ha mentesség alkalmazandó –, és a regisztrálás
során fel kell tüntetnie a saját felhasználására/felhasználásaira és a vevői által azonosított
felhasználási módokra vonatkozó információkat.

•

A keverék importőrének regisztrálnia kell azokat az anyagokat, amelyek az általuk
importált keverékben évente legalább 1 tonna mennyiségben vannak jelen, kivéve, ha
mentesség van érvényben. A regisztrálás során információkat kell feltüntetniük a
keverékben előforduló anyagok azonosított felhasználásáról (felhasználásairól). A
keverékek importőrei nem kötelesek magukat a keverékeket regisztrálni, a keverékek
ugyanis nem regisztrálhatók.

Példák arra, hogy mikor nincs szükség regisztrálásra:
•

A nem saját maga által gyártott vagy importált anyagok bármely felhasználója
továbbfelhasználó, és nem köteles regisztrálni ezeket az anyagokat.

•

Az egyedüli képviselőt kijelölő nem uniós vállalattól importáló anyag-, keverék- vagy
árucikkimportőr továbbfelhasználónak minősül, ha az általa importált anyag mennyisége
az egyedüli képviselő által elvégzett regisztráció hatálya alá tartozik. Ezért az importőrnek
nincs regisztrálási kötelezettsége. A nem uniós vállalatnak tájékoztatnia kell az importőrt
az egyedüli képviselő kinevezéséről. Ezenkívül az egyedüli képviselőnek naprakész
információkkal kell rendelkeznie az importőr azonosító adatairól és az importőr által
importált anyag éves mennyiségéről.

•

A REACH szerinti regisztrálási kötelezettség alól mentesülő anyag gyártójának vagy
importőrének nem kell regisztrálnia az anyagot.

2.1.2.1 Jogi személyiség
Regisztráló csak az EU-ban letelepedett természetes vagy jogi személy lehet. A REACH-IT és
az IUCLID, valamint a jelenlegi útmutató a „jogi személy” kifejezést használja az ilyen
természetes vagy jogi személyekre, akik a REACH értelmében jogokkal és kötelezettségekkel
rendelkeznek.
Noha az egyes uniós tagállamok nemzeti joga határozza meg, hogy ki/mi minősül természetes
és jogi személynek, a következő elvek fontos szerephez juthatnak:
•

A „természetes személy” fogalma számos jogrendszerben olyan emberre vonatkozik,
aki képes és jogosult arra, hogy szerződéseket vagy kereskedelmi ügyleteket kössön.
Általában olyan személyekről van szó, akik elérték a törvényes értelemben vett
nagykorúságot, és teljes mértékben rendelkeznek jogaikkal (ami azt jelenti, hogy
ezeket a jogokat nem vették el tőlük, például büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet
miatt).

•

A „jogi személy” hasonló fogalom, és számos jogrendszerben olyan vállalatokra
vonatkozik, amelyeket a rájuk alkalmazandó jogrendszer (a székhelyük szerinti
tagállam joga) jogi személyiséggel ruház fel, és így a mögöttük álló személyektől vagy
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más vállalatoktól (a „société anonyme” vagy „korlátolt felelősségű társaság” esetében
azok részvényesei) függetlenül jogokat és kötelezettségeket gyakorolhatnak. Más
szóval a vállalatnak rendszerint megvan a saját léte, és eszközei nem esnek egybe
tulajdonosai eszközeivel.
A jogi személy különböző telephelyeken tevékenykedhet. Olyan úgynevezett
„fiókhivatalokat” is létesíthet, amelyek nem rendelkeznek a fő- vagy a központi irodától
független jogi személyiséggel. Ebben az esetben a központi iroda rendelkezik jogi
személyiséggel, és az EU-ban való letelepedés esetén tartania kell magát a REACH
rendelkezéseihez.
Másrészt a jogi személy „leányvállalatot” létesíthet az EU-ban, amelyben részesedéssel
vagy más típusú tulajdonnal rendelkezik. Az ilyen uniós leányvállalatok eltérő jogi
személyiséggel rendelkeznek, és ezért a REACH alkalmazásában „a Közösségben
letelepedett jogi személynek” minősülnek. Különböző gyártóknak és importőröknek kell
tekinteni őket, akiket kötelezhetnek arra, hogy regisztrálják az általuk gyártott vagy
behozott mennyiségeket. A gazdasági szereplők ebben a technikai-jogi értelemben
gyakran nem használják a „fiók” és az „iroda” kifejezést, ezért részletesen meg kell
vizsgálni, hogy a hivatkozott szervezet rendelkezik-e jogi személyiséggel.
Elvben minden jogi személynek minden egyes anyagra vonatkozóan be kell nyújtania saját
regisztrálását. Ha egy vállalatcsoport több jogi személyből (pl. az anyavállalatból és
leányvállalataiból) áll, mindegyik jogi személynek be kell nyújtania saját regisztrálását. Ha
azonban egy jogi személy két vagy több olyan gyártóüzemmel rendelkezik, amelyek nem
különálló jogi személyek, akkor a jogi személynek a különböző telephelyekre vonatkozóan
csupán egy regisztrálást kell benyújtania.
Példa:
A nemzetközi vállalatok néha több, importőrként tevékenykedő leányvállalattal rendelkeznek
az EU-ban, gyakran több tagállamra kiterjedően. E leányvállalatok mindegyike –
amennyiben jogi személyiséggel rendelkezik– a REACH értelmében vett jogi személynek
minősül. A csoporton belüli munkamegosztástól függően mindegyikük lehet a behozatalért
felelős „importőr”. A csoport vagy az egyes vállalatok feladata, hogy a feladatokat és
felelősségeket a csoporthoz tartozó vállalatokra ruházzák át.

2.1.2.2 A gyártás és a behozatal vámhatárai
A REACH-rendelet az Európai Gazdasági Térségben (EGT) alkalmazandó, azaz a 27 uniós
tagállamban, valamint Izlandon, Liechtensteinben és Norvégiában. Ez azt jelenti, hogy az
Izlandról, Liechtensteinből és Norvégiából történő behozatal a REACH alkalmazásában nem
minősül behozatalnak.
Ennélfogva egy Izlandról, Liechtensteinből vagy Norvégiából származó anyag importőre nem
köteles regisztrálni az anyagot a REACH szerint – egyszerűen forgalmazónak vagy
továbbfelhasználónak tekintendő. Ha azonban az anyag gyártója letelepedett Izlandon,
Liechtensteinben vagy Norvégiában, ugyanazok a regisztrálási kötelezettségek vonatkoznak rá,
mint az összes uniós gyártóra.
A Svájcból (az EGT-hez nem tartozó nem uniós országból) származó anyagok importőreire
ugyanazok a REACH szerinti kötelezettségek vonatkoznak, mint bármely más importőrre.
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Példák:
Az anyagait Németországban vagy Izlandon vásárló készítő továbbfelhasználónak minősül.
Importőrnek minősül az a készítő, amely Svájcban vagy Japánban szerzi be anyagait, és
azokat behozza az EU vámterületére.

2.1.2.3 Ki a felelős a regisztrálásért gyártás esetén?
Gyártás esetén (a meghatározást lásd a következő szakaszban: 2.1.1 A REACH szerinti
szerepkörök), a regisztrálás a gyártási folyamatot végző jogi személy feladata. Csak az EU-ban
letelepedett gyártók kötelesek regisztrálást benyújtani az általuk gyártott anyagra
vonatkozóan. A regisztrálási kötelezettség abban az esetben is alkalmazandó, ha az anyagot
nem hozzák forgalomba az EU-ban, hanem a gyártást követően az EU-n kívülre exportálják.
Ki a regisztráló bérgyártás esetén?
Bérgyártó (vagy alvállalkozó) alatt rendszerint olyan vállalatot értenek, amely az anyagot saját
műszaki létesítményeiben egy harmadik fél útmutatásai alapján, gazdasági ellenszolgáltatás
fejében gyártja.
Az anyagot általában a harmadik fél hozza forgalomba. Ezt a megoldást gyakran a gyártási
eljárás olyan köztes lépéseihez használják, amelyekhez kifinomult eszközök szükségesek
(desztillálás, centrifugálás stb.).
E tekintetben az a jogi személy, amely a 3. cikk (8) bekezdése szerint egy harmadik fél
nevében gyártja az anyagot, a REACH alkalmazásában gyártónak tekintendő, és köteles
regisztrálni az általa gyártott anyagot. Ha a gyártási folyamatot valójában végző jogi személy
más, mint a gyártólétesítmény tulajdonosának jogi személye, az említett jogi személyek
egyikének kell regisztrálnia az anyagot.
A bérgyártók REACH-rendelet szerinti kötelezettségeivel kapcsolatos további részletekért
olvassa el az ECHA A REACH-rendelet szerinti bérgyártók című tájékoztatóját, amely a
következő címen érhető el: https://echa.europa.eu/publications/fact-sheets.

2.1.2.4 Ki a felelős a regisztrálásért behozatal esetén?
Behozatal esetén (a meghatározást lásd a következő szakaszban: 2.1.1 A REACH szerinti
szerepkörök) a regisztrálás az EU-ban letelepedett, behozatalért felelős jogi személy feladata.
A behozatali felelősség számos tényezőtől függ, például attól, hogy ki a megrendelő, ki fizet, ki
foglalkozik a vámalakiságokkal, de ez önmagában nem biztos, hogy döntő jelentőségű.
Például az EU-ban székhellyel rendelkező és közvetítőként eljáró „értékesítési ügynökség”
esetében, amely a vevő megbízását egy nem uniós szállítónak továbbítja (és kifizetik neki ezt
a szolgáltatást), de semmilyen felelősséget nem vállal az áruért, ill. az áru kifizetéséért, és
egyik szakaszban sem rendelkezik tulajdonjoggal, akkor az értékesítési iroda nem tekinthető
importőrnek a REACH alkalmazásában. Az értékesítési ügynökség az áruk fizikai behozataláért
nem felelős.
Az „importőr” fogalmának a REACH-rendelet szerinti értelmezése során nem lehet visszanyúlni
az Uniós Vámkódex (UCC) létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelethez. Sok esetben az áruk
utolsó átvevője (a címzett) lesz a behozatalért felelős jogi személy, azonban nem mindig erről
van szó.
Tekintsük az ábrát (2. ábra: A különböző szereplők szerepköre és regisztrálási kötelezettségei
behozatal esetén): ha például „A” vállalat (amelynek székhelye egy uniós országban van) a
forgalmazó szerepét betöltő „B” vállalattól (amelynek székhelye egy másik uniós országban
található) árut rendel, az „A” vállalat valószínűleg nem tudja, hogy az áru honnan származik. A

21

22

Útmutató a regisztráláshoz
4.0. verzió – 2021. augusztus

„B” vállalat választhat, hogy az árut uniós gyártótól vagy „nem uniós gyártótól” rendeli.
Amennyiben a „B” vállalat úgy dönt, hogy „nem uniós gyártótól” (a C vállalattól) rendel, az
árut a „C” vállalattól közvetlenül az „A” vállalathoz lehet szállítani a szállítási költségek
csökkentése céljából. Ennek következtében a vámhatóságok által használt okmányokon az „A”
vállalatot jelölik meg címzettként, és a vámkezelés az „A” vállalat országában történik. Az áruk
kifizetésére azonban az „A” és a „B” vállalat között kerül sor. A jelen példában a B vállalat nem
minősül a fent leírt „értékesítési ügynökségnek”, mivel az „értékesítési ügynökség” nem
választja ki azt a gyártót, amelyiktől rendel. Mivel a „B” vállalat dönt arról, hogy uniós vagy
nem uniós gyártótól” rendel-e árut, ezt a vállalatot (és nem az „A” vállalatot) kell azon jogi
személynek tekinteni, amely felelős az áruknak az EU vámterületére történő fizikai
behozataláért, míg az „A” vállalat a továbbfelhasználó szerepét tölti be. Következésképpen a
regisztrálási kötelezettség a „B” vállalatra hárulna. Mindazonáltal az „A” vállalatnak a
végrehajtó hatóságok számára benyújtott dokumentumokkal igazolnia kell, hogy
továbbfelhasználói szerepet tölt be, például annak igazolásával, hogy a rendelés a „B”
vállalathoz érkezett be.

AZ EU-N KÍVÜL

EU

Szerepkör és
regisztrálási
kötelezettségek
8 tonnát szállít

„A” vállalat

8 tonnát rendel

„B” vállalat

8 tonnát rendel

„C” vállalat

„A” vállalat
– 8 tonnát rendel a „B” vállalattól
– 8 tonnát kap a „C” vállalattól
– A „B” vállalat fizet
– Továbbfelhasználó
„B” vállalat
– 8 tonnát rendel a „C” vállalattól
– A „C” vállalat fizet
– Importőrnek minősül
– Regisztrálnia kell
„C” vállalat
– 8 tonnás rendelést kap a „B”
vállalattól
– 8 tonnát szállít az „A” vállalatnak
– Nem uniós gyártó
– Nincs REACH szerinti felelősségi
köre

2. ábra: A különböző szereplők szerepköre és regisztrálási kötelezettségei behozatal
esetén
Az anyagot vagy keveréket az EU-ba exportáló „nem uniós gyártónak” vagy szállítónak nincs a
REACH értelmében vett felelőssége. Az anyagot vagy keveréket szállító hajózási társaságra
általában szintén nem vonatkozik regisztrálási kötelezettség. Kivételek egyedi szerződéses
megállapodások alapján is előfordulhatnak, például akkor, ha a hajózási társaság székhelye az
EU-ban van, és a REACH alkalmazásában az anyag importőreként azonosítható.
A szállítói láncok jellemzően egy vagy több olyan vállalatot foglalhatnak magukban, amelyek
forgalmazói szerepkört töltenek be. Az a vállalat, amely úgy véli, hogy forgalmazói szerepkört
tölt be, a REACH alapján az anyag importőrének minősülhet (lásd a fenti iránymutatásokat).
Ha ugyanazon szállítói láncon belül van egy másik vállalat, amely az anyag importőrének
szerepkörét tölti be, akkor a forgalmazónak főként a szállítói láncon belüli információközléssel
kapcsolatos kötelezettségei vannak. A forgalmazó kötelezettségeit az Útmutató
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továbbfelhasználók számára című dokumentum 1. függeléke ismerteti, amely a következő
címen érhető el: https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.
Ha kinevezték, az egyedüli képviselő felelős a regisztrálásért (lásd a következő szakaszt), és a
regisztrálás hatálya alá tartozó importőröknek nincs regisztrálási kötelezettségük.

2.1.2.5 „Unión kívüli gyártó” egyedüli képviselője
Az önmagukban, keverékekben vagy bizonyos feltételek mellett árucikkekben az EU-ba
importált anyagokat az uniós importőröknek regisztrálniuk kell. Ez azt jelenti, hogy minden
egyes importőrnek regisztrálnia kell az általa importált anyago(ka)t. Mindazonáltal a REACH
értelmében az az EU-n kívül letelepedett természetes vagy jogi személy, aki/amely
anyagot gyárt, illetve keveréket vagy árucikket 6 állít elő, kinevezhet egy egyedüli
képviselőt az EU-ba importált (keverékben vagy árucikkben előforduló) anyag regisztrálására
(8. cikk, (1) bekezdés). Ez mentesíti a regisztrálási kötelezettségük alól azokat az uniós
importőröket, amelyek ettől a nem uniós jogi személytől importálnak, és amelyek által
behozott mennyiségre ez a regisztrálás vonatkozik, mivel továbbfelhasználóknak minősülnek.
Az egyedüli képviselő nem azonos a harmadik fél képviselővel (4. cikk). A gyártó, az
importőr vagy adott esetben a továbbfelhasználó harmadik fél képviselőt nevezhet ki annak
érdekében, hogy ez a potenciális regisztráló vagy adatbirtokos az adatmegosztási
folyamatban részt vevő más érdekelt felekkel szemben névtelen maradjon. Harmadik fél
képviselő a gyártó vagy az importőr helyett nem nyújthat be regisztrálási dokumentációt.
További információkért lásd az Útmutató az adatok megosztásához című dokumentumot,
amely a következő címen érhető el: https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidanceon-reach.
Ki nevezhet ki egyedüli képviselőt?
A 8. cikk (1) bekezdése szerint az „EU-n kívüli gyártó” mint olyan természetes vagy jogi
személy, aki/amely az EU-ba importált anyagot gyárt, illetve keveréket vagy árucikket állít elő,
egyedüli képviselőt nevezhet ki az importőrök regisztrálási kötelezettségeinek teljesítése
céljából. A 8. cikk (1) bekezdése nem említi a „nem uniós forgalmazókat” 7, ezért ők nem
nevezhetnek ki egyedüli képviselőt.
A REACH nem tesz különbséget az EU-ba irányuló közvetlen és közvetett behozatal között. A
REACH meghatározza, hogy mely nem uniós szereplők jelölhetnek ki egyedüli képviselőt, de
nem utal arra, hogy ezek a nem uniós szereplők az uniós importőr közvetlen szállítói. Ezért
nem számít, hogy a szállítói láncnak az egyedüli képviselőt kinevező nem uniós
szereplője és az uniós importőr közötti szereplőkön kívül vannak-e EU-n kívüli
szereplők, amennyiben ezek nem változtatják meg az anyag azonosító adatait. Alapvető
fontosságú azonban, hogy egyértelműen meg lehessen határozni az anyagot és azt a „nem
uniós gyártót”, amely az egyedüli képviselőt kinevezte, és tudni kell azt is, hogy az egyedüli
képviselő regisztrálása mely behozatalra terjed ki.

A könnyebb eligazodás érdekében a 8. cikk (1) bekezdésében felsorolt nem uniós jogi személyekre ez a
dokumentum „nem uniós gyártóként” hivatkozik, még akkor is, ha potenciálisan keverékek vagy árucikkek
előállítóiról van szó.
7 A „nem uniós forgalmazó” a REACH alkalmazásában nem minősül forgalmazónak, mivel nem az EU-ban
letelepedett természetes vagy jogi személy (a 3. cikk (14) bekezdésében meghatározottak szerint). Az
EU-ban székhellyel rendelkező forgalmazó természetesen nem nevezhet ki egyedüli képviselőt.
6
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Ki lehet egyedüli képviselő?
Az egyedüli képviselőnek a nemzeti jogszabályok szerint az EU-ban hivatalosan letelepedett
természetes vagy jogi személynek kell lennie, és hivatalos uniós címmel kell rendelkeznie,
amelyen keresztül a végrehajtó hatóságok kapcsolatba léphetnek vele. A legtöbb uniós
tagállam előírja, hogy az egyedüli képviselő hivatalos címe abban az uniós tagállamban legyen,
ahol letelepedett. Az egyedüli képviselőnek elegendő tapasztalattal kell rendelkeznie az
anyagok és a vonatkozó információk gyakorlati kezelése terén ahhoz, hogy eleget tehessen az
importőri kötelezettségeknek.
Mit kell tennie a „nem uniós gyártónak” az egyedüli képviselő kinevezésekor?
A „nem uniós gyártó” anyagonként csak egy egyedüli képviselőt nevezhet ki. A „nem uniós
gyártónak” az egyedüli képviselő rendelkezésére kell bocsátania a regisztrálás hatálya alá
tartozó uniós importőrökre és az EU-ba importált mennyiségekre vonatkozó naprakész
információkat. Ezeket az információkat más módon is meg lehet adni (pl. az uniós importőrök
közvetlenül értesíthetik az egyedüli képviselőt) a „nem uniós gyártó” és az egyedüli képviselő
közötti megállapodástól függően.
Az egyedüli képviselő az importált mennyiségeket a „nem uniós gyártó” és az egyedüli
képviselő közötti szerződéses megállapodástól függően regisztrálja.
A „nem uniós gyártónak” tájékoztatnia kell az ugyanazon szállítói láncban részt vevő
valamennyi érintett uniós importőrt arról, hogy egyedüli képviselőt nevezett ki a regisztrálás
lebonyolítására, ezáltal mentesítve az importőröket a regisztrálási kötelezettségük alól. Az
egyedüli képviselő regisztrálásában fel kell tüntetni a regisztrált importált anyag mennyiségét.
Ha egy „nem uniós gyártó” úgy dönt, hogy változtat az egyedüli képviselő személyén, erről
tájékoztatnia kell az ECHA-t. Az egyedüli képviselő személyének megváltozása a jogi
személyiség megváltozását is magával vonja. Részletesebb információkért lásd az ECHA Az
azonosító adatok változásainak bejelentése a REACH és a CLP értelmében című gyakorlati
útmutatóját, amely a következő címen érhető el: https://echa.europa.eu/practical-guides.
Ezen túlmenően ugyanazok a kötelezettségek alkalmazandók, mint a jelen útmutató
7.2. szakaszában (Aktualizálás a regisztráló saját kezdeményezésére) leírtak. A jogi személy
sikeres megváltoztatását követően az IUCLID-dokumentáció frissítését a jogutódnak kell
elvégeznie.
A viták elkerülése érdekében ajánlott, hogy a „nem uniós gyártó” és az egyedüli képviselő
között megkötött szerződésekbe illesszenek be az egyedüli képviselő személyének esetleges
későbbi megváltoztatására vonatkozó rendelkezéseket.
Az egyedüli képviselő kötelezettségei az anyagok regisztrálása tekintetében
A következő bekezdések az egyedüli képviselők regisztrálási kötelezettségeik tekintetében
betöltött szerepét írják le. Az egyedüli képviselő teljes mértékben felelős az importőrök
valamennyi kötelezettségének teljesítéséért.
Az egyedüli képviselő regisztrálási dokumentációjának tartalmaznia kell a regisztrálás által
érintett importőrök (jelenleg továbbfelhasználók) valamennyi felhasználását. Az egyedüli
képviselőnek naprakész listát kell vezetnie a „nem uniós gyártóval” azonos szállítói láncban
szereplő, az EU-ban letelepedett valamennyi uniós ügyfélről (importőrről) és az egyes
ügyfeleknek juttatott kezelt mennyiségekről, egyúttal a biztonsági adatlap legfrissebb
változatára vonatkozó információkkal is rendelkeznie kell.
Az egyedüli képviselő jogi felelősséggel tartozik a regisztrálásért, és az importőrök számára
elérhetőnek kell lennie az EU-ban történő regisztráláshoz kapcsolódó információk átadásához.
Az egyedüli képviselőnek fel kell vennie a kapcsolatot a „nem uniós gyártóval”, hogy a
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regisztrálás előkészítése érdekében a lehető legtöbb információ birtokába jusson az anyagról.
Az egyedüli képviselőnek képesnek kell lennie az általa képviselt személyek dokumentálására,
és tanácsos csatolni a „nem uniós gyártó” dokumentumát, amely őt egyedüli képviselőként
jelöli meg a regisztrálási dokumentációjában. Bár ezt az információt nem kötelező belefoglalni
a regisztrálási dokumentációba, kérésre be kell mutatni a végrehajtó hatóságoknak.
Ha több, az EU-n kívül letelepedett vállalat anyagokat exportál az EU-ba, a REACH értelmében
mindegyik vállalat önálló „nem uniós gyártónak” minősül – még akkor is, ha ugyanahhoz a
csoporthoz tartozik –, és egyedüli képviselő kinevezésére jogosult. Ha az egyedüli képviselő
több „nem uniós gyártó” nevében jár el, külön regisztrálást kell benyújtania minden egyes
gyártó vonatkozásában, külön REACH-IT-fiókok használatával. Egy REACH-IT-fiók csak egy
„nem uniós gyártó” regisztrálásait fedheti le. A külön regisztrálások a „nem uniós gyártó”
bizalmas üzleti információinak megőrzését és az uniós gyártókkal való egyenlő bánásmód
lehetőségét is biztosítják (az uniós gyártóknak minden egyes jogi személyre vonatkozóan
külön regisztrálási dokumentációt kell benyújtaniuk).
Minden regisztrálásnak ki kell terjednie az egyedüli képviselő és a konkrét „nem uniós gyártó”
közötti szerződéses megállapodásokban feltüntetett anyag teljes mennyiségére. A regisztrálási
dokumentációra vonatkozó tájékoztatási követelményeket e mennyiség alapján kell
meghatározni.
Az egyedüli képviselő nem nyilatkozhat gyártóként vagy importőrként ugyanabban a
regisztrálási dokumentációban. Ha az egyedüli képviselő is gyárt vagy importál egy anyagot,
saját nevében külön regisztrálást kell benyújtania egy másik REACH-IT-fiókból.
Az egyedüli képviselőnek nyilatkoznia kell az általa képviselt nem uniós vállalat méretéről.
Az ECHA-nak fizetendő regisztrálási díjat a nem uniós vállalat mérete határozza meg.
Az egyedüli képviselő és az importőr szerepköre nem cserélhető fel. Így egy dokumentációt
nem lehet úgy aktualizálni, hogy tükrözze a szerepkör megváltozását.
Az egyedüli képviselő szerepköre lényegesen eltér az importőrétől. Míg az egyedüli képviselő
regisztrálása több uniós importőrre is kiterjedhet, csak az egyetlen olyan nem uniós
gyártótól származó behozatalra vonatkozik, amely az egyedüli képviselőt kinevezte.
Ezzel szemben az importőr nem képvisel másik jogi személyt, hanem saját nevében jár el.
Az importőr fizikailag bevezeti az anyagot az EU vámterületére, és forgalomba hozza.
Regisztrálása az EU-ba importált anyag teljes mennyiségére kiterjed, függetlenül attól, hogy
melyik nem uniós forrásból származik.
Mik a következmények az uniós importőrökre nézve?
Ha egy importőr a szállítói láncában szereplő „nem uniós gyártótól” olyan információt kap,
amely szerint egyedüli képviselőt neveztek ki a regisztrálási kötelezettségek teljesítésére, ez
az importőr továbbfelhasználónak minősül az egyedüli képviselő regisztrálása által lefedett
mennyiség tekintetében. Ha ez az importőr más nem uniós szállítóktól is importálja az
anyagot, akkor továbbra is regisztrálnia kell az említett nem uniós szállítóktól importált
mennyiséget, kivéve, ha ezek az importőrök egyedüli képviselőket neveztek ki az adott
behozatalok lefedésére. Az importőrnek kérésre dokumentálnia kell a végrehajtó hatóságok
felé, hogy a behozatalok közül melyikre terjed ki az egyedüli képviselő regisztrálása, és
melyikre vonatkozik a saját regisztrálása.
Az egyedüli képviselő „nem uniós gyártó” általi kinevezése szükségessé teszi, hogy az
importőrök dokumentálják, hogyan tesznek eleget a REACH szerinti kötelezettségeiknek.
Kérésre igazolniuk kell a végrehajtó hatóságok felé, hogy az általuk behozott anyag minden
mennyiségét regisztrálták. Ezért a végrehajtás céljából az importőröknek nyilvántartást kell
vezetniük arról, hogy az anyag mely importált mennyiségeit fedi le, illetve nem fedi le az
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egyedüli képviselő általi regisztrálás. Keverékek behozatala esetén az importőröknek azt is
tudniuk kell, hogy a keverékben lévő anyag mely mennyiségét fedi le az egyedüli képviselő
regisztrálása, mivel egyébként saját magukra vonatkozna a regisztrálási kötelezettség. Ezt a
dokumentációt kérésre be kell mutatni a végrehajtó hatóságoknak.
Az importőr visszaigazolást kap a „nem uniós gyártótól” az egyedüli képviselő kinevezéséről.
Az importőrnek lehetőleg írásbeli megerősítést kell kapnia az egyedüli képviselőtől arra
vonatkozóan, hogy az egyedüli képviselő által benyújtott regisztrálás valóban fedi az általa
importált mennyiséget és a felhasználását. Ez biztosítaná az importőr számára azt a
kapcsolattartási pontot, amelyen keresztül – mivel továbbfelhasználónak minősül – ismertté
teheti felhasználását, valamint egyértelmű dokumentációval szolgálna az importőr számára
arról, hogy az egyedüli képviselő regisztrálása valóban kiterjed a behozatalra. Ezenkívül az
importőrnek elegendő információt kell beszereznie a „nem uniós gyártótól” és/vagy az egyedüli
képviselőtől ahhoz, hogy adott esetben teljesíteni tudja a biztonsági adatlap összeállítására
vonatkozó kötelezettségét.
A továbbfelhasználónak tekintett importőr dönthet úgy, hogy elvégzi saját kémiai biztonsági
értékelését (további információkért lásd a Továbbfelhasználókról szóló útmutató című
dokumentumot, amely a következő címen érhető el: https://echa.europa.eu/guidancedocuments/guidance-on-reach). Ehhez jelentős erőfeszítésre van szükség, ezért tanácsos,
hogy az importőr gondosan mérlegelje annak lehetőségét, hogy felhasználását az egyedüli
képviselő tudomására hozza.
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3. ábra: Példa a különböző szereplők szerepkörére és regisztrálási kötelezettségeire
egyedüli képviselő kinevezése esetén
Keverékek importálása egyedüli képviselő kinevezése esetén
A keverékek importőre köteles regisztrálni az importált keverékekben előforduló egyes
anyagokat, és ismernie kell a keverékekben előforduló anyagok kémiai azonosító adatait és
koncentrációját. Ha a keverék vagy a keverékben előforduló egyes anyagok „nem uniós
gyártója” egyedüli képviselőt nevez ki, az importőrök helyett az egyedüli képviselőnek kell
elvégezni az egyes anyagok regisztrálását.
A „nem uniós gyártó” tájékoztatja az importőröket az egyedüli képviselő kinevezéséről. Ha a
„nem uniós gyártó” a keverékben lévő különböző anyagok tekintetében külön egyedi
képviselőket nevez ki, vagy a keverékben előforduló egyes anyagok tekintetében egyedüli
képviselőket nevez ki, ezt az információt egyértelműen közölni kell az importőrökkel annak
érdekében, hogy tisztában legyenek azzal, mely kötelezettségek alól mentesülnek, és milyen
kötelezettségeket kell még teljesíteniük az anyagok regisztrálása tekintetében.
Mindenesetre a keverékek importőrei számára lehetővé kell tenni annak dokumentálását, hogy
a keverékekben importált anyagok mely mennyiségére vonatkozik az egyedüli képviselő
regisztrálási dokumentációja, és adott esetben mely mennyiségekre vonatkozik maguknak az
importőröknek a regisztrálási dokumentációja.

2.1.2.6 Az ipari szövetségek és más típusú szolgáltatók szerepköre
Az anyag tényleges regisztrálását csak az árucikk gyártója, importőre, előállítója vagy egyedüli
képviselője végezheti el. Harmadik fél – beleértve az ipari szövetségeket – nem végezheti el a
regisztrálást, kivéve, ha egy nem uniós gyártó egyedüli képviselőjeként jár el.
Az ipari szövetségek ugyanakkor nagyon értékes segítséget nyújthatnak a regisztrálóknak a
regisztrálási dokumentációk elkészítéséhez, és segíthetnek a folyamat koordinálásában.
Emellett értékes adatokkal rendelkezhetnek az anyaggal, valamint az adatmegosztási folyamat
során felhasználható kémiai kategorizálásra és kereszthivatkozásra vonatkozó információkkal
kapcsolatban. Kijelölhetők továbbá arra is, hogy képviseljék a regisztrálót a veszélyességi
adatok együttes benyújtásának előkészítéséről más regisztrálókkal folytatott
megbeszéléseken, és harmadik félként járjanak el. Tagjai lehetnek nem uniós vállalkozásoknak
is, amelyek bár nem rendelkeznek közvetlen regisztrálási kötelezettséggel, tájékoztatást és
segítséget nyújthatnak e szövetségeken keresztül.

2.2 Mit kell regisztrálni?
Cél:

Ez a fejezet bemutatja, hogy mely anyagokra vonatkoznak a regisztrálási
követelmények, valamint részletesen ismerteti azokat a körülményeket, amelyek
fennállása esetén a regisztrálás alóli különböző mentességek alkalmazhatók. Mivel
az egyes gyártott vagy importált anyagok mennyisége döntő fontosságú annak
meghatározásában, hogy regisztrálni kell-e az anyagokat, és ha igen, hogyan, ez
a fejezet a regisztrálandó mennyiség kiszámításának módszereit is ismerteti.

Felépítés:

A fejezet felépítése a következő:
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MIT KELL REGISZTRÁLNI?

A REGISZTRÁLÁS
HATÓKÖRÉNEK ÁTTEKINTÉSE
2.2.1. szakasz

A REACH-RENDELET HATÁLYA
ALÓL MENTESÜLŐ ANYAGOK
2.2.2. szakasz

A REGISZTRÁLÁSI KÖTELEZETTSÉG
ALÓL MENTESÜLŐ ANYAGOK
2.2.3. szakasz

REGISZTRÁLTNAK TEKINTETT
ANYAGOK
2.2.4. szakasz

INTERMEDIEREK
REGISZTRÁLÁSA
2.2.5. szakasz

A REGISZTRÁLANDÓ
MENNYISÉG KISZÁMÍTÁSA
2.2.6. szakasz

2.2.1 A regisztrálás hatókörének áttekintése
Minden olyan vállalatnak, amely évente legalább egy tonna mennyiségben gyárt vagy importál
anyagot, regisztrálnia kell azt, kivéve, ha ez az anyag mentesül a regisztrálási kötelezettség
alól. A regisztrálási követelmény minden anyagra vonatkozik, függetlenül attól, hogy
veszélyesek-e vagy sem, és magában foglalja az önmagukban előforduló, illetőleg a
keverékekben vagy árucikkekben lévő anyagokat is, amennyiben azokat az árucikk
rendeltetésszerű vagy észszerűen előrelátható használati körülményei között kívánják
kibocsátani.
Minden regisztráláshoz regisztrálási dokumentációt kell készíteni, amelyet elektronikus úton
kell benyújtani az ECHA-nak. Az az információ, amelyet a regisztrálónak a regisztrálási
dokumentációban meg kell adnia, a regisztráló által gyártott vagy importált anyag éves
mennyiségétől függ.
Az anyag REACH szerinti definíciója (lásd a következő szakaszt: 1.3. Anyagok, keverékek és
árucikkek) nagyon tág. Magában foglalja a más jogszabályok által már szigorúan szabályozott
anyagokat, például a radioaktív anyagokat, a gyógyszereket, az élelmiszereket vagy
takarmányokat, a biocideket vagy a peszticideket. Ezek az anyagok részben vagy egészben
mentesülnek a REACH-rendelet követelményei vagy a regisztrálási követelmények alól (lásd az
alábbi szakaszokat). A konkrét jogszabályok hatálya alá tartozó egyéb anyagok, például az
élelmiszerek csomagolásai és a kozmetikai termékek regisztrálási kötelezettség alá esnek, még
akkor is, ha potenciálisan a REACH-rendelet (lásd a következő szakaszt: 4.2.1 A regisztrálási
dokumentáció szerkezete) szerinti csökkentett kockázatértékelési követelményeknek kell
megfelelniük, vagy nem vonatkoznak rájuk a szállítói láncon belüli kommunikációval
kapcsolatos REACH-rendelkezések (pl. kozmetikai termékek, orvostechnikai eszközökben
található keverékek).
Ha a gyártó vagy importőr egynél több összetételt vagy anyagformát kíván bejegyeztetni
ugyanazon regisztrálási dokumentációban, biztosítania kell, hogy a VII–XI. melléklet vonatkozó
információi figyelembe vegyenek minden regisztrált összetételt vagy formát, és hogy ezek
átlátható módon be legyenek jelentve az ECHA-hoz benyújtott megfelelő regisztrálási
dokumentációkban.
A nanoanyagok regisztrálási dokumentációjának elkészítésére vonatkozó konkrét tanácsokért
olvassa el A regisztrálásra és anyagazonosításra vonatkozó útmutató című dokumentum
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nanoformákra vonatkozó függelékét, amely a következő címen érhető el:
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.
Ez az útmutató az önmagukban és keverékekben előforduló anyagokra vonatkozó regisztrálási
követelményekre összpontosít. Az árucikkekben előforduló anyagok esetében az olvasónak
tanácsos tanulmányoznia az Útmutató az árucikkekben lévő anyagokkal kapcsolatos
követelményekről című dokumentumot, amely az http://echa.europa.eu/guidancedocuments/guidance-on-reach címen érhető el, ahol részletesen elmagyarázzák azokat a
konkrét feltételeket és kötelezettségeket, amelyeket a REACH-rendelet az árucikkek előállítói
vagy importőrei számára előír.

2.2.2 A REACH-rendelet hatálya alól mentesülő anyagok
2.2.2.1 Radioaktív anyagok
A radioaktív anyagok olyan anyagok, amelyek egy vagy több olyan radionuklidot tartalmaznak,
amelyek aktivitása vagy koncentrációja sugárvédelmi szempontból nem hagyható figyelmen
kívül. Más szóval olyan anyagokról van szó, amelyek olyan mértékű sugárzást bocsátanak ki,
hogy meg kell védeni az embereket és a környezetet ettől a sugárzástól. A radioaktív
anyagokra külön jogszabályok 8 vonatkoznak, és ezért mentesülnek a REACH-rendelet
követelményei alól.
Jogszabályi hivatkozás: 2. cikk, (1) bekezdés, a) pont

2.2.2.2 Vámfelügyelet alatt álló anyagok
Ha az (önmagukban, keverékben vagy árucikkben előforduló) anyagokat vámszabad területen
vagy vámszabad raktárban tárolják, ismételt kivitelre szánják, vagy tranzitáruk, és
vámfelügyelet alatt maradnak anélkül, hogy bármilyen kezelésen vagy feldolgozáson
mennének keresztül, mentesülnek a REACH-rendelet követelményei alól.
Ezért azon anyagok importőrei számára, amelyek élni kívánnak a REACH alóli mentességgel,
tanácsos biztosítani, hogy ezek az anyagok megfeleljenek az alábbi feltételeknek:
•

az anyagokat vámszabad területen vagy vámszabad raktárban, a vámjogszabályokban
előírt módon kell tárolni, illetve valamely más vonatkozó vámeljárás (árutovábbítási
eljárás, átmeneti tárolás) hatálya alá kell vonni,

•

az anyagokat a vámhatóság felügyelete alatt kell tartani, valamint

•

az anyagokat az EU területén töltött idő alatt semmilyen módon sem szabad kezelni vagy
feldolgozni. Ebből a szempontból az EU területén lévő vámszabad területek és vámszabad
raktárak az EU részének számítanak.

Kétség esetén ajánlott felvenni a kapcsolatot a vámhatóságokkal, amelyek részletesebb
felvilágosítást tudnak adni az Uniós Vámkódex (UCC) létrehozásáról szóló 952/2013/EU
rendelet által létrehozott azon lehetséges vámrendszerekről, amelyek csak az EU-n áthaladó
anyagokra alkalmazhatók.
Jogszabályi hivatkozás: 2. cikk, (1) bekezdés, b) pont

8 A Tanács 2013. december 5-i 2013/59/Euratom irányelve az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből
származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról,
valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a
2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 13., 2014.1.17., 1. o.).
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2.2.2.3 A honvédelem érdekében felhasznált és nemzeti mentességek hatálya alá
tartozó anyagok
A REACH-rendelet lehetővé teszi az egyes tagállamok számára, hogy bizonyos esetekben –
védekezési céllal – bizonyos (önmagukban, keverékben vagy árucikkben előforduló) anyagokat
mentesítsenek a REACH alkalmazása alól.
Ez a mentesség csak akkor alkalmazandó, ha egy tagállam nemzeti jogrendszerével
összhangban hivatalos intézkedést hozott bizonyos anyagoknak konkrét esetekben a REACHrendelet hatálya alóli mentesítése érdekében. A mentesség természetesen csak a mentességet
megállapító tagállam területén alkalmazható.
Azok a tagállamok, amelyek ilyen mentességről döntenek, várhatóan tájékoztatják az érintett
szállítókat; kétség esetén azonban a tagállamok katonai erői vagy hatóságai által védelmi
összefüggésben használt keverékek vagy árucikkek gyártóinak, importőreinek és előállítóinak
ajánlott felvenni a kapcsolatot ezekkel az erőkkel vagy hatóságokkal annak ellenőrzésére, hogy
biztosított-e a mentesség anyagukra, keverékükre vagy árucikkükre.
A REACH szerinti védelmi mentességekre vonatkozó nemzeti gyakorlatok további
összehangolása érdekében az Európai Védelmi Ügynökség részt vevő tagállamai önkéntes
magatartási kódexet fogadtak el a REACH szerinti védelmi mentességekről.
A honvédelmi célokból az egyes tagállamok területén biztosított nemzeti mentességekről
bővebb információ az Európai Védelmi Ügynökség honlapján található
(http://www.eda.europa.eu/reach.)
Jogszabályi hivatkozás: 2. cikk, (3) bekezdés

2.2.2.4 Hulladék
A hulladékokról szóló 2008/98/EK keretirányelv 9 meghatározása szerint hulladéknak minősül
minden olyan anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy
megválni köteles. Ide tartozhatnak a háztartásokból (pl. újságpapír vagy ruházat,
élelmiszerek, konzervdobozok, palackok), az üzleti tevékenységből vagy az iparból (pl.
gumiabroncsok, salak, ablakkeret) származó hulladékok.
A REACH-rendeletnek az anyagokra, keverékekre és árucikkekre vonatkozó követelményei
nem vonatkoznak a hulladékokra: a hulladékkezelők a REACH értelmében nem
továbbfelhasználók. Ez nem jelenti azt, hogy a hulladék státuszban lévő anyagok teljes
mértékben mentesülnek a REACH-rendelet követelményei alól. Amennyiben kémiai biztonsági
értékelésre van szükség (lásd a következő szakaszt: 4.2.1 A regisztrálási dokumentáció
szerkezete), annak az expozíció értékelése során ki kell terjednie az anyag teljes életciklusára,
beleértve a hulladék státuszt is. Ezzel kapcsolatban további információk az Útmutató a
hulladékokhoz és a hasznosított anyagokhoz című dokumentumban találhatók, amely a
következő címen érhető el: https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.
Fontos megjegyezni, ha egy hulladékot a 2008/98/EK irányelv szerinti úgynevezett
„hulladékstátusz megszűnésével” hasznosítanak, és ebben a hasznosítási folyamatban egy
másik anyagot, keveréket vagy árucikket állítanak elő, a REACH követelményeit ugyanúgy kell
alkalmazni a hasznosított anyagra, mint bármely más, az EU-ban gyártott, előállított vagy az
EU területére behozott anyagra, keverékre vagy árucikkre. Különleges esetekben, ha az EUban hasznosított anyag megegyezik egy már regisztrált anyaggal, a regisztrálási kötelezettség

A 2008/98/EK irányelv hatályon kívül helyezi és felváltja a REACH-rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében
említett 2006/12/EK irányelvet.
9
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alóli mentesség alkalmazható. A hasznosítással kapcsolatos további információk a következő
szakaszban találhatók: 2.2.3.5 Már regisztrált, hasznosított anyagok.
Jogszabályi hivatkozás: 2. cikk, (2) bekezdés

2.2.2.5 Nem elkülönített intermedierek
Az intermedierek az anyagok olyan felhasználási fajtái, amelyekre vonatkozóan a REACHrendelet különös rendelkezéseket állapított meg a megvalósíthatóság tekintetében és
különleges jellegük miatt. Az intermedier definíciója: „a kémiai feldolgozás céljából gyártott és
annak során felhasznált vagy másik anyaggá való átalakítás céljából kémiai feldolgozás során
felhasznált anyag” (3. cikk (15) bekezdés).
A REACH különbséget tesz a nem elkülönített intermedierek és az elkülönített intermedierek
között. A REACH-rendelet nem vonatkozik a nem elkülönített intermedierekre. A
REACH ugyanakkor alkalmazandó az elkülönített intermedierekre, bár ezekre bizonyos
feltételek mellett csökkentett regisztrálási követelmények vonatkozhatnak. Az elkülönített
intermediereket a 2.2.5 Az intermedierek regisztrálásával kapcsolatos kötelezettségek szakasz
tárgyalja részletesebben.
A nem elkülönített intermedier definíció szerint „olyan intermedier, amelyet a szintézis során
nem távolítanak el szándékosan (kivéve mintavétel céljából) abból a berendezésből, amelyben
a szintézis végbemegy. Az ilyen berendezés a reaktort, kiegészítő berendezéseit és azokat a
berendezéseket foglalja magában, amelyeken az anyag(ok) a folytonos vagy szakaszos
folyamat során áthalad(nak), valamint a reakció következő lépése érdekében az egyik
tartóedényből a másikba való átjuttatáshoz használt csőrendszert, de nem foglalja magában
azokat a tartályokat és más tartóedényeket, amelyekben az anyago(ka)t a gyártás után
tárolják (3. cikk, (15) bekezdés, a) pont)”. A fenti meghatározás alá tartozó intermedierek
ezért mentesülnek a REACH-rendelet követelményei alól.
Adott esetben ugyanannak az anyagnak más mennyiségei más műveletek során, illetve más
körülmények között is felhasználásra kerülhetnek, amiből az következik, hogy ez utóbbi
mennyiségek nem tekinthetők nem elkülönített intermediernek. Csak az anyagnak azok a
mennyiségei mentesülnek a REACH követelményei alól, amelyek a felhasználási körülményeik
alapján megfelelnek a „nem elkülönített intermedierek” kritériumainak. A fennmaradó
mennyiségek tekintetében teljesíteni kell a REACH vonatkozó követelményeit.
Az intermedierekről további információ található az Útmutató az intermedierekhez című
dokumentumban (https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach).
Jogszabályi hivatkozások: 2. cikk, (1) bekezdés, c) pont; 3.cikk, (15) bekezdés, a) pont

2.2.2.6 Szállított anyagok
A REACH-rendelet rendelkezései alól mentesül a veszélyes anyagok és a veszélyes
keverékekben található veszélyes anyagok vasúti, közúti, belvízi, tengeri vagy légi szállítása.
Az érintett anyagokkal kapcsolatos minden egyéb tevékenységre (gyártás, behozatal,
felhasználás) azonban – a szállítás kivételével – a REACH követelményei alkalmazandók
(kivéve, ha más mentesség áll fenn).
Az uniós szállítási jogszabályok (például a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló
2008/68/EK irányelv és annak későbbi módosításai) már szabályozzák a veszélyes anyagok
különböző szállítóeszközökkel történő szállításának biztonsági feltételeit, így az ilyen szállítás
mentesül a REACH-rendelet rendelkezései alól.
Jogszabályi hivatkozás: 2. cikk, (1) bekezdés, d) pont
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2.2.3 A regisztrálási kötelezettség alól mentesülő anyagok
Azok az anyagok, amelyek lényegi tulajdonságaik miatt minimális kockázatot jelentenek
(például víz, nitrogén stb.), valamint azon anyagok, amelyek regisztrálása nem helyénvaló
vagy szükségtelen (például a természetben előforduló anyagok, úgymint ásványok, ércek és
érckoncentrátumok, ha kémiailag nem lettek módosítva), mentesülnek a regisztrálási
kötelezettség alól.
A polimerek mentesülnek a regisztrálási kötelezettség alól, míg a monomer anyagokat vagy az
azokból álló egyéb anyagokat bizonyos feltételek teljesülése esetén regisztrálni kell.
A REACH egyes olyan anyagokat is mentesít a regisztrálási kötelezettség alól, amelyeket más
jogszabályok megfelelően szabályoznak, például az élelmiszerekben, takarmányokban vagy
gyógyszerekben használt anyagokat, amennyiben a vonatkozó kritériumok teljesülnek.
A regisztrálási kötelezettség alóli további mentességek vonatkoznak azokra az anyagokra,
amelyeket már regisztráltak, és amelyeket exportálnak és az EU-ba újra behoznak, vagy az
EU-ban hasznosítási folyamatban hasznosítanak.
A regisztrálási kötelezettség alól mentesülő anyagok továbbra is a REACH szerinti
engedélyezési vagy korlátozási rendelkezések hatálya alá tartozhatnak. Az alábbiakban
részletesen ismertetjük azokat a konkrét feltételeket, amelyek mellett a REACH szerinti
regisztrálás alóli mentességek alkalmazandók.

2.2.3.1 Élelmiszerek vagy takarmányok
Az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben, illetve állati fogyasztásra szánt
takarmányokban a 178/2002/EK élelmiszer-biztonsági rendelettel összhangban felhasznált
anyagok mentesülnek a regisztrálási kötelezettség alól. Ide tartoznak az anyagok következő
felhasználásai:
•

az 1333/2008/EK rendelet hatálya alá tartozó, élelmiszerekhez használt élelmiszeradalékanyagként való felhasználás;

•

az 1334/2008/EK tanácsi rendelet és a 872/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet
hatálya alá tartozó élelmiszerek ízesítőanyagaként való felhasználás;

•

az 1831/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó, takarmányokhoz használt adalékanyagként
való felhasználás;

•

a 767/2009/EK rendelet hatálya alá tartozó, takarmányozási célra felhasznált anyagként való
felhasználás.

Az élelmiszer-biztonsági rendelet már előírja, hogy az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek
csak akkor hozhatók forgalomba, ha biztonságosak, azaz nem károsak az emberi egészségre,
és emberi fogyasztásra alkalmasak. Hasonlóképpen, az élelmiszer-biztonsági rendelet szerint
csak biztonságos, azaz az emberek vagy állatok egészségére káros hatást nem gyakorló és az
élelmiszer-előállítás céljára tenyésztett állatokból származó élelmiszert nem veszélyeztető
élelmiszereket lehet forgalomba hozni vagy az élelmiszer-előállítás céljára tenyésztett állatok
takarmányozására használni. Ezen túlmenően az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerízesítőanyagok és alapanyagaik, a takarmány-adalékanyagok és a takarmányozás tekintetében
egyes uniós jogszabályok már megteremtik az adott konkrét felhasználásokra vonatkozó
engedélyezési rendszert. Ezért a REACH szerinti regisztrálás kettős szabályozásnak minősülne.
Ennek megfelelően a gyártóknak és az importőröknek érdemes tisztában lenniük azzal, hogy
az általuk gyártott/importált anyagot az élelmiszer-biztonsági rendeletnek megfelelően maguk,
illetve ügyfeleik használják-e élelmiszerekben vagy takarmányokban. Ebben az esetben nem
kell regisztrálniuk az anyag ilyen módon felhasznált mennyiségeit.
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Az élelmiszer-biztonsági rendelet követelményeinek megfelelő, az EU-ban gyártott és harmadik
országba exportált anyagok ugyancsak mentesülnek a REACH szerinti regisztrálási
kötelezettség alól, amennyiben az anyagokat élelmiszerekben vagy takarmányokban
használják. Az ilyen felhasználásra szánt anyagok harmadik országból történő behozatalára is
vonatkozik ez a mentesség, és ezeket az anyagokat nem kell regisztrálni a REACH-rendelet
alapján.
Ugyanazon anyagnak a nem élelmiszerekben és takarmányokban felhasznált mennyisége nem
mentesül a regisztrálás alól. A REACH-rendeletben előírt regisztrálási kötelezettség alól csak az
anyag élelmiszerekben és takarmányokban felhasznált mennyisége mentesül.
Példa:
Egy gyártó az X. évben 100 tonna kénsavat állít elő. Az élelmiszer-biztonsági rendeletnek
megfelelően 50 tonnát használnak fel élelmiszerekben, 50 tonnát pedig nem élelmiszer
jellegű keverék előállításához. A nem élelmiszer jellegű keverék előállításához felhasznált
50 tonnás mennyiség a REACH-rendelet regisztrálási rendelkezéseinek hatálya alá tartozik,
míg az élelmiszerekben felhasznált 50 tonna mentességet élvez.
Jogszabályi hivatkozás: 2. cikk, (5) bekezdés, b) pont

2.2.3.2 Gyógyszerek
Amikor egy anyagot gyógyszerben használnak fel a következő jogszabályok egyikének
értelmében:
•

az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és
felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai
Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 726/2004/EK rendelet;

•

vagy az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről szóló 2001/82/EK irányelv;

•

vagy az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK
irányelv;

az anyagot e felhasználás tekintetében a REACH-rendelet értelmében nem kell regisztrálni.
Ugyanez a mentesség vonatkozik arra az esetre is, ha az anyagot az EU-ban gyártják és ott is
használják fel, vagy harmadik országba exportálják. Az ilyen felhasználásra szánt anyagok
harmadik országból történő behozatalára is vonatkozik ez a mentesség, és ezeket az anyagokat
nem kell regisztrálni a REACH-rendelet alapján.
Ennek megfelelően a gyártóknak és az importőröknek érdemes tisztában lenniük azzal, hogy
az általuk gyártott/importált anyagot a fenti jogszabályoknak megfelelően maguk, illetve
ügyfeleik használják-e gyógyszerészeti készítményekkel kapcsolatos felhasználás keretében.
Ebben az esetben nem vonatkozik rájuk a REACH szerinti regisztrálási kötelezettség,
amennyiben az anyagot ilyen gyógyszerekben használják.
A mentesség a gyógyszerekben felhasznált anyagok mindegyikére vonatkozik, így ebből a
szempontból a hatóanyagok és a nem aktív összetevők között nincs különbség. Így a
gyógyszerekben felhasznált kötőanyagok is mentesülnek a regisztrálási kötelezettség alól.
Ugyanazon anyag nem gyógyszerekben felhasznált mennyiségei nem mentesülnek a
regisztrálás alól. A regisztrálási kötelezettség alól csak az anyag gyógyszerekben felhasznált
mennyiségei mentesülnek.
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Példa:
Egy gyártó 100 tonna szalicilsavat gyárt X évben. Az emberi felhasználásra szánt
gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelv hatálya alá tartozó
gyógyszerekben 50 tonna, nem gyógyászati keverék előállításához ugyancsak 50 tonna
mennyiség kerül felhasználásra. A nem gyógyászati keverék előállításához felhasznált
50 tonnás mennyiség a regisztrálási rendelkezések hatálya alá tartozik, míg a
gyógyszerekben felhasznált 50 tonnás mennyiség mentesül a regisztrálási kötelezettség
alól.
Jogszabályi hivatkozás: 2. cikk, (5) bekezdés, a) pont

2.2.3.3 A REACH-rendelet IV. mellékletében feltüntetett anyagok
A IV. melléklet tartalmazza azokat az anyagokat, amelyekről elegendő információ áll
rendelkezésre ahhoz, hogy az emberi egészségre és a környezetre nézve minimális kockázatot
jelentő anyagként legyenek számon tarthatók. Ezek az anyagok jellemzően természetes
eredetűek, a mentesülő anyagok listáján szerepel például a víz és a nitrogén. A IV.
mellékletben felsorolt anyagok mentesülnek a regisztrálási rendelkezések hatálya alól.
A lista nagyrészt a létező anyagok kockázatértékeléséről szóló 793/93/EGK rendelet alóli
mentességeken alapul, bár további anyagokkal is kiegészült. A regisztrálási kötelezettség alól
maga az anyag, nem pedig valamely adott felhasználás mentesül.
Jogszabályi hivatkozás: 2. cikk, (7) bekezdés, a) pont

2.2.3.4 A REACH-rendelet V. mellékletében feltüntetett anyagok
Az V. melléklet felsorolja az anyagok tizenhárom olyan átfogó kategóriáját, amelyekre
vonatkozóan a regisztrálás indokolatlannak vagy szükségtelennek tekinthető. A regisztrálási
mentesség magukra az anyagokra vonatkozik, feltéve, hogy megfelelnek az V. melléklet adott
kategóriájára vonatkozó mentesség feltételeinek.
Az olvasónak tanácsos közvetlenül megtekintenie a REACH-rendelet V. mellékletének szövegét
(lásd itt: https://echa.europa.eu/regulations/reach/legislation ) és az Útmutató az V.
melléklethez című dokumentumot (https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-onreach), ha részletesebb információkra van szüksége bármely anyagkategóriáról. Az útmutató
magyarázatokkal és háttérinformációkkal szolgál a különböző mentességek alkalmazásához, és
tisztázza, hogy mikor alkalmazható mentesség és mikor nem.
Jogszabályi hivatkozás: 2. cikk, (7) bekezdés, b) pont

2.2.3.5 Már regisztrált, hasznosított anyagok
A REACH-rendelet bizonyos feltételek teljesülése esetén mentesíti a regisztrálási kötelezettség
alól azokat az anyagokat, amelyeket hasznosítanak az EU-ban. Az újrafeldolgozás a
hasznosítás egyik formája, és ezért e mentesség hatálya alá tartozik.
A „hasznosítás” az uniós jog definíciója szerint a hulladékokról szóló 2008/98/EK keretirányelv
II. mellékletében meghatározott bármely hasznosítási művelet. Ez a nem kimerítő lista a
következő műveletekre terjed ki:
R1

Elsődlegesen tüzelőanyagként vagy más módon való felhasználás energianyerés
céljából
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R2

Oldószerek visszanyerése/regenerálása

R3

Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása/regenerálása
(beleértve a komposztálást és más biológiai átalakítási műveleteket is)

R4

Fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása/visszanyerése

R5

Egyéb szervetlen anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése

R6

Savak és lúgok regenerálása

R7

Szennyezés csökkentésre használt anyagok összetevőinek visszanyerése

R8

Katalizátorok összetevőinek visszanyerése

R9

Olaj újrafinomítása vagy más célra történő újrafelhasználása

R10

Talajban történő kezelés mezőgazdasági vagy ökológiai feljavítás céljából

R11

Az R1–R10 műveletek bármelyikéből nyert hulladékok hasznosítása

R12

A hulladék átalakítása az R1–R11 pontban felsorolt műveletek bármelyikének elvégzése
érdekében

R13

Tárolás a R1–R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (a képződés helyén
történő átmeneti tárolás és gyűjtés kivételével).

Az annak meghatározására vonatkozó kritériumokkal kapcsolatban, hogy a hulladék a
továbbiakban mikor nem minősül hulladéknak, tekintse meg a hulladékokról szóló
keretirányelv jogszabályi keretét, valamint a nemzeti és uniós szinten kidolgozott
kritériumokat. Egy hasznosított anyag csak akkor tartozik a REACH-rendelet hatálya alá, ha
megfelel a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó kritériumoknak, és mint ilyen, már nem
hulladék.
A REACH-rendelet a következő feltételeket határozza meg, amelyeket be kell tartani a
regisztráció alóli mentesség igénybevételéhez:
(1) Ugyanannak az anyagnak már regisztráltnak kell lennie. Ez azt jelenti, ha egy bizonyos
okból ugyanazt az anyagot nem regisztrálták a gyártás vagy a behozatal szakaszában, a
hasznosított anyagot regisztrálni kell.
A hasznosítást végző jogi személynek ellenőriznie kell, hogy a hasznosított anyagra
vonatkozik-e regisztrálás alóli mentesség. Ebben az esetben természetesen hivatkozni
lehet erre a mentességre.
(2) Az anyagnak azonosnak kell lennie (az anyag azonosságát az Útmutató az anyagoknak a
REACH- és a CLP-rendelet szerinti azonosításához és megnevezéséhez című
dokumentumban (lásd itt: : https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-onreach) meghatározott kritériumok szerint kell értékelni.) Ha az anyagot a hasznosítás során
módosítják, és a módosított anyag még nincs regisztrálva, akkor a hasznosított anyagnál a
regisztrálás alóli mentesség nem alkalmazható.
(3) A hasznosítást végző jogi személynek rendelkeznie kell a következőkkel:
•

a biztonsági adatlapon szereplő információk (lásd a következő szakaszt: 6.1. Biztonsági
adatlap (SDS) biztosítása az ügyfelek számára); vagy

•

amennyiben az anyagot a lakosság részére szállítják, akkor a felhasználók számára
elegendő információ álljon rendelkezésre a szükséges óvintézkedések megtételéhez;
vagy
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•

ha biztonsági adatlap nem szükséges, adott esetben az anyag engedélyezésére vagy
korlátozására vonatkozó információk, valamint a kockázatkezelési intézkedések
azonosításához és alkalmazásához szükséges egyéb lényeges információk (lásd a
következő szakaszt: 6.2. Egyéb információk szolgáltatása az ügyfelek számára).

A REACH nem határozza meg, hogy milyen formában kell ezeket az információkat a
hasznosítást végző vállalat rendelkezésére bocsátani. Fontos azonban megjegyezni, hogy a
hasznosítást végző gazdasági szereplőknek, amelyek adott esetben erre a regisztrálás alóli
mentességre támaszkodnak, eleget kell tenniük az anyagra vonatkozó, a szállítói lánc
következő tagja felé történő információnyújtásra vonatkozó kötelezettségeiknek az alábbi
szakaszokban meghatározottak szerint: 6.1. Biztonsági adatlap (SDS) biztosítása az ügyfelek
számára és 6.2. Egyéb információk szolgáltatása az ügyfelek számára.
Ez a mentesség nem követeli meg, hogy az anyagot a hulladékkeletkezéshez vezető szállítói
lánc szereplője regisztrálja. Elegendő, ha az anyagot bármely regisztráló regisztrálta.
Részletesebb információk az Útmutató a hulladékokhoz és a hasznosított anyagokhoz című
dokumentumban találhatók (lásd itt: https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidanceon-reach.). Az útmutató részletesen ismerteti azokat a feltételeket, amelyek mellett a
hasznosított anyagok mentesülhetnek a regisztrálási kötelezettség alól, és tanácsot ad arra
vonatkozóan, hogyan kell teljesíteni a különböző kritériumokat. Az útmutató az egyes anyagok
– például papír, üveg és fémek – hasznosítási folyamatát is bemutatja a REACH-rendelet
követelményeivel összefüggésben. Az olvasónak határozottan tanácsos megismernie az
útmutatót, ha a hasznosított anyagot regisztrálni kívánja, vagy az anyag regisztrálása alóli
mentesség iránti kérelmet kíván benyújtani.
Jogszabályi hivatkozás: 2. cikk, (7) bekezdés, d) pont

2.2.3.6 Újraimportált anyagok
Azokban az esetekben, amikor egy anyagot először gyártanak vagy importálnak az EU-ba,
majd – például keverékké alakítás céljából – exportálják, majd visszajuttatják az EU-ba –
például forgalomba hozatal vagy további feldolgozás céljából –, kettős regisztrálási
kötelezettség állhat fenn, ha a folyamatra ugyanabban a szállítói láncban kerül sor: először az
eredeti gyártás szakaszában az eredeti gyártó, másodszor az EU-ba történő behozatal
szakaszában egy újraimportáló (amely akár az eredeti gyártó is lehet) által ugyanazon szállítói
lánc következő lépcsőjében. Ennélfogva a regisztrált, exportált, majd újraimportált anyagok
bizonyos feltételek teljesülése esetén mentesülnek a regisztrálási kötelezettségek alól.
E mentesség igénybevételéhez a következő feltételeknek kell teljesülniük:
(1) Az anyagot még az EU területéről való kivitel előtt regisztrálni kell. Ez azt jelenti, ha egy
bizonyos okból az anyagot nem regisztrálták a gyártás vagy a behozatal szakaszában, az
anyagot az újraimportáláskor regisztrálni kell.
(2) A már regisztrált és exportált anyagnak azonosnak kell lennie az újraimportált –
önmagában vagy keverékben előforduló – anyaggal (az anyag azonosságát az Útmutató az
anyagoknak a REACH- és a CLP-rendelet szerinti azonosításához és megnevezéséhez című
dokumentumban (lásd itt: : https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-onreach).) meghatározott kritériumok szerint kell értékelni). Ha például az exportált anyagot
az EU-n kívül módosították, és ezért nem ugyanaz az anyag, mint amely jelenleg
újraimportálás alatt áll, az importált anyagot regisztrálni kell.
Az ok itt is egyértelmű: ha az anyag nem azonos, még nem regisztrálták (a regisztrálási
adatok eltérőek lesznek), ezért a regisztrálások nem ismétlődnek meg.
(3) Az anyagnak nem csupán azonosnak kell lennie, hanem ténylegesen ugyanazon szállítói
láncban kell lennie, amelyben az anyag regisztrálására sor került.
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(4) Az újraimportálónak már rendelkeznie kell a kivitt anyagra vonatkozó információkkal,
amelyeknek meg kell felelniük a szállítói láncon belüli információszolgáltatásra vonatkozó,
REACH szerinti követelményeknek. A kért információk részletes leírása a következő
szakaszokban található: 6.1. Biztonsági adatlap (SDS) biztosítása az ügyfelek számára és
6.2. Egyéb információk szolgáltatása az ügyfelek számára.
Bár csak a 4. feltétel utal rá, a szállítói láncban az összes feltételt megfelelően és időben
közölni kell ahhoz, hogy az importőr mentesüljön a regisztrálási kötelezettség alól.
Az alábbi két példa szemlélteti e mentesség alkalmazását.
1. példa:
Két anyagot gyártanak és importálnak az EU-ban, majd megfelelően regisztrálnak. Ezeket
az anyagokat ezután az EU-ban keverékké alakítják és exportálják. Az EU-n kívül a
keveréket egy másik, két további összetevőt tartalmazó keverékbe építik be. Amikor ezt a
keveréket az EU-ba importálják, csak a keverékben előforduló, még nem regisztrált
anyagokra vonatkozik a regisztrálási kötelezettség.
2. példa:
A kiindulási feltétel ugyanaz: két anyagot gyártanak az EU-ban, amelyeket megfelelően
regisztrálnak. Ezeket az anyagokat ezután az EU-ban keverékké alakítják és exportálják. Az
EU-n kívül ezt a keveréket ugyanabból a két anyagból állítják elő, amelyek nem uniós
vállalatoktól származnak. Ezt követően a keverék megnövekedett mennyiségét importálják
az EU-ba. Ebben az esetben csak a korábban regisztrált újraimportált anyagok mennyisége
élvez mentességet a regisztrálás alól. A keverékben előforduló importált anyagok
mennyiségének a korábban regisztrált mennyiséget meghaladó növekedését regisztrálni
kell.
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(1) példa

AZ EU-N
KÍVÜL

Uniós
határ

38

EU

Regisztrálási
kötelezettségek:
„B” importőr

„A” gyártó

„A” gyártó
– Az „X” anyagot
regisztrálja

„X” ANYAG

„Y” ANYAG

„B” importőr
– Az „Y” anyagot
regisztrálja

„C” készítő

KEVERÉK
VZ

KEVERÉK
XY

„D” nem uniós
készítő

KEVERÉK
VXYZ

„E” importőr

„E” importőr

KEVERÉK
VXYZ

– Csak a „VZ” anyagot
regisztrálja, mivel ebben
a példában az X és Y
anyag ugyanabba a
szállítói láncba tartozik
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AZ EU-N
KÍVÜL

Uniós határ

(2) példa

Regisztrálási
kötelezettségek:

EU

„A” gyártó
„X” ANYAG
40 t

„Y” ANYAG
50 t

„XY” KEVERÉK
„X” anyag = 40 t
„Y” anyag = 50 t

„A” gyártó

„X” ANYAG
60 t

– 60 tonna „X” anyagot
és 70 tonna „Y” anyagot
regisztrál

„Y” ANYAG
70 t
„C” importőr

„B” nem uniós
készítő

„XY” KEVERÉK
„X” anyag = 60 t
„Y” anyag = 70 t

„XY” KEVERÉK
„X” anyag = 100 t
„Y” anyag = 120 t

„C” importőr

„XY” KEVERÉK
„X” anyag = 100 t
„Y” anyag = 120 t

– 100 tonna „X”
anyagból és 120 tonna
„Y” anyagból álló „XY”
keveréket importál
– 40 tonna „X” anyagot
és 50 tonna „Y” anyagot
regisztrál.
– A 60 tonna „X” anyag
és a70 tonna „Y” anyag
az „A” gyártó által már
regisztrált anyagok
újraimportált
mennyisége, amely
ebben az esetben
mentesül a regisztrálás
alól.

Jogszabályi hivatkozás: 2. cikk, (7) bekezdés, c) pont

2.2.3.7 Polimerek
Polimer: monomer egységek egy vagy több típusának sorozatával jellemzett molekulákból álló
anyag. Az ilyen molekulákat széles molekulasúly-tartományban kell elosztani, amelyben a
molekulasúly különbségét elsősorban a monomer egységek számának különbsége okozza. A
polimer a következőkből áll:
a) legalább három monomer egységet tartalmazó molekulák egyszerű súlytöbbsége,
amelyek legalább egy másik monomer egységhez vagy egyéb reagenshez kovalens
kötéssel kapcsolódnak;
b) az azonos molekulasúlyú molekulák kevesebb, mint egyszerű súlytöbbsége.
Ezen fogalommeghatározás összefüggésében a „monomer egység” a polimerben található
monomer anyag kötött formáját jelenti (3. cikk, (5) bekezdés).
A piacon jelen lévő különféle polimer anyagok különösen nagy száma miatt, és mivel a
polimermolekulákat kis molekulasúlyuk miatt általában csak kis mértékű aggodalomra okot
adó anyagoknak tekintik, ez az anyagcsoport mentesül a regisztrálás alól. A polimerek
gyártóinak és importőreinek azonban regisztrálniuk kell a polimerek gyártásához felhasznált
monomer anyagokat vagy egyéb anyagokat, amennyiben az alábbi feltételek mindegyike
teljesül:
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a) a monomer anyagokat vagy egyéb anyagokat szállítójuk vagy a szállítói láncuk korábbi
szereplője még nem regisztrálta;
b) a polimer legalább 2 tömeg%-ban tartalmaz ilyen monomer anyagokat vagy más
anyagokat monomer egységek és kémiai kötéssel kapcsolódó anyagok formájában;
c) az ilyen monomer anyagok vagy egyéb anyagok teljes mennyisége eléri vagy
meghaladja az évi egy tonnát (ha további információkra van szüksége arról, hogyan kell
kiszámítani a teljes mennyiséget ebben az összefüggésben, olvassa el az Útmutató
monomerekhez és polimerekhez című dokumentumot, amely a következő címen érhető
el: : https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach).
Ennélfogva a polimer gyártójának vagy importőrének nem kell regisztrálnia a monomer
anyagot vagy bármely más, a polimerhez kémiai kötéssel kapcsolódó anyagot, ha azokat a
szállító vagy a szállítói lánc előző szereplője már regisztrálta. A polimergyártók többségénél
általában elmondható, hogy monomerjeiket és egyéb anyagaikat ezen anyagok szállítói
regisztrálják. Mindazonáltal a monomerekből vagy egyéb, a fenti b) és c) feltételeknek
megfelelő anyagokból álló polimer importőrének a monomereket vagy más anyagokat
regisztrálnia kell, kivéve, ha:
•

a „nem uniós gyártó” egyedüli képviselőt nevezett ki az importőr kötelezettségeinek
teljesítésére. Ebben a konkrét esetben az egyedüli képviselő feladata a monomerek
regisztrálása;

•

a polimergyártáshoz használt monomer anyagokat vagy egyéb anyagokat már
regisztrálták a szállítói láncban, pl. ha azokat az EU-n belül gyártották és a „nem uniós
gyártónak” exportálták;

•

a polimer gyártásához felhasznált monomer anyagok vagy egyéb anyagok mentesülnek
a IV. vagy V. melléklet szerinti regisztrálási kötelezettség alól;

•

az importált polimer természetes (azaz olyan polimerizációs folyamat eredményeként
jött létre, amely független attól az extrakciós folyamattól, amellyel kinyerték). Ebben az
esetben a monomer anyagok vagy más, monomer egységként előforduló és
természetes polimerek kémiai kötéssel kapcsolódó anyagai gyakorlati okokból „nem
elkülönített intermedierként” kezelhetők, és nem kell őket regisztrálni.

Részletesebb információk az Útmutató monomerekhez és polimerekhez című dokumentumban
találhatók. Az útmutató felvázolja a REACH szerinti, monomerekre és polimerekre vonatkozó
rendelkezéseket, és tisztázza, hogyan kell kezelni az olyan konkrét eseteket, mint a
természetben előforduló polimerek és az újrafeldolgozott polimerek. Javasoljuk, hogy az olvasó
tanulmányozza át a dokumentumot, ha további információkra van szüksége az adott témák
kapcsán.
Jogszabályi hivatkozások: 2. cikk, (9) bekezdés, 6. cikk, (3) bekezdés

2.2.3.8 Termék- és folyamatorientált kutatás és fejlesztés (PPORD) céljára felhasznált
anyagok
A REACH egyik fő célkitűzése az innováció előmozdítása. E cél elérése érdekében a REACH
lehetővé teszi, hogy az évi 1 tonnát meghaladó mennyiségben gyártott vagy importált anyagok
bizonyos feltételek mellett mentesüljenek a regisztrálás alól, például ha azokat termék- és
folyamatorientált kutatás és fejlesztés (PPORD) során használják fel.
Definíció szerint a termék- és folyamatorientált kutatás és fejlesztés a termékfejlesztéssel és
valamely – önmagában, készítményekben vagy árucikkekben előforduló – anyag
továbbfejlesztésével kapcsolatos tudományos fejlesztés, amelynek során a termelési folyamat
fejlesztésére és/vagy az anyag alkalmazási területeinek a vizsgálatára kísérleti üzemeket
vesznek igénybe vagy próbatermelést végeznek (3. cikk, (22) bekezdés).
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Az önmagukban vagy keverékekben legalább évi egy tonna mennyiségben gyártott vagy
importált anyagok, valamint a termék- és folyamatorientált kutatás és fejlesztés céljából
árucikkekbe beépített vagy árucikkekben importált anyagok 10 ötéves időtartamra kiterjedően
mentesülhetnek a regisztrálási kötelezettség alól. A mentesség igénybevételéhez a vállalatnak
PPORD-bejelentést kell benyújtania az ECHA-hoz a 9. cikk (2) bekezdése alapján. A
bejelentőnek díjat kell fizetnie az ECHA-nak a bejelentési dokumentáció benyújtásakor,
továbbá bizonyos információkat kell szolgáltatnia az anyagokról és a PPORD céljára való
felhasználásról.
A mentesség csak az árucikkek gyártója, importőre vagy előállítója által vagy a 9. cikk (4)
bekezdésében említett, felsorolt ügyfelekkel együttműködésben gyártott vagy importált,
kizárólag a PPORD céljára gyártott vagy importált anyagok mennyiségére vonatkozik. A
bejelentőnek a bejelentési dokumentációban meg kell jelölnie ezeket az ügyfeleket, beleértve
azok nevét és címét is.
Az ECHA kérésre további öt évre (illetőleg az emberi vagy állatgyógyászati felhasználásra szánt
gyógyszerek, illetve a forgalomba nem hozott anyagok esetében tíz évre) meghosszabbíthatja
a mentességi időszakot. A bejelentőnek kellően részletes kutatási és fejlesztési programot kell
benyújtania, amely lehetővé teszi annak igazolását, hogy a meghosszabbítás indokolt.
Az ECHA elvégzi a PPORD-bejelentés teljességének ellenőrzését. A teljesség ellenőrzése során
meg kell vizsgálni, hogy minden szükséges információt benyújtottak-e, és beérkezett-e a
fizetendő díj.
Amint azt a 9. cikk (4) bekezdése részletezi, az ECHA határozhat úgy, hogy feltételeket ír elő
annak biztosítására, hogy az anyagot csak a listában szereplő ügyfelek személyzete kezelje
észszerűen ellenőrzött feltételek mellett, és ne váljon hozzáférhetővé a nagyközönség
számára, és hogy a fennmaradó mennyiségeket újra összegyűjtsék ártalmatlanítás céljából a
mentességi időszak lejárta után. E célból az ECHA felkérheti az anyag azon gyártóját vagy
importőrét, amely PPORD-bejelentést nyújtott be, hogy további információkat bocsásson
rendelkezésre a feltételek 9. cikk (4) bekezdése szerinti meghatározásához. A gyártónak vagy
importőrnek meg kell felelnie az ECHA által a 9. cikk (4) bekezdésével összhangban előírt
feltételeknek.
Jogszabályi hivatkozások: 3. cikk, (22) bekezdés, 9. cikk
A REACH-rendelet a kutatáshoz és fejlesztéshez kapcsolódó másik fogalmat is tartalmaz: a
tudományos kutatást és fejlesztést. Ez minden olyan tudományos kísérletre, elemzésre vagy
kémiai kutatásra vonatkozik, amelyet ellenőrzött körülmények között, évi 1 tonnánál kisebb
mennyiségben végeznek. Mivel az évi 1 tonna alatti mennyiségben felhasznált anyagokra
vonatkozik, a regisztrálási kötelezettség szempontjából nem releváns.
Jogszabályi hivatkozás: 3. cikk, (23) bekezdés
A kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos részletes vagy konkrét kérdésekkel kapcsolatban lásd
az Útmutató a tudományos kutatáshoz és fejlesztéshez (SR&D), valamint az Útmutató a
termék- és folyamatorientált kutatáshoz és fejlesztéshez (PPORD) című dokumentumot,
amelyek a következő címen érhetők el: http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidanceon-reach.

A 7. cikk (1) bekezdése meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett az árucikkekben található
anyagok regisztrálása kötelező.
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2.2.4 Regisztráltnak tekintett anyagok
A meghatározott felhasználás céljából gyártott vagy importált anyagokat regisztráltnak kell
tekinteni, ezért ezen anyagok adott felhasználásaira vonatkozóan nincs szükség regisztrálásra.
Ez a következőkre vonatkozik:
•

az alábbiakban ismertetett, biocid termékekben található anyagok; és

•

az alábbiakban ismertetett, növényvédő szerekben található anyagok.

Hasonlóképpen regisztrálásnak minősül a 67/548/EGK irányelv 11 szerinti bejelentés (az ún. új
anyagok bejelentése – NONS), amelyet a REACH hatálybalépése előtt tettek meg.

2.2.4.1 Biocid termékekben való felhasználásra szánt anyagok
Az 528/2012/EU rendelet (biocid termékekről szóló rendelet – BPR) 3. cikke (1)
bekezdésének c) pontja szerint a „hatóanyag” olyan anyag vagy mikroorganizmus, amely
károsító szervezetekre vagy azok ellen hatást gyakorol.
A biocid termék csak egyetlen hatóanyagból állhat, segédanyagokkal vagy anélkül, vagy
több hatóanyagot tartalmazó keverék is lehet.
A biocid termékekben való felhasználásra gyártott vagy importált hatóanyagok az adott biocid
termékben való felhasználás tekintetében regisztráltnak tekintendők a következő esetekben:
(1) a hatóanyagot az 528/2012/EU rendelettel (BPR) összhangban jóváhagyták; vagy
(2) a hatóanyag értékelése a létező hatóanyagok 98/8/EK irányelv 16. cikkének
(2) bekezdésében létrehozott és a BPR 89. cikke alapján folytatódó felülvizsgálati
programjának keretében folyamatban van.
A jóváhagyott hatóanyagok felsorolása az ECHA weboldalán érhető el:
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/biocidal-active-substances.
Azt, hogy mely hatóanyagok vesznek részt a felülvizsgálati programban, az 1062/2014/EU
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. mellékletének I. részében ellenőrizheti az
olvasó. A felülvizsgálati programmal kapcsolatos további információk a következő címen
érhetők el: http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-activesubstances/existing-active-substance.
A REACH-rendelet szerinti regisztrálás alóli mentesség a következő esetekben is fennáll:
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–

A hatóanyagot olyan biocid termékben való felhasználásra gyártják/importálják,
amelyet egyszerűsített engedélyezési eljárás keretében engedélyeznek (a BPR 27.
cikke).

–

A hatóanyagot olyan biocid termékben való felhasználásra gyártják/importálják, amely
ideiglenes engedéllyel rendelkezik (a BPR 55. cikkének (2) bekezdése).

–

A hatóanyagot kizárólag olyan biocid termékben való felhasználásra
gyártják/importálják, amely tudományos vagy termék- és folyamatorientált kutatás és
fejlesztés célját szolgáló kísérletek vagy vizsgálatok tárgya (a BPR 56. cikke).

A 67/548/EGK irányelvet 2015. június 1-jén hatályon kívül helyezte a CLP-rendelet.
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Csak hatóanyagok tekinthetők regisztráltnak: a biocid termék előállításához használt
egyéb anyagok regisztrálása kötelező.
Ha az anyagot nem biocid termékekben használják, akkor is regisztrálni kell, ha megfelel a
biocid termékekről szóló rendelet 3. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti hatóanyagmeghatározásnak, és a fent említett 1. vagy 2. kategóriába tartozik, mielőtt az EU-ban biocid
felhasználástól eltérő felhasználás céljából lehetne gyártani vagy importálni.
Ha a gyártó vagy importőr biocid és nem biocid felhasználásokhoz gyártja vagy importálja az
anyagot, akkor a nem biocid termékekben felhasznált anyagok mennyisége tekintetében kell
regisztrálást benyújtania.
A hatóanyag jóváhagyásának elutasításáról szóló határozat elfogadását követően az anyag
gyártására és behozatalára ugyanazok a regisztrálási követelmények vonatkoznak, mint a
REACH hatálya alá tartozó bármely más anyagra.
Példa:
Egy gyártó 100 tonna kvaterner ammóniumvegyületet gyártott X évben. A biocidekben (pl.
faanyagvédő szerekben) hatóanyagként 50 tonnát használnak fel – a hatóanyagot pedig a
fenti (2) bekezdésben említett jogi aktusok egyike tartalmazza –, míg a másik 50 tonnát
felületaktív anyagként használják tisztítószerekben. Ez utóbbi felhasználás nem biocid
termékekben történik, és regisztrálni kell; az előbbi felhasználás biocid termékekben történik,
és regisztráltnak tekintendő.
Jogszabályi hivatkozások: a REACH-rendelet 15. cikkének (2) bekezdése és 16. cikke, a biocid
termékekről szóló rendelet 57. cikke

2.2.4.2 Növényvédő szerekben való felhasználásra szánt anyagok
A növényvédő szerekkel összefüggésben a hatóanyag 12 olyan anyag – beleértve a
mikroorganizmusokat 13 is –, amely általános vagy különleges hatást fejt ki a kártékony
szervezetek ellen, vagy a növényekre, növények részeire vagy növényi termékekre.
A növényvédő szerekkel összefüggésben a segédanyagok olyan anyagok vagy keverékek,
amelyeket növényvédő szerekben vagy hatásjavítókban használnak, de nem hatóanyagok,
ellenanyagok vagy kölcsönhatás-fokozók.
Az ellenanyagok olyan anyagok vagy keverékek, amelyeket azért adnak a növényvédő
szerekhez, hogy kiküszöböljék vagy csökkentsék a növényvédő szer bizonyos növényekre
gyakorolt fitotoxikus hatásait.

Az 1107/2009/EK rendelet 2011. június 14-i hatállyal hatályon kívül helyezte a 91/414/EGK irányelvet,
és átmeneti intézkedéseket ír elő az új jogszabályi rendszerre való zökkenőmentes átállás biztosítása
érdekében. A REACH-rendeletben a 91/414/EGK irányelvre és az annak alapján elfogadott jogszabályokra
való hivatkozásokat ezért az 1107/2009/EK rendeletre és annak végrehajtási jogszabályaira való
hivatkozásként kell értelmezni. Ezért az útmutató az 1107/2009/EK rendeletben szereplő
fogalommeghatározásokra és alkalmazandó jogi követelményekre hivatkozik. Lásd az 1107/2009/EK
rendelet 2. cikke (3) bekezdésének a), b), c) és d) pontját, amely tartalmazza az ellenanyagok,
kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok és hatásjavítók meghatározását.
13 A mikroorganizmusok nem tartoznak a REACH szerinti anyagmeghatározás hatálya alá, ezért a REACHrendelet hatályán is kívül esnek.
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A kölcsönhatás-fokozók olyan anyagok vagy keverékek, amelyek fokozhatják a
növényvédő szerben lévő hatóanyag(ok) aktivitását. A növényvédő szer hatóanyagokat,
ellenanyagokat vagy kölcsönhatás-fokozókat tartalmazhat segédanyagokkal vagy
segédanyagok nélkül.
A növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK rendeletnek megfelelően
növényvédő szerekben való felhasználás céljából gyártott vagy importált hatóanyagok akkor
tekinthetők a REACH-rendelet szerint regisztrált hatóanyagoknak, ha a hatóanyag:
(1) jóváhagyást kapott, és felvették az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletbe (a
jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke), vagy
(2) ha a hatóanyag jóváhagyása iránti kérelem az 1107/2009/EK rendelet 9. cikke
értelmében elfogadhatónak minősül.
Ugyanazon hatóanyag nem növényvédő szerekben felhasznált mennyisége nem tekintendő
regisztráltnak, még akkor sem, ha azt jóváhagyták.
A növényvédő szerekben használt egyéb anyagok (segédanyagok, ellenanyagok és
kölcsönhatás-fokozók) nem tartoznak e mentesség hatálya alá, ezért ezeket minden esetben
regisztrálni kell.
A hatásjavítók nem növényvédő szerekben használt anyagok, de a felhasználó növényvédő
szerrel összekeverve forgalomba hozhatja őket. Ezért nem felelhetnek meg a 15. cikk (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek, és regisztrálni kell őket.
Példa:
Egy gyártó 100 tonna réz-szulfátot gyártott az X évben. Növényvédő szerek
hatóanyagaként 50 tonna anyagot használnak fel, és a hatóanyagot jóváhagyják – a másik
50 tonnát egyéb célokra használják fel. Ez utóbbi felhasználás nem növényvédő szerekben
történik, és regisztrálni kell; az előbbi felhasználás növényvédő szerekben történik, és
regisztráltnak tekintendő.
A Bizottság karbantartja a jóváhagyott (és nem jóváhagyott) hatóanyagok elektronikus
jegyzékét, amely a következő címen érhető el: http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eupesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN
Jogszabályi hivatkozások: 15. cikk, (1) bekezdés, 16. cikk

2.2.4.3 A 67/548/EGK irányelv szerinti bejelentett anyagok
A 67/548/EGK irányelv bejelentési kötelezettséget vezetett be az úgynevezett új anyagokra,
amelyek nem szerepelnek a Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzékében
(EINECS). Az EINECS-lista elvben tartalmazza az 1981. szeptember 18-án a Közösség piacán
forgalomban lévő összes anyagot.
A 67/548/EGK irányelvvel összhangban tett bejelentések a technikai dokumentációval
kapcsolatos azon információk nagy részét tartalmazzák, amelyeket a REACH-rendelet a
regisztrálási követelmény révén kíván összeállítani a regisztrálók számára. Ez az oka annak,
hogy az ilyen bejelentéseket a REACH szerinti regisztrálásnak tekintik. A 67/548/EGK
irányelv értelmében bejelentett anyagokat a REACH-rendelettel összefüggésben általában
NONS (új anyagok bejelentése) néven említik.
Az ECHA valamennyi bejelentéshez regisztrációs számot rendelt, és azokat a bejelentés
tulajdonosának kérésére elektronikus úton, a REACH-IT-n keresztül továbbítja. Fontos, hogy a
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regisztrálás az anyag bejelentésében említett mennyiségi sávra vonatkozik. Amint a tényleges
mennyiség eltér ettől az eredeti mennyiségi sávtól, a regisztrálónak aktualizálnia kell
regisztrálási dokumentációját a 7.4. szakaszban (A REACH szerint regisztráltnak tekintett
anyagokra vonatkozó regisztrálási dokumentáció aktualizálása) leírtak szerint.
A bejelentési regisztrációs szám kérelmezésének folyamata a REACH-IT-ben szereplő
regisztrációs szám igénylésével történik. Ezen a ponton a felhasználót fel kell kérni, hogy
jelölje meg a NONS kapcsán betöltött szerepét:
•

Ha belföldi gyártó és/vagy importőr lenne, akkor a REACH szerinti gyártó és/vagy
importőr szerepét töltené be;

•

Ha a NONS kapcsán kizárólagos képviselő lenne, akkor a REACH értelmében egyedüli
képviselő szerepkört kapna.

A több szerepkörre (például gyártókra/importőrökre és egyedüli képviselőkre) vonatkozó
bejelentéseket külön kell kérelmezni. Ezen túlmenően előfordulhat, hogy ugyanaz a NONSbejelentés több kizárólagos képviselőre is kiterjed. Ebben az esetben a vállalatoknak a
bejelentés minden kizárólagos képviselője számára külön regisztrációs számot kell igényelniük.
A műveletet külön REACH-IT-fiókokból kell elvégezni.
A jogi személyeknek tanácsos ellenőrizniük, hogy a 67/548/EGK irányelvet végrehajtó nemzeti
jogszabályokkal összhangban nyújtottak-e be bejelentést valamely tagállam illetékes
hatóságához az anyagukra vonatkozóan. Ebben az esetben hivatalos bejelentési számmal
rendelkeznek, amelyet az illetékes tagállami hatóság osztott ki. Ebben az esetben az anyag a
Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzékében (ELINCS) is szerepelni fog.
A 67/548/EGK irányelv szerinti bejelentésre csak akkor volt szükség, ha az anyagot az EU
piacán hozták forgalomba vagy importálták az EU-ba. Ha egy anyagot az EU-ban gyártottak,
de nem hoztak forgalomba, akkor nem kellett volna bejelentést tenni. Ezeket az anyagokat a
REACH szerint regisztrálni kell.
A 67/548/EGK irányelvnek megfelelően bejelentett polimergyártóknak vagy importőröknek
tanácsos elolvasni az Útmutató monomerekhez és polimerekhez című dokumentumot
(http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach) amely részletesen
elmagyarázza a bejelentett polimer regisztrációs számának igényléséhez szükséges konkrét
lépéseket.
A 67/548/EGK irányelv szerinti bejelentés névleges, és csak a bejelentő számára
előnyös, ha regisztráltnak tekintik. Az anyagot gyártó vagy importáló bármely
más félnek, aki nem jelentette be az anyagot, regisztrálnia kell azt, kivéve, ha
más mentesség vonatkozik rájuk.
Jogszabályi hivatkozás: 24. cikk

2.2.5 Az intermedierek regisztrálásával kapcsolatos kötelezettségek
A REACH egyedi kötelezettségeket állapít meg az intermedierekre vonatkozóan, amint azt
korábban kifejtettük (2.2.2.5 Nem elkülönített intermedierek. szakasz). Míg a REACH hatálya
nem terjed ki a nem elkülönített intermedierekre, az elkülönített intermedierekre a gyártás és
a felhasználás feltételeitől függően (azaz szigorúan ellenőrzött feltételek esetén) csökkentett
követelmények vonatkozhatnak.
A REACH-rendelet az intermedierek következő típusait határozza meg:
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•
•

Telephelyen elkülönített intermedierek
Szállított elkülönített intermedierek

A telephelyen elkülönített intermedier olyan intermedier, amely nem felel meg a nem
elkülönített intermedier kritériumainak, és amely esetében az intermedier gyártására és az
adott intermedierből az egyéb anyag(ok) szintézisére egyazon – egy vagy több jogi személy
által üzemeltetett – telephelyen kerül sor (a 3. cikk (15) bekezdésének b) pontja).
A szállított elkülönített intermedier olyan intermedier, amely nem felel meg a nem
elkülönített intermedier kritériumainak, és amelyet más telephelyek között szállítmányoznak
vagy beszállítanak (a 3. cikk (15) bekezdésének c) pontja).
Az évente legalább egy tonna mennyiségben gyártott elkülönített intermedier gyártójának
vagy importőrének anyagát a REACH szerint regisztrálnia kell. A művelet során meg kell
erősítenie, hogy az anyagot a REACH-rendelet 3. cikkének (15) bekezdésében meghatározott
kritériumok szerint elkülönített intermedierként használja. Az elkülönített intermedier
regisztrálójára csökkentett regisztrálási követelmények vonatkozhatnak, feltéve, hogy az
anyag gyártása és felhasználása szigorúan ellenőrzött feltételek mellett történik. Az
intermedierek regisztrálására vonatkozó követelményeket és a szigorúan ellenőrzött
feltételeket a telephelyen elkülönített intermedierek esetében a REACH-rendelet 17. cikke, a
szállított elkülönített intermedierek esetében pedig a 18. cikke tartalmazza. A regisztrálási
követelmények változóak attól függően, hogy az elkülönített intermedier telephelyen
elkülönített intermedier, ill. szállított intermedier.
Amennyiben a regisztráló nem tudja megerősíteni, hogy a szigorúan ellenőrzött feltételek
teljesülnek, a regisztrálási dokumentációjában szerepeltetnie kell a REACH-rendelet 10.
cikkében meghatározott szabványos információkat.
A REACH 18. cikkének rendelkezései az uniós gyártókra és importőrökre vonatkoznak,
függetlenül a felhasználó telephelyétől. Ennélfogva az anyagot szállított elkülönített
intermedierként lehet regisztrálni, ha az EU-n kívüli felhasználókról van szó.
Annak a potenciális regisztrálónak, aki az anyagot a 18. cikk szerint intermedierként kívánja
regisztrálni, minden felhasználás tekintetében meg kell erősítenie a következőket: i.
intermedierként való felhasználás és ii. szigorúan ellenőrzött feltételek. A nemzeti hatóságok
feladata meghatározni azokat a feltételeket, amelyek mellett a regisztráló eleget tesz e
kötelezettségének.
Az intermedierek minden típusát és mennyiségét fel kell tüntetni a regisztrálási
dokumentációban, és a vonatkozó díjakat annak a jogszabályi szövegnek a cikkével
összhangban kell alkalmazni, amely alapján a regisztrálásra sor került.
Az egyszerűség kedvéért az elkülönített intermedierek e dokumentum összefüggésében
egyszerűen intermedierként nyernek említést.
Ha részletesebb információkra van szüksége, az olvasónak tanácsos tanulmányoznia az
Útmutató az intermedierekhez című dokumentumot, amely a következő címen érhető el:
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach. . Az útmutató célja, hogy
támogassa az intermedierek potenciális regisztrálóit annak értékelésében, hogy anyagaik
felhasználása megfelel-e az intermedier fogalommeghatározásának, valamint hogy a gyártás
és a felhasználás feltételei megfelelnek-e a szigorúan ellenőrzött feltételnek tekintendő
követelményeknek. A dokumentumban a regisztrálási követelmények részletes leírása is
szerepel.
Egy meglévő intermedierregisztrálás teljes körű regisztrálással egészíthető ki. Ugyanazon
regisztrációs szám alatt a regisztráló három külön regisztrálással rendelkezhet (teljes,
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telephelyen elkülönített intermedier, szállított elkülönített intermedier). Minden egyes
regisztrálásért külön díjat számítanak fel.
Jogszabályi hivatkozás: 3. cikk, (15) bekezdés, 17. cikk és 18. cikk

2.2.6 A regisztrálandó mennyiség kiszámítása
A következő szakaszok azt írják le, hogyan kell kiszámítani a felhasználandó mennyiséget
(naptári éve/tonna egységben kifejezve) annak eldöntéséhez, hogy be kell-e nyújtani egy
anyag regisztrálását, és milyen tájékoztatási követelményeknek kell eleget tenni. Ebben a
dokumentumban a tonna/év egység – eltérő rendelkezés hiányában – mindig naptári évre
vonatkozik.
A REACH szerint, mielőtt egy anyagot évi egy tonna mennyiségben legyártanak vagy
importálnak (vagy az anyag egy árucikkben meghatározott feltételek mellett, évi egy tonnát
meghaladó mennyiségben van jelen), azt regisztrálni kell, kivéve, ha mentesség vonatkozik rá.
A regisztrálási követelmény ennélfogva a gyártott vagy importált (vagy adott esetben az
árucikkben jelen lévő) anyag mennyiségén alapul.
Az anyag mennyisége határozza meg a regisztrálási dokumentációban benyújtandó
információkat is. A REACH négy mennyiségi sávot határoz meg (1 – < 10 tonna, 10 –
< 100 tonna, 100 – < 1000 tonna; legalább 1000 tonna/év), és megadja az ezekre vonatkozó
szabványos tájékoztatási követelményeket. Ha az anyag mennyisége eléri a mennyiségi sáv
alsó határát, az erre a mennyiségi sávra vonatkozó szabványos tájékoztatási követelményeket
kell alkalmazni. A mennyiségi sávtól függően benyújtandó szabványos információkat
részletesen a 4.1. szakasz (Tájékoztatási követelmények) tárgyalja.

2.2.6.1 A teljes mennyiség kiszámítása
A regisztrálás során a regisztrálónak tonnában kell megadnia az általa gyártott vagy importált
éves mennyiséget. Ki kell számítania a gyártani és importálni kívánt, illetve a regisztrálás alól
nem mentesülő vagy regisztráltnak tekintett anyag teljes mennyiségét. A regisztrálás naptári
évében (január 1-jétől december 31-ig) várhatóan gyártandó vagy importálandó becsült
mennyiség tonnában kifejezve. Ha a gyártás egy adott naptári évben csak később kezdődik
meg, a regisztrálási dokumentáció az első naptári év hátralévő hónapjai helyett a következő
teljes naptári évre vonatkozó várható tonnamennyiségre terjedhet ki, és így elkerülhetővé
válik a regisztrálási dokumentáció nagyon gyors aktualizálása a második évre vonatkozóan.
A fentieknek megfelelően ez a teljes mennyiség határozza meg a tájékoztatási
követelményeket. Az intermedierként, szigorúan ellenőrzött feltételek mellett felhasznált
anyagok kombinált regisztrálása és egyéb felhasználások esetében – lásd a 2.2.6.3 Az
intermedierek mennyiségének kiszámítása szakaszban szereplő példát – az intermedierként
felhasználandó mennyiséget nem veszik figyelembe a teljes regisztrálásra vonatkozó
tájékoztatási követelmények meghatározásakor.
Ha a regisztráló ugyanazt az anyagot olyan különböző telephelyeken gyártja vagy importálja,
amelyek ugyanahhoz a jogi személyhez tartoznak, a regisztrálandó anyag mennyisége a
különböző telephelyeken gyártott vagy importált anyag teljes mennyisége. Ennek az az oka,
hogy a telephelyek nem különálló jogi személyek.
Ha egy anyagot több keverékben importálnak, az egyes keverékekben lévő anyag mennyiségét
összesíteni kell (számítás a 2.2.6.4 A keverékben vagy árucikkekben lévő anyag
mennyiségének kiszámítása szakaszban meghatározottak szerint).
Továbbá, ha egy anyagot több árucikkben importálnak, amelyből ki kívánják bocsátani, a
regisztrálónak összesíteni kell az említett árucikkekben jelen lévő anyag mennyiségeit. Ebből a
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célból csak azokat az árucikkeket kell a számításnál figyelembe venni, amelyekből az anyagot
ki kívánják bocsátani. Amikor az anyagot az árucikkből való kibocsátásra szánják, az adott
árucikkben jelen lévő teljes mennyiséget, és nemcsak a kibocsátásra szánt mennyiséget kell
figyelembe venni. Ha az anyagot valamely regisztráló az EU-ban már regisztrálta az adott
felhasználás tekintetében, az árucikkek importőre mentesül a regisztrálási kötelezettség alól.
Példa:
Az „X” vállalat évente háromféle árucikket – „A”, „B” és „C” – importál. Az árucikkek
mindegyikében egy adott anyagból 60-60 tonna található, ugyanakkor:
-

az „A” árucikkben az anyagnak nincs tervezett kibocsátása
a „B” árucikkben az anyagnak van tervezett kibocsátása, és normál körülmények között
a 60 tonnából 40 tonna kibocsátására kerül sor.
a „C” árucikkben az anyagnak van tervezett kibocsátása, és normál körülmények között
a 60 tonnából 10 tonna kibocsátására kerül sor.

Az X vállalatnak az anyag teljes mennyiségét regisztrálnia kell a „B” és a „C” árucikkben:
120 tonnát. A regisztrálás mennyiségi sávja ezt követően évi 100–1000 tonna lesz, feltéve,
hogy az anyagot korábban egyetlen regisztráló sem regisztrálta az adott felhasználás
tekintetében.

Ha a potenciális regisztráló gyárt vagy importál egy anyagot, és ezzel egyidejűleg olyan
árucikket állít elő, amelyből az anyag tervezett kibocsátására kerül sor, regisztrálnia kell az
általa gyártott vagy importált anyag mennyiségét. A REACH 7. cikkének (6) bekezdése
értelmében nem szükséges külön regisztrálást benyújtania az árucikkben lévő anyag
mennyiségére vonatkozóan. Mindazonáltal a gyártott vagy importált anyag regisztrálásának
tartalmaznia kell az anyag árucikkbe történő beépítésének leírását mint azonosított
felhasználást, és ezt a felhasználást a kémiai biztonsági értékelés során értékelni kell (lásd a
következő szakaszt: 5.3. Kémiai biztonsági jelentés).
Az árucikkekben lévő anyagok regisztrálására vonatkozó követelményekről további információk
találhatók az Útmutató az árucikkekben lévő anyagokkal kapcsolatos követelményekről című
dokumentumban, amely a következő címen érhető el: http://echa.europa.eu/guidancedocuments/guidance-on-reach.

2.2.6.2 A mennyiség kiszámítása mentesség esetén
A potenciális regisztrálónak ki kell számítania az általa gyártott vagy importált anyag teljes
mennyiségét, és ennek alapján meg kell határoznia, hogy be kell-e nyújtani a regisztrálást, és
ha igen, melyik mennyiségi sávon belül. Ha azonban bizonyos regisztrálási mentességek
alkalmazandók (például élelmiszerekben vagy gyógyszerekben, vagy termék- és
folyamatorientált kutatás és fejlesztés céljából, mint az alábbi példákban), a potenciális
regisztrálónak ezeket a mennyiségeket nem kell figyelembe vennie a regisztrálandó mennyiség
meghatározását lehetővé tevő számítások során.
A regisztrálásra vonatkozó tájékoztatási követelményeket a regisztrálás tárgyát képező anyag
mennyisége határozza meg.
A különböző mentességekkel kapcsolatos részletekért lásd a jelen útmutató előző szakaszait.
1. példa: Gyógyszerekben való felhasználás
Ha egy vállalat gyógyszerben felhasználandó anyagot gyárt, akkor az anyagot nem kell
regisztrálnia az adott felhasználás tekintetében. A vállalat vagy ügyfelei ugyanakkor
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ugyanazt az anyagot más módon is felhasználhatják. A REACH szerinti regisztrálási
kötelezettség meghatározásához meg kell határozni a többi felhasználásra szánt
mennyiségeket.
Például az „A” vállalat 120 tonna magnézium-hidroxidot gyárt X évben. 70 tonnát
használnak gyógyszerekben, 50 tonnát pedig keverék előállítására. A keverék előállításához
felhasznált 50 tonnás mennyiség a REACH-rendelet rendelkezéseinek hatálya alá tartozik,
míg a gyógyszerekben felhasznált 70 tonna mentesül a REACH-rendelet szerinti
regisztrálási kötelezettség alól. Az anyagot az 10–100 tonna/év mennyiségi sávra
vonatkozó tájékoztatási követelményeknek megfelelően kell regisztrálni.
2. példa: PPORD-célú felhasználások
Ha egy vállalat évente 11 tonna anyagot gyárt, amelyből 2 tonna a PPORD-célú
felhasználást érint, a regisztrálási kötelezettséget évi 9 tonnában határozzák meg (a nem
PPORD-célú felhasználásra). A vállalatnak a PPORD-célú 2 tonnás felhasználásra vonatkozó
PPORD bejelentési dokumentációt is be kell nyújtania. Az anyagot az 1–10 tonna/év
mennyiségi sávra vonatkozó tájékoztatási követelményeknek megfelelően kell regisztrálni.

2.2.6.3 Az intermedierek mennyiségének kiszámítása
A regisztrálás alóli mentességek mellett a potenciális regisztrálónak mérlegelnie kell, hogy az
általa regisztrálni kívánt anyagot intermedierként használják-e fel, és szigorúan ellenőrzött
feltételek mellett gyártják és használják-e fel (lásd az előző szakaszt: 2.2.5 Az intermedierek
regisztrálásával kapcsolatos kötelezettségek). Ebben az esetben élvezheti az intermedierekre
vonatkozó korlátozott tájékoztatási követelmények előnyeit, és nem kell megfelelnie a
szabványos regisztráláshoz szükséges összes információnak. Ha az intermedier gyártására
vagy felhasználására nem szigorúan ellenőrzött feltételek mellett kerül sor, a potenciális
regisztrálónak szabványos regisztrálási dokumentációt kell benyújtania, és meg kell felelnie az
arra a mennyiségi sávra megállapított tájékoztatási követelményeknek, amelyben az
intermediert regisztrálni kívánja.
Amennyiben egy dokumentáció egy anyag intermedierként való felhasználását szigorúan
ellenőrzött feltételek mellett, illetve annak hiányában is érinti, és/vagy a nem intermedierként
való felhasználásra is kiterjed, a tájékoztatási követelmények a nem intermedierként, ill.
intermedierként, nem szigorúan ellenőrzött feltételek melletti felhasználás mennyiségétől
függnek.
Példa: A regisztrálási dokumentációnál figyelembe veendő mennyiségek
intermedierek esetében
Egy vállalat évente 2300 tonna „A” anyagot állít elő, amelyből 1700 tonnát szigorúan
ellenőrzött feltételek mellett intermedierként, a másik 600 tonnát pedig egyéb célokra
használják fel, amelyek nem mentesülnek a regisztrálási kötelezettség alól. Ez a vállalat
csak egy regisztrálási dokumentációt nyújt be az „A” anyagra, amely az intermedierként
felhasznált 1700 tonnás és a másik célra felhasznált 600 tonnás mennyiségre vonatkozik. A
regisztrálási dokumentáció tájékoztatási követelményeit azonban a 600 tonnás mennyiség
fogja meghatározni, mivel az intermedierként való felhasználáshoz szigorúan ellenőrzött
feltételek mellett csak korlátozott mennyiségű információ szükséges. Ez azt jelenti, hogy e
dokumentáció alapjául a REACH-rendeletben az 100–1000 tonna/év mennyiségi sávra
vonatkozóan meghatározott tájékoztatási követelmények szolgálnak. Az anyagnak
szigorúan ellenőrzött feltételek között intermedierként való felhasználását fel kell tüntetni a
dokumentációban, és az intermedierként felhasznált 1700 tonna mennyiséget is
dokumentálni kell.
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2.2.6.4 A keverékben vagy árucikkekben lévő anyag mennyiségének kiszámítása
A keverékekben vagy árucikkekben jelen lévő anyagok esetében különleges helyzetek
fordulhatnak elő:
A keverékben lévő anyag koncentrációja
A keverékben lévő anyag mennyiségének kiszámításához a keverék teljes mennyiségét meg
kell szorozni a keveréket alkotó anyag frakciójával. Ez az érték például a keverék biztonsági
adatlapjáról olvasható le. Ha csak a keverékben lévő anyag koncentrációtartománya áll
rendelkezésre, akkor az anyag maximális mennyiségét az adott anyagnak a keverékben lévő
lehető legnagyobb mennyisége alapján kell kiszámítani. Az összetételre vonatkozó pontosabb
információk hiányában ez lehet az egyetlen módja a regisztrálási követelmények betartásának.
Az árucikkben lévő anyag mennyisége
Azon árucikkek esetében, amelyek olyan anyagot tartalmaznak, amelyet normál vagy
észszerűen előrelátható felhasználási körülmények között szándékoznak kibocsátani, a
következőket kell figyelembe venni:
•

Ha ismert a tömegszázalékban kifejezett anyagtartalom, akkor ezt az értéket meg kell
szorozni az előállított vagy importált árucikk teljes tömegével; vagy

•

Ha ismert az anyag árucikkegységenkénti tömege, akkor ezt az értéket meg kell
szorozni az importált árucikkek teljes számával.

Részletesebb iránymutatás az Útmutató az árucikkekben lévő anyagokkal kapcsolatos
követelményekről című dokumentumban található, amely a következő címen érhető el:
https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.

2.3 Mikor kell regisztrálni?
A REACH-rendelet különleges átmeneti rendszert hozott létre azon anyagok tekintetében,
amelyeket bizonyos feltételek mellett már a REACH-rendelet 2007. június 1-jei hatálybalépése
előtt gyártottak vagy forgalomba hoztak, és amelyeket nem jelentettek be a 67/548/EGK
irányelvnek megfelelően. Ezen anyagok esetében a gyártók és importőrök – ha előzetesen
regisztráltak – a REACH-rendeletben előírt határidőkön belül benyújthatják regisztrálási
dokumentációjukat. Az ilyen anyagokat azért határozták meg bevezetett anyagként, mert az
idő folyamán különböző fázisokban vetették alá a regisztrálási rendszernek, és azonnal,
egyetlen lépésben.
A 2018. májusi harmadik regisztrálási határidő után azonban minden anyagot regisztrálni
kell, mielőtt évi legalább 1 tonna mennyiségben gyártanák vagy az EU-ba importálnák őket,
kivéve, ha mentesülnek a regisztrálás alól, vagy regisztráltnak tekinthetők.
Az anyagok regisztrálása először megkeresési dokumentáció benyújtását teszi szükségessé
annak megállapítására, hogy ugyanarra az anyagra vonatkozóan nyújtottak-e már be
regisztrálást vagy más megkeresést azzal a céllal, hogy adatmegosztási mechanizmusokat
lehessen alkalmazni. A megkeresési és adatmegosztási folyamatokkal kapcsolatban további
információkért, kérjük, olvassa el az Útmutató az adatok megosztásához című dokumentumot,
amely a következő címen érhető el: http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-onreach.
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3. Az adatok megosztása
Az adatmegosztás célja a regisztrálási rendszer hatékonyságának növelése, továbbá a
költségek csökkentése, és a gerinceseken végzett vizsgálatok mérséklése. Az állatkísérletek
elkerülése érdekében gerinces állatokon csak végső esetben szabad vizsgálatokat végezni, és
korlátozni kell az egyéb kísérletek megismétlését (25. cikk).
A REACH-rendeletben meghatározott adatmegosztási rendelkezések célja, hogy
megkönnyítsék az adatoknak a regisztrálók közötti megosztását az anyag regisztrálása előtt és
után.
A regisztrálók kapcsolatfelvétele érdekében az adatok megosztásának első lépése az ECHA-hoz
benyújtandó megkeresés (26. cikk).
Ebben az összefüggésben a következő elveket kell alkalmazni:
•

Gerinces állatokon végzett kísérletekre vonatkozó információk esetében az
ugyanazon anyagra vonatkozó adatokat meg kell osztani. A gerinces állatokon
végzendő kísérlet előtt a potenciális regisztrálónak a megkeresési eljáráson keresztül
igényelnie kell a rendelkezésre álló adatokat a korábbi regisztrálótól.

•

A gerinces állatokon végzett kísérleteket nem tartalmazó információkat meg
kell osztani, ha ugyanazon anyag potenciális regisztrálója ezt igényli. A
potenciális regisztrálónak lehetősége van arra, hogy igényelje a szükséges vizsgálatot
a korábbi regisztrálótól.

A korábbi és potenciális regisztrálóknak mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy
megállapodjanak az információ megosztásában, valamint annak biztosítására, hogy az
információk megosztásának költségeit méltányos, átlátható és megkülönböztetéstől mentes
módon határozzák meg.
Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek sikerre, a potenciális regisztráló végső esetben
adatmegosztási vitát nyújthat be az ECHA-hoz (27. cikk). Ilyen esetben az ECHA értékeli a
felek arra irányuló erőfeszítéseit, hogy megállapodásra jussanak az adatok megosztásáról és
azok költségeiről, és engedélyezheti a potenciális regisztráló számára, hogy a tárgyalások
tárgyát képező adatokra hivatkozzon.
A megkeresési és adatmegosztási eljárásokat részletesen ismerteti az Útmutató az adatok
megosztásához című dokumentum, amely a következő címen érhető el:
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.. Az említett útmutató az
adatmegosztási folyamat előzményeit is ismerteti.
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4. A regisztrálási eljárás
Cél:

E fejezet célja, hogy ismertesse azokat az információkat, amelyeket a
regisztrálónak a regisztrálás részeként be kell nyújtania. Azt is leírja, hogyan kell
együttesen benyújtani az adatokat.

Az anyag regisztrálása előtt a potenciális regisztrálókat arra kötelezi, hogy megkeresést
intézzenek az ECHA-hoz azzal kapcsolatban, hogy ugyanezt az anyagot regisztrálták-e már.
Ezzel biztosítható, hogy az érintett felek megosszák az adatokat.
A megkeresési és adatmegosztási eljárásokat részletesen ismerteti az Útmutató az adatok
megosztásához című dokumentum, amely a következő címen érhető el:
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.. Az említett útmutató az
adatmegosztási folyamat előzményeit is ismerteti.
Felépítés:

A fejezet felépítése a következő:

A REGISZTRÁLÁSI ELJÁRÁS

TÁJÉKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
4.1. szakasz

REGISZTRÁLÁSI DOKUMENTÁCIÓ
4.2. szakasz

ADATOK EGYÜTTES BENYÚJTÁSA
4.3. szakasz

BIZALMAS KEZELÉS ÉS A REGISZTRÁLÁSI
INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ NYILVÁNOS
ELEKTRONIKUS HOZZÁFÉRÉS
4.4. szakasz

HOZZÁFÉRÉS A DOKUMENTUMOKHOZ
4.5. szakasz

A regisztrálási dokumentáció elkészítésére vonatkozó gyakorlati utasítások megtalálhatók az
ECHA Regisztrálási és PPORD-dokumentációk elkészítése című kézikönyvében, amely a
következő címen érhető el: http://echa.europa.eu/manuals. A kézikönyv az IUCLID
adatbázisba beépített súgórendszeren keresztül is elérhető.

4.1 Tájékoztatási követelmények
A regisztrálást megelőzően a gyártóknak és importőröknek információt kell szerezniük az
általuk gyártott vagy behozott anyagról annak érdekében, hogy i. értékelni tudják az anyaguk
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gyártásából és felhasználásából eredő kockázatokat, és ii. biztosíthassák a lehetséges
kockázatok ellenőrzését.
Az összegyűjtött információkat és az elvégzett értékelést dokumentálni kell a regisztrálási
dokumentációban, és be kell nyújtani az ECHA-hoz az anyag regisztrálása céljából. A VI.
melléklet értelmében a regisztrálóknak információt kell szolgáltatniuk a gyártott, importált
vagy forgalomba hozott anyag minden összetételéről.
A nanoanyagok regisztrálási dokumentációjának elkészítésére vonatkozó konkrét tanácsokért
olvassa el A regisztrálásra és anyagazonosításra vonatkozó útmutató című dokumentum
nanoformákra vonatkozó függelékét, amely a következő címen érhető el:
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.

4.1.1 A tájékoztatási követelmények teljesítése
A gyártóknak és az importőröknek a regisztrálás céljából minden rendelkezésre álló
információt össze kell gyűjteniük az anyag tulajdonságaival kapcsolatban, a gyártott vagy
importált mennyiségre való tekintet nélkül. Ezeket az információkat a REACH-rendeletben
meghatározott, egységesen előírt tájékoztatási követelmények tükrében kell értékelni.
Az összegyűjtendő információk a következőket foglalhatják magukban:
•

kísérleti adatok (in vivo és in vitro); adott esetben figyelembe véve a 12. cikk (1)
bekezdésének b) pontját az 1–10 tpa mennyiségi sávban regisztrált anyagok esetében;

•

nem kísérleti „alternatív” adatok: pl. a (Q)SAR modellekből (a molekulaszerkezet és a
biológiai hatás közötti (kvantitatív) összefüggés), amelyek az anyagok csoportosításából
és a kapcsolódó kereszthivatkozási megközelítésből származnak;

•

a gyártásra, a felhasználásra, a kockázatkezelési intézkedésekre és az ezekből eredő
expozíciókra vonatkozó információk.

A 13. cikk értelmében az anyagok lényegi tulajdonságaira vonatkozó információk
megszerzéséhez szükséges vizsgálatokat a 440/2008/EK bizottsági rendeletben és annak
módosításaiban megállapított vizsgálati módszerekkel összhangban vagy más, a Bizottság
vagy az ECHA által elismert nemzetközi vizsgálati módszerekkel összhangban kell lefolytatni.
Emlékeztetőül: a regisztrált anyagra (pl. minden összetételre) vonatkozó tájékoztatási
követelményekkel foglalkozni kell.
Ezenkívül ökotoxikológiai és toxikológiai vizsgálatokat és elemzéseket kell végezni a helyes
laboratóriumi gyakorlat (GLP) elveivel és a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről
szóló 2010/63/EU irányelv rendelkezéseivel összhangban.
A REACH minden mennyiségi sávra meghatározza azokat a minimális információkat, amelyeket
a regisztrálónak az anyag lényegi tulajdonságaira vonatkozóan meg kell adnia. A
legalacsonyabb mennyiségi szinten (1–10 tonna/év) az egységesen előírt tájékoztatási
követelményeket a VII. melléklet határozza meg (adott esetben figyelembe véve a 12. cikk (1)
bekezdésének b) pontját). Új mennyiségi sávszint elérése esetén további követelményeket kell
teljesíteni, amelyeket a következő melléklet ismertet, beleértve a IX. és X. mellékletben
felsorolt vizsgálatokra vonatkozó vizsgálati javaslatokat is.
A REACH-rendeletben (VII–X. melléklet) meghatározott egységes tájékoztatási
követelmények áttekintése a következő címen érhető el:
https://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/information-requirements. 14 A pontos
tájékoztatási követelmények az egyes anyagok lényegi tulajdonságaitól, valamint

A teljes körű tájékoztatási követelmények közvetlenül a REACH jogi szövegében találhatók, amely a
következő címen érhető el: https://echa.europa.eu/regulations/reach/legislation.
14
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mennyiségétől, felhasználásától és expozíciójától függenek. Ugyanakkor az anyagra
és a kapcsolódó analógokra vonatkozó, már rendelkezésre álló információk is
befolyásoló tényezők lehetnek.
Abban az esetben, ha a rendelkezésre álló adatok a REACH rendelet szerinti követelmények
teljesítése érdekében nem megfelelőek, további vizsgálatok elvégzésére lehet szükség. Az
ECHA beleegyezése nélkül csak a VII. és VIII. mellékletben előírt vizsgálatokat lehet elvégezni.
A 13. cikk értelmében az anyagok lényegi tulajdonságaira vonatkozó információk
megszerzéséhez szükséges vizsgálatokat a 440/2008/EK bizottsági rendeletben és annak
módosításaiban megállapított vizsgálati módszerekkel összhangban vagy más, a Bizottság
vagy az ECHA által elismert nemzetközi vizsgálati módszerekkel összhangban kell lefolytatni.
Ezenkívül ökotoxikológiai és toxikológiai vizsgálatokat és elemzéseket kell végezni a helyes
laboratóriumi gyakorlat (GLP) elveivel és a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről
szóló 2010/63/EU irányelv rendelkezéseivel összhangban.
A REACH előírja, hogy az egységes követelmények kiigazíthatók (vagy elengedhetők), ha a
regisztráló azt a VII–X. melléklet 2. oszlopában vagy a XI. mellékletben meghatározott
kritériumok alapján megfelelően meg tudja indokolni.
Az információgyűjtési és adatlétrehozási folyamattal kapcsolatos további információkért lásd az
Útmutató az információs követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez című
dokumentumot, amely a következő címen érhető el: https://echa.europa.eu/guidancedocuments/guidance-on-reach.
Az útmutató alábbi fejezetei különösen hasznosak lehetnek az olvasó számára:
•

B. rész: Veszélyértékelés

•

R.2. fejezet: A lényegi tulajdonságokra vonatkozó információk előállításának kerete

•

R.3. fejezet: Információgyűjtés

•

R.4. fejezet: A rendelkezésre álló információk értékelése

•

R.5. fejezet: A tájékoztatási követelmények kiigazítása

•

R.6. fejezet: (Q)SAR és a vegyi anyagok csoportosítása

•

R.7. fejezet: A végpontokra vonatkozó útmutató

Az információszerzés alternatív módszereiről további gyakorlati információk találhatók
gyakorlati útmutatóinkban (http://echa.europa.eu/practical-guides):
•

Alternatív módszerek alkalmazása az állatkísérletek helyett a REACH
regisztrálásra vonatkozó tájékoztatási követelmények teljesítése érdekében

szerinti

•

A (Q)SAR-modellek alkalmazása és bejelentése

•

Gyakorlati útmutató a kkv-k vezetői és a REACH-koordinátorok számára – Az 1–10 t/év
és a 10–100 t/év mennyiségre vonatkozó tájékoztatási követelmények teljesítése

Fontos:
A IX. és X. mellékletben felsorolt tájékoztatási követelmények teljesítéséhez szükséges
olyan információk esetében, amelyek nem állnak rendelkezésre vagy nem megfelelőek, a
regisztrálónak először vizsgálati javaslatot kell kidolgoznia és benyújtania az ECHA-nak,
és meg kell várnia, hogy az ECHA döntést hozzon a javaslat megfelelőségéről.
A regisztrálónak – mielőtt gerinces állatokon végzendő új kísérletre tesz javaslatot –
figyelembe kell vennie minden releváns és rendelkezésre álló adatforrást, valamint a
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rendelkezésre álló vizsgálati módszereket (az in vivo vizsgálatok kivételével) a 25. cikkel
összhangban végzendő szükségtelen állatkísérletek elkerülése érdekében.
Például a regisztráló számos alternatív módszert alkalmazhat, például in vitro vagy in chemico
vizsgálatokat, (Q)SAR modelleket (a molekulaszerkezet és a biológiai hatás közötti
(mennyiségi) összefüggés), csoportos/kereszthivatkozásos megközelítést vagy a bizonyítékok
súlyán alapuló megközelítést. A közelmúltban validált, releváns dokumentumokkal (pl. OECD
TG, DB-ALM protokollok) alátámasztott in silico, in chemico és in vitro módszerek bizonyos
toxikológiai végpontok esetében jelentős előre jelezhetőséget mutattak. A nemzetközi
jogalkotási hálózatba bevezetett ezen új, validált megközelítések alapján humán szempontból
releváns toxikológiai megközelítések alkalmazásával lehet adatokat előállítani. Mindazonáltal a
regisztrálónak igazolnia kell az ilyen módszerek alkalmazását, és ezáltal meg kell felelnie a XI.
melléklet követelményeinek.
Emellett a 25. cikk kimondja, hogy állatkísérletek csak végső esetben végezhetők. Ezért
ahelyett, hogy saját maguk állítanák elő az adatokat, a vonatkozó tájékoztatási kötelezettség
által érintett minden regisztrálónak meg kell állapodnia ugyanazon anyag többi
regisztrálójával, ha rendelkezésre állnak olyan adatok, amelyek alkalmasak az anyaguk belső
tulajdonságainak megjelenítésére anélkül, hogy új információkat kellene előállítaniuk.
Ellenkező esetben a regisztrálóknak meg kell állapodniuk a nevükben a vezető regisztráló által
a regisztrálási dokumentációban benyújtandó vizsgálati javaslatról (lásd a következő szakaszt:
4.3. Az adatok együttes benyújtása).
A regisztrálóknak a vezető regisztráló által benyújtott regisztrálási dokumentációban
egyértelműen indokolniuk kell a gerinces állatokon végzett kísérletek szükségességét,
beleértve az általuk figyelembe vett alternatív módszerek dokumentált elemzését is.
Szükség esetén a vizsgálati javaslatot elvileg a vezető regisztrálónak kell benyújtania.
Alternatív megoldásként a tag regisztráló csak akkor nyújthat be saját vizsgálati javaslatot, ha
teljesülnek a vonatkozó adatelhagyási feltételek, lásd a következő szakaszt: 4.3.3. Az adatok
együttes benyújtásából való kívülmaradásra vonatkozó feltételek.

4.1.2 Az egyéb értékelésekből származó információk felhasználása
A REACH értelmében „A más nemzetközi és nemzeti programok keretében elvégzett
értékelésekben rendelkezésre álló információkat bele kell foglalni az értékelésbe. Amennyiben
lehetséges és indokolt, a közösségi jogszabályok alapján elvégzett értékelést (pl. a
793/93/EGK rendelet szerint elvégzett kockázatértékelést) figyelembe kell venni a kémiai
biztonsági jelentés kidolgozásakor, és a kémiai biztonsági jelentésnek azt tükröznie kell. Az
ilyen értékeléstől való eltéréseket indokolni kell” (I. melléklet, 0.5. szakasz).
A regisztrálóknak a VIII–X. mellékletben megadott tájékoztatási követelmények teljesítése
során csak akkor kell figyelembe venniük a meglévő értékeléseket, ha i. ezek az információk
relevánsak, és lehetővé teszik számukra a vonatkozó tájékoztatási követelmények teljesítését,
és ii. jogszerűen birtokolják a teljes vizsgálati jelentést, vagy engedélyük van rá hivatkozni.
Ezt a közös regisztrálási dokumentációban is össze kell foglalni. Ennélfogva a regisztrálóknak
figyelembe kell venniük és fel kell használniuk ezeket a már rendelkezésre álló értékeléseket
regisztrálási dokumentációjuk elkészítéséhez, különös tekintettel az egyéb uniós programok –
például a meglévő anyagok kockázatértékelési programja – keretében végzett értékelésekre, a
biocid termékekről szóló rendelet vagy a növényvédő szerekről szóló rendelet szerinti
hatóanyagok értékelésére, amennyiben ezek az anyagok a REACH hatálya alá tartoznak.
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Az OECD nagy gyártási volumenű vegyi (HPV) anyagok programja 15, amely nagy mértékben
hasonlít a REACH-rendelethez, további fontos információforrás lehet, amelyet figyelembe kell
venni a regisztrálási dokumentáció elkészítésekor, amennyiben az anyagot az OECD nagy
gyártási volumenű vegyi (HPV) anyagok programja keretében értékelték. A kísérletek
(szükségtelen) megismétlésének csökkentése, valamint a kormányzati és ipari erőforrások
megmentése érdekében az OECD kifejlesztette az adatok kölcsönös elfogadásának rendszerét
(MAD). Az OECD országainak, valamint a MAD-hoz teljes mértékben és ideiglenesen
csatlakozott személyeknek el kell fogadniuk az adataikat, feltéve, hogy az adatokat az OECD
módszereinek és elveinek felhasználásával, a MAD-feltételek szerint állították elő. A MADrendszerrel kapcsolatos további információk a következő címen érhetők el:
http://www.oecd.org/env/ehs/mutualacceptanceofdatamad.htm.

4.2 A regisztrálási dokumentáció
4.2.1 A regisztrálási dokumentáció szerkezete
A regisztrálási dokumentáció a valamely adott anyag regisztrálója által elektronikusan
benyújtott információk halmaza. Két fő részből áll:
•

a valamennyi regisztrációköteles anyag esetében mindig megkövetelt technikai
dokumentációból;

•

a regisztráló által évi 10 tonnát elérő vagy azt meghaladó mennyiségben gyártott vagy
behozott anyagok esetében megkövetelt kémiai biztonsági jelentésből.

A technikai dokumentációban a következőkre vonatkozó információk szerepelhetnek:
(i)

a gyártó/importőr azonosító adatai;

(ii) az anyag azonosító adatai;
(iii) az anyag gyártására és felhasználására vonatkozó információk;
(iv) az anyag osztályozása és címkézése;
(v) iránymutatás az anyag biztonságos felhasználásához;
(vi) az anyag lényegi tulajdonságaira vonatkozó információk vizsgálati összefoglalásai;
(vii) szükség esetén az anyag lényegi tulajdonságaira vonatkozó információk átfogó
vizsgálati összefoglalásai;
(viii) annak jelzése, felülvizsgálta-e értékelő a gyártásra és a felhasználásra, az
osztályozásra és a címkézésre vonatkozó információkat, az (átfogó) vizsgálati
összefoglalásokat, illetve amennyiben az követelmény, úgy a kémiai biztonsági
jelentést;
(ix) adott esetben további vizsgálati javaslatok;
(x) az 1 és 10 tonna közötti mennyiségben regisztrált anyagok esetében az expozícióval
kapcsolatos információk;
(xi) kérés arra vonatkozóan, hogy mely információk tekintendők bizalmasnak, beleértve az
indokolást is.
A kémiai biztonsági jelentés (CSR) a regisztráló kémiai biztonsági értékelésének (CSA)
dokumentációja (lásd a következő szakaszt: 5.3. Kémiai biztonsági jelentés). A CSA
elkészítésére és a CSR-ben való dokumentálására vonatkozó követelmény a regisztráló által
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gyártott vagy importált éves mennyiségen (a küszöbérték évi 10 tonna) alapul. Az alábbi
mentességek érvényesek:
•

a keverékben jelen lévő anyagra nem szükséges CSR-t készíteni, ha az anyag
koncentrációja a keverékben kisebb, mint a 14. cikk (2) bekezdésében meghatározott
legalacsonyabb érték;

•

az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokban és kozmetikumokban való
felhasználások esetében a kémiai biztonsági jelentésnek nem kell foglalkoznia az
emberi egészséggel, mivel ezt más jogszabályok kezelik.

A regisztrálókra vonatkozó kötelezettségeket a regisztrálási dokumentációban benyújtandó
információk tekintetében az 5. szakasz (A regisztrálási dokumentáció elkészítése) részletezi.
Jogszabályi hivatkozások: 10. cikk, 14. cikk, I. melléklet, VI–X. melléklet

4.2.2 A regisztrálási dokumentáció formátuma és benyújtása
A regisztrálási dokumentáció előírt formátuma az IUCLID (egységes nemzetközi kémiai
információs adatbázis). A dokumentáció elkészítéséhez más informatikai eszközök is
használhatók, ha pontosan ugyanazt a formátumot állítják elő.
Az IUCLID a vegyi anyagok tulajdonságaira és felhasználására vonatkozó adatok gyűjtésére,
tárolására, megőrzésére és cseréjére szolgáló szoftveralkalmazás. Noha az IUCLID kialakítását
és felépítését a REACH hatálybalépése hívta életre, a szoftver számos célra is használható. Az
adattárolási formátumokat az OECD-vel együttműködésben dolgozták ki, és számos nemzeti és
nemzetközi szabályozó hatóság elfogadta őket. Az IUCLID-adatok ezért különböző kémiai
értékelési programokban használhatók fel, például az OECD nagy gyártási volumenű vegyi
(HPV) anyagok programjában, az USA HPV Challenge Programban, a Japan Challenge
Programban, valamint a biocid termékekről szóló uniós irányelvben.
Az IUCLID-szoftver – amennyiben nem kereskedelmi célokra használják – mindenki számára
ingyenesen letölthető az IUCLID honlapjáról: https://iuclid6.echa.europa.eu/. Az IUCLID helyi
telepítéssel vagy az ECHA felhőalapú szolgáltatásainak használatával érhető el. Az ECHA
felhőalapú szolgáltatásairól további információk az alábbi címen érhetők el:
https://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/echa-cloud-services. . Az IUCLID
adatbázist évente kétszer frissítik az alkalmazás elosztásainál. Az IUCLID októberi verziója
tartalmazhat olyan formai változtatásokat, amelyek befolyásolják a dokumentációk
benyújtását. Az IUCLID honlapján megtekintheti, mi változott az IUCLID legújabb verzióiban.
Minden gyártó, importőr vagy egyedüli képviselő egyénileg köteles minden egyes
anyagra vonatkozóan regisztrálási dokumentációt benyújtani az ECHA-hoz regisztrálás
céljából. A regisztrálási dokumentációt elektronikus úton, a REACH-IT portálon keresztül kell
benyújtani, amely a következő címen érhető el: https://reach-it.echa.europa.eu. A
regisztrálási dokumentáció elkészítésére vonatkozó gyakorlati utasítások megtalálhatók az
ECHA Regisztrálási és PPORD-dokumentációk elkészítése című kézikönyvében, amely a
következő címen érhető el: http://echa.europa.eu/manuals. . A kézikönyv az IUCLID
adatbázisba beépített súgórendszeren keresztül is elérhető.
Jogszabályi hivatkozás: 111. cikk
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4.3 Az adatok együttes benyújtása
Az „egy anyag, egy regisztráció” elv
Ha a regisztrálók beleegyeznek abba, hogy ugyanazt az anyagot gyártják vagy importálják,
akkor ezt az anyagot ugyanazon közös benyújtás keretében együttesen kell regisztrálniuk.
Minden félnek, amelynek ugyanazon anyaghoz kapcsolódó regisztrálási kötelezettsége van,
(megbeszélésre és egyetértésre törekedve) együtt kell működnie a regisztrálási stratégia
tekintetében. Ez magában foglalja maguknak az adatoknak a megvitatását (pl. az anyag
veszélyes tulajdonságaira vonatkozó információk vizsgálatok és vizsgálati javaslatok
formájában, osztályozás és címkézés, a kereszthivatkozásos vagy csoportosításon alapuló
megközelítés lehetőségei stb.) és a költségek megosztását, de kiterjed a REACH-rendelet 11.
cikkének (1) és 19. cikkének (1) bekezdésében előírt információk együttes benyújtásának
kötelezettségére is.
Az adatok együttes benyújtásának célja a regisztrálók költségeinek minimalizálása és a
vizsgálatok megismétlésének elkerülése a dokumentáció elkészítésében való együttműködés
révén, valamint az anyagra vonatkozó egyedi információk benyújtása az ECHA-hoz. Emellett
az adatokat közösen benyújtó regisztrálóknak csökkentett regisztrálási díjat kell fizetniük.
Határösszetétel
Az adatok együttes benyújtásának összefüggésében az IUCLID az anyag határösszetételére
utal, és ezzel meghatározza a regisztrálási dokumentációban együttesen benyújtott adatok
körét. A határösszetétel(eke)t fel kell tüntetni a vezető regisztráló által benyújtott
dokumentációban. Így egyértelmű kapcsolat jön létre a regisztrálási dokumentációban az
anyagra vonatkozóan azonosított összetétel(ek) és az együttesen benyújtott megfelelő adatok
között.
Minden regisztrálónak – beleértve a vezető regisztrálót is – saját regisztrálási
dokumentációjában be kell jelentenie az általa gyártott vagy importált anyag összetételét. A
határösszetétel(ek) bejelentésével és a saját összetétel határösszetétel(ek)en belül tartásával
a regisztrálók megerősítik, hogy az együttesen benyújtott adatok a saját anyagukra
vonatkoznak (kivéve, ha egy tag úgy dönt, hogy az adatok egy részét nem veszi figyelembe).
Az ugyanazon dokumentációban megadott határösszetételek száma függ az együttes
benyújtás különböző részvevői által regisztrált összetételek változékonyságától, valamint
ezeknek az összetételeknek a környezeti sors- és veszélyességi profiljától. A határösszetétel
különösen fontos az UVCB-k és a több összetevőből álló anyagok esetében, ahol az azonosító
adatok gyakran nem kellő részletességgel jellemzik az anyagot, és az együttes benyújtásban
részt vevő tagok által regisztrált összetételek eltérőek.
A regisztrálóknak közösen kell benyújtaniuk a következő információkat:
–

az anyag osztályozása és címkézése;

–

(átfogó) vizsgálati összefoglalások és vizsgálati javaslatok;

–

annak feltüntetése, hogy az osztályozással és címkézéssel kapcsolatos vizsgálati
összefoglalásokkal és átfogó vizsgálati összefoglalásokkal kapcsolatban benyújtott
információk közül melyeket vizsgálta felül a regisztráló által kiválasztott és megfelelő
tapasztalattal rendelkező értékelő (lásd a következő szakaszt: 5.2.6 Értékelői
felülvizsgálat).

A 11. cikk (3) bekezdésében és a 19. cikk (2) bekezdésében felsorolt, a dokumentációban
megindokolandó különleges feltételek mellett az együttes benyújtás tagjai külön is
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benyújthatják a fent említett adatokat (lásd az adatelhagyási lehetőségeket ismertető 4.3.3.
szakaszt (Az adatok együttes benyújtásából való kívülmaradásra vonatkozó feltételek)).
A regisztrálók együttes vagy önálló benyújtás mellett dönthetnek a következők
esetében:
–

az anyag biztonságos felhasználására vonatkozó iránymutatás;

–

kémiai biztonsági jelentés (CSR), ha szükséges 16;

–

annak megjelölése, hogy az értékelő a kémiai biztonsági jelentéshez benyújtott
információk közül melyeket vizsgálta felül.

A regisztrálóknak a saját dokumentációjukban külön kell benyújtaniuk a
következőket:
–

saját azonosító adataik;

–

az anyag azonosító adatai;

–

a gyártással és a felhasználásokkal kapcsolatos információk;

–

az expozícióra vonatkozó információk az 1–10 tonna mennyiségben regisztrált anyagok
tekintetében;

–

annak megjelölése, hogy az értékelő a gyártással és felhasználással kapcsolatos
információk közül melyeket vizsgálta felül.

Az útmutató tartalmazza azokat az információkat (lásd 1. táblázat: Az együttes benyújtás
keretében közösen benyújtott adatokra vonatkozó tájékoztatási követelmények), amelyeket a
vezető regisztráló dokumentációjának részeként közösen kell benyújtani, valamint amelyeket a
tagi dokumentációkban kell benyújtani.
Függetlenül attól, hogy ugyanazon anyag regisztrálói egyes információkat együttesen vagy
adatelhagyással külön nyújtanak-e be, ugyanazon anyag valamennyi regisztrálójának az
együttes benyújtás keretében kell benyújtania regisztrálási dokumentációját.
Fontos hangsúlyozni, hogy abban az esetben, ha egy „nem uniós gyártó” egyedüli képviselőt
nevezett ki az anyag regisztrálásának elvégzésére, az egyedüli képviselőnek ugyanazon anyag
tekintetében a többi gyártóval, importőrrel és egyedüli képviselőivel együttes benyújtásban
kell részt vennie. Az egyedüli képviselőknek részt kell venniük az általuk képviselt „nem uniós
gyártók” együttes benyújtásában, és ezt követően be kell nyújtaniuk az általuk képviselt „nem
uniós gyártók” regisztrálási dokumentációját.
A (szigorúan ellenőrzött feltételek mellett felhasznált) intermedierekre vonatkozó kevesebb
tájékoztatási követelmény miatt az intermedierek regisztrálói gyakorlati okokból
választhatnak, hogy a „teljes” együttes benyújtásban vesznek-e részt a nem intermedier
felhasználások regisztrálóival, vagy pedig egy párhuzamos együttes benyújtásban működnek
közre a kizárólag intermedier felhasználások regisztrálóival. Azt javasoljuk, hogy ezzel a
lehetőséggel csak akkor éljenek, ha az intermedierként történő felhasználást nem tudják
beilleszteni a „teljes” együttes benyújtásba. Abban az esetben, ha külön együttes

Ha a vezető regisztráló a tagok nevében az expozíció értékelését is magában foglaló kémiai biztonsági
jelentést nyújt be, akkor minden tag regisztrálónak továbbra is be kell nyújtania a CSR A. részét (lásd az
5.3. szakaszt (Kémiai biztonsági jelentés).
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benyújtásban vesznek részt kizárólag intermedier felhasználások tekintetében, ajánlatos
összegyűjteni az összes meglévő, rendelkezésre álló információt (különösen az anyag
osztályozásához szükséges információkat).
Az adatok közös benyújtásáról és megosztásáról szóló (EU) 2016/9 végrehajtási rendelet az
adatmegosztási és közös adatbenyújtási kötelezettségek eredményes végrehajtása érdekében
állapít meg szabályokat. További információkért lásd az Útmutató az adatok megosztásához
című dokumentumot, amely a következő címen érhető el: http://echa.europa.eu/guidancedocuments/guidance-on-reach.
Jogszabályi hivatkozás: 11. cikk

Az együttes benyújtás mechanizmusai
Amikor egy potenciális regisztráló előkészíti az anyag regisztrálását, először megkeresést kell
benyújtania az ECHA-hoz (tekintse meg az Útmutató az adatok megosztásához című
dokumentumot a következő címen: http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-onreach). Ha a megkeresésből az derül ki, hogy ugyanarra az anyagra vonatkozóan korábban
már benyújtottak egy (vagy több) regisztrálást, előfordulhat, hogy a potenciális regisztrálónak
meg kell osztania az adatokat a korábbi regisztrálókkal, és regisztrálási dokumentációját a
meglévő együttes benyújtás részeként kell benyújtania.
Amennyiben ugyanazt az anyagot korábban csak egy másik vállalat regisztrálta, amely nem
hozott létre együttes benyújtást a REACH-IT-ben, a potenciális regisztrálónak kapcsolatba kell
lépnie ezzel a korábbi regisztrálóval. Ezután meg kell állapodni arról, hogy ki lesz a vezető
regisztráló. A legtöbb esetben a legészszerűbb az lehet, ha a korábbi regisztráló veszi át a
vezető regisztráló szerepét, mivel ő már nyújtott be dokumentációt. A korábbi regisztráló és a
potenciális regisztráló ugyancsak szabadon megállapodhat abban, hogy a potenciális
regisztráló lesz a vezető regisztráló, és közös benyújtást hoz létre. Ebben az esetben a
potenciális regisztrálónak létre kell hoznia a közös benyújtást, és be kell nyújtania az
együttesen benyújtott adatokra vonatkozó tájékoztatási követelményeket tartalmazó vezető
regisztrálói dokumentációt. A korábbi regisztrálónak ezt követően részt kell vennie az együttes
benyújtásban, és be kell nyújtania regisztrálási dokumentációjának aktualizált változatát.
Az együttes benyújtási kötelezettség a 67/548/EGK irányelv szerinti korábbi bejelentésekre is
vonatkozik. Tekintettel arra, hogy ez a kötelezettség nem létezett a REACH-rendelet előtt,
valamint a regisztrációs rendszerbe történő korábbi bejelentések megkönnyítése céljából
ezeket a REACH szerinti olyan regisztrálásoknak kell tekinteni, amelyek nem tartoznak az
együttes benyújtás körébe. Ennélfogva az ilyen regisztrálások nem kapcsolódnak együttes
benyújtáshoz. Ha egy potenciális regisztráló ugyanazt az anyagot kívánja regisztrálni, együttes
benyújtást kell létrehozni a REACH-IT-ben. Ebben az esetben a potenciális regisztrálónak a
korábbi regisztrálóval is fel kell vennie a kapcsolatot, és meg kell állapodniuk arról, hogy ki
lesz a vezető regisztráló.
Ha a vezető regisztráló az értékelésről szóló határozattervezet kézhezvételét követően
beszünteti az anyag gyártását vagy behozatalát, a továbbiakban nem járhat el vezető
regisztrálóként, mivel regisztrálása már nem érvényes (az 50. cikk (3) bekezdése). Új vezető
regisztrálót kell választani, és a vezető szerepet rá kell ruházni.
Abban az esetben, ha a vezető regisztráló az 50. cikk (2) bekezdésével összhangban
beszünteti az anyag gyártását vagy behozatalát, a meglévő vezető regisztráló továbbra is
elláthatja feladatait, mivel anyagának regisztrálása továbbra is érvényes (habár a mennyiségi
tartomány nullára csökkent). A vezető regisztráló szerepének átruházása azonban továbbra is
előnyösebb lehet az ECHA-val és az együttes benyújtás más tagjaival folytatott (jelenlegi és
jövőbeli) kommunikáció megkönnyítése érdekében, biztosítva, hogy az új vezető regisztráló
továbbra is gyártsa/importálja az anyagot.
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A regisztrálókra a REACH-rendelet hatálybalépése, vagyis 2007. június 1 óta vonatkozik az
együttes benyújtás kötelezettsége. Ugyanazon anyag összes regisztrálójának közösen
kellett benyújtani az anyagra vonatkozó információkat. A közös benyújtásról és
adatmegosztásról szóló (EU) 2016/9 végrehajtási rendelet hatálybalépése gyakorlati
eszközöket biztosított az ECHA számára annak biztosítására, hogy az ugyanarra az anyagra
vonatkozó valamennyi információ benyújtása együttes benyújtás részét képezze.
Amennyiben ugyanazon anyag regisztrálói a végrehajtási rendelet hatálybalépése előtt
párhuzamosan, azaz nem együttes benyújtás részeként nyújtották be dokumentációikat,
ezek a regisztrálások nincsenek összhangban a 11. és a 19. cikkel. Ezeknek a
regisztrálóknak meg kell állapodniuk egy együttes benyújtás létrehozásáról, és
valamennyiüknek csatlakoznia kell ehhez az együttes benyújtáshoz. Az együttes benyújtás
létrehozását követően azok a regisztrálók, akik nem vesznek részt az együttes
benyújtásban, mindaddig nem aktualizálhatják dokumentációikat, amíg nem csatlakoznak
az együttes benyújtáshoz.
Ha a regisztráló minden erőfeszítése ellenére nem tud megállapodni az együttes
benyújtáshoz 17 való hozzáférés feltételeiről, tájékoztathatja az ECHA-t arról, hogy a
REACH-rendelet 11. cikkének (3) bekezdése vagy 19. cikkének (2) bekezdése értelmében
teljes körű adatelhagyási dokumentációt kíván benyújtani. Az ECHA a REACH-IT-ben
használandó alfanumerikus karakterek kombinációit tartalmazó tokennel látja el a
regisztrálót, hogy csatlakozhasson az együttes benyújtáshoz, amely csak azt teszi lehetővé,
hogy a regisztráló benyújtsa a teljes adatelhagyási dokumentációt. Az ECHA-nak
gondoskodni kell arról, hogy a regisztrálók az együttes adatbenyújtás részét alkossák,
ideértve azt is, ha a REACH 11. cikke (3) bekezdésének c) pontja alapján eltérő adatokat
nyújtottak be.

Az adatok együttes benyújtása
A 11. cikk (1) bekezdése szerint a vezető regisztráló az a regisztráló, aki a többi regisztráló
beleegyezésével elsőként nyújtja be a vezető regisztráló dokumentációjában szereplő közös
adatokat. A REACH-rendelet ugyanakkor nem határoz meg szabályokat a vezető regisztráló
kiválasztásának módjával kapcsolatban. A vezető regisztráló például az a regisztráló is lehet,
aki már rendelkezik az anyagra vonatkozó legtöbb adattal, vagy az, akinek a legtöbb
tájékoztatási követelménynek meg kell felelnie. Ez azonban nem kötelező, és az adatokat
együttesen benyújtó regisztrálóknak lehetőségük van alacsonyabb mennyiségi sávban
regisztráló vezető regisztráló kinevezésére.
Mindazonáltal annak a vezető regisztrálónak, aki alacsonyabb mennyiségi sávban regisztrál,
mint amelyre az együttesen benyújtott adatok vonatkoznak, a többi regisztráló nevében
továbbra is be kell nyújtania a legmagasabb mennyiségi sávra vonatkozó teljes dokumentációt.
A vezető regisztráló és minden más regisztráló azt a díjat fizeti, amely csak a saját regisztrált
mennyiségi sávjának felel meg.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az együttes benyújtás keretében két különböző típusú
regisztrálási dokumentáció lesz:

Ha a véleménykülönbség az adatokhoz való hozzáférésben is megjelenik, kérjük, tekintse meg az
adatmegosztással kapcsolatos vita benyújtásának feltételeit az Útmutató az adatok megosztásához című
dokumentumban,
amely
a
következő
címen
érhető
el:
http://echa.europa.eu/guidancedocuments/guidance-on-reach.
17
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1. A „vezető regisztrálói dokumentáció”, amely tartalmazza a vezető regisztrálóra
vonatkozó információkat és a REACH-rendeletben előírt, az együttesen benyújtott
adatok által lefedett legmagasabb mennyiségi sávra vonatkozó adatokat, valamint
2. a „tagi dokumentáció”, vagyis az a dokumentáció, amelyet az együttes benyújtás
regisztrálóinak egyénileg kell benyújtaniuk.
A regisztrálási dokumentáció egyes típusaira vonatkozó tájékoztatási követelményeket az
alábbiakban ismertetjük (lásd 1. táblázat).
1. táblázat: Az együttes benyújtás keretében közösen benyújtott adatokra vonatkozó
tájékoztatási követelmények

Tájékoztatási követelmények

Vezető regisztrálói
dokumentáció
Együttesen
benyújtott
információk

Tagi
dokumentáció

Egyénileg
benyújtott
információk

Egyénileg
benyújtott
információk

(i) a gyártó vagy importőr
azonosító adatai

X

X

(ii) az anyag azonosító adatai

X

X

(iii) az anyag gyártása és
felhasználásai, valamint adott
esetben a felhasználási és
expozíciós kategóriák

X

X

megegyezés
szerint

megegyezés
szerint

a) Technikai dokumentáció

(iv) osztályozás és címkézés*

X

(v) biztonságos felhasználásra
vonatkozó iránymutatás

megegyezés
szerint

(vi) a VII–XI. melléklet
alkalmazásából származó
információk vizsgálati
összefoglalásai*

X

(vii) a VII–XI. melléklet
alkalmazásából származó
információk átfogó vizsgálati
összefoglalásai, ha ezt az I.
melléklet előírja*

X
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(viii) a iii., iv., vi., vii. és b) pont
alapján benyújtott információk
értékelő általi felülvizsgálatára
vonatkozó információk

X

(ix) vizsgálati javaslatok*

X

X

X

X

X

X

X

X

megegyezés
szerint

megegyezés
szerint

megegyezés
szerint

(x) az expozícióra vonatkozó
információk az 1–10 tonna
mennyiségi sávban regisztrált
anyagok tekintetében
(xi) annak kérése, hogy a 119.
cikk (2) bekezdésében szereplő
információk közül melyeket ne
tegyék elérhetővé az interneten
b) Kémiai biztonsági
jelentés**

* Adatelhagyás tárgyát képezi (lásd a 4.3.3. szakaszt (Az adatok együttes benyújtásából való
kívülmaradásra vonatkozó feltételek))
** Ha a vezető regisztráló a tagok nevében az expozíció értékelését is magában foglaló kémiai biztonsági
jelentést nyújt be, akkor minden tag regisztrálónak továbbra is be kell nyújtania a CSR A. részét (lásd az
5.3. szakaszt (Kémiai biztonsági jelentés).

Miután a többi regisztráló kinevezi a vezető regisztrálót, a vezető regisztráló együttes
benyújtást hoz létre a REACH-IT-ben, és benyújtja a vezető regisztrálói dokumentációt. A többi
regisztráló csak akkor nyújthatja be dokumentációját, ha az együttesen benyújtott adatokat
tartalmazó vezető regisztrálói dokumentációt elfogadták feldolgozásra (azaz megfelelőnek
bizonyult az üzleti szabályok ellenőrzésére vonatkozó lépésben, lásd a 11.1. szakaszt (Kezdeti
ellenőrzés)). A REACH-IT együttes benyújtással foglalkozó oldala jelzi a többi regisztrálónak,
hogy mikor kezdhetik meg a vonatkozó dokumentációk benyújtását.
Jogszabályi hivatkozások: 11. cikk, 19. cikk

Az adatok együttes benyújtásából való kívülmaradásra vonatkozó
feltételek
Az együttes adatbenyújtási kötelezettség általános célja, hogy anyagonként egy információ
kerüljön benyújtásra (ami ideális esetben kiterjed az intermedierként való felhasználásra). A
regisztráló azonban külön is benyújthatja a regisztrálási dokumentáció adatainak egy részét
(adatelhagyás) abban az esetben, ha az alábbi okok közül legalább egy fennáll (az 11. cikk (3)
bekezdésében vagy az intermedierekben lévő anyagokra vonatkozóan az 19. cikk (2)
bekezdésében felsoroltak szerint):
a) aránytalanul költséges lenne számára ezeket az információkat együttesen benyújtani;
vagy
b) ezen információk együttes benyújtása az információk olyan közzétételéhez vezetne,
amelyet a gyártó vagy importőr kereskedelmi szempontból érzékenynek ítél, és amely
valószínűleg jelentős kereskedelmi hátránnyal járna számára; vagy

64

Útmutató a regisztráláshoz
4.0. verzió – 2021. augusztus

c) nem ért egyet a vezető regisztrálóval a vezető regisztráló regisztrációja során benyújtott
információk kiválasztását illetően.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vezető regisztráló akkor is dönthet a kívülmaradásról, ha a
fent leírt esetek bármelyike érinti.
Ha a regisztráló a kívülmaradás mellett dönt, az IUCLID regisztrálási dokumentációjában
magyarázatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy a költségek miért lennének
aránytalanok, az információk közzététele miért okozna jelentős kereskedelmi hátrányt, vagy
adott esetben meg kell adnia a nézeteltérés jellegét. Ezeket az információkat az IUCLID 14.
szakaszában („A REACH szerinti regisztráláshoz tartozó kívülmaradási információk”) kell
megadni, és a technikai hiánytalansági ellenőrzés során meg kell vizsgálni őket (lásd a 11.3.1.
szakaszt (Technikai hiánytalansági ellenőrzés (TCC))).
A kívülmaradás lehet részleges, és vonatkozhat csupán egyetlen konkrét vizsgálatra. A
regisztráló dönthet úgy is, hogy a REACH-rendelet 10. cikke a) pontjának iv., vi., vii. és ix.
alpontjában meghatározott valamennyi információt figyelmen kívül hagyja. A regisztrálónak a
kívülmaradáskor mindig meg kell felelnie az 11. cikk (3) bekezdésében felsorolt okoknak,
illetve a 19. cikk (2) bekezdésében intermedierként regisztrált anyagokra vonatkozó
feltételeknek. Az információk külön benyújtásának és a magyarázat alátámasztásának módjára
vonatkozó technikai utasításokat lásd az ECHA Regisztrálási és PPORD-dokumentációk
elkészítése című kézikönyvében, amelyet itt érhet el: http://echa.europa.eu/manuals.
Minden esetben követelmény, hogy ugyanazon együttes benyújtás részét képezzék. Még ha
a regisztráló úgy is dönt, hogy az együttesen benyújtott adatok egy részét vagy egészét el
kívánja hagyni, ugyanazon együttes benyújtásban kell részt vennie. Ilyen esetekben a
regisztráló csak azt követően nyújthatja be dokumentációját, miután a „vezetői regisztrálói
dokumentációt” feldolgozás céljából elfogadták.
Ha a potenciális regisztráló külön kívánja benyújtani a benyújtandó információk egészét
vagy egy részét, ez nem mentesíti őt és a meglévő regisztrálókat az alól, hogy minden
erőfeszítést megtegyenek annak érdekében, hogy megállapodásra jussanak az együttes
benyújtáshoz való hozzáférésről. Ha a potenciális regisztráló a REACH-rendelet 11.
cikkének (3) bekezdése vagy 19. cikkének (2) bekezdése értelmében teljes körű
kívülmaradási dokumentációt kíván benyújtani, de nem tud megállapodni a korábbi
regisztrálóval az együttes benyújtáshoz való hozzáférés feltételeiről, kapcsolatba léphet az
ECHA-val, amely tokennel látja el őket, hogy csatlakozzanak a közös benyújtáshoz, amely
csak azt teszi lehetővé, hogy a regisztráló benyújtsa a teljes kívülmaradási dokumentációt.
Azoknak a regisztrálóknak, akik úgy döntenek, hogy az információk egy részét vagy
egészét elhagyják, továbbra is hozzá kell járulniuk a közös adatbenyújtással kapcsolatos
költségekhez és adott esetben az egyéb kapcsolódó adminisztratív költségekhez.

4.3.3.1 Aránytalan költségek
A REACH-rendelet nem határozza meg, hogy mit jelentenek az aránytalan költségek. Ezért
azoknak a regisztrálóknak, akik ezt az indokot választják az adatelhagyásra, megfelelő
magyarázattal kell szolgálniuk regisztrálási dokumentációjukban.
Ez a helyzet például akkor állhat elő, ha a potenciális regisztráló már rendelkezik adatokkal
ahhoz, hogy eleget tegyen valamely tájékoztatási kötelezettségnek, de a többi regisztrálóval
folytatott tárgyalást követően nem tudtak megállapodni ezen adatok megosztásáról.
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Aránytalan költségek miatti kívülmaradás esetén a regisztrálási dokumentációban szereplő
magyarázatnak tartalmaznia kell (a vezető regisztrálótól begyűjtött) adatok együttes
benyújtásának és a kívülmaradási tagi dokumentáció létrehozásának költségét, valamint a két
összeg közötti eltérés aránytalanságának indokolását, valamint a vonatkozó információk közös
benyújtásának költségéről való megállapodás érdekében hozott intézkedések magyarázatát.

4.3.3.2 A bizalmas üzleti információk (CBI) védelme
A bizalmas üzleti információk védelme a második kívülmaradási kritérium. Ez a feltétel azon a
kereskedelmi veszteségen alapul, amelyet az adott fél akkor szenvedne el, ha az ilyen
bizalmas üzleti információt közzétennék az adatok együttes benyújtása során.
Egyes információk például a gyártási módszerek (például a vizsgálat során felhasznált termék
technikai jellemzői, beleértve a szennyezőanyag-szinteket) vagy a marketingtervek (egy adott,
esetleg új alkalmazás használatára nyilvánvalóan utaló vizsgálati adatok) részleteire engednek
következtetni.
A bizalmas üzleti információk miatti kívülmaradáskor a regisztrálási dokumentációban szereplő
magyarázatnak tartalmaznia kell az üzleti szempontból érzékeny információk részleteit, a
nyilvánosságra hozatal módját, valamint a valószínűsíthetően okozott jelentős kereskedelmi
hátrányra vonatkozó magyarázatot.

4.3.3.3 Egyet nem értés a vezető dokumentációban benyújtandó információk
kiválasztásáról
Az információk kiválasztásával kapcsolatos nézeteltérések valószínűleg az alábbi kategóriák
valamelyikébe tartoznak (egyéb okok is fennállhatnak):
•

A regisztráló esetlegesen úgy véli, hogy az együttesen benyújtott adatok nem
megfelelőek az anyagspecifikus összetétel tekintetében. Ebben az esetben kvalitatív
magyarázatot kell adnia az álláspontját illetően.

•

A regisztráló esetlegesen úgy véli, hogy az együttes benyújtásra javasolt adatok nem
felelnek meg a minőségi előírásoknak. A regisztráló véleményét befolyásolhatja a
releváns adatok birtoklásának joga és/vagy azok a különböző célok, amelyekre az
anyagot felhasználják.

•

Ehhez hasonlóan előfordulhat, hogy a regisztráló nem ért egyet az ugyanazon végpont
tekintetében benyújtott vizsgálatok számával, különösen akkor, ha hiányzik a megfelelő
tudományos indoklás, illetve ha ezek a vizsgálatok feleslegesek a végpont
teljesítéséhez.

Ha a kívülmaradás oka az információk kiválasztásával kapcsolatos nézetkülönbség, a
regisztrálási dokumentációban szereplő magyarázatnak tartalmaznia kell azokat az
intézkedéseket, amelyeket a regisztráló annak érdekében tett, hogy kiegészítő adatait
belefoglalja a vezető regisztrálói dokumentációba, valamint annak indokolását, hogy miért nem
lehetett a kiegészítő adatokat belefoglalni a vezető regisztrálói dokumentációba.
Az együttesen benyújtott osztályozási és címkézési információk elhagyása esetén a
regisztrálónak az osztályozás alapjául szolgáló adatokra is hivatkoznia kell.
A kívülmaradás következményei
A kívülmaradás azonnali következménye lesz a kívülmaradás indoklásával kapcsolatos
további adminisztratív tevékenység.
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Továbbá a 2008. április 16-i módosított 340/2008/EK bizottsági rendeletben 18 megállapított
regisztrációs díjak figyelembe veszik, hogy a regisztrálást az együttesen benyújtott
információk alapján nyújtották-e be, vagy kívülmaradási dokumentáció formájában. Az a
regisztráló, aki a dokumentációját kívülmaradási lehetőséggel nyújtja be, nem részesül
csökkentett regisztrálási díjban.
Emellett az ECHA a REACH-rendelet 41. cikke (5) bekezdésének a) pontjával összhangban
prioritásként kezelheti a kívülmaradási lehetőséggel rendelkező regisztrálások
megfelelésének ellenőrzését.
Jogszabályi hivatkozások: 11. cikk, (3) bekezdés, 19. cikk, (2) bekezdés

4.4 Bizalmas kezelés és a regisztrálási információkhoz való nyilvános
elektronikus hozzáférés
A REACH-rendelet különös szabályokat állapít meg az ECHA birtokában lévő bizonyos típusú
információk bizalmas kezelésével és nyilvános elektronikus hozzáférésével kapcsolatban. A
REACH-rendelet alapján benyújtott információkat kérésre (118. cikk) vagy ingyenesen közzé
kell tenni az ECHA honlapján (119. cikk).
E cikkeknek megfelelően a regisztrálási dokumentációban benyújtott információk
közzétételének módja a következő:
•

A 119. cikk (1) bekezdésében felsorolt információkat díjmentesen közzéteszik az ECHA
honlapján:
o

a CLP-rendelet 19 58. cikkének (1) bekezdésében meghatározott veszélyességi
osztályok bármelyikére vonatkozó kritériumoknak megfelelő anyagok IUPACnómenklatúra szerinti megnevezése a (2) bekezdés f) és g) pontjának sérelme
nélkül;

o

az anyag EINECS jegyzékben szereplő megnevezése, ha rendelkezésre áll;

o

az anyag osztályozása és címkézése;

o

az anyaggal kapcsolatos fizikai-kémiai adatok, valamint az anyag környezeti
sorsára és terjedési útjára vonatkozó adatok;

o

az egyes toxikológiai és ökotoxikológiai vizsgálatok eredménye;

o

az I. melléklettel összhangban megállapított DNEL-érték (származtatott
hatásmentes szint) és becsült hatásmentes koncentráció (PNEC);

o

a VI. melléklet 4. és 5. szakasza szerinti, a biztonságos felhasználásra vonatkozó
iránymutatások;

o

amennyiben a IX. vagy X. melléklet előírja, azok az elemzési módszerek,
amelyek a környezetbe engedéskor lehetővé teszik a veszélyes anyagok
kimutatását, valamint az emberre gyakorolt közvetlen expozíciós hatás
meghatározását.

A díjrendelet legutóbbi egységes szerkezetbe foglalt változata a következő címen érhető el:
https://echa.europa.eu/regulations/reach/legislation.
19 a 2.1–2.4., 2.6. és 2.7. veszélyességi osztály, a 2.8. veszélyességi osztály A. és B. típusa, a 2.9., 2.10.,
2.12. és 2.13. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, a 2.14. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája
és a 2.15. veszélyességi osztály A-F. típusa; a 3.1–3.6., a 3.7. (a szexuális működésre és termékenységre
vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások), a 3.8. (kivéve a kábító hatásokat), a 3.9. és a 3.10.
veszélyességi osztály; a 4.1. veszélyességi osztály; az 5.1. veszélyességi osztály;
18
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•

A 119. cikk (2) bekezdésében felsorolt információkat nyilvánosan hozzáférhetővé kell
tenni, kivéve, ha a regisztráló azok bizalmas kezelését kéri, és az ECHA által
érvényesnek elfogadott indokolást nyújt be arra vonatkozóan, hogy az ilyen információk
nyilvánosságra hozatala miért sértheti saját vagy bármely más érintett fél kereskedelmi
érdekeit (10. cikk, a) pont, xi. alpont). A szóban forgó információk a következők:
a)

amennyiben az osztályozás és címkézés szempontjából alapvető fontosságú, az
anyag tisztasági foka, az ismerten veszélyes szennyezőanyagok és/vagy az
adalékanyagok azonosítója;

b)

az az összmennyiségi tartomány (azaz 1–10 tonna, 10–100 tonna, 100–
1000 tonna, vagy 1000 tonna felett), amelyre az anyagot regisztrálták;

c)

az anyag fiziko-kémiai adataira, az útvonalakra és a környezeti sorsra,
valamint a toxikológiai és ökotoxikológiai vizsgálatokra vonatkozó információk
vizsgálati összefoglalásai vagy átfogó vizsgálati összefoglalásai, kivéve, ha ezek
az adatok gerinces állatokon végzett kísérletekből származnak;

d)

a 119. cikk (2) bekezdésében meghatározott biztonsági adatlapon szereplő
bizonyos információk;

e)

az anyag kereskedelmi neve(i);

f)

az IUPAC-nómenklatúra szerinti megnevezés bizalmas kezelése kérhető olyan
anyag esetében, amely megfelel az 1272/2008/EK rendelet 58. cikkének (1)
bekezdésében meghatározott veszélyességi osztályok bármelyikére vonatkozó
kritériumoknak, de kizárólag hatéves időtartamra, és ha az anyag nem a
REACH-rendelet 3. cikkének 20. pontjában meghatározott anyagok egyike,
például a Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzékében („EINECS”)
felsorolt anyagok esetében; 20

g)

az IUPAC-nómenklatúra szerinti név bizalmas kezelése is igényelhető olyan
anyag esetében, amely megfelel az 1272/2008/EK rendelet 58. cikkének (1)
bekezdésében meghatározott veszélyességi osztályok bármelyikére vonatkozó
kritériumoknak, amennyiben az anyagot csak az alábbiak közül egy vagy több
célra használják fel 21:
(i) intermedierként;
(ii) tudományos kutatás és fejlesztés céljára;
(iii) termék- és folyamatorientált kutatás és fejlesztés céljára.

•

Ezenkívül a 118. cikk (2) bekezdése felsorolja azokat az információkat, amelyek
közzététele általában sértheti az érintett személy kereskedelmi érdekeit, és ezért nem
hozhatók nyilvánosságra, kivéve, ha az emberi egészség, biztonság vagy a környezet
védelme érdekében sürgős intézkedés szükséges:
o

a keverék teljes összetételének részletes leírása;

o

a 7. cikk (6) bekezdésének és a 64. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül az
anyag vagy a keverék pontos felhasználása, funkciója vagy alkalmazása,
beleértve az intermedierként való felhasználásra vonatkozó pontos
információkat;

o

a gyártott vagy forgalomba hozott anyag vagy keverék pontos mennyisége;

20 Ezért amikor egy nem bevezetett anyag IUPAC-nevének bizalmas kezelését kérik, a regisztrálónak az
IUCLID-dokumentáció fejlécében a „Bevezetett státusz” mezőt „nem bevezetett”-re kell beállítania ahhoz,
hogy a kérelmet értékelni lehessen.
21 Ezekben az esetekben a „bevezetett” státuszt nem kell feltüntetni az IUCLID-dokumentációban.
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o

a gyártó vagy importőr és azok forgalmazói vagy továbbfelhasználói közötti
kapcsolatok.

A regisztrálás során a bizalmas kezelés iránti kérelemre vonatkozó gyakorlati utasítások
megtalálhatók az ECHA Nyilvánosságra hozatal és bizalmas kezelés a REACH-rendelet alapján
című kézikönyvében, amely a következő címen érhető el: http://echa.europa.eu/manuals. A
kézikönyv az IUCLID adatbázisba beépített súgórendszeren keresztül is elérhető.
Jogszabályi hivatkozások: 118. cikk, 119. cikk

4.5 Hozzáférés a dokumentumokhoz
Az ECHA birtokában lévő dokumentumokhoz való hozzáférés eseti értékelés alapján
engedélyezhető, amint azt a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről szóló
1049/2001/EK rendelet („ATD-rendelet”) előírja. Az ATD-rendelet olyan kivételeket ír elő,
amelyek értelmében a kért dokumentumok közzététele – adathordozótól függetlenül – részben
vagy egészben megtagadható, például azért, mert közzétételük sértené valamely természetes
vagy jogi személy kereskedelmi érdekeinek védelmét, valamint a közzétételhez fűződő nyomós
közérdek hiányában. Amennyiben nem egyértelmű, hogy egy dokumentum közzétehető-e, az
ATD-rendelet előírja az ECHA számára, hogy konzultáljon a dokumentum szerzőjével a
dokumentum közzétehetőségének megállapítása céljából, pl. a regisztrálási dokumentációk és
a kémiai biztonsági jelentések figyelembe vett dokumentumok.
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5. A regisztrálási dokumentáció elkészítése
Cél:

E fejezet célja a regisztrálási dokumentáció elkészítési módjának ismertetése.
Áttekintést nyújt azokról az információkról, amelyeket a regisztrálónak a
regisztrálási dokumentáció részeként be kell nyújtania, és elmagyarázza, hogy
ezeket az információkat hogyan kell bejelenteni. Arra vonatkozóan nem tartalmaz
konkrét gyakorlati utasításokat, hogy hogyan kell sikeresen benyújtani a
regisztrálási dokumentációt az ECHA-hoz. Ehhez lásd az ECHA Regisztrálási és
PPORD-dokumentációk elkészítése című kézikönyvét, amely a következő címen
érhető el: http://echa.europa.eu/manuals. . A kézikönyv az IUCLID adatbázisba
beépített súgórendszeren keresztül is elérhető.

Felépítés:

A fejezet felépítése a következő:

A REGISZTRÁLÁSI DOKUMENTÁCIÓ
ELKÉSZÍTÉSE

BEVEZETÉS
5.1. szakasz

TECHNIKAI DOKUMENTÁCIÓ
KÉSZÍTÉSE
5.2. szakasz

KÉMIAI BIZTONSÁGI JELENTÉS
5.3. szakasz

Általános információ
5.2.1. szakasz

A kémiai biztonsági értékelés
lépései
5.3.1. szakasz

Osztályozás és címkézés
5.2.2. szakasz

Chesar eszköz
5.3.2. szakasz

Gyártás, felhasználás és
expozíció
5.2.3. szakasz
Tájékoztatási követelmények
5.2.4. szakasz
Biztonságos felhasználásra
vonatkozó iránymutatás
5.2.5. szakasz
Értékelői felülvizsgálat
5.2.6. szakasz

Bizalmas információ
5.2.7. szakasz
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5.1 Bevezetés
A REACH-rendelet VI–X. mellékleteivel együtt értelmezett 10. cikkének a) pontja
meghatározza a technikai dokumentációban dokumentálandó információkat. A XI. melléklet
megállapítja a VII–X. mellékletben előírt információk kiigazítására vonatkozó szabályokat.
Minden mellékletet együttesen kell figyelembe venni.
Hasonlóképpen, a 10. cikk b) pontja, a 14. cikk és az I. melléklet meghatározza a kémiai
biztonsági értékelésre és a legalább évi tíz tonna mennyiségben regisztrálandó anyagokra
alkalmazandó kémiai biztonsági jelentésre vonatkozó általános követelményeket.
A regisztrálási dokumentációban szereplő valamennyi információt IUCLID-formátumban kell
bejelenteni. A regisztrálás céljából (a REACH szerint) benyújtandó információk és az IUCLID
bejelentésköteles részei közötti kapcsolatot az alábbiakban részletezzük (lásd 2. táblázat).
2. táblázat: A 10. cikkben foglalt tájékoztatási követelmények és az IUCLID-fájl
megfelelő szakaszai közötti kapcsolat
Tájékoztatási követelmények

10. cikk

IUCLID

a) Technikai dokumentáció

10. cikk, a) pont

(i) a gyártó vagy importőr azonosító adatai

VI. melléklet, 1.
szakasz

Jogi személy és 1.
szakasz

(ii) az anyag azonosító adatai

VI. melléklet, 2.
szakasz

1. szakasz

(iii) az anyag gyártása és felhasználásai,
valamint adott esetben a felhasználási és
expozíciós kategóriák

VI. melléklet, 3.
szakasz

3. szakasz

(iv) osztályozás és címkézés

VI. melléklet, 4.
szakasz

2. szakasz

(v) biztonságos felhasználásra vonatkozó
iránymutatás

VI. melléklet, 5.
szakasz

11. szakasz

(vi) a VII–XI. melléklet alkalmazásából
származó információk vizsgálati
összefoglalásai

VII–XI. melléklet

4., 5., 6. és 7. szakasz

(vii) a VII–XI. melléklet alkalmazásából
származó információk átfogó vizsgálati
összefoglalása, ha ezt az I. melléklet előírja

I. melléklet, VII–XI.
melléklet

4., 5., 6. és 7. szakasz
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(viii) a iii., iv., vi., vii. és b) pont alapján benyújtott
információk értékelő általi felülvizsgálatára vonatkozó
információk

Dokumentáció-fejléc 22

(ix) vizsgálati javaslatok

IX. és X. melléklet

4., 5., 6., 7. szakasz

(x) az expozícióra vonatkozó információk az
1–10 tonna mennyiségi sávban regisztrált
anyagok tekintetében

VI. melléklet, 6.
szakasz

3. szakasz

(xi) annak kérése, hogy a 119. cikk (2)
bekezdésében szereplő információk közül
melyeket ne tegyék elérhetővé az
interneten
b) Kémiai biztonsági jelentés (CSR)

Valamennyi vonatkozó
alpont

10. cikk, b) pont
14. cikk, 1.
melléklet

A 13. szakasz
csatolmánya

A regisztrálási dokumentáció létrehozása a következő feladatokból áll:
•

a technikai dokumentáció elkészítése;

•

a kémiai biztonsági értékelés elvégzése (adott esetben), valamint

•

a kémiai biztonsági értékelés (ha készült) eredményeinek rögzítése a kémiai biztonsági
jelentésben.

Ezeket a feladatokat a következő bekezdések részletezik.
A regisztrálási dokumentációt a REACH-IT-n keresztül kell benyújtani az ECHA-hoz (lásd 4.
ábra).

A dokumentáció-fejléc olyan információkat tartalmaz, amelyeket adminisztratív célokra fognak
felhasználni. A fejlécet a kérelmező tölti ki, amikor az anyagadatkészletből elkészíti dokumentációját.
22
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4. ábra: A regisztrálási dokumentáció felépítése és formátuma
CHESAR

CHESAR

IUCLID

IUCLID

Technical dossier

Technikai dokumentáció

Dossier header

Dokumentáció-fejléc

Identity of registrant

A regisztráló azonosító adatai

Substance information

Anyagokra vonatkozó információ

CSR (stand alone documents attached to
the IUCLID file)

CSR (az IUCLID-fájlhoz csatolt önálló
dokumentumok)

CHESAR

CHESAR

IUCLID dossier

IUCLID-dokumentáció

Submission via REACH-IT

Benyújtás a REACH-IT-n keresztül

ECHA

ECHA

Exposure scenarios (to be annexed to the
safety data sheet)

Expozíciós forgatókönyvek (a biztonsági
adatlaphoz csatolandók)

5.2 A technikai dokumentáció elkészítése
A technikai dokumentációban az anyagra vonatkozó valamennyi releváns és rendelkezésre álló
információt be kell jelenteni, az anyag azonosító adataitól és lényegi tulajdonságaitól kezdve a
veszélyek, az expozíció és a kockázatok osztályozásáig és értékeléséig. A tájékoztatási
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követelmények a naptári éven belül gyártandó vagy importálni kívánt mennyiségi sávtól
függenek (lásd a következő szakaszt: 2.2.6 A regisztrálandó mennyiség kiszámítása).
A technikai dokumentációnak tartalmaznia kell a regisztrálás azonosításához és az ECHA általi
további feldolgozásához szükséges adminisztratív adatokat is (regisztráló azonosító adatai,
mennyiségi sáv stb.).
Ezen útmutató következő szakaszai ismertetik a regisztrálási dokumentáció tartalmát és
megkívánt részletességét.
A regisztrálási dokumentáció elkészítése előtt azt tanácsoljuk a regisztrálóknak, hogy
tanulmányozzák az ECHA Regisztrálási és PPORD-dokumentációk elkészítése című kézikönyvét,
amely a következő címen érhető el: http://echa.europa.eu/manuals. . A kézikönyv az IUCLID
adatbázisba beépített súgórendszeren keresztül is elérhető.

5.2.1 A regisztrálóra és a regisztrált anyagra vonatkozó általános információk
A regisztrálási dokumentációnak tartalmaznia kell a regisztráló és az anyag azonosítására
szolgáló általános információkat. Ezek az információk a következőket foglalják magukban:
•

a regisztráló azonosító adatai (a REACH VI. mellékletének 1. szakaszában
meghatározottak szerint), azaz a regisztráló neve, címe, telefonszáma és e-mail-címe,
a kapcsolattartó személy adatai, valamint adott esetben a regisztráló gyártási és saját
felhasználási telephelyének helyére vonatkozó információk.

•

a regisztráló szerepköre (gyártó, importőr vagy egyedüli képviselő). Ha a regisztráló
egy „nem uniós gyártó” nevében eljáró egyedüli képviselő, javasoljuk, hogy mellékelje
azon „nem uniós gyártó” dokumentumát, amely őt egyedüli képviselőnek nevezte ki.

•

a nyomonkövethetőség érdekében szükséges információk, mint például a
regisztrálást megelőző megkeresés száma.

•

az anyag azonosítása (a REACH-rendelet VI. mellékletének 2. szakaszában
meghatározottaknak megfelelően). Ezek az alábbiak: az anyag neve, kémiai azonosító
adatai (EK-szám, CAS-név és CAS–szám stb.), a molekula- és a szerkezeti képlet,
illetve az anyag összetétele (tisztasági fok, összetevők, analitikai adatok stb.).
Az „egy anyag – egy regisztrálás” elv megköveteli, hogy ugyanazon anyag regisztrálói
ugyanazon közös benyújtás keretében együttesen regisztrálják az anyagot. Az
együttesen benyújtott adatoknak a közös regisztrálási dokumentációban szereplő anyag
valamennyi összetételére nézve reprezentatívnak kell lenniük. A vezető regisztrálói
dokumentációban szereplő anyag úgynevezett határösszetétele leírja a közösen
benyújtott adatok által lefedett összetételek körét. Több határösszetételt is be lehet
jelenteni, ha a különböző veszélyességi információk ugyanazon anyag különböző
összetételére nézve reprezentatívak.
Anyagaik azonosítása az egyes regisztrálók felelőssége. Az anyagok azonosítására
vonatkozó elvekkel kapcsolatos információk az Útmutató az anyagoknak a REACH- és a
CLP-rendelet szerinti azonosításához és megnevezéséhez
(http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach) című dokumentumban
találhatók.
Keverék importálása esetén nehéz lehet információt szerezni egy nem uniós szállítótól a
keverék összetételéről. Az egyéb hatályos uniós jogszabályok (pl. a keverékek
osztályozása és címkézése) értelmében azonban az importőröknek tudniuk kell, hogy
mely anyagok vannak jelen az importált keverékekben, hogy megbizonyosodjanak
arról, hogy eleget tesznek az anyagokra vonatkozó kötelezettségeknek. Ezeknek a
regisztrálóknak szállítói láncukon keresztül megfelelő kommunikációt kell folytatniuk a

73

74

Útmutató a regisztráláshoz
4.0. verzió – 2021. augusztus

REACH szerinti kötelezettségeiknek való megfelelés érdekében. Abban az esetben, ha a
keverék összetételének az importőrök számára történő közzététele következményekkel
járhat, az anyag „nem uniós gyártójának” lehetősége van arra, hogy egyedüli képviselőt
nevezzen ki (lásd a következő szakaszt: 2.1.2.5 „Unión kívüli gyártó” egyedüli
képviselője).

5.2.2 Osztályozás és címkézés
A regisztrálási dokumentációknak tartalmazniuk kell az anyag 1272/2008/EK rendeletben
meghatározott kritériumok szerinti osztályozására és címkézésére vonatkozó információkat. A
regisztrálónak meg kell határoznia anyaga osztályozását és címkézését a fizikai, egészségi és
környezeti veszélyek tekintetében. A CLP-kritériumok alkalmazására vonatkozó útmutató a
következő címen érhető el: https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-clp.
Az együttes benyújtás során a vezető regisztrálói dokumentáció több osztályozást is
tartalmazhat abban az esetben, ha a regisztrált anyag különböző összetételei (az összetevők
és szennyeződések százalékos aránya különböző és/vagy formájuk eltér) eltérő veszélyességi
profillal rendelkezik. Ilyen esetben az IUCLID osztályozási bejegyzéseit össze kell kapcsolni a
megfelelő összetételekkel. Ha a tag regisztráló nem ért egyet, és más osztályozást kíván
javasolni, akkor a saját dokumentációjában (lásd a 4.3.3. szakaszt (Az adatok együttes
benyújtásából való kívülmaradásra vonatkozó feltételek)) ki kell térnie ezen tájékoztatási
követelmény alól.
Az osztályozásra vonatkozó döntés indokait (valamint adott esetben az osztályozás
elmaradásának okát) egyértelműen dokumentálni kell. Az osztályozás elmaradásának okaként
az alábbiak jöhetnek szóba:
−

adathiány,

−

nem meggyőző adatok vagy

−

olyan adatok, amelyek meggyőzőek, de nem elegendőek az osztályozáshoz.

A regisztrálási dokumentációban javasolt osztályozás és címkézés bejelentése az ECHA által
létrehozott és karbantartott osztályozási és címkézési jegyzékben (C&L jegyzék) történik,
amely a következő címen érhető el: https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/clinventory-database.. A C&L jegyzék tartalmazza az összes regisztrációköteles anyag, valamint
a CLP-rendelet hatálya alá tartozó valamennyi olyan anyag osztályozását, amelyek
megfelelnek a veszélyesként való osztályozás kritériumainak, és amelyeket forgalomba hoztak.
Ajánlott, hogy a regisztrálók anyaguk osztályozása előtt tanulmányozzák a CLP-rendelet VI.
mellékletét (amely tartalmazza a veszélyes anyagok harmonizált osztályozását és címkézését),
valamint a C&L jegyzéket annak ellenőrzésére, hogy anyagukat már osztályozták-e. Ha az
anyag szerepel a CLP-rendelet VI. mellékletében (és ezért az egyes veszélyességi osztályok
tekintetében uniós szinten harmonizált), a regisztrálónak ezt a harmonizált osztályozást kell
követnie. Ha indokolt az anyagot a VI. mellékletben már szereplő veszélyeken túl további
veszélyek miatt osztályozni, a regisztrálónak ezt a harmonizált végpontokkal együtt be kell
jelentenie regisztrálási dokumentációjában. Ha az anyag már szerepel a C&L jegyzékben, de
nem szerepel a CLP-rendelet VI. mellékletében, a regisztrálóknak minden erőfeszítést meg kell
tenniük annak érdekében, hogy megállapodjanak osztályozásukról a többi regisztrálóval, az
érdeklődő potenciális regisztrálókkal, valamint ugyanazon anyag osztályozásának és
címkézésének más bejelentőivel.
A harmonizált osztályozással és címkézéssel kapcsolatos további információkért az olvasónak
tanácsos megtekinteni a CLP-rendelet VI. mellékletével kapcsolatos kérdéseket és válaszokat:
http://echa.europa.eu/support/qas-support/browse//qa/70Qx/view/scope/clp/annex+vi+to+clp.. Hasznos lehet a Harmonizált osztályozás és
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címkézés szakasz megtekintése is a következő címen:
http://echa.europa.eu/regulations/clp/harmonised-classification-and-labelling.
Ha az anyag a CLP-rendelet hatálya alá tartozik, és nem regisztrálták a REACH-rendelet szerint
(pl. az anyagot 1 tonna/év alatti mennyiségben gyártják/importálják), megfelel a
veszélyesként való osztályozás kritériumainak, és önmagában vagy veszélyes keverékben a
meghatározott koncentrációs határértékeket meghaladó mennyiségben hozzák forgalomba, a
gyártónak/importőrnek értesítenie kell az ECHA-t az osztályozásával és címkézésével
kapcsolatos információkról. Ezt az anyag forgalomba hozatalát követő egy hónapon belül kell
megtenni (a CLP-rendelet 40. cikkének (3) bekezdése).
Az osztályozási és címkézési bejelentésekre vonatkozó technikai utasításokért, kérjük, olvassa
el az ECHA Osztályozással és címkézéssel kapcsolatos bejelentés készítése című kézikönyvét,
lásd itt: http://echa.europa.eu/manuals. Az osztályozási és címkézési jegyzékbe való
bejelentés szakaszt is tanácsos megtekinteni, amely a következő címen érhető el:
http://echa.europa.eu/regulations/clp/cl-inventory/notification-to-the-cl-inventory.
További információk találhatók A CLP-ről szóló bevezető útmutató és az Útmutató a CLPkritériumok alkalmazásához című dokumentumban, amelyek a következő címen érhetők el:
https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-clp.

5.2.3 Gyártás, felhasználás és expozíció
5.2.3.1 Az anyag gyártására és felhasználásaira vonatkozó információk (a REACH VI.
mellékletének 3. szakasza)
Az anyag gyártására és felhasználásaira vonatkozó információkat a regisztrálási dokumentáció
részeként kell megadni. Ezek az információk fontos szerepet játszanak számos különböző
REACH-folyamatban, ideértve szükség esetén a kémiai biztonsági jelentés létrehozását, az
anyagokra vonatkozó (nem bizalmas jellegű) információk terjesztését, valamint az anyagoknak
a további szabályozási folyamatok érdekében történő rangsorolásában / rangsorolásának
megszüntetésében való szerepét.
A nem széles körben használt anyagok (pl. a fogyasztók nem használják fel az anyagot
önmagában, keverékekben vagy árucikkekben, nem kerül sor a foglalkozásszerű
munkavállalók általi széles körű felhasználásra, és nincs expozíciót okozó ipari felhasználás)
kivonhatók a REACH/CLP szabályozási intézkedések prioritásai alól. A fenti felhasználástípusok
hiányának tükrözése érdekében a felhasználás leírása/leírásának:
•

nem tartalmazhatja az IUCLID 3.5.4–3.5.6. szakaszában szereplő bejegyzéseket
(mivel nincs regisztrált foglalkozásszerű, fogyasztói vagy a hasznos élettartammal
összefüggő felhasználás),

•

fel kell tüntetnie, ha az ipari telephelyeken történő felhasználások csak néhány
telephelyre (pl. 5-nél kevesebbre) korlátozódnak,

•

meg kell erősítenie, hogy az ipari telephelyeken történő felhasználásokra zárt
(szigorúan elhatárolt) körülmények között kerül sor, ami elhanyagolható humán
expozíciót és a különböző útvonalakon a környezetbe történő nem számottevő
kibocsátást eredményez. Ezeket a feltételeket fel kell tüntetni az expozíciós
értékelésben (az évi 10 tonnát meghaladó anyagok esetében) vagy a VI. melléklet
(6) szakasza szerinti expozíciós információkban (az évi 10 tonnánál kisebb
mennyiségben gyártott vagy importált anyagok esetében).

A regisztrálók tudatában lehetnek annak, hogy anyagaik egy vagy több felhasználása széles
körben elterjedtnek tekintendő (és így a hatóságok előtt elsőbbséget élveznek). Az anyag
általános felhasználási mintázatával összefüggésben azonban az ilyen felhasználások mértéke
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csekély lehet, ami kulcsfontosságú információ lenne a hatóságok számára a prioritások
meghatározásában. Ezért azt tanácsoljuk a regisztrálóknak, hogy szolgáltassanak konkrét
információkat az ilyen felhasználások mennyiségéről.
Minden regisztrálónak mindig be kell jelentenie saját felhasználásait. Nem hivatkozhatnak a
vezető regisztráló közös benyújtás keretében benyújtott dokumentációjára, még akkor sem,
ha a kémiai biztonsági jelentést (CSR) közösen nyújtották be. Ha a kémiai biztonsági jelentést
a vezető regisztráló együttes benyújtás keretében nyújtja be, a vezető regisztrálónak saját
felhasználásain kívül a közös kémiai biztonsági jelentés által lefedett valamennyi felhasználást
be kell jelentenie. A felhasználással kapcsolatos információk biztosítása érdekében hasznos
lehet a kémiai biztonsági jelentés / expozíciós forgatókönyv ütemterve alapján kidolgozott
térképek használata (https://echa.europa.eu/csr-es-roadmap/use-maps). A felhasználási
térképek a felhasználás és a hozzájáruló tevékenységek leírását tartalmazza, valamint
hivatkozásokat a megfelelő kiindulási adatokra a munkavállalókat, a környezetet vagy a
fogyasztókat érintő expozíció értékeléséhez.
A felhasználás leírására vonatkozó részletesebb útmutatásért – az információk
összegyűjtésének és bejelentésének módját is beleértve –, kérjük, olvassa el az Útmutató az
információs követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez című dokumentum R12.
fejezetét (A felhasználás leírása), amelyet itt érhet el: https://echa.europa.eu/guidancedocuments/guidance-on-reach.

5.2.3.2 A 10 tonnát meghaladó mennyiségű anyagok expozíciójára vonatkozó
információk
Ha a 14. cikk (4) bekezdése szerint a regisztrálónak el kell végeznie a REACH-rendelet I.
mellékletének 5. szakaszában meghatározott expozíciós értékelést, akkor a regisztráló
valamennyi azonosított felhasználását értékelni kell (lásd a következő szakaszt: 5.380. Kémiai
biztonsági jelentés). A bejelentés együttesen benyújtandó vagy egyedi kémiai biztonsági
jelentésben (CSR) történhet. Az expozíciós értékelés tartalmazza a felhasználási feltételek
leírását és az adott feltételekből eredő expozíció becslését. Az expozíciós értékelés eredményét
össze kell vetni az anyag veszélyességi jellemzőivel a kockázatkezelés igazolása céljából (a
REACH-rendelet I. mellékletének 6. szakasza szerinti kockázatjellemzés).
Azok a regisztrálók, akik bizonyítani kívánják, hogy egy anyag a REACH/CLP szabályozási
eljárások szempontjából alacsony prioritást élvez, expozíciós értékelésükben ismertethetik a
humán expozíció és a környezetbe különböző útvonalakon való kibocsátás
hiányát/elhanyagolhatóságát leíró állapotot, pl. megadhatják, hogyan használják az anyagot
zárt (szigorúan elhatárolt) körülmények között. Ezek az információk bizonyos információk vagy
vizsgálatok mellőzésének indokolása szempontjából is relevánsak lehetnek (expozíción alapuló
adatelhagyás). A REACH VIII–X. mellékletének 2. oszlopa meghatározza az egységes
tájékoztatási követelmények kiigazítására vonatkozó különös szabályokat, a XI. melléklet
pedig általános szabályokat állapít meg e követelmények kiigazítására (lásd még a következő
szakaszt: 4.1.1 A tájékoztatási követelmények teljesítése).

5.2.3.3 Információk a 10 tonna mennyiséget el nem érő anyagok expozíciójáról (VI.
melléklet, 6. szakasz)
Az évente 1–10 tonna mennyiségben gyártott vagy importált anyagok esetében a
regisztrálónak a REACH VI. mellékletének 6. szakaszában meghatározottak szerint
információkat kell szolgáltatnia az expozícióról.
A 6.1.1. pontban (ipari felhasználás) és a 6.1.2. pont b) alpontjában – a mátrixba vagy a
mátrixra kerülést eredményező felhasználásra – foglalt információk akkor teljesülnek, ha a
felhasználás leírása az Útmutató az információs követelményekhez és a kémiai biztonsági
értékeléshez című dokumentum R12. fejezete (A felhasználás leírása) szerint történik (az
IUCLID 3.5. szakaszának felel meg – Az életciklus leírása).

Útmutató a regisztráláshoz
4.0. verzió – 2021. augusztus

Az expozícióra vonatkozó információk várható mértéke attól függ, hogy a regisztráló mit kíván
bemutatni. Azoknak a regisztrálóknak, akik azt állítják, hogy a 12. cikk (1) bekezdésének b)
pontja nem alkalmazható egy anyagra az elterjedt vagy diffúz felhasználások hiánya miatt (az
állítás az IUCLID 14. szakaszában szerepel), a következő információkat kell megadniuk a
technikai dokumentációban:
•

a fogyasztói felhasználások hiánya, a foglalkozásszerű munkavállalók általi széles körű
felhasználások és a hasznos élettartam. A regisztrálók úgy jelzik ezt a hiányt, hogy a fent
említett felhasználásokat nem foglalják bele technikai dokumentációjukba (az IUCLID
3.5.4–3.5.6. szakaszai üresen maradnak), és biztonsági adatlapjukon és az IUCLID 3.6.
szakaszában ellenjavallják ezeket a felhasználásokat;

•

a humán expozíció és a környezetbe különböző útvonalakon való kibocsátás
hiányát/elhanyagolhatóságát bemutató állapot leírása, pl. megadható, hogyan használják
az anyagot zárt (szigorúan elhatárolt) körülmények között.

Ugyanezek az információk akkor is relevánsak, ha a regisztrálók igazolni kívánják, hogy az
anyag a REACH/CLP szabályozási eljárások szempontjából alacsony prioritást élvez.

5.2.4 A lényegi tulajdonságokra vonatkozó tájékoztatási követelmények
(VII–X. melléklet)
A technikai dokumentációban meg kell adni az anyag VII–X. mellékletben meghatározott
fiziko-kémiai, toxikológiai és ökotoxikológiai tulajdonságaival (és a XI. melléklet szerinti
kiigazításaival) kapcsolatban rendelkezésre álló összes releváns információt (a
részleteket lásd a 4.1. szakaszban (Tájékoztatási követelmények)).
Az 1–10 tonnás mennyiségi sávra vonatkozó különleges megfontolások (VII.
melléklet)
Bizonyos anyagokra az (EU) 2019/1692 bizottsági végrehajtási rendelet 2. cikkében
meghatározott, a legalacsonyabb mennyiségi sávban történő regisztrálás esetén csökkentett
tájékoztatási követelmények vonatkoznak 23. Ezek a REACH-rendelet 3. cikkének (20)
bekezdésében bevezetett anyagként meghatározott anyagok, azaz a Létező Kereskedelmi
Vegyi Anyagok Európai Jegyzékében (European Inventory of Existing Commercial Chemical
Substances, „EINECS”) 24 felsorolt anyagok, az úgynevezett „polimernek már nem minősülő
anyagok” (NLP) 25 és az olyan anyagok, amelyeket az EU bármely jelenlegi tagállamában

A Bizottság (EU) 2019/1692 végrehajtási rendelete (2019. október 9.) az 1907/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet egyes regisztrálási és adatmegosztási rendelkezéseinek a bevezetett
anyagokra vonatkozó végleges regisztrációs határidő lejárta utáni alkalmazásáról
24 Az EINECS-lista elvben tartalmazza az 1981. szeptember 18-án a Közösség piacán forgalomban lévő
összes anyagot. A teljes és kimerítő lista az ECHA honlapján elérhető EK-jegyzék részét képezi:
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/ec-inventory. A lista „be lett fagyasztva”, és további
anyagokat nem lehet hozzáadni, vagy törölni róla.
25 Ezek olyan anyagok, amelyeket a gyártó vagy az importőr 2007. június 1-je előtt a jelenlegi EUtagállamok valamelyikében forgalomba hozott, és amelyeket a 67/548/EGK irányelv 8. cikke (1) bekezdése
első francia bekezdésének a 79/831/EGK irányelv által végrehajtott módosításból eredő változata szerint
jelentettek be (és ezért az említett irányelv értelmében nem kellett bejelenteni őket), de amelyek nem
felelnek meg a polimer REACH szerinti definíciójának. A gyártónak vagy importőrnek ebben az esetben is
igazoló okmányokkal kell rendelkeznie arról, hogy forgalomba hozta az anyagot, és hogy az anyag NLP
(polimernek már nem minősülő anyag) volt, valamint azt is, hogy az anyagot valamely gyártó vagy
importőr 1981. szeptember 18 és 1993. október 31 között hozta forgalomba. Ilyen dokumentációs
bizonyíték lehet például a megrendelőlap, a készletlista, a címke, a biztonsági adatlap vagy bármely más
olyan dokumentum, amely kétségtelenül visszavezethető az 1981. szeptember 18 és 1993. október 31
közötti időszakra. Az NLP-k nem kimerítő listája – amely csak tájékoztatási célokat szolgál – a következő
címen érhető el: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/ec-inventory.
23
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legalább egyszer gyártottak anélkül, hogy a gyártó vagy az importőr 1992. május 31 után az
EU piacán forgalomba hozta volna őket 26.
Amennyiben az ilyen anyag nem felel meg a III. melléklet kritériumainak:
•

A regisztráló az anyagot csökkentett tájékoztatási követelményekkel (azaz csak a
REACH VII. mellékletének 7. szakaszában meghatározott fiziko-kémiai tulajdonságokra
vonatkozó információkkal) regisztrálhatja a legalacsonyabb mennyiségi sávban (1–
10 tonna/év), amint azt a bevezetés befejezéséről szóló végrehajtási rendelet
pontosítja 27 (12. cikk, (1) bekezdés, b) pont); vagy

•

A regisztráló a legalacsonyabb mennyiségi sávban (1–10 tonna/év) regisztrálhatja az
anyagot az egységes tájékoztatási követelményeknek megfelelően, és díjmentességet
kérelmezhet (12. cikk, (1) bekezdés, b) pont és 74. cikk, 34. preambulumbekezdés).

A III. mellékletben foglalt kritériumoknak való meg nem felelés azt jelenti, hogy:
•

nincs arra vonatkozó adat, hogy az anyag rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót
károsító (CMR, 1A. vagy 1B. kategóriába tartozó), perzisztens, bioakkumulatív és
mérgező (PBT), nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB), és

•

nincs arra vonatkozó adat, hogy az elterjedt vagy diffúz felhasználású anyagot a CLPrendelet alapján az emberi egészségre vagy a környezetre veszélyesként osztályozták.

További információkért lásd a III. mellékletben található jegyzéket, amely a következő címen
érhető el: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/annex-iii-inventory
Mielőtt a regisztrálók technikai dokumentációjukban (az IUCLID 14. szakaszában) arról
nyilatkoznak, hogy a III. melléklet kritériumai nem teljesülnek, át kell tekinteniük és
ellenőrizniük kell az összes rendelkezésre álló információt, beleértve a következőket:
•

a benyújtott REACH szerinti regisztrálások adatai (lásd az ECHA tájékoztatási weboldalát:
http://echa.europa.eu/en/information-on-chemicals) vagy osztályozási és címkézési
bejelentések (lásd az ECHA osztályozási és címkézési jegyzékét:
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database) vagy bármely más
releváns adatbázis, pl. az OECD eChemPortal portálja (http://www.echemportal.org);

•

szabályozási adatok (pl. a CLP-rendelet VI. melléklete);

•

kísérleti adatok, pl. a QSAR Toolboxban (http://www.qsartoolbox.org/);

•

Az ECHA jegyzéke azokról az anyagokról, amelyek valószínűsíthetően megfelelnek a III.
melléklet kritériumainak (http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/annex-iiiinventory);

•

kísérleti adatok alternatívái (pl. QSAR, kereszthivatkozás, in vitro);

•

a házon belüli forgalmazással kapcsolatos információk, valamint az ügyfelek vagy a
downstream ágazati szervezetek által az anyag felhasználásainak jellemzéséhez nyújtott
információk (lásd a következő szakaszt: 5.2.3 Gyártás, felhasználás és expozíció).

A gyártónak vagy importőrnek ezt dokumentumokkal kell igazolnia. Ilyen dokumentációs bizonyíték lehet
például a megrendelőlap, a készletlista vagy bármely más olyan dokumentum, amely kétségtelenül
visszavezethető az 1992. május 31 utáni időszakra. Amennyiben az anyagot a gyártó vagy az importőr
forgalomba hozta, akkor annak bejelentése a 67/548/EGK irányelv keretén belül általában megtörtént, így
az már regisztráltnak tekintendő.
27 A Bizottság (EU) 2019/1692 végrehajtási rendelete (2019. október 9.) az 1907/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet egyes regisztrálási és adatmegosztási rendelkezéseinek a bevezetett
anyagokra vonatkozó végleges regisztrációs határidő lejárta utáni alkalmazásáról
26
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Az IUCLID 14. szakaszának kitöltésére vonatkozó információkat a III. melléklet kritériumainak
tekintetében az ECHA Regisztrálási és PPORD-dokumentációk elkészítése című kézikönyve
tartalmazza, amely a következő címen érhető el: http://echa.europa.eu/manuals. . A
kézikönyv az IUCLID adatbázisba beépített súgórendszeren keresztül is elérhető.
Gyakorlati útmutatónkban további információk találhatók az egyes végpontok tekintetében
bejelentendő részletekkel kapcsolatos konkrétabb információkról, például a Gyakorlati
útmutató a kkv-k vezetői és a REACH-koordinátorok számára – Az 1–10 t/év és a 10–100 t/év
mennyiségre vonatkozó tájékoztatási követelmények teljesítése című dokumentumban, amely
a következő címen érhető el: http://echa.europa.eu/practical-guides,.

5.2.5 Biztonságos felhasználásra vonatkozó iránymutatás
A regisztrálónak a következő információkat kell bejelentenie (a REACH VI. mellékletének 5.
szakaszában előírtak szerint):
•

Elsősegélynyújtási intézkedések

•

Tűzoltási intézkedések

•

Intézkedések véletlenszerű kibocsátás esetén

•

Kezelés és tárolás

•

Szállításra vonatkozó információk

Amennyiben nincs előírva kémiai biztonsági jelentés készítése, a következő kiegészítő
információkra van szükség:
•

Az expozíció ellenőrzése és egyéni védelmi intézkedések

•

Stabilitás és reakciókészség

•

Ártalmatlanítási információk

Az információkat be kell jelenteni a regisztrálási dokumentációban, és összhangban kell lenniük
a biztonsági adatlapon szereplő információkkal, amennyiben biztonsági adatlap szükséges
(lásd a 6.1. szakaszt: Biztonsági adatlap (SDS) biztosítása az ügyfelek számára).
A technikai dokumentáció e részének kitöltésekor ajánlott, hogy a regisztráló kövesse a
jelenlegi belső gyakorlatokat vagy az Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez című
dokumentumot, amely a következő címen érhető el: http://echa.europa.eu/guidancedocuments/guidance-on-reach.

5.2.6 Értékelői felülvizsgálat
A regisztrálónak a technikai dokumentációban fel kell tüntetnie, hogy az értékelő felülvizsgáltae az alábbi információk valamelyikét. Az értékelő lehet gyártót vagy importőrt, készítőt,
ágazatspecifikus szervezetet vagy önálló vállalatot képviselő személy. Az értékelőt önkéntes
alapon választják ki, az alábbi területeken meglévő megfelelő tapasztalataik és szakértelmük
alapján:
•

a gyártással és a felhasználással kapcsolatos információk;

•

Az anyag osztályozása és címkézése;

•

a VII–X. mellékletben meghatározott tájékoztatási követelményekkel kapcsolatos
(átfogó) vizsgálati összefoglalások;

•

kémiai biztonsági jelentés.

Az ilyen szakértelem lehetővé teszi az értékelő számára, hogy értelmezze az anyagra
vonatkozóan bejelentett adatokat.

79

80

Útmutató a regisztráláshoz
4.0. verzió – 2021. augusztus

5.2.7 Bizalmas információk
A IUCLID sablon lehetővé teszi, hogy a regisztrálók a REACH 119. cikkének (2) bekezdésében
foglalt információk bizalmas kezelése iránti kérelmekre vonatkozó jelölőt állítsanak be. A
bizalmasan kezelendő információk listája a 4.4. szakaszban (Bizalmas kezelés és a regisztrálási
információkhoz való nyilvános elektronikus hozzáférés) található.
Az információk bizalmas jellegének megőrzése érdekében bizalmas kezelés iránti kérelmet kell
benyújtani az ECHA-hoz, és indokolást kell benyújtani a megfelelő IUCLID-mezőben.
Nyomatékosan ajánlott az indokolási sablon használata (amely már szerepel az indokolási
mezőben) annak biztosítására, hogy z összes szükséges elemet magában foglalja.
A bizalmas kezelés iránti kérelem díjköteles.
A bizalmas kezelés iránti kérelem elkészítésével kapcsolatos technikai információkról a
Nyilvánosságra hozatal és bizalmas kezelés a REACH-rendelet alapján című ECHAkézikönyvben olvashat, amely itt érhető el: https://echa.europa.eu/manuals.

5.3 Kémiai biztonsági jelentés
Az évente legalább 10 tonna mennyiségben gyártott vagy importált anyagok esetében a
regisztrálónak a regisztrálási dokumentáció részeként kémiai biztonsági jelentést (CSR) kell
benyújtania.
A CSR önálló dokumentum, amelyet az IUCLID 13. szakaszában kell csatolni a regisztrálási
dokumentációhoz, és amely részben olyan információkat tartalmaz, amelyeket a technikai
dokumentációnak már tartalmaznia kellett volna.
A (REACH-rendelet I. mellékletében meghatározott) CSR-formátum összefoglalását lásd itt: 3.
táblázat.
3. táblázat: A kémiai biztonsági jelentés formátumának rövid összefoglalása
A. RÉSZ
1.

A kockázatkezelési intézkedések összefoglalása

2.

Nyilatkozat a kockázatkezelési intézkedések végrehajtásáról

3.

Nyilatkozat a kockázatkezelési intézkedésekről történő tájékoztatásról
B. RÉSZ

1.

Az anyag azonosító adatai és fizikai és kémiai tulajdonságai

2.

Gyártás és felhasználások

3.

Osztályozás és címkézés

4.

A környezeti sors jellemzői

5.

Az emberi egészség tekintetében fennálló veszély értékelése

6.

A fiziko-kémiai tulajdonságok emberi egészségre való veszélyeinek értékelése

7.

A környezet tekintetében fennálló veszély értékelése

8.

A bioakkumulatív, perzisztens és mérgező (PBT), valamint a nagyon
bioakkumulatív és nagyon perzisztens (vPvB) tulajdonságok értékelése
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9.

Expozíciós értékelés 28

10.

Kockázatjellemzés

A CSR-nek dokumentálnia kell a regisztráló által elvégzett kémiai biztonsági értékelést (CSA).
A CSA célja annak biztosítása, hogy az (önmagában, keverékben vagy árucikkben előforduló)
anyagok gyártásából és felhasználásából eredő kockázatok ellenőrzés alatt álljanak. A gyártó
CSA-jának ki kell terjednie az anyag gyártására és valamennyi azonosított felhasználására,
míg az importőrnek csak az azonosított felhasználásokat kell kezelnie. Az anyag életciklusának
(adott esetben) a gyártásból és az azonosított felhasználásokból eredő valamennyi szakaszát
figyelembe kell venni a CSA-ban, beleértve adott esetben az árucikkek hulladék státuszát és
hasznos élettartamát is.
A CSA a következő lépésekből áll:
•

Veszélyértékelés:
−

Az emberi egészség tekintetében fennálló veszély értékelése

−

Fiziko-kémiai veszélyek értékelése

−

Környezet tekintetében fennálló veszély értékelése

−

PBT-/vPvB-értékelés

Amennyiben az anyag megfelel a 14. cikk (4) bekezdésében meghatározott veszélyességi
osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak, vagy PBT-, ill. vPvBanyagnak minősül, a kémiai biztonsági értékelésnek a következő további lépéseket kell
tartalmaznia:
•

•

Expozíciós értékelés:
−

Expozíciós forgatókönyv(ek) kidolgozása

−

Expozíciós értékelés

Kockázatjellemzés

A CSA fogalmainak megismerése érdekében azoknak az olvasóknak, akiknek nincs előzetes
kockázatértékelési ismerete, hasznos lehet először elolvasni a Gyakorlati útmutató a kkv-k
vezetői és a REACH-koordinátorok számára – Az 1–10 t/év és a 10–100 t/év mennyiségre
vonatkozó tájékoztatási követelmények teljesítése című dokumentum 6. fejezetét. A
dokumentum a következő címen érhető el: https://echa.europa.eu/practical-guides.
További információkért olvassa el az Útmutató az információs követelményekhez és a kémiai
biztonsági értékeléshez című dokumentumot, amely a következő címen érhető el:
https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.

Felhasználóbarátabb lehet az egyes expozíciós forgatókönyvekre vonatkozó kockázatjellemzést a kémiai
biztonsági jelentés 9. szakaszában szereplő expozíciós forgatókönyvvel együtt bejelenteni. A 10. szakasz
ezt követően felhasználható a különböző expozíciós forgatókönyvekből kombinált kockázatjellemzés
bejelentésére. A CHESAR által generált CSR ezt a megközelítést követi.
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A kémiai biztonsági értékelés lépései
5.3.1.1 Veszélyértékelés
Az értékelés az emberi egészségre, a fiziko-kémiai és a környezeti veszélyekre vonatkozó
értékeléssel kezdődik. Emellett a regisztrálónak azt is értékelnie kell, hogy az anyag
perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy nagyon perzisztens és nagyon
bioakkumulatív (vPvB) anyagnak minősül-e.
Az anyag és az anyag veszélyeinek jellemzésével kapcsolatos megfontolások az Útmutató az
információs követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez (Az expozíció értékelésének
keretrendszere) című dokumentum D. részének D2. fejezetében találhatók. A dokumentum a
következő címen érhető el: https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.
A veszélyértékelést az összes rendelkezésre álló és releváns információ alapján kell elvégezni,
amelyeket be kell jelenteni a technikai dokumentációban. A regisztrálónak – különösen a
technikai dokumentációban a releváns végpontokra vonatkozóan meghatározott –
kulcsfontosságú vizsgálatokra kell támaszkodnia. E kulcsfontosságú vizsgálatok mellett a
regisztráló a más vizsgálatokban rendelkezésre álló információkat alátámasztó információként
vagy a bizonyítékok mérlegelésén alapuló megközelítés részeként is felhasználhatja.
5.3.1.1.1 Az emberi egészség tekintetében fennálló veszély értékelése
Az emberi egészség tekintetében fennálló veszély értékelésének célja az anyag
osztályozásának és címkézésének meghatározása, valamint azon expozíciós szint definiálása,
amely felett az emberek nem lehetnek veszélynek kitéve. Ez az expozíciós szint származtatott
hatásmentes szintként (DNEL) ismert. A DNEL az az expozíciós szint, amely alatt úgy
tekinthető, hogy nem lépnek fel káros hatások.
A DNEL származtatására vonatkozó iránymutatás az Útmutató az információs
követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez című dokumentum R.8. fejezetében (A
dózis (koncentráció) – válasz összefüggés jellemzése az emberi egészség tekintetében)
található. A dokumentum itt érhető el: https://echa.europa.eu/guidancedocuments/guidance-on-reach.
Az olvasónak azt is tanácsoljuk, hogy olvassa el a 14. gyakorlati útmutatót (Hogyan készítsünk
IUCLID-ban toxikológiai összefoglalásokat és hogyan kell DNEL-eket származtatni). A
dokumentum ezen a címen érhető el: http://echa.europa.eu/practical-guides. Az IUCLID
adatbázisban „DNEL-kalkulátor” áll rendelkezésre. További információk az ECHA Regisztrálási
és PPORD dokumentációk elkészítése című kézikönyvében találhatók a következő címen:
https://echa.europa.eu/manuals.
5.3.1.1.2 Fiziko-kémiai veszélyek értékelése
A fiziko-kémiai veszélyek értékelésének célja az anyagok osztályozásának és címkézésének
meghatározása, illetve legalább a robbanásveszélyességből, a gyúlékonyságból és az oxidáló
potenciálból adódóan az emberi egészségre potenciálisan gyakorolt hatások értékelése.
A fiziko-kémiai tulajdonságok értékeléséről szóló iránymutatás az R.7a. „Végpontspecifikus
útmutató” című fejezet R.7.1. Fiziko-kémiai tulajdonságok című alfejezetben olvasható, amely
az „Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez” című
dokumentumban található, és a következő címen érhető el: https://echa.europa.eu/guidancedocuments/guidance-on-reach.
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5.3.1.1.3 A környezet tekintetében fennálló veszély értékelése
A környezet tekintetében fennálló veszély értékelésének célja az anyag osztályozása és
címkézése, valamint egy olyan becsült hatásmentes koncentráció (PNEC) meghatározása,
amely alatt a környezeti elemekben várhatóan nem lépnek fel káros környezeti hatások.
A PNEC származtatására vonatkozó iránymutatás az Útmutató az információs
követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez című dokumentum R.10. fejezetében (A
dózis (koncentráció) – válasz összefüggés jellemzése a környezet tekintetében) található. A
dokumentum itt érhető el: https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.
Az IUCLID adatbázisban „PNEC-kalkulátor” áll rendelkezésre.
5.3.1.1.4 PBT-/vPvB-értékelés
A PBT és vPvB tulajdonságok értékelésének célja annak meghatározása, hogy az anyag
megfelel-e a XIII. mellékletben megadott kritériumoknak, és ha igen, akkor az anyag
lehetséges kibocsátásainak jellemzése.
A PBT-/vPvB-értékelés elvégzésével kapcsolatos iránymutatás az Útmutató az információs
követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez című dokumentum R.11. fejezetében
(PBT-/vPvB-értékelés) található. A dokumentum itt érhető el:
https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.

5.3.1.2 Expozíciós értékelés kockázatjellemzéssel
Amennyiben a veszélyértékelések eredménye azt mutatja, hogy az anyag megfelel a 14. cikk
(4) bekezdésében meghatározott veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére
vonatkozó kritériumoknak, vagy a XIII. mellékletben szereplő kritériumoknak megfelelően
PBT-vagy vPvB-anyagnak minősül, a regisztrálónak expozíciós értékelést kell végeznie. Az
expozíciós értékelésnek ki kell terjednie az előző lépésekben azonosított valamennyi
veszélyre.
Az expozíciós értékelés alkalmazási körének meghatározásához tekintse át az Útmutató a
tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez című dokumentum D.2.3.
fejezetét. A dokumentum itt érhető el: https://echa.europa.eu/guidancedocuments/guidance-on-reach.
Az expozíciós értékelés az anyag azon dózisának/koncentrációinak mennyiségi vagy minőségi
meghatározásából áll, amelynek az emberek és a környezet ki vannak vagy ki lehetnek téve az
expozíciós forgatókönyvben leírt, előírt felhasználási feltételek mellett. Az értékelésben ki kell
térni az anyag életciklusának a gyártásból és az azonosított felhasználásokból következő
valamennyi fázisára.
Az expozíciós értékelés két lépésből áll:
•

Expozíciós forgatókönyv(ek) kidolgozása

•

Expozíciós értékelés

Az expozíciós forgatókönyv (ES) olyan feltételek együttese, amelyek leírják, hogy az anyagot
hogyan gyártják vagy használják fel az életciklusa során, és hogy a gyártó, importőr vagy
továbbfelhasználó hogyan ellenőrzi az emberek és a környezet expozícióját, illetve milyen
javaslatot tesz ennek ellenőrzésére. Magában kell foglalnia a megfelelő kockázatkezelési
intézkedéseket és azon működési feltételeket, amelyek – megfelelően végrehajtva –
biztosítják, hogy az anyag használatából származó kockázatok ellenőrzés alatt álljanak.
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Az expozíciós értékelés elvégzésének módjára vonatkozó további iránymutatásért, kérjük,
olvassa el az Útmutató az információs követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez
című dokumentum D. részét és az alábbi fejezeteket:
–

R.14.: A munkahelyi expozíció értékelése

–

R.15.: A fogyasztói expozíció értékelése

–

R.16.: A környezeti expozíció értékelése

–

R.18.: Expozíciós forgatókönyv kidolgozása és a környezeti kibocsátás becslése a
hulladék életciklusára vonatkozóan.

A fent felsorolt iránymutatásokat tartalmazó dokumentációk a következő címen érhetők el:
https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.
A kockázatjellemzés a kémiai biztonsági értékelés utolsó lépése. Ennek során kell
meghatározni, hogy ellenőrzöttek-e az anyag gyártása, illetve behozatala és felhasználásai
során felmerülő kockázatok. A regisztrálónak össze kell hasonlítania a (származtatott)
hatásmentes szinteket (DNEL) és a becsült hatásmentes koncentrációkat (PNEC) a számított
humán, illetve környezeti expozíciós koncentrációival. Amennyiben egy azonosított toxikológiai
vagy ökotoxikológiai veszélyre vonatkozóan nem áll rendelkezésre DNEL vagy PNEC, kvalitatív
vagy félkvantitatív kockázatjellemzés szükséges.
A kockázatjellemzés magában foglalja továbbá az anyag fiziko-kémiai tulajdonságai miatt
bekövetkező esemény valószínűségének és súlyosságának értékelését, valamint a
kockázatértékeléssel kapcsolatos bizonytalanságok kvalitatív vagy kvantitatív
becslését/leírását.
A kockázatjellemzést minden egyes expozíciós forgatókönyv esetében el kell végezni mind az
emberi egészségre, mind a környezetre vonatkozóan.

Chesar eszköz
A Cheasar kémiai biztonsági értékelő és jelentéstételi eszköz (Chemical safety assessment and
reporting tool). Az ECHA azért fejlesztette ki az eszközt, hogy segítse a regisztrálókat a CSA-k
elvégzésében, valamint a hatékony kommunikációhoz szükséges (a biztonsági adatlaphoz
csatolandó) országspecifikus ajánlások és ES-ek létrehozásában. Az egységesen előírt
biztonsági értékelés elvégzésére vonatkozó strukturált munkafolyamatot tárja a felhasználó elé
az anyag különböző felhasználásai tekintetében.
A Chesar támogatja az értékelés elemeinek anyagonkénti további felhasználását. Az eszköz
segítséget nyújt az expozíciós értékelés és a kockázatjellemzés tekintetében szükséges
információk strukturálásához, amely megkönnyíti az átlátható CSR összeállítását. A Chesar
használatával a regisztrálók könnyebben karban tudják tartani a CSR-t és regisztrálási
dokumentációjuk egységességét, mivel a Chesarban értékelt felhasználások a kapcsolódó
értékelés kivonatával együtt exportálhatók az IUCLID adatbázisba. Az eszköz díjmentesen
letölthető a következő helyről: https://chesar.echa.europa.eu/.
A Chesar használatához a regisztrálónak elegendő információval kell rendelkeznie az anyag
tulajdonságairól, az anyag felhasználásairól, a kapcsolódó mennyiségekről és a felhasználások
feltételeiről. Ezen adatok alapján az eszköz kiszámítja az expozíciós becsléseket, amelyeket
össze kell hasonlítani a becsült hatásmentes szintekkel. A Chesar által a munkavállalók
expozíciójára vonatkozóan szolgáltatott becslések kiszámítása az „ECETOC TRA –
munkavállalók” eszköz használatával történik. Az eszköz innen érhető el:
http://www.ecetoc.org/tra. A Chesar által szolgáltatott környezeti expozíciós becslések az
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EUSES 2.1 sorsmodellen alapulnak (az EUSES szoftvert itt érheti el:
https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/european-union-system-evaluation-substances). A
CHESAR az egyéb expozícióbecslési eszközökön vagy mért adatokon alapuló értékeléseket is
támogatja.
A Chesar lehetővé teszi a regisztráló által már elvégzett vagy az ipari szövetségek által az
adatcserefunkció révén készített teljes értékelések vagy azok részeinek újbóli felhasználását.
Különösen a továbbfelhasználók szövetségei által kidolgozott felhasználási térképek
importálhatók életciklusfa formájában, kiindulási expozícióértékelési adatokkal vagy anélkül.
Az ágazatok által kidolgozott felhasználási térképeket Chesar-formátumban lehet letölteni
innen: https://echa.europa.eu/csr-es-roadmap/use-maps/use-maps-library. Az ilyen
adatcserefunkciók támogatják a CSA-folyamatok hatékonyságát, valamint a felhasználások
leírásának és a biztonságos felhasználási feltételeknek az ágazatok közötti harmonizációját.
Végül a szabványmondatok, különösen az ESCom szabványmondatokat tartalmazó katalógus 29
az expozíciós forgatókönyvben kommunikációs célokra való felhasználás céljából a Chesarkönyvtárba importálható.
A regisztrálóknak tanácsos betekinteni a Chesar felhasználói kézikönyveibe, ha részletesebb
információkra van szükségük az eszköz használatáról. Ezek itt érhetők el:
http://chesar.echa.europa.eu/.

Az ESCOM szabványmondatokat tartalmazó katalógus az expozíciós forgatókönyvek tartalmára
vonatkozó szabványmondatokat foglalja magában. A Cefic irányítása alatt tartják fenn és fejlesztik tovább.
További információk a következő weboldalon olvashatók:
https://cefic.org/guidance/reachimplementation/escom-package-guidance/.
29
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6. Tájékoztatási kötelezettség a szállítói láncban
Fontos, hogy a regisztráló regisztrálási dokumentációja elkészítéséhez kommunikáljon a
továbbfelhasználóival. A regisztrálónak különösen a felhasználásokra, a felhasználás üzemi
feltételeire és a már bevezetett kockázatkezelési intézkedésekre vonatkozó információkra lesz
szüksége. Magában foglalja a közvetlen ügyfelek felhasználásait és a fogyasztói ügyfeleknek a
szállítói lánc következő lépésében azonosított felhasználásait.

6.1 Biztonsági adatlap (SDS) biztosítása az ügyfelek számára
A REACH-rendelet 31. cikkének (1) bekezdése szerint az anyag vagy keverék szállításakor a
szállítónak a REACH II. mellékletének megfelelően összeállított biztonsági adatlapot kell
biztosítania valamennyi továbbfelhasználó és forgalmazó számára, amennyiben egy anyag
vagy keverék:
•

megfelel a CLP-rendelet szerinti veszélyességi osztályozás kritériumainak; vagy

•

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

•

a fentiektől eltérő okokból (pl. az endokrin rendszert károsító tulajdonságok miatt)
szerepel az anyagok jelöltlistáján 30.

Ezenkívül a 31. cikk (3) bekezdése meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett
kérésre biztonsági adatlapot kell benyújtani minden olyan keverék esetében, amely nem felel
meg a CLP-rendelet szerinti veszélyesként való osztályozás kritériumainak, de amely:
•

nem gáznemű keverékek esetében ≥ 1 tömegszázalék (gáznemű keverékek esetében ≥
0,2 térfogatszázalék) egyedi koncentrációban olyan anyagot tartalmaz, amely az
emberi egészségre vagy a környezetre veszélyt jelent; vagy

•

nem gáznemű keverékek esetében ≥ 0,1 tömegszázalék koncentrációban legalább egy
olyan anyagot tartalmaz, amely 2. kategóriájú karcinogén vagy 1A., 1B. és 2. kategóriájú
reprodukciót károsító anyag, 1. kategóriájú bőrszenzibilizáló anyag, 1. kategóriájú
légzőszervi szenzibilizáló anyag, vagy a laktációra gyakorolt vagy laktáció révén kialakuló
hatású, vagy perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy vPvB-anyag a XIII.
mellékletnek megfelelően, vagy szerepel az engedélyköteles anyagok jelöltlistáján; vagy
olyan anyagot tartalmaz, amelynek tekintetében közösségi munkahelyi határértékeket
állapítottak meg.

•

Ezért ajánlatos, hogy minden szállító biztonsági adatlapot állítson össze ezekre a keverékekre
vonatkozóan, és azokat elérhető helyen tartsa. A szállítónak figyelembe kell vennie, hogy a
biztonsági adatlap (kérésre történő) benyújtására vonatkozó kötelezettséget a CLP-rendelet is
előírja bizonyos veszélyességi osztályok és kategóriák vonatkozásában.
Az anyag önmagában történő szállításakor a biztonsági adatlapot magára az anyagra kell
elkészíteni. Keverékben lévő anyag szállításakor a biztonsági adatlapot a keverékre
vonatkozóan kell elkészíteni.

Az anyagok valamely tagállam által készített javaslat vagy a Bizottság kérésére az ECHA által készített
javaslat alapján, a REACH-rendelet 59. cikke értelmében különös aggodalomra okot adó anyagként
(SVHC) azonosíthatók. Az ECHA ezeket az anyagokat az ECHA tagállami bizottságának egyhangú
egyetértését követően felveszi az anyagok úgynevezett „jelöltlistájára”, hogy esetlegesen
felkerülhessenek az engedélyezési listára (a REACH-rendelet XIV. melléklete), vagy ha nem születik
egyhangú megállapodás, a Bizottság határozata alapján. A lista a következő címen érhető el:
https://echa.europa.eu/candidate-list-e.

30
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Nem szükséges biztonsági adatlapot mellékelni, ha a CLP-rendeletnek megfelelően a
nyilvánosság számára kínált vagy értékesített veszélyes anyagokhoz vagy keverékekhez (pl.
címkézés vagy termékbeillesztés révén) elegendő információ áll rendelkezésre ahhoz, hogy a
felhasználók megtehessék a szükséges intézkedéseket az emberi egészség, a biztonság és a
környezet védelme érdekében, kivéve, ha ezt a továbbfelhasználó vagy a forgalmazó kéri. A
biztonsági adatlapokra vonatkozó követelményekkel kapcsolatos további információkért lásd az
Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez című dokumentumot, amely itt érhető el:
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.
Amennyiben expozíciós értékelésre került sor, a CSA részeként az azonosított felhasználásokra
kidolgozott végleges expozíciós forgatókönyveket a biztonsági adatlap mellékleteként közölni
kell a regisztráló ügyfeleivel, mivel ez a kockázat-ellenőrzés biztosítása érdekében
alkalmazandó kockázatkezelési intézkedésekre vonatkozó utasításokat tartalmaz. Ez akkor is
érvényes, ha a CSA-t elvégző regisztráló az anyagot keverékben szállítja.
A regisztrálónak ügyelnie kell arra, hogy a CSR-ben és a biztonsági adatlap fő szövegében
szereplő információk összhangban legyenek az expozíciós forgatókönyvek mellékletével.
A szállító felelőssége, hogy naprakészen tartsa a biztonsági adatlapot.
További információk az Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez című dokumentumban
találhatók.
Jogszabályi hivatkozás: 31. cikk, II. melléklet

6.2 Egyéb információk szolgáltatása az ügyfelek számára
Ha olyan anyagot vagy keveréket szállítanak, amelyhez nem szükséges biztonsági adatlap
(lásd a fenti szakaszt), a szállítónak minden továbbfelhasználó és forgalmazó rendelkezésére
kell bocsátania a következő információkat:
•

ha az anyag engedélyköteles 31, és az ebben a szállítói láncban megadott vagy megvont
engedély részletei;

•

az alkalmazott korlátozások 32 részletei;

•

az anyagra vonatkozó minden olyan rendelkezésre álló és releváns információ, amely a
megfelelő kockázatkezelés lehetővé tételéhez szükséges;

•

a regisztrációs szám, ha rendelkezésre áll bármely olyan anyag esetében, amelyre
vonatkozóan a fentiek szerint információt szolgáltatnak.

Ezt az információt legkésőbb az anyag önmagában vagy keverékben történő első szállításakor
közölni kell.
Jogszabályi hivatkozás: 32. cikk

Az engedélyezési folyamattal kapcsolatos további információkért lásd az Útmutató az engedélyezési
kérelem elkészítéséhez című dokumentumot (http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-onreach)
32 A korlátozási folyamattal kapcsolatos további információkért lásd az Útmutató a XV. melléklet szerinti
korlátozási dokumentáció elkészítéséhez című dokumentumot (http://echa.europa.eu/guidancedocuments/guidance-on-reach). Az ECHA weboldalának „Korlátozás” részét is ajánlatos megtekinteni a
következő címen: https://echa.europa.eu/regulations/reach/restriction.
31

87

88

Útmutató a regisztráláshoz
4.0. verzió – 2021. augusztus

6.3 Az azonosított felhasználások felvétele a dokumentációba
A 37. cikk (2) bekezdése szerint a továbbfelhasználó a felhasználást a szállító tudomására
hozhatja. A szállító lehet forgalmazó, továbbfelhasználó, de akár regisztráló is, azaz olyan
gyártó/importőr, amely az anyagot regisztrálta. Ebben az esetben a regisztráló – a 37. cikk (3)
bekezdésében meghatározott határidők figyelembevételével – elkészíti az új vagy meglévő
kémiai biztonsági jelentést azzal a céllal, hogy belefoglalja a közölt felhasználásra vonatkozó
releváns expozíciós forgatókönyveket.
A 37. cikk (3) bekezdése szerint a regisztrálónak a következő szállítás előtt legalább
1 hónappal, vagy a kérelem benyújtásától számított 1 hónapon belül meg kell felelnie a
követelményeknek, attól függően, hogy melyik következik be később.
A regisztráló és a továbbfelhasználó közötti kommunikációval kapcsolatos további részletek az
Útmutató továbbfelhasználók számára című dokumentumban találhatók:
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.
Jogszabályi hivatkozás: 37. cikk
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7. Mikor és hogyan kell aktualizálni a regisztrálást?
Cél:

E fejezet célja annak ismertetése, hogy mikor és hogyan kell aktualizálni a
regisztrációt. A fejezet magyarázatot ad arra, hogy a regisztrálónak miért kell saját
kezdeményezésére frissítenie a regisztrációt, és hogy a hatóságok mikor kérhetik fel
a regisztrálót a regisztrálási dokumentáció aktualizálására. Azt is leírja, hogy milyen
aktualizálási kötelezettségek vonatkoznak a regisztráltnak tekintett anyagokra.

Amennyiben aktualizálni kell a regisztrálási információkat, javasoljuk az olvasónak, hogy
tanulmányozza az ECHA Regisztrálási és PPORD dokumentációk elkészítése című kézikönyvét,
amely a következő címen érhető el: http://echa.europa.eu/manuals. . A kézikönyv az IUCLID
adatbázisból is elérhető.
A regisztrálóknak „élő dokumentumként” kell tekinteniük a regisztrálási dokumentációkra,
és aktualizálniuk kell minden olyan esetben, ha új információ válik elérhetővé, vagy az
adatminőség javításának szükségességére derül fény. Különös figyelmet kell fordítani a
regisztrálási dokumentáció következő elemeire: az anyag azonosító adatai, osztályozás és
címkézés, felhasználás, expozíciós információ, a tájékoztatási követelményekhez való
alkalmazkodásra és alternatív módszerek alkalmazására vonatkozó indokolások.
Az anyagokra vonatkozó információk minőségének javítása segíti az ECHA-t és a
tagállami illetékes hatóságokat abban, hogy kiválasszák és rangsorolják a szabályozási
figyelmet igénylő legveszélyesebb anyagokat. Ez a regisztrálók számára is előnyös lehet,
mivel jobb és átláthatóbb információk révén anyagaikat hátrébb sorolhatják a
szabályozási intézkedések tekintetében.
Az ECHA informatikai átvilágító kampányokat végezhet a dokumentációkról annak
érdekében, hogy kiemelje a regisztrálások javításra szoruló szempontjait. Az ECHA ezen
átvilágítási tevékenységek eredményét közölheti a regisztrálókkal. Az ilyen kampányokra
adott válasz lehet a regisztrálási dokumentációnak a regisztrálók általi spontán
aktualizálása a kiemelt aggályok eloszlatása érdekében, valamint az adatok minőségének
javítása a jövőbeli benyújtások során.
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Felépítés: A fejezet felépítése a következő:

MIKOR ÉS HOGYAN KELL AKTUALIZÁLNI A
REGISZTRÁLÁST?

AZ INFORMÁCIÓK NAPRAKÉSZEN
TARTÁSÁRA VONATKOZÓ
KÖTELEZETTSÉG
7.1. szakasz

AKTUALIZÁLÁS A REGISZTRÁLÓ
SAJÁT KEZDEMÉNYEZÉSÉRE
7.2. szakasz

AKTUALIZÁLÁS AZ ECHA VAGY A
BIZOTTSÁG HATÁROZATAI
KÖVETKEZTÉBEN
7.3. szakasz

A regisztráltnak tekintett anyagokra
vonatkozó aktualizálás
7.4. szakasz

7.1 Az információk naprakészen tartására vonatkozó kötelezettség
Az ECHA-hoz benyújtott információkat naprakészen kell tartani. A regisztráló felelőssége, hogy
szükség esetén aktualizálja regisztrálási információit. Ha az aktualizálandó információk az
együttesen benyújtott információk részét képezik, rendszerint a vezető regisztrálónak kell
aktualizálnia a regisztrálást az együttes benyújtás tagjainak nevében. Az együttes
benyújtáshoz hasonlóan a dokumentáció naprakészen tartása közös felelősség, a
dokumentáció aktualizálásának költségeit a társregisztrálók között is meg kell osztani.
Regisztrálási adatai aktualizálása érdekében a regisztrálónak frissítenie kell IUCLIDdokumentációját, és a REACH-IT-n keresztül be kell nyújtania az ECHA-hoz. Amennyiben az
aktualizálás kizárólag adminisztratív adatokra, például a regisztráló azonosító adataira
vonatkozik, a frissített információkat közvetlenül a REACH-IT-ben kell bejelenteni. Ebben az
esetben nincs szükség az IUCLID-dokumentáció aktualizálására.
Azoknak a helyzeteknek, amelyekben a regisztrálónak regisztrálását frissítenie kell, a
következő két típusa létezik:
1. Aktualizálás a regisztráló saját kezdeményezésére
A regisztrálóknak az ECHA-hoz minden új, releváns, a regisztrálásukra (például új
mennyiségi sávra, új felhasználásra) vonatkozóan rendelkezésre álló információt
indokolatlan késedelem nélkül be kell jelenteniük. Az (EU) 2020/1435 bizottsági
végrehajtási rendelet 33 meghatározza azokat a végső határidőket, ameddig ezt a
kötelezettséget a REACH-rendelet 22. cikkének (1) bekezdése értelmében a szóban
forgó helyzettől függően teljesíteni kell.

A Bizottság (EU) 2020/1435 végrehajtási rendelete (2020. október 9.) a vegyi anyagok regisztrálásáról,
értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletben a regisztrálók számára a regisztrálás naprakésszé tételével kapcsolatban
meghatározott
kötelezettségekről
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:32020R1435.
33
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2. Aktualizálás az ECHA vagy a Bizottság döntése alapján
A regisztrálónak aktualizálnia kell regisztrációját az ECHA döntése vagy az értékelési 34
eljárás keretében hozott bizottsági határozat következményeként, de adott esetben az
engedélyezési és a korlátozási eljárásokkal összhangban hozott bármely döntést
követően is. Ezeket a frissítéseket az ECHA által, illetve a bizottsági határozatban
megjelölt határidőn belül kell elvégezni.
A 67/548/EGK irányelv szerinti bejelentés benyújtása miatt regisztráltnak tekintett anyagok
esetében a regisztrálóknak aktualizált dokumentációt kell benyújtaniuk, ha a fent említett
helyzetek bármelyike előfordul. Ha a bejelentett anyagnak a regisztráló által gyártott/importált
mennyisége nem éri el a következő mennyiségi küszöbértéket, vagy ha a regisztráló az
együttes benyújtás vezető regisztrálójává válik, és más regisztrálók is támaszkodhatnak az
együttesen benyújtott adatokra, az aktualizálásnak nem kell megfelelnie a REACH-rendelet
szerinti, az adott mennyiségi sávnak megfelelő teljes körű tájékoztatási követelményeknek.
A következő szakaszok részletesebben bemutatják azokat a különböző helyzeteket, amelyekkel
a regisztráló szembesülhet, és amelyek miatt a regisztrálási dokumentáció aktualizálására
lehet szükség.
Az aktualizálás a módosított 340/2008/EK bizottsági rendelet értelmében bizonyos esetekben
díjköteles (lásd a 10.2. szakaszt (A regisztrálási dokumentációk aktualizálásának díja)).
Jogszabályi hivatkozások: 16. cikk (2) bekezdés, 20. cikk (2) bekezdés, 20. cikk (6) bekezdés,
22. cikk, 135. cikk, az (EU) 2020/1435 bizottsági végrehajtási rendelet

7.2 Aktualizálás a regisztráló saját kezdeményezésére
A regisztráló saját kezdeményezésére felelős regisztrációs adatai indokolatlan késedelem
nélküli frissítéséért. A dokumentációk várható aktualizálásának elvégzésére vonatkozó
határidőket az (EU) 2020/1435 bizottsági végrehajtási rendelet pontosította (itt a
dokumentációk aktualizálásáról szóló végrehajtási rendeletről van szó). Ezen határidők
összesítését lásd itt: 4. táblázat. A regisztráló mindaddig folytathatja az anyag
gyártását/importálását, amíg a regisztrálása tervezett változtatásaira vonatkozó határidők
teljesülnek. A határidőknek felső határként kell működniük, azaz a lehető leghamarabb, de
legkésőbb a megállapított határidőn belül el kell végezni az aktualizálást (a frissített
regisztrálási dokumentáció benyújtásával vagy adott esetben az ECHA informatikai
rendszereiben a vonatkozó adatok módosításával).

További információkért látogasson el az ECHA értékelési weboldalaira, amelyek az alábbi linkeken
keresztül érhetők el:https://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation és
https://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/public-procedures.
34
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4. táblázat: A 22. cikk (1) bekezdése szerinti aktualizálások és a vonatkozó végső
határidők
Az aktualizálás okai

REACH-cikk

Az aktualizált
dokumentáció
benyújtásának
határideje *

A regisztráló jogállásában (például árucikkek gyártója,
importőre vagy előállítója), illetve azonosító adataiban,
például a névben vagy címben bekövetkezett
bármilyen változás

22. cikk, (1)
bekezdés, a)
pont

3 hónap

Az anyag összetételének megváltozása

22. cikk, (1)
bekezdés, b)
pont

3 hónap

A regisztráló által gyártott vagy importált éves vagy
teljes mennyiségekben, illetve a regisztráló által
előállított vagy importált árucikkekben jelen lévő
anyagok mennyiségében bekövetkező változások,
amennyiben ezek a mennyiségi sáv növekedését,
illetve a gyártás vagy behozatal megszüntetését
eredményezik

22. cikk, (1)
bekezdés, c)
pont

3 hónap / 6 hónap
(vizsgálati javaslatok
esetén)

Új azonosított felhasználások és új ellenjavallt
felhasználások, amelyek esetében az anyagot gyártják
vagy importálják

22. cikk, (1)
bekezdés, d)
pont

3 hónap

Új ismeretek az anyagnak az emberi egészséget
és/vagy a környezetet érintő azon kockázatairól,
amelyek esetében észszerűen elvárható, hogy a
regisztráló tudomást szerezzen a biztonsági adatlap
vagy a kémiai biztonsági jelentés változásairól

22. cikk, (1)
bekezdés, e)
pont

6 hónap

Bármilyen változás az anyag osztályozásában vagy
címkézésében

22. cikk, (1)
bekezdés, f)
pont)

A harmonizált
osztályozás
alkalmazásának
dátumáig / 6 hónap a
saját osztályozásra

A kémiai biztonsági jelentés vagy a biztonságos
felhasználásra vonatkozó iránymutatás frissítése vagy
módosítása

22. cikk, (1)
bekezdés, g)
pont

12 hónap

A regisztráló felismeri a IX. vagy X. mellékletben
felsorolt vizsgálat elvégzésének szükségességét, amely
esetben ki kell dolgozni a vizsgálati javaslatot

22. cikk, (1)
bekezdés, h)
pont

6 hónap / 12 hónap

Bármilyen változás a regisztrálásban szereplő
információkhoz adott hozzáférési engedély
vonatkozásában.

22. cikk, (1)
bekezdés, i)
pont

3 hónap

* A határidő számításának kezdő időpontjával kapcsolatos részletes információkért, valamint a
több határidővel rendelkező esetek tisztázásáért lásd az alábbi konkrét szakaszokat
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Ha a regisztrálónak több oka is van arra, hogy az ismertetett forgatókönyvek (lásd itt: 4.
táblázat) szerinti regisztrálását aktualizálja, az aktualizálásra a leghosszabb határidő
vonatkozik. A határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a regisztrálás első
aktualizálásának szükségessége megállapítást nyert. A kombinált aktualizálásokra vonatkozó
további információk az alábbi „j” és „k” szakaszban találhatók.
A 22. cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint a regisztráló felelős a regisztrálás
aktualizálásáért, ha:
a)

jogállásában (például árucikkek gyártója, importőre vagy előállítója), illetve
azonosító adataiban, például a névben vagy címben változás következik be 35

A regisztrálónak a regisztrálási dokumentáció aktualizálása révén tájékoztatnia kell az ECHA-t
a regisztrált anyaggal kapcsolatos szerepkörében bekövetkezett változásokról (pl. ha a gyártó
importőrré válik).
Az egyedüli képviselő és az importőr vagy gyártó szerepköre nem cserélhető fel. Így egy
dokumentációt nem lehet úgy aktualizálni, hogy tükrözze a szerepkör megváltozását.
Az egyedüli képviselő szerepköre lényegesen eltér az importőrétől (lásd a következő szakasz
magyarázatát: 2.1.2.5 „Unión kívüli gyártó” egyedüli képviselője).
Ugyanezen okokból a szállítói láncban betöltött „egyedüli képviselő” szerepkör nem
kapcsolható össze a „gyártó” vagy az „importőr” szerepkörével.
A regisztrálónak az ECHA-t is tájékoztatnia kell az azonosító adataiban és kapcsolattartási
adataiban bekövetkező bármely változásról. Az említett változtatások közül sokat el lehet
végezni a REACH-IT-ben a regisztrálási dokumentáció aktualizálása nélkül. A példákat az
alábbiakban ismertetjük (5. táblázat).
További kötelezettségek merülnek fel azokban az esetekben, amikor az azonosító adatok
megváltozása a regisztráló jogi személyiségének megváltozásával jár. Ez lehet a helyzet akkor,
ha összeolvadásra, felvásárlásra vagy szétválásra kerül sor, vagy ha egy vállalat eladja a
regisztráláshoz kapcsolódó eszközeit (pl. gyártási telephely értékesítése, létesítmények
behozatala). Vonatkozik továbbá arra az esetre is, ha egy „nem uniós gyártó” új egyedüli
képviselőt nevez ki egy korábbi képviselő helyettesítésére.
A regisztrálás nem tekinthető árunak, azaz nem olyan eszköz, amely önmagában
értékesíthető. Csak a regisztrálási kötelezettség hatálya alá tartozó tevékenység átruházásával
ruházható át másik vállalatra (pl. ha egy vállalat értékesíti a gyártóüzemét, az ebben a
gyárban előállított anyagokra vonatkozóan benyújtott regisztrálások az adásvételi szerződés
részét képezhetik. Ez azonban azt jelentené, hogy az eredeti regisztráló a továbbiakban nem
lesz jogosult ezen anyagok gyártására, kivéve, ha újra regisztrálja őket).
Egy regisztrálás nem osztható meg két különböző jogi személy között. Ezért, ha egy
regisztrálási kötelezettség alá eső tevékenységet több szervezet részére értékesítenek, e
szervezetek közül csak az egyikre terjed ki a jelenlegi regisztrálás. A többi szervezetnek az
anyag gyártásának/behozatalának megkezdése előtt új regisztrálást kell benyújtania az ECHAhoz.
Összeolvadás vagy felvásárlás esetén, ha az egyes jogi személyek korábban ugyanazt az
anyagot regisztrálták, figyelmet kell fordítani a gyártott/importált anyagnak az összeolvadást
vagy felvásárlást követő teljes mennyiségére. Ha a teljes mennyiség magasabb mennyiségi

35

A dokumentációk aktualizálásáról szóló végrehajtási rendelet 1. cikke
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sávot ér el, a regisztrálási dokumentációt ennek megfelelően aktualizálni kell. Továbbá, ha a
regisztrálást az ugyanazon anyagot már regisztrált egyik jogi személyről egy másikra ruházzák
át, az újonnan átruházott regisztrálás státusza „érvénytelennek” minősül a REACH-IT-ben,
mivel egyetlen jogi személy nem rendelkezhet két regisztrálással ugyanarra az anyagra
vonatkozóan. Ha az átruházott regisztrálás mennyiségi sávja magasabb volt, mint a jogi
személy megváltozását követően aktívan maradt regisztrálásoké, akkor ez a magasabb
mennyiségi sáv hozzáadódik az aktív regisztrálás „fizetési előzményeihez”. Ezért ha magasabb
mennyiségi sávra van szükség, a regisztrálást az említett mennyiségi sávra lehet módosítani
anélkül, hogy további díjat kellene fizetni.
A jogi személyek azonosító adataiban bekövetkezett változások bejelentésének módjáról és a
további forgatókönyvekről részletes információk találhatók a Hogyan kell bejelenteni a jogi
személyek adataiban bekövetkezett változásokat? című kiadványban, amely a következő címen
érhető el: http://echa.europa.eu/practical-guides.
A fenti esetek mindegyikében a regisztrálóknak legfeljebb 3 hónapjuk van arra, hogy az adott
változás hatálybalépésének napjától számítva az ECHA rendelkezésére bocsássák a frissítést.
5. táblázat: Példák a 22. cikk (1) bekezdése a) pontjának hatálya alá tartozó
aktualizálási okokra
Példák a 22. cikk (1) bekezdése a) pontjának
hatálya alá tartozó aktualizálási okokra

Az IUCLID-dokumentáció
aktualizálására van szükség?

A vállalat nevének megváltozása

Nem, a változásokat be kell
jelenteni az ECHA üzleti számláján

A vállalat címének megváltozása

Nem, a változásokat be kell
jelenteni az ECHA üzleti számláján

A vállalat méretének módosítása

Nem, a változásokat be kell
jelenteni a REACH-IT-ben

A jogi személy megváltozása (az egyedüli képviselők
szétválása/egyesülése/megváltozása)

Nem, a változásokat be kell
jelenteni a REACH-IT-ben. A jogi
személy sikeres megváltoztatását
követően az IUCLID-dokumentáció
aktualizálását a jogutódnak kell
elvégeznie. A regisztrálás minden
későbbi aktualizálásának a
jogutódtól kell származnia.

A regisztráló szállítói láncban betöltött szerepkörének
megváltozása (importőr, gyártó)

Igen
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Az ECHA üzleti számlái egy jogi személyhez kapcsolódnak, és felhasználhatók az ECHA
informatikai eszközeihez és az ECHA honlapjához való hozzáféréshez.
A REACH-IT egy központi IT rendszer, amely támogatja az iparágat, a tagállami illetékes
hatóságokat és az Európai Vegyianyag-ügynökséget az adatok és dokumentációk
biztonságos benyújtásában, feldolgozásában és kezelésében.
b)

Az anyag összetételének megváltozása

36

Ha az anyag összetétele – pl. a folyamat megváltozása miatt – megváltozik, a regisztrálónak a
regisztrálási dokumentáció aktualizálása útján be kell jelentenie a változást az ECHA felé.
Fontos értékelni, hogy az anyag összetételének megváltozása befolyásolhatja-e a regisztrált
anyag lényegi tulajdonságait, mivel ez további aktualizálási kötelezettségeket vonhat maga
után.
A regisztrálást legkésőbb a módosított összetételű anyag gyártásának vagy behozatalának
megkezdésétől számított 3 hónapon belül aktualizálni kell, és be kell nyújtani az ECHA-hoz.
Azzal kapcsolatban, hogy például a tisztasági fok megváltozása mikor vonná magával a
frissítést, lásd az Útmutató az anyagoknak a REACH- és a CLP-rendelet szerinti azonosításához
és megnevezéséhez című dokumentumot, amely a következő címen érhető el:
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.
Példa:
Jogszabályi változások, illetve költség- vagy folyamathatékonyság-növekedés miatt változás
következhet be a gyártási folyamatban, amely eltérő anyagösszetételi profilt
eredményezhet.
c)

A regisztráló által gyártott vagy importált éves vagy teljes mennyiségekben,
illetve a regisztráló által előállított vagy importált árucikkekben jelen lévő
anyagok mennyiségében bekövetkező változások, amennyiben ezek a
mennyiségi sáv megváltozását eredményezik, ideértve a gyártás vagy behozatal
megszüntetését 37

Miután a regisztráló benyújtotta regisztrálási dokumentációját, mindig ki kell számítania a
tonnatartalmat az éves gyártott vagy importált mennyiség alapján, azaz az anyag adott
naptári évben gyártott vagy importált mennyiségét tonnában (lásd a következő szakaszt: 2.2.6
A regisztrálandó mennyiség kiszámítása).
A mennyiségi sáv változásának aktualizálását az alábbi esetekben kell benyújtani:
- a regisztráló saját mennyiségi sávjának megváltozása;
- a közösen benyújtott adatok által lefedett mennyiségi sáv megváltozása.

36
37

A dokumentációk aktualizálásáról szóló végrehajtási rendelet 2. cikke
A dokumentációk aktualizálásáról szóló végrehajtási rendelet 3. cikke
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A mennyiségi sáv
megváltozása
* – Szigorúan ellenőrzött
feltételek

A mennyiségi sáv
növekedett?

Igen

Az SCC* hatálya
alá tartozik az
intermedierek
regisztrálása?

Nem

Az új mennyiségi sáv a
REACH VII. vagy VIII.
mellékletének hatálya alá
tartozik?

Nem

Minden
szükséges adat
rendelkezésre
áll?

Nem

Igen

Vizsgálati
javaslatok
kidolgozása

Igen

Minden
szükséges adat
rendelkezésre
áll?

Igen
Nem

Nem

A regisztrálónak 3 hónap áll
rendelkezésére, hogy
tárgyalásokat kezdeményezzen
egy vizsgálólaboratóriummal a
magasabb mennyiségi sáv
elérésétől számított hiányzó
adatok előállítása érdekében.

Adat-előállítás
Igen
A regisztrálónak a magasabb
mennyiségi sáv eléréstől kezdve
3 hónap áll rendelkezésére a
regisztrálás aktualizálására

A regisztrálást
indokolatlan késedelem
nélkül aktualizálni kell

A regisztrálónak a magasabb
mennyiségi sáv eléréstől kezdve
3 hónap áll rendelkezésére a
regisztrálás aktualizálására

A regisztrálónak a magasabb
mennyiségi sáv eléréstől kezdve
3 hónap áll rendelkezésére a
regisztrálás aktualizálására

A regisztrálónak az aktualizáláshoz
szükséges végső vizsgálati eredmények
kézhezvételétől számítva 3 hónap áll
rendelkezésére a regisztrálás
aktualizálására

A regisztrálónak a magasabb
mennyiségi sáv elérésétől kezdve
6 hónap áll rendelkezésére a
regisztrálás aktualizálására, hogy
feltüntesse a hiányzó adatokra
vonatkozó vizsgálati javaslatokat

5. ábra – A dokumentáció aktualizálásának határideje a mennyiségi sáv
megváltozása esetén
A mennyiségi sáv növekedése
Amint a regisztrált anyag mennyisége magasabb mennyiségi sávot ér el, megváltoznak a
regisztrálási dokumentáció tájékoztatási követelményei.
Regisztrálási dokumentációja aktualizálásának benyújtása előtt és a következő mennyiségi
küszöbérték elérésekor a regisztrálónak haladéktalanul tájékoztatnia kell az ECHA-t arról, hogy
további információkra van szüksége ahhoz, hogy megfeleljen az új mennyiségi szintre
vonatkozó tájékoztatási követelményeknek (12. cikk, (2) bekezdés), és megkeresést kell
benyújtania az ECHA-hoz (lásd az Útmutató az adatok megosztásához című dokumentumot a
következő címen: http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach). A
megkeresés benyújtásának határideje független a mennyiségi sávok aktualizálására
meghatározott határidőtől. A mennyiségi sáv növekedésére vonatkozó határidőket attól a
naptól kell számítani, amikor a magasabb mennyiségi sávot sikerült elérni.
Ha a gyártott/importált mennyiség növekedése előrehaladott vagy tervezett, a regisztráló a
magasabb mennyiségi sávra vonatkozóan megkezdheti a tájékoztatási követelmények
ellenőrzését. Ez több időt biztosít számára annak felmérésére, hogy szükség lesz-e új
vizsgálatok elvégzésére, vagy már minden információ rendelkezésre áll-e a regisztrálónál
vagy egy másik társregisztrálónál.
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Ha nem kell új adatokat előállítani, a regisztrálónak 3 hónap áll rendelkezésére az aktualizált
dokumentáció benyújtására. Ezt a határidőt a magasabb mennyiségi sáv elérésének
időpontjától kell számítani.
Amikor a magasabb mennyiségi sávra vonatkozó tájékoztatási követelmények teljesítéséhez új
adatokra van szükség, a REACH VII. és VIII. mellékletével kapcsolatos tájékoztatási
követelmények tekintetében a regisztrálónak a magasabb mennyiségi sáv elérésének
időpontjától számítva 3 hónap áll rendelkezésére, hogy tárgyalásokat kezdjen a
vizsgálólaboratóriumokkal.
A REACH IX. és X. mellékletének hatálya alá tartozó tájékoztatási követelmények esetében a
regisztrálónak aktualizálnia kell regisztrálását az új adatlétrehozásra vonatkozó vizsgálati
javaslatokkal. A regisztrálónak – miután megállapította, hogy az említett mellékletekben
felsorolt egy vagy több vizsgálatot el kell végezni – 6 hónap áll rendelkezésére a frissítés
benyújtására 38.
Függetlenül attól, hogy kell-e új adatokat létrehozni, a regisztrálónak 3 hónap áll
rendelkezésére a frissített dokumentáció benyújtására attól az időponttól számítva, amikor az
új mennyiségi sávhoz szükséges valamennyi adat rendelkezésre áll.
A regisztráló a regisztrálás aktualizálására vonatkozó döntés meghozataláig továbbra is
gyárthatja/importálhatja az anyagot nagyobb mennyiségben, feltéve, hogy tartani tudja a fent
említett határidőket.
A mennyiségi sáv csökkenése
Abban az esetben, ha a gyártott vagy importált tonnatartalom csökken, a regisztrálónak
indokolatlan késedelem nélkül be kell nyújtania az aktualizált dokumentációt. A dokumentációk
aktualizálásáról szóló végrehajtási rendelet nem határoz meg határidőt az ilyen aktualizálás
tekintetében, mivel a tonnatartalom változása időleges lehet (a végrehajtási rendelet (6)
preambulumbekezdése a dokumentációk aktualizálásáról).
Ha az ECHA ellenőrzi a dokumentációk megfelelőségét, az ECHA dokumentációértékelési
határozataiban szereplő kérelmek a benyújtott adatokon, a mennyiségi sávon és a
határozattervezet kibocsátásakor a regisztrálási dokumentációban feltüntetett felhasználási
információkon alapulnak. Ennélfogva döntéshozatal céljából (a REACH-rendelet 50. és 51.
cikke) a határozattervezetnek a regisztráló általi kézhezvételét követően a dokumentációk
aktualizálását nem veszik figyelembe, sem a regisztrált mennyiségi sáv leminősítéséről (kivéve
az 50. cikk (3) bekezdése szerinti gyártás beszüntetését), sem pedig az anyag
felhasználásainak megszüntetéséről szóló tájékoztatást.
A gyártás vagy behozatal megszüntetése
A gyártás vagy a behozatal megszüntetése arra a helyzetre vonatkozik, amikor a regisztráló
nem gyártja vagy importálja az önmagában, keverékekben vagy árucikkekben előforduló
anyagot legalább évi 1 tonna mennyiségben.
A regisztrálónak a REACH-IT-n keresztül közölnie kell a gyártás vagy a behozatal
megszüntetését az anyag „Hivatkozási szám” oldalán elérhető „Gyártás vagy behozatal
megszüntetése” funkció használatával.

A tonnatartalom-növelésből eredő új tájékoztatási követelmény vitát válthat ki a szóban forgó anyag
más anyagokkal való csoportosításáról. Ebben az esetben az aktualizálásokról szóló végrehajtási rendelet
8. cikkének (2) bekezdése lehetővé tenné, hogy a kategóriára vonatkozó vizsgálati javaslatot 6 helyett
12 hónapon belül nyújtsák be.
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A gyártás megszüntetését indokolatlan késedelem nélkül közölni kell. Ugyanakkor a
regisztrálók regisztrálásának a REACH-rendelet szerinti aktualizálásával kapcsolatban a
regisztrálókra háruló kötelezettségekről szóló, 2020. október 9-i 2020/1435 végrehajtási
rendelet 3. cikkének (2) bekezdése a gyártás vagy behozatal tényleges megszüntetésének
időpontjától számított legfeljebb három hónapos határidőt állapít meg a gyártás vagy a
behozatal megszüntetésének az ECHA-val való közlésére.
A gyártás megszüntetésének jogkövetkezményei eltérőek attól függően, hogy az ECHA
értesítést kap-e a megszüntetésről, miközben értékelési határozatot dolgoz fel az adott
időszakon kívül.
Ha a gyártás vagy a behozatal megszüntetéséről értesítik az ECHA-t a regisztrálónak az
értékelési határozat tervezetéről való értesítése után, de még a határozat elfogadása előtt, a
regisztrálás érvényét veszíti (50. cikk, (3) bekezdés), és státusza „érvénytelen” megjelölést
kap a REACH-IT-ben.
Ha a regisztráló az ECHA értékelési határozatának feldolgozási idején kívül tájékoztatja az
ECHA-t a gyártás vagy a behozatal megszüntetéséről (50. cikk, (2) bekezdés), a
regisztrálást hatályát veszíti, státusza „inaktív” megjelölést kap a REACH-IT-ben.
A gyártás megszüntetését követően az adott anyagra vonatkozó, folyamatban lévő értékelési
folyamat keretében – az 50. cikk (4) bekezdésében vázolt helyzetek kivételével – semmilyen
további információ nem kérhető, kivéve, ha a regisztrálást újraaktiválják vagy újat nyújtanak
be.
A regisztrált mennyiségek már nem számítanak bele a tájékoztatási oldalakon feltüntetett
összesített mennyiségbe. A regisztrálás státusza a REACH-IT-ben való együttes benyújtás
tagjai és a nagyközönség számára a tájékoztatási oldalon jelenik meg. A nemzeti végrehajtó
hatóságok (NEA-k) és az értékelést végző tagállami illetékes hatóságok (MSCA-k) az Interact
portálon keresztül is megtekinthetik a regisztrálás státuszát.
Az anyag gyártásának vagy behozatalának újraindításáról, illetve az árucikk gyártásáról vagy
behozataláról a REACH-IT-n keresztül kell értesíteni az ECHA-t.
Az „inaktív” regisztrálásokat a „Hivatkozási szám” oldalon található „Gyártás vagy behozatal
újraindítása” gombra kattintva lehet újraaktiválni. A regisztrálás újraaktiválását követően az
aktualizált regisztrálási dokumentációt be lehet nyújtani az ECHA-nak. Ezt a tényleges gyártás
vagy behozatal újraindítása előtt kell megtenni.
A REACH-IT-ben „érvénytelen” megjelölést kapott regisztrálások nem aktiválhatók és nem
aktualizálhatók. Ebben az esetben a gyártás vagy a behozatal folytatásához a regisztrálónak
megkeresést, majd új regisztrálási dokumentációt kell benyújtania. Emellett új regisztrálási díj
megfizetésére is köteles.
A regisztrálónak minden esetben meg kell őriznie az anyagra vonatkozó releváns információkat
az utolsó gyártást vagy behozatalt követő 10 évig, és kérésre rendelkezésre kell bocsátania
(36. cikk, (1) bekezdés). A legalább 10 éves időszak nem indul el, ha a gyártást vagy
behozatalt megszüntető regisztráló továbbra is szállítja vagy felhasználja az anyagot.
A gyártás megszüntetésére vonatkozó további információk – az ECHA értékelési folyamatával
kapcsolatos konzekvenciákat is beleértve – megtalálhatók A gyártás vagy behozatal
megszüntetése és újraindítása a REACH-rendelet értelmében című tájékoztatóban, amely itt
érhető el: https://echa.europa.eu/publications/fact-sheets.
Ezen túlmenően a Hogyan járjunk el az anyagok és a dokumentációk értékelése során című
gyakorlati útmutatókban részletes információk találhatók arról, hogy a gyártás megszüntetése
milyen következményekkel jár az ECHA értékelési folyamataira nézve (dokumentáció- és
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anyagértékelés). A dokumentumok a következő címen érhetők el:
https://echa.europa.eu/practical-guides.
d)

Új azonosított felhasználások és új ellenjavallt felhasználások, amelyek
esetében az anyagot gyártják vagy importálják 39

Amikor a továbbfelhasználó tájékoztatja a regisztrálót az anyagnak a regisztrálási
dokumentációban nem azonosított új felhasználásáról, két helyzet állhat elő:
i.

Ha a regisztráló legalább évi 10 tonnás mennyiségi sávban regisztrált, és ezért kémiai
biztonsági jelentést (CSR) kell készítenie, értékelnie kell az adott felhasználás kémiai
biztonságosságát, és ezt a felhasználást fel kell tüntetnie a CSR-ben, ha a kémiai
biztonsági értékelés (CSA) eredményei arra engednek következtetni, hogy az emberi
egészséget és a környezetet érintő kockázatok ellenőrzés alatt állnak. Az
aktualizálások határidejével és okaival kapcsolatban lásd az alábbi k) pontot.
A regisztráló adott esetben felülvizsgált biztonsági adatlapot (SDS) bocsát a
továbbfelhasználó rendelkezésére, amely tartalmazza az új felhasználást, valamint az
olyan üzemi feltételeket bemutató expozíciós forgatókönyveket, amelyek mellett az
anyag biztonságosan felhasználható. Amennyiben a CSA alapján a regisztráló nem
tudja beépíteni az új azonosított felhasználást, mivel az emberekre vagy a
környezetre jelentett kockázat nem ellenőrizhető megfelelően, haladéktalanul
tájékoztatnia kell az ECHA-t a regisztrálási dokumentáció aktualizált változatának
benyújtásával és írásban a továbbfelhasználó(ka)t a döntés indokolásának
megadásával. A regisztráló nem szállíthatja a továbbfelhasználó(k)nak az anyagot
anélkül, hogy a biztonsági adatlapot az ellenjavallt felhasználás(ok) megjelölésével
aktualizálná.

ii.

Ha a regisztráló évi 10 tonnánál kisebb mennyiségi sávban regisztrált, nem köteles
kémiai biztonsági értékelést végezni. Dönthet úgy is, hogy az új felhasználás(oka)t
belefoglalja a biztonsági adatlapba.

A regisztrálónak mindkét esetben aktualizálnia kell saját regisztrálási dokumentációját, hogy
figyelembe vegye az újonnan azonosított vagy az ellenjavallt új felhasználást. Új támogatott
felhasználás esetén nemcsak a kémiai biztonsági jelentést és a biztonsági adatlapot kell
aktualizálni, hanem a REACH VI. melléklete szerinti felhasználásokra vonatkozó információkat
is.
A regisztráló dönthet úgy, hogy nem értékeli az új felhasználást (például azért, mert úgy ítéli
meg, hogy a felhasználás értékelése technikailag nem lehetséges vagy aránytalanul
költséges). Ebben az esetben fel kell hagynia az anyag adott felhasználásra történő
szállításával anélkül, hogy aktualizálná a biztonsági adatlapot a felhasználásnak az ellenjavallt
felhasználások között való feltüntetésével. A regisztráló arra vonatkozó értékelésének, hogy mi
tekinthető technikailag lehetségesnek vagy aránytalanul költségesnek, azt is figyelembe kell
vennie, hogy a továbbfelhasználó által szolgáltatott információ elegendő-e az expozíciós
forgatókönyv elkészítéséhez. E tekintetben bizonyos esetekben intenzívebb párbeszédre lehet
szükség a regisztráló és az érintett továbbfelhasználó között.
Előfordulhat, hogy a regisztrálónak egy új saját felhasználást is figyelembe kell vennie, vagy
olyan új felhasználás azonosítása mellett kell döntenie, amely iránt a továbbfelhasználó(k)
érdeklődik(érdeklődnek) vagy érdeklődhet(nek).
A fenti eseteket követően a regisztrálást legkésőbb az alábbi időponttól számított 3 hónapon
belül aktualizálni kell, és be kell nyújtani az ECHA-hoz:

39

A dokumentációk aktualizálásáról szóló végrehajtási rendelet 4. cikke

99

100

Útmutató a regisztráláshoz
4.0. verzió – 2021. augusztus

•

új azonosított felhasználás esetén az a dátum, amikor a regisztrálóhoz az adott új
felhasználással kapcsolatos kockázatértékelés elvégzéséhez szükséges valamennyi
információ beérkezett;

•

ellenjavallt új felhasználás esetén az az időpont, amikor a regisztráló rendelkezésére
állnak a felhasználáshoz kapcsolódó kockázatokra vonatkozó információk.

Példa:
A továbbfelhasználó tájékoztatja a gyártót az anyag új felhasználásáról. Ezt követően az
anyag regisztrálója ezt a felhasználást felveszi a biztonsági adatlapba és a kémiai
biztonsági jelentésbe (ha szükséges), és az új felhasználással aktualizálja a regisztrálási
dokumentációt.
e)

Új ismeretek az anyagnak az emberi egészséget és/vagy a környezetet érintő
azon kockázatairól, amelyek esetében észszerűen elvárható, hogy a regisztráló
tudomást szerezzen a biztonsági adatlap vagy a kémiai biztonsági jelentés
változásairól 40

Ha a regisztráló olyan információról szerez tudomást, amely az általa gyártott vagy importált
anyagnak az emberi egészségre vagy a környezetre gyakorolt egyéb vagy eltérő kockázataihoz
vezethet (például környezeti ellenőrzési adatok vagy epidemiológiai vizsgálatok), figyelembe
kell vennie ezeket az adatokat, és értékelnie kell a szállítói lánc következő szintjén bevezetett
vagy ajánlott kockázatkezelési intézkedések megfelelőségét.
A kémiai biztonsági értékelés vagy a biztonsági adatlap felülvizsgálatát szükségessé tevő új
információk nemzetközi felülvizsgálatok is lehetnek, például a Nemzetközi Kémiai Biztonsági
Program (IPCS) felülvizsgálata vagy egy OECD-dokumentáció, illetve bármely olyan kiadvány,
amely az anyag kibocsátásával és expozíciójával vagy veszélyével foglalkozik. Még ha az első
regisztrálás pontosan is zárult, a regisztrálónak aktualizálnia kell a kémiai biztonsági
értékelést/kémiai biztonsági jelentést és a biztonsági adatlapot, mivel az anyag kockázataira
vonatkozó olyan új vagy kiegészítő információk válnak elérhetővé, amelyek hatással vannak a
kémiai biztonsági értékelés eredményeire.
A regisztrálást legkésőbb attól az időponttól számított hat hónapon belül aktualizálni kell és be
kell nyújtani az ECHA-hoz, amikor a regisztráló tudomást szerez vagy észszerűen elvárható,
hogy tudomást szerezzen a szóban forgó új ismeretekről.
Példa:
A gyártóüzemekben speciális mosószert használnak. Új információ áll rendelkezésre a
mosószerben használt anyag szenzibilizáló tulajdonságairól. A kockázat ezért megnő,
amit esetleg be kell jelenteni a kémiai biztonsági jelentésben és/vagy a biztonsági
adatlapon. Ez az anyagnak a termékből való eltávolítását és a felhasználás anyaghoz való
hozzárendelésének megszüntetését is eredményezheti. Az anyag regisztrálójának az
anyagról való tudomásszerzéstől számított 6 hónapon belül aktualizálnia kell a
regisztrálását a szenzibilizáló tulajdonságaira vonatkozó új információkkal.
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f)

Bármilyen változás az anyag osztályba sorolásában vagy címkézésében 41

Azokban az esetekben, amikor a CLP-rendelet 37. cikkével összhangban harmonizált
osztályozást és címkézést fogadtak el, a regisztrálási dokumentációt ennek megfelelően
aktualizálni kell. Ezenkívül minden regisztráló köteles aktualizálni regisztrálási dokumentációját
az osztályozás szempontjából releváns új adatok fényében.
A regisztrálást aktualizálni kell, és be kell nyújtani az ECHA-hoz:
•

a harmonizált osztályozás és címkézés kiegészítése, módosítása vagy törlése esetén
legkésőbb a módosítás hatálybalépésének időpontjáig;

•

új vagy módosított saját osztályozás esetén legkésőbb az anyag osztályozásának és
címkézésének megváltoztatásáról szóló határozat meghozatalától számított 6 hónapon
belül.

Példa:
Az anyag egyik szennyeződése harmonizált osztályozást kapott. A szennyeződés az
osztályba sorolási küszöb felett van, ezért az anyagot is saját osztályozásnak kell
alávetni. A saját osztályozást az anyag szennyeződésére vonatkozó harmonizált
osztályozási követelmény hatálybalépésének napjától számított 6 hónapon belül kell
benyújtani.
Az osztályozás és címkézés megváltoztatásának aktualizálását attól függetlenül be kell
nyújtani, hogy az információt együttesen (a vezető regisztrálói dokumentációban) vagy a
regisztráló saját dokumentációjában, kívülmaradási dokumentáció formájában nyújtják-e be. A
saját vagy harmonizált osztályozás megváltozását követően aktualizálás szükséges.
g)

A kémiai biztonsági jelentés vagy a biztonságos felhasználásra vonatkozó
iránymutatás frissítése vagy módosítása 42

Az előző pontokban említett okokon túlmenően szükség lehet a kémiai biztonsági értékelés /
kémiai biztonsági jelentés aktualizálására, például az alábbi okokból kifolyólag:
•

innováció a szállítói láncban;

•

új termékek és alkalmazások;

•

új berendezések és eljárások (felhasználási feltételek) a továbbfelhasználó szintjén.

Ezen túlmenően a kémiai biztonsági értékelés / kémiai biztonsági jelentés aktualizálását a
gyártási vagy behozatali mennyiség növekedése is kiválthatja.
A regisztrálást legkésőbb 12 hónappal attól az időponttól számítva kell aktualizálni és
benyújtani az ECHA-hoz, amikor megállapítás nyert, hogy szükség van a kémiai biztonsági
jelentés vagy a biztonságos felhasználásra vonatkozó iránymutatás aktualizálására vagy
módosítására.
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h)

A regisztráló felismeri a IX. vagy X. mellékletben felsorolt vizsgálat
elvégzésének szükségességét, amely esetben ki kell dolgozni a vizsgálati
javaslatot 43

Ha a regisztráló megállapítja, hogy el kell végezni a IX. vagy X. mellékletben felsorolt
vizsgálatot – még ha alacsonyabb mennyiségi sávban is regisztrál – a dokumentáció
aktualizálása révén vizsgálati javaslatot kell benyújtania az anyag gyártásából és
felhasználásából (felhasználásaiból) eredő kockázatok ellenőrzése érdekében. A frissítésnek
tartalmaznia kell azokat a dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy az összes nem
állatkísérleteken alapuló módszert figyelembe vették, valamint az állatkísérletek elvégzésének
indokolását.
A regisztrálást aktualizálni kell, hogy tartalmazza a vizsgálati javaslatot, és legkésőbb
6 hónappal azt követően be kell nyújtani az ECHA-hoz, hogy a regisztráló megállapítja a
REACH IX. vagy X. mellékletében felsorolt egy vagy több vizsgálat elvégzésének
szükségességét.
Egy anyagcsoportra vonatkozó vizsgálati stratégia részeként kidolgozott vizsgálati javaslat
esetében a dokumentációt aktualizálni kell, és legkésőbb 12 hónappal azt követően be kell
nyújtani az ECHA-hoz, hogy a regisztráló vagy regisztrálók megállapítja/megállapítják a REACH
IX. vagy X. mellékletében felsorolt egy vagy több vizsgálat elvégzésének szükségességét.
Az anyagcsoportokra vonatkozó vizsgálati stratégia részeként is kidolgozhatók vizsgálati
javaslatok. Ilyenkor a követelményeknek való megfelelés analóg anyagokon elvégzett
vizsgálatokon alapulna.
Például a regisztráló tudomást szerez a hasonló anyagok egy csoportjával kapcsolatos új
veszélyekről, és a veszélyek kezelése érdekében további vizsgálatok válnak szükségessé. A
regisztráló(k) kiválaszthat(nak) néhány anyagot a csoportból, és bizonyíthatják, hogy a
konkrét tulajdonságok tekintetében ezek a legreprezentatívabb anyagok a csoportban. Ki
kell dolgozniuk és javasolniuk kell egy olyan vizsgálati stratégiát, amely megbízható
tudományos hipotézist és alátámasztó információkat tartalmaz. Következésképpen vizsgálati
javaslatokat kell benyújtaniuk minden olyan anyagra vonatkozóan, amelyek esetében
adathiányt állapítottak meg, és meg kell határozniuk, hogy a csoporton belül mely
anyago(ka)t kell vizsgálni. Amennyiben az ECHA elfogadja a vizsgálati stratégiát és a
javasolt kategóriamegközelítést, határozatokat hozhat az analóg anyag(ok)ra vonatkozó
vizsgálati javaslat(ok) elfogadásáról. A vizsgálat(ok) az ECHA által jóváhagyott anyag(ok)on
végezhetők el. A regisztrálóknak aktualizálniuk kell a csoportba tartozó valamennyi anyag
regisztrálási dokumentációját, és adott esetben kereszthivatkozásos / kategórián alapuló
megközelítést kell alkalmazniuk a csoporton belül vizsgált anyagok eredményei alapján.

Példa:
Az in vivo mutagenitásvizsgálat a regisztrálási dokumentáció mennyiségi sávjától független
in vitro vizsgálat pozitív eredményén alapul. Az in vivo vizsgálat elvégzése előtt a
regisztrálónak vizsgálati javaslatot kell benyújtania.
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i)

Bármilyen változás a regisztrálásban szereplő információkhoz adott hozzáférési
engedély vonatkozásában 44

A regisztrálási dokumentációban szereplő bizonyos információk bizalmas kezelését lehet
kérelmezni. A bizalmas kezelés iránti kérelmekben a vezető regisztráló vagy az együttes
benyújtás valamely tagja által eszközölt változtatás szükségessé teszi regisztrálási
dokumentációjuk frissítését és az ECHA-hoz való új benyújtást. Egyedi esetekben mind a
vezető, mind a tag regisztráló(k)nak bizalmas kezelés iránti kérelmet kell benyújtaniuk a
regisztrálási dokumentációjukban. További információk arról, hogy mely információk bizalmas
kezelése kérelmezhető, és hogyan lehet ezeket a kérelmeket belefoglalni a regisztrálási
dokumentációba, a Nyilvánosságra hozatal és bizalmas kezelés a REACH-rendelet alapján című
ECHA-kézikönyvben találhatók, amely a következő címen érhető el:
https://echa.europa.eu/manuals.
A regisztráció aktualizálására van szükség a következők esetében:
- bizalmas kezelés iránti kérelem (kérelmek) indítása a dokumentációban szereplő új
információkra vagy az ECHA által korábban közzé nem tett információkra vonatkozóan;
- a bizalmas kezelés iránti kérelem (kérelmek) törlése.
A regisztrálást legkésőbb a változtatástól számított 3 hónapon belül aktualizálni kell, és be kell
nyújtani az ECHA-hoz.
j)

Olyan esetek, amikor az aktualizálás további vizsgálatot igényel 45

A fenti a), b), d), e) és f) pontban meghatározott határidők nem alkalmazandók abban az
esetben, ha új információkat kell létrehozni az alábbiakra vonatkozó frissítésekhez:
a regisztráló státuszában történt változások;
az anyag összetételében történt változások;
új felhasználások vagy új ellenjavallt felhasználások;
új ismeretek az anyagnak az emberi egészségre és/vagy a környezetre gyakorolt
kockázataival kapcsolatban;
az osztályozásban és címkézésben jelentkező változások.

-

Ilyen esetekben a regisztráló feladatai:
-

megállapítja, hogy a regisztrálás aktualizálására meghatározott határidőn belül
szükség van-e az új adatokra;
az új adatok szükségességének megállapításától számított 3 hónapon belül megkezdi a
szerződésről folytatandó tárgyalásokat az érintett vizsgálólaboratóriumokkal;
a szükséges vizsgálati eredmények beérkezésétől számított 3 hónapon belül
aktualizálja a regisztrálást.

Példa:
A regisztráló megállapította, hogy az anyag összetételét meg kell változtatni. Elvileg 3 hónap
áll rendelkezésére dokumentációja aktualizálására. Az aktualizált dokumentáció elkészítése
során azonban arra a következtetésre jutott, hogy további vizsgálatokra van szükség. Az
összetétel megváltozása esetén a további vizsgálatok szükségességét az eredeti 3 hónapos
határidőn belül meg kell állapítani. Az új igény megállapításának időpontjától számított
3 hónapon belül a regisztrálónak tárgyalásokat kell kezdeményeznie az érintett
laboratóriummal az új vizsgálat(ok) elrendeléséről. Az összes szükséges vizsgálati eredmény
beérkezését követően a regisztrálónak további 3 hónap áll rendelkezésére

44
45

A dokumentációk aktualizálásáról szóló végrehajtási rendelet 9. cikke
A dokumentációk aktualizálásáról szóló végrehajtási rendelet 10. cikke

103

104

Útmutató a regisztráláshoz
4.0. verzió – 2021. augusztus

dokumentációjának aktualizálására, hogy az magában foglalja az új összetételt és az
újonnan létrehozott adatok eredményeit.
k)

Egyéb kombinált aktualizálások 46

Minden olyan frissítés esetében (a fenti a)–f) és i) pontban leírtak szerint), amikor a
regisztrálónak az aktualizálás eredményeként módosítania kell a kémiai biztonsági jelentést
vagy a biztonságos felhasználásra vonatkozó iránymutatást, az új dokumentációban szereplő
mindkét frissítés ECHA-hoz történő benyújtására 12 hónapos kombinált határidőt kell
alkalmazni. A határidőt attól a naptól kell számítani, amikor az aktualizáláshoz szükséges
végleges vizsgálati jelentések beérkeznek.
Ha a regisztrálónak több oka is van arra, hogy az ismertetett forgatókönyvek (lásd itt: 4.
táblázat: A 22. cikk (1) bekezdése szerinti aktualizálások és a vonatkozó végső határidők)
szerinti regisztrálását aktualizálja, az aktualizálásra a leghosszabb határidő vonatkozik. A
határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a regisztrálás első aktualizálásának
szükségessége megállapítást nyert.
1. példa:
Az anyaghoz a gyártási folyamatban bekövetkezett változást követően új összetétel tartozik.
A regisztrálónak 3 hónapon belül aktualizálnia kell a regisztrálását. Ezenkívül ezt az új
információt bizalmasan kívánja kezelni versenytársai előtt, és úgy dönt, hogy az újonnan
azonosított szennyeződésre vonatkozóan is bizalmas kezelés iránti kérelmet nyújt be. A
kombinált aktualizálás benyújtási határideje összesen 3 hónap attól az időponttól számítva,
amikor a dokumentáció aktualizálásának szükségességét először megállapították.
2. példa:
Az együttes benyújtás egyik tagja, aki eddig az évi 1–10 tonnás mennyiségi sávban
regisztrált, elérte a következő mennyiségi küszöböt, és most az évi 10–100 tonnás
mennyiségi sávban kell regisztrálnia. Az együttes benyújtás már lefedi ezt a mennyiségi
sávot, ezért nincs szükség adatlétrehozásra, és a tag regisztrálónak sem kell megvárnia,
hogy a vezető regisztráló aktualizálja a dokumentációját. Ez azt jelenti, hogy 3 hónap áll
rendelkezésére az aktualizálás benyújtására. A 10 tonna/év mennyiségi sáv felett szintén
kémiai biztonsági jelentést kell benyújtania, amelyet ebben a példában nem a vezető
regisztrálóval közösen tesz meg. A tag regisztrálónak saját kémiai biztonsági jelentést kell
készítenie – erre 12 hónap áll rendelkezésére. Ezért a regisztrálónak összesen 12 hónap áll
rendelkezésére, hogy elkészítse és benyújtsa az aktualizálást, amely a magasabb
mennyiségi sávra vonatkozó aktualizálást és a kémiai biztonsági jelentést is magában
foglalja.
3. példa:
A regisztráló megállapította, hogy aktualizálnia kell regisztrációjának összetételét. Ezt az
aktualizálást 3 hónapon belül kell benyújtani. Az összetétel megváltozása azonban az
osztályozásban és a címkézésben is változást idézett elő. Ezért a regisztrálónak az összetétel
megváltozásának megállapításától számítva összesen 6 hónap áll rendelkezésére a
dokumentáció aktualizálására.
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l)

Aktualizálások az együttes benyújtás keretében 47

Ha a fenti a)–k) pontok alapján a tag regisztrálónak aktualizálnia kell regisztrálását,
előfordulhat, hogy a vezető regisztrálói dokumentációt már azelőtt aktualizálni kell, mielőtt a
tag ezekre az információkra támaszkodhatna.
Miután az ECHA elfogadta az együttesen benyújtott információkat, a tag regisztrálónak a
következő határidőkön belül aktualizálnia kell saját dokumentációját:
-

-

az alábbi esetekben 3 hónap:
o a regisztráló státuszában történt változások;
o az anyag összetételében történt változások;
o a mennyiségi sávot érintő változások;
o új felhasználások vagy új ellenjavallt felhasználások;
o új ismeretek az anyagnak az emberi egészségre és/vagy a környezetre gyakorolt
kockázataival kapcsolatban;
o az osztályozásban és címkézésben jelentkező változások;
o az információkhoz történő hozzáféréssel kapcsolatos változások.
az alábbi esetekben 9 hónap:
o a fent említett aktualizálások bármelyike szükségessé teszi a kémiai biztonsági
jelentés és/vagy a biztonságos használatra vonatkozó iránymutatás
aktualizálását is;
o a kémiai biztonsági jelentés vagy a biztonságos használatra vonatkozó
iránymutatás aktualizálása;

Ezeket a határidőket attól az időponttól kell számítani, amikor az ECHA tájékoztatja a vezető
regisztrálót és az együttes benyújtás többi tagját arról, hogy a vezető regisztráló által
aktualizált regisztrálási dokumentáció hiánytalan.
Azokban az esetekben, amikor a tag regisztráló aktualizálása nem függ attól, hogy a vezető
regisztráló először aktualizálja-e dokumentációját, az egyes aktualizálási okokra vonatkozóan
meghatározott (lásd 4. táblázat) rendszeres határidők alkalmazandók.
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Az együttes benyújtás tagjának
aktualizálnia kell a dokumentációját

Az aktualizálás miatt először a
vezető regisztrálói dokumentációt
kell módosítani?

Nem

Igen

A vezető regisztrálói aktualizálja
a vezető regisztrálói
dokumentációt a 4. táblázatban
meghatározott határidők szerint

A tagi dokumentációk aktualizálása magában
foglalja a kémiai biztonsági jelentés vagy a
biztonságos felhasználásra vonatkozó
iránymutatás módosítását?

Igen

A tagnak 9 hónap áll rendelkezésére a
tagi dokumentáció aktualizálására attól
az időponttól számítva, amikor az ECHA
a vezető regisztrálói dokumentációt
teljesnek tekinti

Nem

A tag regisztrálónak a 4. táblázatban
meghatározott határidők betartásával
kell aktualizálnia a tagi dokumentációt

A tagnak 3 hónap áll rendelkezésére a tagi
dokumentáció aktualizálására attól az időponttól
számítva, amikor az ECHA a vezető regisztrálói
dokumentációt teljesnek tekinti

6. ábra – A tagok dokumentációinak aktualizálására vonatkozó határidők
Példa:
A tag regisztráló jelenleg az évi 1–10 tonnás mennyiségi sávban regisztrált (a VII. melléklet
szerinti adatszolgáltatási követelmények). Az anyag iránti megnövekedett kereslet miatt
aktualizálni kívánja regisztrációját a következő, 10–100 tpa mennyiségi küszöbértékre (a VIII.
melléklet szerinti adatszolgáltatási követelmények). Az együttes benyújtás jelenleg csak a
legfeljebb 1–10 tpa mennyiségi küszöbértékű regisztrálásokra terjed ki, ezért mielőtt a tag
regisztráló benyújtaná aktualizálását, a vezető regisztrálónak aktualizálnia kell az együttesen
benyújtott adatokat a magasabb mennyiségi sávra vonatkozó adatszolgáltatási
követelményeknek való megfelelés céljából. Ha az adatok nem állnak rendelkezésre, a
mennyiségi sávok aktualizálására meghatározott határidők alkalmazandók a vezető
regisztrálóra. Miután az együttes benyújtásban szereplő adatok lefedettsége új szintre
emelkedett, a tag regisztrálónak 3 hónap áll rendelkezésére az aktualizált dokumentáció
benyújtására.
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m)

Aktualizálások a REACH-rendelet mellékleteinek aktualizálása következtében 48

A REACH mellékleteinek olyan aktualizálása esetén, amely megváltoztatja a regisztrálás
adatkövetelményeit, a regisztrálónak legkésőbb a módosítás hatálybalépésének időpontjáig be
kell nyújtania az aktualizálást. Amennyiben ez az aktualizálási követelmény a felsorolt (4.
táblázat) forgatókönyvek esetében további aktualizálást tesz szükségessé, az alkalmazandó
határidő ellenkező rendelkezés hiányában megegyezik a REACH-rendelet módosításában
meghatározott határidővel.

7.3 Aktualizálás az ECHA vagy a Bizottság határozata következtében
Előfordulhat, hogy a regisztrálónak az ECHA határozata vagy az értékelési eljárás keretében
hozott bizottsági határozat következményeként aktualizálnia kell regisztrálását, vagy adott
esetben figyelembe kell vennie az engedélyezési vagy korlátozási eljárás keretében hozott
határozatokat. Az aktualizálást az ECHA / a Bizottság által a határozatban megszabott
határidőn belül kell benyújtani.
a)

Értékelési eljárások

Az értékelési eljárásoknak két típusa létezik: a dokumentáció értékelése, illetve az anyagok
értékelése. Az előbbi tovább bontható a vizsgálati javaslatok ellenőrzésére és a regisztrálási
dokumentáció megfelelőségének ellenőrzésére. Az alábbiakban röviden ismertetjük az
értékelési folyamat során hozott azon különböző határozatokat, amelyek hatással lehetnek a
regisztrálók aktualizálási kötelezettségeire.
Vizsgálati javaslatok ellenőrzése
A regisztrálás részeként benyújtott, a IX. és X. mellékletben meghatározott vizsgálatokra
vonatkozó valamennyi javaslatot az ECHA a 43. cikkben meghatározott határidőknek
megfelelően ellenőrzi. A vizsgálati javaslat ellenőrzése szükségessé teheti, hogy a regisztráló
aktualizálja regisztrálási dokumentációját, ha az ECHA vagy a Bizottság egy vagy több
vizsgálat elvégzését előíró határozatot hoz.
Az ECHA vagy a Bizottság vizsgálati javaslatról szóló határozata alapján végzett vizsgálatokat
a határozatban megszabott határidőn belül be kell nyújtani az aktualizált regisztrálási
dokumentációban vizsgálati összefoglalás vagy (amennyiben az I. melléklet előírja) átfogó
vizsgálati összefoglalás formájában. Ezen túlmenően az elvégzett új vizsgálat eredményétől
függően előfordulhat, hogy a regisztrálónak aktualizálnia kell az anyag veszélyességi profilját
és/vagy a kémiai biztonsági jelentést, beleértve az expozíciós forgatókönyveket is.
A vizsgálati javaslatról szóló határozat valamennyi érintett regisztrálónak szól.
Megfelelőség ellenőrzése
Az ECHA megvizsgálhatja a regisztrálási dokumentációt annak ellenőrzésére, hogy a regisztráló
teljesítette-e kötelezettségeit, és a regisztrálási dokumentáció megfelel-e a REACH
rendelkezéseinek.
A megfelelőség ellenőrzésének eredményeként az ECHA vagy a Bizottság előírhatja a
regisztráló számára, hogy meghatározott határidőn belül nyújtsa be az ahhoz szükséges
információkat, hogy a regisztrálás megfeleljen a vonatkozó tájékoztatási követelményeknek.
Erre válaszul a regisztrálónak a határozatban megszabott határidőig aktualizálnia kell
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regisztrálási dokumentációját a kért kiegészítő információkkal, beleértve a kémiai biztonsági
jelentést is.
A megfelelés ellenőrzése azokra az érintett regisztrálókra vonatkozik, amelyek esetében a kért
további információk relevánsak.
Anyagok értékelése
Az anyagértékelés célja annak tisztázása, hogy egy anyag kockázatot jelenthet-e az emberi
egészségre vagy a környezetre. Mechanizmust szolgáltat a hatóságok számára, hogy felkérjék
az iparágat további információk összegyűjtésére és benyújtására az emberi egészségre vagy a
környezetre jelentett kockázat gyanúja esetén. Amennyiben az illetékes tagállami hatóság úgy
ítéli meg, hogy további információkra van szükség a gyanú tisztázásához, határozattervezetet
készít, amelyben megindokolja a kérelmet.
Ha az ECHA vagy a Bizottság határozatot hoz az anyagértékelési eljárás keretében, a
regisztrálónak a megadott határidőn belül be kell nyújtania a kért információkat, és a
regisztrálási dokumentáció aktualizált változatát be kell nyújtania az ECHA-hoz.
Az anyagok értékelése az anyag valamennyi regisztrálóját érinti. Ez azt jelenti, hogy a
határozatban kért információ terjedelmétől függően szükség lehet a regisztrálási dokumentáció
aktualizálására.
Az ECHA határozataiban megjelölt határidő(ke)t elegendőnek tekinthetők ahhoz, hogy a
regisztrálók elvégezzék a kért vizsgálatokat. A határidő(k) azt az időpontot (90 nap) is
magában foglalja (foglalják), amikor több regisztráló megállapodhat a kért vizsgálatok
elvégzésének személyéről. Ha a regisztrálók a megadott határidőn belül nem állnak készen a
hatóságok által kért információk benyújtására, a regisztrálási dokumentáció aktualizálása még
mindig esedékes a megadott határidőre, még akkor is, ha a kért információk nem állnak teljes
mértékben rendelkezésre vagy egyáltalán nem állnak rendelkezésre. Az aktualizálásban a
regisztrálónak dokumentálnia kell a késedelem okait és a következő aktualizálás várható
időpontját a kért eredmények szolgáltatásához. Az aktualizálásnak tartalmaznia kell például a
kért vizsgálatot végző vizsgálóintézmény indokolását és dokumentációját. Ezt követően a
hatóságok a végrehajtási intézkedések megindítása előtt mérlegelhetik ezt a kérdést.
Az értékelési eljárásokról további információk az ECHA értékelési weboldalain
(https://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation és https://echa.europa.eu/about-us/theway-we-work/procedures-and-policies/public-procedures.) érhetők el
b)

Engedélyezés és korlátozások

Ha egy anyag felhasználását bizottsági határozattal engedélyezik, az engedélyezés feltételeit a
regisztrálási dokumentációban is meg kell jeleníteni. Következésképpen – ha nem veszi
figyelembe ezeket a feltételeket – a regisztrálási dokumentációt aktualizálni kell.
Korlátozás alá eső anyagok esetében a regisztrálási dokumentációnak tükröznie kell a
korlátozás alól mentesülő releváns felhasználásokat vagy a korlátozásban foglalt vonatkozó
felhasználási feltételeket.

7.4 A REACH szerint regisztráltnak tekintett anyagokra vonatkozó
regisztrálási dokumentáció aktualizálása
a) A 67/548/EGK irányelvvel összhangban bejelentett anyagok
Különbséget kell tenni a bejelentési dokumentációknak a mennyiség (tonnatartalom) változása
miatti aktualizálása, az együttes benyújtás részévé váló aktualizálások és a bejelentési
dokumentáció egyéb okokból történő aktualizálása között.
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A mennyiségi sáv növekedése
A REACH-rendelet értelmében a 67/548/EGK irányelvvel összhangban bejelentett anyagokat
(új anyagok bejelentése) a bejelentést benyújtó gyártó vagy importőr regisztráltnak tekinti 49.
Mindazonáltal a regisztráltnak tekintett anyagokra vonatkozó REACH szerinti regisztrálási
dokumentációt indokolatlan késedelem nélkül aktualizálni kell, ha az anyag gyártott vagy
importált mennyisége eléri a következő mennyiségi küszöbértéket, azaz évi 10, 100 vagy
1000 tonnát. Aktualizálni kell továbbá a 67/548/EGK irányelv értelmében egy tonna alatti
mennyiségi sávban bejelentett anyagokat, amennyiben elérik a REACH szerinti egy tonnás
küszöbértéket.
A tonnatartalom aktualizálásakor a bejelentett anyagok regisztrálóinak is meg kell felelniük a
REACH összes többi követelményének és rendelkezésének. Az aktualizálásnak tartalmaznia kell
a REACH által előírt információkat, amelyek megfelelnek a magasabb mennyiségi
küszöbértéknek, valamint minden olyan információt, amely alacsonyabb mennyiségi
küszöbértéknek felel meg, de amelyet még nem nyújtottak be 50. Például a regisztrálóknak
aktualizálásuk benyújtásakor kémiai biztonsági jelentést, és adott esetben a biztonsági
adatlapjukhoz csatolandó expozíciós forgatókönyvet kell készíteniük.
A gerinces állatokon végzendő szükségtelen kísérletek elkerülése érdekében azonban a
regisztrálónak először tájékoztatnia kell az ECHA-t azokról a kiegészítő információkról,
amelyekre az új mennyiségi küszöbértékre vonatkozó tájékoztatási követelményeknek való
megfelelés érdekében a következő mennyiségi küszöbérték elérését követően azonnal be kell
nyújtania a megkeresési dokumentációt (12. cikk, (2) bekezdés). A regisztrálási dokumentáció
benyújtását követően a regisztráló értesítést kap az ECHA-tól, amely tartalmazza a REACH-IT
társregisztrálókra vonatkozó oldalára mutató linket. Ily módon az ECHA tájékoztatja a
regisztrálót azon személyek nevéről és címéről, akik regisztrálni kívánják (potenciális
regisztrálók) vagy már regisztrálták ugyanazt az anyagot.
További információkért lásd az Útmutató az adatok megosztásához című dokumentumot,
amely a következő címen érhető el: https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidanceon-reach
Az aktualizálás az együttes benyújtás részévé válik
Mivel az együttes benyújtási kötelezettség nem létezett a REACH-rendelet előtt, a 67/548/EGK
irányelv szerinti bejelentéseket a REACH szerinti olyan regisztrálásoknak kell tekinteni,
amelyek kívül esnek az együttes benyújtáson, és ezért nem kapcsolódnak semmilyen létező
együttes benyújtáshoz. A REACH 11. és 19. cikke szerint a korábbi bejelentő(k)re is kiterjedő
közös benyújtást kell készíteni, ha egy másik szervezet ugyanazt az anyagot kívánja
regisztrálni. Ebben az esetben a potenciális regisztrálónak a korábbi regisztrálóval is fel kell
vennie a kapcsolatot, és meg kell állapodniuk arról, hogy ki lesz a vezető regisztráló.
Ilyen esetekben a korábbi bejelentő úgy dönthet, hogy az együttes benyújtás vezető
regisztrálójává válik. Ez azt jelenti, hogy a közös információkat a többi regisztráló
beleegyezésével nyújtják be. Ebben az esetben – csakúgy, mint a mennyiségi sávok
aktualizálása esetén – a dokumentációnak meg kell felelnie a REACH-rendelet adatszolgáltatási
követelményeinek, és IUCLID-formátumban kell benyújtani.

49
50

Lásd a REACH-rendelet 24. cikkének (1) bekezdését
Lásd a REACH-rendelet 24. cikkének (2) bekezdését
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Alternatív megoldásként az előző bejelentő úgy dönthet, hogy tag regisztrálóként csatlakozik
az együttes benyújtáshoz. Mint bármely más regisztráló esetében, az információk egy része
vagy egésze tekintetében fennáll a kívülmaradás lehetősége, feltéve, hogy a gerincesekre
vonatkozó adatokat megosztják.
A 67/548/EGK irányelvvel összhangban bejelentett anyagok aktualizálásához szükséges
információkkal kapcsolatos további részletek az ECHA Regisztrálási és PPORD dokumentációk
elkészítése című kézikönyvében érhetők el a következő címen:
http://echa.europa.eu/manuals.
Egyéb aktualizálások
A fenti szakaszokban (Aktualizálás a regisztráló saját kezdeményezésére és Aktualizálás az
ECHA vagy a Bizottság határozata következtében) leírt valamennyi aktualizálást adott esetben
szintén be kell nyújtani.
Az ilyen aktualizálások esetében határozottan ajánlott a REACH szerinti összes információ
rendelkezésre bocsátása. Ugyanakkor derogációs nyilatkozatok is használhatók arra
vonatkozóan, hogy az ilyen aktualizáláshoz nincs szükség további REACH-adatokra.
Ezekben az esetekben a bejelentőnek általában nem kell kémiai biztonsági jelentést, vagy
expozíciós forgatókönyvet és biztonsági adatlapot benyújtania az eredeti bejelentésben
szereplő felhasználások és információk tekintetében, mivel a kockázatokat értékelték, és az
érintett tagállam illetékes hatósága által elvégzett kockázatértékelés alapján meghozták a
szükséges intézkedéseket.
A regisztráló csak a következő esetekben köteles kémiai biztonsági jelentést benyújtani:
•

a kémiai biztonsági jelentést csak az újonnan azonosított felhasználásokra vonatkozóan
kell benyújtani, bár az összes azonosított felhasználás tekintetében ajánlott a
benyújtása;

•

kémiai biztonsági jelentést kell benyújtani, ha olyan új ismeretek merülnek fel az
anyagnak az emberi egészségre és/vagy a környezetre gyakorolt kockázataival
kapcsolatban, ami változásokat eredményezne a biztonsági adatlapon;

•

kémiai biztonsági jelentést kell benyújtani az anyag osztályozásában és címkézésében
bekövetkezett változás miatt, ha ez a biztonsági adatlapon szigorúbb osztályozást
eredményező változásokat eredményez.

A bejelentő határozottan ösztönözve van arra, hogy nyújtson be a REACH-rendeletben
meghatározott kémiai biztonsági jelentést i. annak megerősítése érdekében, hogy a
szabályozó hatóság által kidolgozott expozíciós forgatókönyvek továbbra is megfelelőek, és ii.
a kockázatkezelési intézkedéseket (és a továbbfelhasználóknak adott későbbi tanácsokat) a
lehető leghamarabb leírják.
Amennyiben a REACH előírja, a bejelentőnek átfogó vizsgálati összefoglalást kell benyújtania
minden új vizsgálathoz, például a 67/548/EGK irányelvvel összhangban hozott határozatok
nyomán kért vizsgálatokhoz. Azon adatok esetében, amelyeket eredetileg a bejelentés
részeként nyújtottak be, és amelyeket az illetékes tagállami hatóság már értékelt, az átfogó
vizsgálati összefoglalásokat nem kell elkészíteni, kivéve, ha a kémiai biztonsági jelentés
létrehozása ezt szükségessé teszi.
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b) A biocid termékekben és a növényvédő szerekben található anyagok
A biocid termékekről szóló rendelet vagy a növényvédő szerekről szóló rendelet értelmében
regisztráltnak tekintett anyagok felhasználásai esetében az aktualizálási követelmények nem
alkalmazandók (16. cikk, (2) bekezdés), lásd a következő szakaszokat: 2.2.4.1 Biocid
termékekben való felhasználásra szánt anyagok és 2.2.4.2 Növényvédő szerekben való
felhasználásra szánt anyagok.
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8. Mikortól veszíti érvényét a regisztrálás?
A regisztrálás érvényét veszíti, ha visszavonják, miután az ECHA megállapítja, hogy a
regisztrálást hibás vagy hiányos információk alapján adták meg, vagy ha a regisztráló az
értékelési határozat tervezetének kézhezvételét követően bejelenti a gyártás megszüntetését
(a REACH-rendelet 50. cikkének (3) bekezdése).
Mindkét esetből az következik, hogy a regisztrálás nem használható fel az anyag gyártásának
és behozatalának lefedésére. Érvényes regisztrációs szám nélkül a regisztrálók jogszerűen nem
gyárthatják vagy importálhatják az anyagot évi 1 tonna feletti mennyiségben.
Ezen túlmenően, ha az érintett tagállami illetékes hatóságok által szolgáltatott információk
alapján az ECHA tudomására jut, hogy egy vállalat nem létezik, az ECHA visszavonja a
regisztrálását.
a) Az ECHA megállapítja, hogy a regisztrálás ki nem javított téves információk
alapján történt
A regisztrálásról szóló határozat visszavonható, ha az ECHA utólag megállapítja, hogy az téves
információk alapján született. Az ECHA lehetőséget biztosít a regisztráló számára a hibás
információk kijavítására. Ha a regisztrálási dokumentáció még mindig nem felel meg a
regisztrálás követelményeinek, az ECHA visszavonja a regisztrálásról szóló határozatot.
A regisztrálás visszavonásának jelenleg két oka lehet:
Utólagos technikai hiánytalansági ellenőrzés
A fellebbezési tanács A-022-2013. sz. határozata egyértelművé tette, hogy a regisztrálás
engedélyezését követően az ECHA kérheti az információk utólagos hiánytalansági ellenőrzés
keretében való kiegészítését.
Ha a regisztrálási dokumentáció utólag technikai szempontból hiányosnak bizonyul, az arra
utal, hogy a regisztrálásról szóló határozatot téves információk alapján hozták meg. Ezért az
ECHA felveszi a kapcsolatot a regisztrálóval, és jelzi számára, hogy mennyi idő áll
rendelkezésére regisztrációja hiányzó információkkal való aktualizálására. Amennyiben sikerül
határidőn belül benyújtani a kért információkat, a dokumentáció teljesnek tekinthető.
Amennyiben a kért információkat nem nyújtják be a határidőn belül, az ECHA visszavonja a
regisztrálást.
A megfelelő regisztrálási díj fennmaradó összege megfizetésének elmulasztása
A regisztráló kkv-státusz igénylésére és kedvezményes regisztrálási díjra jogosult, ha megfelel
a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban vázolt kritériumoknak.
Az ECHA rendszeresen ellenőrzi a regisztrálók által igényelt kkv-státuszt. Ha bebizonyosodik,
hogy a regisztráló nem felelt meg a kedvezményes regisztrálási díj igénybevételéhez
szükséges kritériumoknak, az ECHA kiegészítő számlát állít ki a befizetett díj és az esedékes
díj különbözetéről. Emellett az Ügynökség az elvégzett ellenőrzésért igazgatási kiadásokat
tartalmazó számlát is kiállít.
Ha a regisztráló nem rendezi az ECHA által kiállított kiegészítő számlát, regisztrálása a
regisztrálási díj teljes megfizetésének elmulasztása miatt hiányosnak minősül, és az ECHA
visszavonja a regisztrálást.
b) A gyártás megszüntetésének bejelentése az értékelési határozat tervezetének
kézhezvételét követően
Az 50. cikk (3) bekezdése értelmében, ha az értékelési határozattervezet kézhezvételét
követően (akár a dokumentáció, akár az anyag értékelése tekintetében) a regisztráló a
REACH-IT-n keresztül közli az anyag vagy árucikk gyártásának vagy behozatalának
megszüntetését, regisztrálása érvényét veszíti, nem gyárthatja és nem is importálhatja az
anyagot legalább évi 1 tonna mennyiségben.

Útmutató a regisztráláshoz
4.0. verzió – 2021. augusztus

Ha a regisztráló évi 1 tonnát meghaladó mennyiségben újra kívánja indítani az anyag
gyártását vagy behozatalát, új regisztrálást kell benyújtania.
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9. Fellebbezési eljárások
Amennyiben egy regisztráló vagy potenciális regisztráló nem ért egyet az ECHA bizonyos
határozataival, a határozat ellen fellebbezést nyújthat be az ECHA fellebbezési tanácsához.
Az ECHA határozatai ellen a következő esetekben lehet fellebbezést benyújtani:
i.

PPORD-mentességek
a. az ECHA határozata a mentességre vonatkozó további feltételek előírásáról
annak biztosítására, hogy az anyagot ellenőrzött módon kezeljék és
ártalmatlanítsák, és ne tegyék elérhetővé a nyilvánosság számára (9. cikk, (4)
bekezdés);
b. az ECHA határozata a mentességi időszak meghosszabbításáról (9. cikk, (7)
bekezdés).
További információk az Útmutató a tudományos kutatáshoz és fejlesztéshez (SR&D),
valamint az Útmutató a termék- és folyamatorientált kutatáshoz és fejlesztéshez
(PPORD) című dokumentumban találhatók. A kiadványok a következő címen érhetők
el: https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.

ii.

A hiánytalanság ellenőrzése – az ECHA határozata a regisztrálás elutasításáról, ha a
regisztráló az ECHA által meghatározott határidőn belül nem fejezte be a regisztrálást
(20. cikk, (2) bekezdés) (lásd a 11.4. szakaszt (A regisztrálási dokumentáció
elutasítása)).

iii.

Adatmegosztás – az ECHA határozata egy potenciális regisztráló által benyújtott
adatmegosztási vitáról annak érdekében, hogy engedélyt kapjon egy korábbi
regisztráló által már benyújtott információkra való hivatkozásra (27. cikk, (6)
bekezdés). További információk az Útmutató az adatok megosztásához című
dokumentumban találhatók, amely a következő címen érhető el:
https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach;

iv.

Értékelés – az ECHA határozata, amelyben kiegészítő információk benyújtását kéri az
értékelési eljárások keretében (51. cikk, (3) bekezdés, 51. cikk, (6) bekezdés és 52.
cikk, (2) bekezdés).

A fellebbezésnek halasztó hatálya van. Minden fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés
alapjául szolgáló indokokat. Bármely természetes vagy jogi személy fellebbezhet a neki
címzett határozat vagy egy másik személynek címzett olyan határozat ellen, amely a
fellebbezést benyújtó személyt közvetlenül és személyesen érinti.
A fellebbezést írásban kell benyújtani az ECHA-hoz attól az időponttól számított három
hónapon belül, hogy az érintett személyt értesítették a határozatról, vagy értesítés hiányában
a határozat tudomásra jutásától számított három hónapon belül. A fellebbezésre az Európai
Vegyianyag-ügynökségnek fizetendő díjakról szóló, 2008. április 16-i, módosított 340/2008/EK
bizottsági rendeletben megállapított díjak vonatkoznak.
Amennyiben az ECHA ügyvezető igazgatója a fellebbezési tanács elnökével folytatott
konzultációt követően úgy ítéli meg, hogy a fellebbezés elfogadható és megalapozott, a
fellebbezés benyújtásától számított 30 napon belül helyesbítheti a határozatot. Ellenkező
esetben a fellebbezési tanács elnöke a fellebbezés benyújtásától számított 30 napon belül
megvizsgálja, hogy a fellebbezés elfogadható-e. Ha a fellebbezés elfogadható, a fellebbezést
az indokolás vizsgálata céljából visszaküldi a fellebbezési tanács elé. A fellebbezési tanács az
ECHA hatáskörébe tartozó bármely jogkört gyakorolhatja, vagy további intézkedés céljából
visszaküldheti az ügyet az ECHA illetékes szervéhez.
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Ha az érintett fél továbbra sem ért egyet az eredménnyel, a fellebbezési tanács határozata
ellen keresetet lehet benyújtani a Törvényszékhez vagy a Bírósághoz.
Hasonlóképpen, ha a fellebbezési tanács nem rendelkezik fellebbezési joggal, az ECHA
valamely határozata ellen keresetet lehet benyújtani a Törvényszékhez vagy a Bírósághoz.
Jogszabályi hivatkozások: 90. cikk, 91. cikk, 92. cikk, 93. cikk és 94. cikk
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10. Díjak
A REACH-rendelet IX. címe ismerteti a REACH-rendelettel kapcsolatos díjak és illetékek
megfizetésére vonatkozó általános elveket. Konkrétabban, a díjakról szóló rendelet (a
2008. április 16-i, módosított 340/2008/EK bizottsági rendelet) meghatározza az ECHA
számláira vonatkozó fizetési feltételeket. A díj mértéke a benyújtás típusától függ. A kkv-kra
továbbra is alkalmazandók a díjcsökkentések.
A kkv-k (közepes, kis- és mikrovállalkozások) státuszát a 2003/361/EK bizottsági ajánlás
határozza meg. Javasoljuk, hogy a kkv-k fogalommeghatározására vonatkozó részletesebb
információkért látogasson el az ECHA honlapjára: https://echa.europa.eu/support/small-andmedium-sized-enterprises-smes.
Jogszabályi hivatkozás: 74. cikk

10.1 Az alkalmazandó díjak kiszámítása
A regisztrálónak az ECHA és a tagállami illetékes hatóságok költségeinek fedezéséhez való
hozzájárulásként díjat kell fizetnie regisztrálásáért. Ahhoz, hogy az ECHA ki tudja állítani a
számlát, a regisztrálónak az első benyújtás előtt ki kell töltenie a REACH-IT-ben szereplő
számlázási információkat, és szükség esetén minden további benyújtás előtt aktualizálni kell
őket.
Miután a regisztráló benyújtotta a regisztrálási dokumentációt, és azt feldolgozásra elfogadták
(lásd a 11.1. szakaszt (Kezdeti ellenőrzés)), a REACH-IT automatikusan kiszámítja a
benyújtott dokumentációra alkalmazandó díjat.
A számla kézhezvételét követően a regisztrálónak a számlán feltüntetett módon kell
teljesítenie a kifizetést.
A díj kiszámítása során a következő paramétereket kell figyelembe venni:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

a regisztrálás típusa, azaz szabványos, intermedier;
adott esetben a dokumentáció együttes benyújtására vonatkozó csökkentés;
kezdeti vagy aktualizált benyújtás;
a regisztrált mennyiségi sáv;
bizalmasként megjelölt tételek (lásd a 4.4.szakaszt (Bizalmas kezelés és a regisztrálási
információkhoz való nyilvános elektronikus hozzáférés));
vi. adott esetben díjmentesség iránti kérelem 51.
vii. adott esetben a kkv-k-re vonatkozó díjcsökkentés iránti kérelem.
A kkv-k (mikro-, kis- és középvállalkozások) méretének bejelentésekor és a kkv-kre vonatkozó
díjcsökkentés igénylésekor a regisztrálónak a „Vállalat mérete” menüpontban hiánytalan
alátámasztó dokumentumokat kell feltöltenie REACH-IT-fiókjába. Az egyedüli képviselőknek fel
kell tölteniük az általuk képviselt nem uniós vállalkozás támogató dokumentumait.
Amennyiben a regisztrálást egyedüli képviselő nyújtja be, a díj szempontjából a „nem uniós
gyártó” vállalatmérete a meghatározó, és a REACH-IT megfelelő mezőjében ezt kell feltüntetni,
nem pedig az egyedüli képviselő vállalatának méretét. Vagyis annak értékelését, hogy a kkv-k
esetében alkalmazni kell-e a csökkentést, a 2003/361/EK ajánlással összhangban az
alkalmazandó tulajdonosi szerkezet, a létszám, a forgalom és a „nem uniós gyártóra”
vonatkozó mérlegadatok alapján kell meghatározni.

A díjmentességre és a III. melléklet kritériumaira vonatkozó további információkért lásd az 5.2.4.
szakaszban a lényegi tulajdonságokra vonatkozó tájékoztatási követelményeket (VII–X. melléklet).
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Az ECHA bármikor ellenőrizheti, hogy azok a vállalatok, amelyek kkv-státuszt kértek, és így
csökkentett díjakat fizettek regisztrálásukért, megfelelnek-e a 2003/361/EK bizottsági
ajánlásban meghatározott követelményeknek. Amennyiben ez az ellenőrzésből az derül ki,
hogy a regisztráló nem felelt meg a meghatározásnak, és ezért nem jogosult a
díjcsökkentésre, a regisztráló a csökkentett díj és a teljes regisztrációs díj különbözetének
megfizetésével köteles befejezni regisztrálását, és adott esetben fedezni az igazgatási
kiadásokat.

10.2 A regisztrálási dokumentációk aktualizálásának díja
Az aktualizáláshoz csatolni kell a megfelelő díjat. Az eredeti dokumentáció benyújtásához
hasonlóan a regisztrálónak a REACH-IT-n keresztül kell benyújtania az aktualizált
dokumentációt, és a rendszer automatikusan kiszámítja az aktualizálásra alkalmazandó díjat,
majd elküldi az esedékes számlát a regisztrálónak.
A gyakorlatban az aktualizálás abban az esetben válik díjkötelessé, ha a díjmeghatározó
paraméterek az utolsó sikeres benyújtáshoz képest megváltoznak (pl. magasabb mennyiségi
sáv, a bizalmasként megjelölt tételek számának növekedése stb.).
Ha a kívülmaradási lehetőség nélküli benyújtást követően a regisztráló spontán vagy kért
aktualizálást nyújt be kívülmaradási lehetőséggel (a mennyiségi sáv növelése nélkül), a közös
regisztrálási díj és az egyéni regisztrálási díj különbségéből fakadó díjat nem kell felszámítani.
Az egyetlen kivétel az, ha a technikai hiánytalansági ellenőrzés sikertelenségét követően a
regisztráló a kért aktualizálást kívülmaradási lehetőséggel nyújtja be – ebben az esetben a
díjak különbözetét fel kell számítani.
A regisztrálóknak ajánlatos az IUCLID-díjkalkulátort használniuk az alkalmazandó díj
szimulációjához, mielőtt dokumentációikat benyújtanák az ECHA-hoz.
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11. Az ECHA feladatai
Cél:

E fejezet célja annak kifejtése, hogy az ECHA-nak milyen kötelezettségei vannak
a regisztrálási dokumentáció benyújtását követően. Bemutatja, milyen kezdeti
ellenőrzésekre van szükség, hogyan történik a benyújtási szám és dátum
hozzárendelése, mi a hiánytalansági ellenőrzése, mi a regisztrációs szám,
továbbá azt, hogyan és mikor tájékoztatják az illetékes tagállami hatóságokat a
regisztrálásokról.

Felépítés:

A fejezet felépítése a következő:

AZ ECHA FELADATAI

ELJÁRÁS A REGISZTRÁLÁS
AKTUALIZÁLÁSA ESETÉN
11.7. szakasz

KEZDETI ELLENŐRZÉS
11.1. szakasz

AZ ÉRKEZÉSI SZÁM
HOZZÁRENDELÉSE
11.2. szakasz

HIÁNYTALANSÁGI ELLENŐRZÉS ÉS
SZÁMLÁZÁS
11.3. szakasz

A REGISZTRÁLÁSI DOKUMENTÁCIÓ
ELUTASÍTÁSA
11.4. szakasz
A REGISZTRÁCIÓS SZÁM
HOZZÁRENDELÉSE
11.5. szakasz

A TAGÁLLAM ILLETÉKES
HATÓSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÁSA
11.6. szakasz

11.1 Kezdeti ellenőrzés
Az ECHA-hoz benyújtott valamennyi dokumentációt először technikai és adminisztratív
ellenőrzésnek vetik alá annak biztosítására, hogy azok megfelelően kezelhetők legyenek, és a
szükséges szabályozói eljárásokat sikeresen el lehessen végezni. A különböző kezdeti
ellenőrzéseket az alábbiakban időrendi sorrendben ismertetjük.
Víruskeresés
A benyújtott dokumentációban ismert vírusokat keresnek. Csak vírusmentes dokumentációkkal
végezhető el a következő lépés.
A fájlformátum validálása
A fájlformátum validálása során ellenőrizhető, hogy a benyújtott dokumentáció megfelelő
formátumú-e (.i6z fájlformátum), és megfelel-e az IUCLID által használt XML-sémának.
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A belső felépítés validálása
Ez az ellenőrzés biztosítja, hogy a benyújtott dokumentáció ne tartalmazzon olyan
csatolmányokat, amelyek formátumát a REACH-IT nem támogatja vagy nem ismeri fel.
Az üzleti szabályok validálása
Az üzleti szabályok olyan előfeltételek, amelyeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy az ECHA
megállapíthassa a dokumentáció feldolgozásra való elfogadhatóságát és a REACH-IT-ben való
ellenőrizhetőségét.
A dokumentáció csak akkor fogadható el feldolgozásra, ha az összes vonatkozó üzleti szabály
teljesül. Ezt követően a benyújtáson végrehajthatók a következő lépések (technikai
hiánytalansági ellenőrzés és pénzügyi hiánytalansági ellenőrzés). Ha a dokumentációbenyújtás
az üzleti szabályok szintjén nem kielégítő, a dokumentáció feldolgozásra nem fogadható el, és
bármely szabályozói eljárás megindítása előtt új benyújtásra van szükség.

11.2 Az érkezési szám hozzárendelése
A REACH-IT automatikusan hozzárendel egy érkezési számot és benyújtási dátumot
minden olyan benyújtáshoz, amelyet az üzleti szabályok sikeres validálását követően
feldolgozásra elfogadnak. A REACH-IT haladéktalanul közli ezt az érkezési számot és dátumot
az érintett regisztrálóval.
A regisztrálások esetében (a telephelyen elkülönített intermedierek és a szállított elkülönített
intermedierek regisztrálását is ideértve) minden levelezéshez az érkezési számot kell használni
mindaddig, amíg a regisztrálási dokumentáció hiánytalannak nem minősül (20. cikk (1)
bekezdés). Ezt később a regisztrációs szám váltja fel.

11.3 A hiánytalanság ellenőrzése és számlázási eljárások
A hiánytalansági ellenőrzés folyamata (20. cikk, (2) bekezdés) a következő két jól
elkülöníthető alfolyamatból áll:
•

Technikai hiánytalansági ellenőrzés

•

Pénzügyi hiánytalansági ellenőrzés

A technikai hiánytalansági ellenőrzést minden regisztrálásnál el kell végezni. A pénzügyi
hiánytalansági ellenőrzés azokon a dokumentációtípusokon végzendő, amelyekért díjat kell
fizetni.

Technikai hiánytalansági ellenőrzés (TCC)
Az ECHA minden egyes beérkező regisztrálás esetében elvégzi a TCC-t. A TCC célja annak
biztosítása, hogy a REACH-rendeletnek megfelelően minden szükséges információ elérhető
legyen. A TCC nem értékeli az információk minőségét.
A TCC kétféle ellenőrzésből áll:
•

Az automatizált ellenőrzéseket az IUCLID Validálási segéd beépülő modul tartalmazza.
Ez az eszköz lehetővé teszi a regisztrálók számára, hogy ellenőrizzék a dokumentáció
hiánytalanságát, mielőtt benyújtják az ECHA-hoz. Még ha a Validálási segéd nem is
számol be hiányosságról, ez nem jelenti a regisztrálási dokumentáció hiánytalanságát.

•

A manuális ellenőrzéseket az ECHA személyzete végzi, és ezek nem szerepelnek a
Validálási segéd beépülő modulban. Ezeket az ellenőrzéseket a Validálási segéd nem
tudja reprodukálni, és a Validálási segéd jelentése nem tartalmazza a kapcsolódó
hiányosságot.
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Az egyes manuális ellenőrzési területekre vonatkozó, rendszeresen aktualizált információk a
Regisztrálási és PPORD-dokumentációk elkészítése részben, A manuális ellenőrzésre vonatkozó
információk a hiánytalansági ellenőrzés során című dokumentumban találhatók, amely a
következő címen érhető el: https://echa.europa.eu/manuals. . A regisztrálási dokumentáció
elkészítésekor ajánlott segítségül hívni a kézikönyvet.
A hiánytalansági ellenőrzés eredményét a benyújtás időpontjától számított három héten belül
közlik a regisztrálóval a REACH-IT-n keresztül.
Ha a regisztrálási dokumentáció hiánytalannak minősül, a regisztrálót erről REACH-ITüzenetben értesítik.
Amennyiben a regisztrálási dokumentáció hiányosnak minősül, a regisztráló levelet kap a
REACH-IT-ben, amely részletesen ismerteti a feltárt hiányosságot, a hiánytalan regisztrálás
benyújtásának határidejét és az aktualizált dokumentáció benyújtására vonatkozó
utasításokat. A technikai hiánytalanság ellenőrzésével összefüggésben általánosan
alkalmazandó határidő négy hónap, amely alatt a regisztrálónak lehetősége van a regisztrálási
dokumentációt a hiányzó információkkal kiegészíteni.
Ha a regisztráló a megadott határidőn belül új dokumentációt nyújt be, az ECHA második
hiánytalansági ellenőrzést végez, figyelembe véve az aktualizálás során benyújtott
információkat.
Ha ez az aktualizált dokumentáció még nem teljes, vagy ha a regisztráló a megadott határidőn
belül nem nyújtja be a hiánytalan dokumentációt, a benyújtást elutasítják (lásd a 11.4.
szakaszt (A regisztrálási dokumentáció elutasítása)).

Pénzügyi hiánytalansági ellenőrzés
Amint a dokumentáció megkapta az érkezési számot, az ECHA számlát állít ki a regisztráló
részére, ha díjkiszabás esedékes (lásd a 10. szakaszt (Díjak)). A számláról a REACH-IT-n
keresztül értesül a regisztráló. A fizetési feltételek fel vannak tüntetve a számlán.
Az ECHA nyomon fogja követni a számlán feltüntetett díj kifizetését. Ha a regisztráló a
számlán feltüntetett határidőig nem fizeti meg a teljes összeget, az ECHA egy második fizetési
határidőt állapít meg. Ha a regisztráló nem tartja be a második határidőt, a regisztrálási
dokumentációt elutasítják.
Előfordulhatnak olyan körülmények – például belső eljárások vagy a vállalaton belüli
korlátozott szolgálati időszakok – amelyek alapján az időben történő fizetés problémás lehet.
Ebben az esetben ajánlatos a dokumentáció benyújtása előtt előkészíteni az esedékes díj
kifizetését, hogy az ECHA időben megkapja a fizetési igazolást, mielőtt a dokumentáció
benyújtását követően véglegesítené a hiánytalansági ellenőrzést.

11.4 A regisztrálási dokumentáció elutasítása
Ha a regisztráló nem nyújtja be a teljes dokumentációt a hiánytalansági ellenőrzés keretében
meghatározott határidőn belül, vagy ha a díjfizetés a második fizetési határidőig nem
tekinthető teljesítettnek, az ECHA elutasítja a regisztrálást. Ez a határozat az ECHA
fellebbezési tanácsa előtt megtámadható.
A regisztrálás elutasítása esetén a regisztrálási díj megtérítésére nincs lehetőség (20. cikk, (2)
bekezdés).
Az új regisztrálás elutasítása azt jelenti, hogy az anyaghoz nem rendelnek regisztrációs
számot, és a regisztrálásért fizetett díjakat nem térítik vissza, és más módon sem írják jóvá.
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A regisztráló csak akkor kezdheti meg az anyag gyártását vagy importálását, illetve egy
árucikk gyártását vagy importálását regisztrációköteles mennyiségekben, ha regisztrálása
teljes, és az ECHA regisztrációs számot adott ki. A regisztrációs szám megszerzéséhez a
regisztráló részéről új kezdeti benyújtásra van szükség. Ez a benyújtás új hiánytalansági
ellenőrzést von maga után, és regisztrálási díj terheli.

11.5 A regisztrációs szám hozzárendelése
Amint a regisztrálás hiánytalansága (technikai és pénzügyi szempontból is) igazolást nyer, az
érintett anyaghoz és regisztrálóhoz regisztrációs számot rendelnek. A regisztrálás dátuma
megegyezik a benyújtás dátumával. Az ECHA a REACH-IT-n keresztül elküldi a regisztrálónak a
regisztrációs számot és a regisztrálás dátumát tartalmazó határozatot. A regisztrációs számot
az adott regisztrálási eljárással kapcsolatos minden későbbi levelezés során használni fogják
(20. cikk, (3) bekezdés). A regisztrálási kötelezettség alá eső mennyiségek behozatala vagy
gyártása ettől az időponttól kezdődhet.
Egy adott anyag esetében külön dokumentációtípusok alkalmazhatók. Például az eredetileg
PPORD céljára bejelentett anyag regisztrálási dokumentáció benyújtását teheti szükségessé a
mentességi időszak végén, ha a PPORD az anyag kereskedelmi célú felhasználásához vezet.
Előfordulhat továbbá, hogy azt az anyagot, amelyre vonatkozóan eredetileg bejelentették az
osztályozást és a címkézést, később regisztrálni kell, ha a mennyiség (tonnatartalom)
meghaladja az évi 1 tonnát. Ezekben az esetekben az anyaghoz számos azonosító szám
tartozik: a PPORD bejelentési szám és a fenti első példában szereplő regisztrációs szám, egy
osztályozási és címkézési bejelentési szám, valamint a második példában szereplő regisztrációs
szám.

11.6 Az érintett tagállam illetékes hatóságának tájékoztatása
A benyújtás időpontjától számított 30 napon belül az ECHA-nak értesítenie kell annak a
tagállamnak az illetékes hatóságát, ahol a gyártás történik vagy az importőr letelepedett, hogy
a regisztrálást benyújtották, és az információ elérhető az ECHA adatbázisában (20. cikk, (4)
bekezdés).
Ha a gyártónak egynél több tagállamban is van gyártóüzeme, erről valamennyi érintett
tagállamot értesíteni kell.
Az ECHA a további információk iránti kérelmekről is értesítést fog küldeni, beleértve a
megállapított határidőket, valamint azt is, amikor a regisztráló által benyújtott további
információk elérhetővé válnak az ECHA adatbázisában.

11.7 Az ECHA eljárása a regisztrálás aktualizálása esetén
A regisztráló saját indíttatásból vagy a hatóságok kérésére (lásd a 7.2. (Aktualizálás a
regisztráló saját kezdeményezésére) és a 7.3. szakaszt (Aktualizálás az ECHA vagy a Bizottság
határozata következtében)) aktualizálhatja regisztrálási dokumentációját.
A regisztrálás aktualizálására vonatkozó dokumentáció ugyanazokon a folyamatokon megy
keresztül, mint a kezdeti benyújtás: kezdeti ellenőrzés (lásd a 11.1. szakaszt (Kezdeti
ellenőrzés)), érkezési szám hozzárendelése (lásd a 11.2. szakaszt (Az érkezési szám
hozzárendelése)) és a hiánytalanság ellenőrzése (lásd a 11.3. szakaszt (A hiánytalanság
ellenőrzése és számlázási eljárások)) 52.

52

Lásd a REACH-rendelet 22. cikkének (3) bekezdését.
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A regisztrálás aktualizálásának elutasítása azt jelenti, hogy a regisztráló megtartja meglévő
regisztrációs számát, de az aktualizálásban feltüntetett új információk nem fognak szerepelni
az ECHA adatbázisában. A regisztrálás aktualizálásával kapcsolatban befizetett díjakat nem
térítik vissza, és módon sem nem írják jóvá. Az elutasításról szóló határozat az ECHA
fellebbezési tanácsa előtt megtámadható.
Ha a regisztrálás aktualizálása teljesnek tekinthető, azt a REACH-IT-n keresztül küldött
határozat megerősíti. Az ECHA ennek megfelelően tájékoztatja az érintett tagállam illetékes
hatóságát (22. cikk, (1) bekezdés, 22. cikk, (2) bekezdés).
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1. függelék Glosszárium / betűszavak listája
Átfogó vizsgálati összefoglalás

Egy teljes vizsgálati jelentés célkitűzéseinek,
módszereinek, eredményeinek és következtetéseinek
részletes összefoglalása, amely elegendő információt
nyújt a vizsgálat független értékeléséhez, és
minimálisra csökkenti a teljes vizsgálati jelentés
tanulmányozásának szükségességét.

C&L

Osztályozás és címkézés

CBI

Bizalmas üzleti információ

Cefic

„Conseil Européen des Fédérations de l’Industrie
Chimique” – Európai Vegyipari Tanács

Chesar

Kémiai biztonsági értékelő és jelentéstételi eszköz

CMR

Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyag
vagy keverék.

CSA

Kémiai biztonsági értékelés
Az a folyamat, amelynek célja az anyag által jelentett
kockázat meghatározása és – az expozíciós értékelés
részeként – expozíciós forgatókönyvek kidolgozása,
beleértve a kockázatok kézben tartására szolgáló
kockázatkezelési intézkedéseket is.

CSR

Kémiai biztonsági jelentés
A jelentés az önmagában, keverékben, árucikkben vagy
anyagcsoportban előforduló anyagra, illetve
anyagcsoportra vonatkozó kémiai biztonsági értékelést
dokumentálja. Részletesen bemutatja a kémiai
biztonsági értékelés folyamatát és eredményeit.

DNEL

Származtatott hatásmentes szint
Az anyagnak való expozíció szintje, amely alatt
várhatóan nem lépnek fel káros hatások. Ennélfogva az
anyag hatásának való azon expozíciós szint, amely
felett az emberek nem lehetnek veszélynek kitéve.

DU

Továbbfelhasználó
Az a gyártótól vagy importőrtől különböző, a
Közösségben letelepedett természetes vagy jogi
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személy, aki vagy amely ipari vagy foglalkozásszerű
tevékenységei során az anyagot önmagában vagy
keverékben felhasználja.
ECHA

Európai Vegyianyag-ügynökség
A 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott
ügynökség, amelynek feladata, hogy a szükséges
tevékenységek elvégzésével vagy koordinálásával
kezelje a REACH és a CLP valamennyi feladatát,
biztosítsa a következetes, közösségi szintű
végrehajtást, és a lehető legjobb tudományos
tanácsokkal lássa el a tagállamokat és az európai
intézményeket a vegyi anyagok felhasználásának
biztonságosságával és társadalmi-gazdasági
vonatkozásaival kapcsolatos kérdésekben.

EFTA

Európai Szabadkereskedelmi Társulás
Kormányközi szervezet, amelynek célja a
szabadkereskedelem és a gazdasági integráció
előmozdítása négy tagállamában: Izlandon,
Liechtensteinben, Norvégiában és Svájcban.

EGT

Európai Gazdasági Térség
Az Európai Gazdasági Térség (EGT) a 27 uniós
tagállamot és a három EGT-tag EFTA-államot (Izlandot,
Liechtensteint és Norvégiát) ugyanazon alapvető
szabályok által szabályozott belső piaccá egyesíti.

EINECS

Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke
Az Európai Közösség piacán 1971. január 1. és
1981. szeptember 18 között forgalomban lévőnek
tekintett vegyi anyagokat felsoroló és meghatározó
jegyzék.

ELINCS

Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke
Jegyzék, amely felsorolja azokat az anyagokat,
amelyeket a 67/548/EGK irányelv, a veszélyes
anyagokról szóló irányelv alapján jelentettek be (új
anyagok bejelentése), és amelyek kereskedelmi
forgalomban 1981. szeptember 18 után váltak
elérhetővé.

ES

Expozíciós forgatókönyv
Az anyag gyártásának vagy életciklusa során való
felhasználásának, a humán és környezeti expozíció
gyártó vagy importőr általi ellenőrzésének módját –
beleértve a kockázatkezelési intézkedéseket és üzemi
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feltételeket is –, valamint a gyártó vagy importőr által a
humán és környezeti expozíció ellenőrzésének
tekintetében a továbbfelhasználó számára nyújtott
ajánlást leíró feltételek. Ezek az expozíciós
forgatókönyvek – értelemszerűen – egy vagy több
meghatározott eljárásra vagy felhasználásra
terjedhetnek ki.
EU

Európai Unió

GLP

Helyes laboratóriumi gyakorlat
Olyan minőségügyi rendszer, amely a nem klinikai
egészségügyi és környezetbiztonsági vizsgálatok
tervezésével, végrehajtásával, ellenőrzésével,
nyilvántartásával, archiválásával és
jegyzőkönyvezésével kapcsolatos szervezéssel és
körülményekkel foglalkozik.

IPCS

Nemzetközi Kémiai Biztonsági Program

IUCLID

Egységes nemzetközi kémiai információs adatbázis
Az ECHA és az OECD által közösen kifejlesztett
adatbázis a vegyi anyagok belső és veszélyes
tulajdonságaira vonatkozó adatok rögzítésére,
tárolására és cseréjére szolgáló kémiai adatok kezelése
céljából.

IUPAC

Az Elméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója

Kkv

Kis- és középvállalkozás
A mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k)
kategóriája olyan vállalkozásokból áll, amelyek
kevesebb mint 250 személyt foglalkoztatnak, és
amelyek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió
EUR-t és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg
a 43 millió EUR-t.

NGO

Nem kormányzati szervezet
Intézményesített politikai struktúrákon kívül szervezett
nonprofit csoport vagy egyesület, amelynek célja
meghatározott társadalmi célkitűzések megvalósítása
vagy adott választókerületek kiszolgálása.

NLP

Polimernek már nem minősülő anyag
Olyan anyag, amelyet a 67/54/EGK irányelv 6.
módosítása 8. cikkének (1) bekezdése értelmében
bejelentettnek tekintettek (és ezért az említett irányelv
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értelmében nem kellett őket bejelenteni), de amely
nem felel meg a polimer REACH szerinti
meghatározásának (amely megegyezik a 67/548/EGK
irányelv 7. módosításában bevezetett
polimermeghatározással).
OC

Üzemi feltételek Az anyag (tiszta állapotban vagy
keverékben való) gyártása vagy felhasználása során
érvényesülő minden olyan tevékenység, eszköz vagy
paraméterállapot, amely mellékhatásként
befolyásolhatja az emberek és/vagy a környezet
expozícióját.

OECD HPV

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet,
nagy gyártási mennyiség (vegyi anyagok)

PBT

Perzisztens, bioakkumulatív, mérgező anyagok

PNEC-k

Becsült hatásmentes koncentrációk
Az anyag olyan koncentrációja, amely alatt a szóban
forgó környezeti tényezőkben nem várható kedvezőtlen
hatás.

PPORD

Termék- és folyamatorientált kutatás és fejlesztés
A termékfejlesztéssel és valamely – önmagában,
keverékekben vagy árucikkekben előforduló – anyag
továbbfejlesztésével kapcsolatos tudományos
fejlesztés, amelynek során a termelési folyamat
fejlesztésére és/vagy az anyag alkalmazási területeinek
a vizsgálatára kísérleti üzemeket vesznek igénybe vagy
próbatermelést végeznek.

QSAR

A molekulaszerkezet és a biológiai hatás közötti
mennyiségi összefüggés
Az anyag fizikai és/vagy kémiai tulajdonságai és egy
adott hatás kiváltására való képessége közötti
kapcsolat. A QSAR-vizsgálatok célja, hogy az anyag
kémiai szerkezetéből kiindulva meg lehessen határozni
a toxicitását az egyéb ismert szerkezetű és toxikus
tulajdonságokkal rendelkező mérgező anyagok
tulajdonságainak analógiájára. A gyakorlatban a QSARek matematikai modellek, amelyeket az anyagok
molekuláris szerkezetükből fakadó tulajdonságainak
előrejelzésére használnak.
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REACH

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről,
engedélyezéséről és korlátozásáról szóló
(1907/2006/EK) rendelet

REACH-IT

Portál, amely támogatja az iparágat, a tagállamok
illetékes hatóságait és az Európai Vegyianyagügynökséget az adatok és dokumentációk REACH- és
CLP-rendelet szerinti biztonságos benyújtásában,
feldolgozásában és kezelésében.

RIP-ek

REACH végrehajtási projektek
Műszaki útmutatók és informatikai eszközök
előállítására irányuló projektek az ECHA, az illetékes
hatóságok és az iparág általi használatra.

RMM

Kockázatkezelési intézkedések
Ezek az intézkedések az anyag gyártása vagy (tiszta
állapotban vagy készítményben való) felhasználása
során az emberek és/vagy a környezet expozíciójának
megelőzése, ellenőrzése vagy csökkentése érdekében
bevezetett intézkedéseket, eszközhasználatot,
paraméterállapot-módosításokat foglalják magukban.

SDS

Biztonsági adatlap
Az iparban a veszélyes anyagok és keverékek
veszélyeire vonatkozó információk szállítói láncon
keresztül való közlésére használt eszköz. A REACH II.
melléklete kifejti, hogy a biztonsági adatlap tizenhat
rovatában milyen információkat kell feltüntetni.

SVHC

Különös aggodalomra okot adó anyagok

UVCB anyag

Ismeretlen szerkezetű vagy változó összetételű,
összetett reakcióban keletkezett vagy biológiai eredetű
anyag

Vizsgálati összefoglalás

Egy teljes vizsgálati jelentés célkitűzéseinek,
módszereinek, eredményeinek és következtetéseinek
összefoglalása, amely elegendő információt nyújt a
vizsgálat relevanciájának értékeléséhez.

vPvB

Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyagok
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2. függelék A REACH fő szereplőinek szerepkörei és
kötelezettségei
Ez a függelék áttekintést nyújt a REACH által meghatározott vagy a REACH-rendeletből eredő
fő feladatokról a regisztrálási, értékelési, engedélyezési és korlátozási folyamatokkal
összefüggésben. Nem kimerítő felsorolásról van szó, és csak referenciaként szabad használni.
Ha részletes információkra van szüksége egy adott folyamattal kapcsolatban, érdemes
tanulmányoznia a kapcsolódó iránymutatásokat tartalmazó dokumentációt.
I. Iparág
(1) Az évi 1 tonnánál kisebb mennyiségben gyártott/importált anyagok gyártóinak
és importőreinek feladatai:
•

anyagok és keverékek biztonsági adatlapjának (SDS) elkészítése és biztosítása (a 31.
cikkben és a II. mellékletben előírtak szerint) a továbbfelhasználók és a forgalmazók
számára;

•

információk létrehozása és biztosítása a (32. cikkben meghatározott) biztonsági
adatlapot nem igénylő anyagokról a továbbfelhasználók és a forgalmazók számára;

•

az anyagok és keverékek gyártására, forgalomba hozatalára és felhasználására
vonatkozó, a XVII. mellékletben meghatározott korlátozásoknak való megfelelés;

•

a XIV. mellékletben felsorolt anyagok felhasználása(i) engedélyezésének kérelmezése
(egyedüli képviselőkre is vonatkozik).

(2) Az évi legalább 1 tonna mennyiségben gyártott anyagok gyártóinak feladatai:
•

megkeresés benyújtása az ECHA-hoz azzal a céllal, hogy ugyanarra az anyagra
vonatkozóan nyújtottak-e már be regisztrálási kérelmet;

•

az anyagok tulajdonságaival és felhasználási feltételeivel kapcsolatban meglévő
információk összegyűjtése és megosztása, valamint új információk létrehozása ás
javaslattétel azok létrehozására; a gerinces állatokra vonatkozó adatokat meg kell
osztani, és nem szabad megkettőzni;

•

technikai dokumentáció készítése (az intermedierekre különleges rendelkezések
vonatkoznak);

•

kémiai biztonsági értékelés és kémiai biztonsági jelentés készítése (gyártónként
minden, évente legalább 10 tonna mennyiségben gyártott anyagra);

•

kémiai biztonsági értékelés és kémiai biztonsági jelentés készítése, beleértve az
expozíciós forgatókönyveket és a kockázatjellemzést (gyártónként minden, évente
legalább 10 tonna mennyiségben gyártott olyan anyagra, amely megfelel az 14. cikk
(4) bekezdésében meghatározott veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére
vonatkozó kritériumoknak, vagy amelyet PBT-ként vagy vPvB-ként értékeltek);

•

a saját gyártásra és felhasználásra vonatkozó megfelelő kockázatkezelési intézkedések
végrehajtása;

•

a (gyártónként évente legalább 1 tonna mennyiségben gyártott) anyagokra vonatkozó
regisztrálás benyújtása, kivéve mentesség fennállása esetén;

•

a regisztrálás során benyújtott információk naprakész állapotban tartása, és az
aktualizálások benyújtása az ECHA-hoz;

•

anyagok és keverékek biztonsági adatlapjának (SDS) elkészítése és biztosítása (a 31.
cikkben és a II. mellékletben előírtak szerint) a továbbfelhasználók és a forgalmazók
számára;
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•

megfelelő kockázatkezelési intézkedések ajánlása a biztonsági adatlapon;

•

a biztonsági adatlap mellékletében/mellékleteiben a kémiai biztonsági értékelésben
kidolgozott expozíciós forgatókönyvek közlése (gyártónként évi legalább 10 tonna
mennyiségben gyártott anyagokra);

•

információk létrehozása és biztosítása a 32. cikk hatálya alá tartozó, biztonsági
adatlapot nem igénylő anyagokról a továbbfelhasználók és a forgalmazók számára;

•

az értékelési eljárás eredményeként további információkat igénylő határozatokra való
reagálás;

•

az anyagok és keverékek gyártására, forgalomba hozatalára és felhasználására
vonatkozó, a XVII. mellékletben meghatározott korlátozásoknak való megfelelés;

•

a XIV. mellékletben felsorolt anyagok felhasználása engedélyezésének kérelmezése.

(3) Az évi legalább 1 tonna mennyiségben importált anyagok és keverékek
importőreinek feladatai:
•

megkeresés benyújtása az ECHA-hoz azzal a céllal, hogy ugyanarra az anyagra
vonatkozóan nyújtottak-e már be regisztrálási kérelmet;

•

az anyagok tulajdonságaival és felhasználási feltételeivel kapcsolatban meglévő
információk összegyűjtése és megosztása, valamint új információk létrehozása ás
javaslattétel azok létrehozására; a gerinces állatokra vonatkozó adatokat meg kell
osztani, és nem szabad megkettőzni;

•

technikai dokumentáció készítése (az intermedierekre különleges rendelkezések
vonatkoznak);

•

kémiai biztonsági értékelés és kémiai biztonsági jelentés készítése (importőrönként
minden, évente legalább 10 tonna mennyiségben gyártott anyagra);

•

kémiai biztonsági értékelés és kémiai biztonsági jelentés készítése, beleértve az
expozíciós forgatókönyveket és a kockázatjellemzést (importőrönként minden, évente
legalább 10 tonna mennyiségben gyártott olyan anyagra, amely megfelel az 14. cikk
(4) bekezdésében meghatározott veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére
vonatkozó kritériumoknak, vagy amelyet PBT-ként vagy vPvB-ként értékeltek);

•

megfelelő kockázatkezelési intézkedések alkalmazása a saját felhasználásra;

•

az önmagukban vagy keverékekben előforduló ( importőrönként évente legalább
1 tonna mennyiségben importált) anyagokra vonatkozó regisztrálás benyújtása, kivéve
mentesség fennállása esetén;

•

a regisztrálás során benyújtott információk naprakész állapotban tartása, és az
aktualizálások benyújtása az ECHA-hoz;

•

anyagok és keverékek biztonsági adatlapjának (SDS) elkészítése és biztosítása (a 31.
cikkben és a II. mellékletben előírtak szerint) a továbbfelhasználók és a forgalmazók
számára;

•

megfelelő kockázatkezelési intézkedések ajánlása a biztonsági adatlapon;

•

a biztonsági adatlap mellékletében/mellékleteiben a kémiai biztonsági értékelésben
kidolgozott expozíciós forgatókönyvek közlése (importőrönként évi legalább 10 tonna
mennyiségben importált anyagokra);

•

információk létrehozása és biztosítása a 32. cikk hatálya alá tartozó, biztonsági
adatlapot nem igénylő anyagokról a továbbfelhasználók és a forgalmazók számára;

•

az értékelési eljárás eredményeként további információkat igénylő határozatokra való
reagálás;
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•

az anyagok és keverékek gyártására, forgalomba hozatalára és felhasználására
vonatkozó, a XVII. mellékletben meghatározott korlátozásoknak való megfelelés;

•

a XIV. mellékletben felsorolt anyagok felhasználása engedélyezésének kérelmezése.

(4) Az évi legalább 1 tonna mennyiségben gyártott anyagok és keverékek „nem
uniós gyártói” egyedüli képviselőnek feladatai:
•

megkeresés benyújtása az ECHA-hoz azzal a céllal, hogy ugyanarra az anyagra
vonatkozóan nyújtottak-e már be regisztrálási kérelmet;

•

az anyagok tulajdonságaival és felhasználási feltételeivel kapcsolatban meglévő
információk összegyűjtése és megosztása, valamint új információk létrehozása ás
javaslattétel azok létrehozására; a gerinces állatokra vonatkozó adatokat meg kell
osztani, és nem szabad megkettőzni;

•

technikai dokumentáció készítése (az intermedierekre különleges rendelkezések
vonatkoznak);

•

kémiai biztonsági értékelés és kémiai biztonsági jelentés készítése (képviselt „nem
uniós gyártónként” minden, évente legalább 10 tonna mennyiségben gyártott anyagra);

•

kémiai biztonsági értékelés és kémiai biztonsági jelentés készítése, beleértve az
expozíciós forgatókönyveket és a kockázatjellemzést (képviselt „nem uniós
gyártónként” minden, évente legalább 10 tonna mennyiségben gyártott olyan anyagra,
amely megfelel az 14. cikk (4) bekezdésében meghatározott veszélyességi osztályok
vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak, vagy amelyet PBT-ként vagy
vPvB-ként értékeltek);

•

az önmagukban vagy keverékekben előforduló ( importőrönként évente legalább
1 tonna mennyiségben importált) anyagokra vonatkozó regisztrálás benyújtása, kivéve
mentesség fennállása esetén;

•

a regisztrálás során benyújtott információk naprakész állapotban tartása, és az
aktualizálások benyújtása az ECHA-hoz;

•

az értékelési eljárás eredményeként további információkat igénylő határozatokra való
reagálás;

•

a XIV. mellékletben felsorolt anyagok felhasználása engedélyezésének kérelmezése.

(5) Az árucikkek előállítóinak feladatai:
•

Ha teljesülnek a 7. cikk (1) bekezdésének feltételei, az árucikkekben lévő anyagok
regisztrálása (mennyiségi küszöb gyártónként > évi 1 tonna). adott esetben a
megkeresési kötelezettségeknek való megfelelés;

•

a regisztrálás során benyújtott információk naprakész állapotban tartása;

•

Ha teljesülnek a 7. cikk (2) bekezdésének feltételei, az árucikkekben lévő anyagok
bejelentése (mennyiségi küszöb gyártónként > évi 1 tonna).

•

ha az árucikk 0,1 tömegszázalékot meghaladó koncentrációban tartalmaz a jelöltlistán
szereplő anyagot, elegendő információ közlése az árucikk átvevőjével (és kérésre a
fogyasztókkal) az árucikk biztonságos felhasználásáról;

•

az árucikkekbe beépítendő veszélyes anyagokhoz és keverékekhez mellékelt biztonsági
adatlapok és expozíciós forgatókönyvek kézhezvétele alkalmával:
–

amennyiben a felhasználást az expozíciós forgatókönyvek lefedik, az azokban
meghatározott kockázatcsökkentő intézkedések alkalmazása, vagy

–

amennyiben az expozíciós forgatókönyvek nem terjednek ki a felhasználásra,
a szállító tájékoztatása a felhasználásról (azaz a felhasználást ismertté kell
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tenni, hogy azonosított felhasználássá váljon), a frissített expozíciós
forgatókönyveket tartalmazó új biztonsági adatlap átvétele, vagy saját
kémiai biztonsági értékelés elvégzése, és (évente legalább 1 tonna
mennyiségnél) az ECHA értesítése.
•

a veszélyes anyagokra és keverékekre vonatkozó biztonsági adatlapokban
meghatározott azon kockázatkezelési intézkedések végrehajtása, amelyek árucikkekbe
való beépítés esetén alkalmazandók;

•

az értékelési eljárás eredményeként további információkat igénylő határozatokra való
reagálás (csak a regisztrált anyagokra vonatkozik);

•

az anyagok és keverékek gyártására, forgalomba hozatalára és felhasználására
vonatkozó, a XVII. mellékletben meghatározott korlátozásoknak való megfelelés;

•

az engedélyben meghatározott árucikkekbe való beépítésre engedélyezett anyagok
használata vagy a XIV. mellékletben felsorolt anyagok felhasználása(i)
engedélyezésének kérelmezése.

(6) Az árucikkek importőreinek feladatai:
•

Ha teljesülnek a 7. cikk (1) bekezdésének feltételei, az árucikkekben lévő anyagok
regisztrálása (mennyiségi küszöb gyártónként > évi 1 tonna). adott esetben a
megkeresési kötelezettségeknek való megfelelés;

•

a regisztrálás során benyújtott információk naprakész állapotban tartása;

•

ha teljesülnek a 7. cikk (2) bekezdésének feltételei, az árucikkekben lévő anyagok
bejelentése (mennyiségi küszöb importőrönként > évi 1 tonna);

•

az értékelési eljárás eredményeként további információkat igénylő határozatokra való
reagálás (csak a regisztrált anyagokra vonatkozik);

•

az anyagok és keverékek gyártására, forgalomba hozatalára és felhasználására
vonatkozó, a XVII. mellékletben meghatározott korlátozásoknak való megfelelés.

(7) A továbbfelhasználók feladatai:
•

a biztonsági adatlapon feltüntetett kockázatkezelési intézkedések végrehajtása;

•

A biztonsági adatlapok és expozíciós forgatókönyvek átvételekor:
–

ha a továbbfelhasználó felhasználásait expozíciós forgatókönyvek fedik le, a
biztonsági adatlaphoz csatolt expozíciós forgatókönyvekben szereplő
kockázatkezelési intézkedések végrehajtása; vagy

–

amennyiben az expozíciós forgatókönyvek nem terjednek ki a
továbbfelhasználó felhasználására, a szállító tájékoztatása a felhasználásról
(azaz a felhasználást ismertté kell tenni, hogy azonosított felhasználássá
váljon), a frissített expozíciós forgatókönyveket tartalmazó új biztonsági
adatlap átvétele, vagy saját kémiai biztonsági értékelés elvégzése, és
(évente legalább 1 tonna mennyiségnél) az ECHA értesítése.

•

biztonsági adatlapok elkészítése és átadása, valamint azokban megfelelő
kockázatkezelési intézkedések ajánlása azokban és a csatolt expozíciós
forgatókönyvekben további továbbfelhasználók számára;

•

információk létrehozása és biztosítása a 32. cikk hatálya alá tartozó, biztonsági
adatlapot nem igénylő anyagokról a további továbbfelhasználók és a forgalmazók
számára;

•

az anyag veszélyességére vonatkozó új információk, valamint azon információk
közvetlen továbbítása a szállítóknak, amelyek megkérdőjelezhetik a biztonsági
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adatlapon azonosított kockázatkezelési intézkedést az azonosított felhasználások
tekintetében;
•

a vizsgálati javaslatok értékelésének eredményeként további információkat igénylő
határozatokra való reagálás a továbbfelhasználói jelentésekben;

•

az anyagok és keverékek gyártására, forgalomba hozatalára és felhasználására
vonatkozó, a XVII. mellékletben meghatározott korlátozásoknak való megfelelés;

•

az engedélyben meghatározott engedélyezett anyagok felhasználása (ezeket az
információkat fel kell tüntetni a szállítók biztonsági adatlapján), vagy a XIV.
mellékletben felsorolt anyagok felhasználása(i) engedélyezésének kérelmezése;

•

az engedélyezett anyag felhasználásának bejelentése az ECHA-nak.

II. A tagállamok feladatai:
•

tanácsadás a gyártóknak, importőröknek, egyedüli képviselőknek,
továbbfelhasználóknak és más érdekelt feleknek a REACH-rendelet szerinti felelősségi
körükkel és kötelezettségeikkel kapcsolatban (az illetékes hatóságok információs
szolgálatai);

•

a közösségi gördülő cselekvési tervben felsorolt elsőbbséget élvező anyagok
értékelésének elvégzése; határozattervezetek előkészítése;

•

a különös aggodalomra okot adó anyagok azonosítása engedélyezési céllal;

•

korlátozási javaslatok;

•

jelöltek kinevezése az ECHA kockázatértékelési bizottságába és társadalmi-gazdasági
elemzéssel foglalkozó bizottságába;

•

tagok kinevezése az ECHA tagállami bizottságába (MSC). egyéb feladatok mellett az
MSC felelős a tagállamok között az értékelést követően hozott határozatokra vonatkozó
véleménykülönbségek rendezéséért;

•

megfelelő tudományos és technikai erőforrások biztosítása a kinevezett bizottságok
tagjai számára;

•

tag kinevezése a fórumba, és találkozás a végrehajtással kapcsolatos kérdések
megvitatása céljából;

•

a REACH végrehajtása.

III. Az ECHA feladatai:
•

technikai és tudományos iránymutatás és eszközök biztosítása a REACH működéséhez,
különösen a kémiai biztonsági jelentés kidolgozásának támogatása az ipar, és
különösen a kkv-k által;

•

technikai és tudományos iránymutatás a REACH működéséről a tagállamok illetékes
hatóságai számára és az illetékes hatóságok információs szolgálatainak támogatása;

•

PPORD-mentesség iránti kérelmek átvétele és ellenőrzése;

•

az adatmegosztás szabályainak alkalmazása;

•

Regisztrálás: hiánytalansági ellenőrzés, a regisztrálás befejezésének előírása és a
hiányos regisztrálások elutasítása;

•

Értékelés:
–

harmonizált megközelítés biztosítása,

–

prioritások meghatározása és döntéshozatal (vizsgálati javaslatok,
megfelelőség-ellenőrzés, anyagértékelés),
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–

a regisztrálások dokumentációértékelésének elvégzése, a vizsgálati
javaslatokat és az egyéb kiválasztott regisztrálásokat is beleértve,

–

a szükségtelen állatkísérletek megelőzése annak ellenőrzésével, hogy a
vizsgálati javaslatok valószínűsíthetően megbízható és megfelelő adatokat
szolgáltatnak-e,

–

anyagértékelés: javaslat a közösségi gördülő cselekvési tervek tervezetére,
az anyagok értékelési folyamatának koordinálása.

•

Árucikkekben található anyagok: bejelentésekről szóló határozatok meghozatala;

•

Engedélyezés/korlátozások: folyamatirányítás és vélemények megfogalmazása.
javaslatok prioritásokra;

•

Titkársági feladatok ellátása a Fórum és a bizottságok számára;

•

bizonyos meghatározott adatok közzététele nyilvánosan hozzáférhető adatbázisban;

•

a veszélyértékelés nem állatkísérleteken alapuló módszerei alkalmazásának
előmozdítása;

•

panaszok és fellebbezések kezelése.

IV. A Bizottság feladatai:
•

az értékelési folyamat során döntés a további tájékoztatási igényekről, amennyiben a
tagállami bizottság nem ért el egyhangú megállapodást;

•

anyagok felvétele az engedélyezési rendszerbe;

•

határozathozatal az engedélyek megadásáról vagy elutasításáról;

•

döntés a korlátozásokról.

V. Valamennyi érdekelt fél feladatai, beleértve a kereskedelmi vagy ipari
szövetségeket, a nem kormányzati szervezeteket és a nyilvánosságot is:
Az érdekelt felek számára a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:
•

a bizalmas kezelést nem igénylő információkhoz való hozzáférés az ECHA honlapján
keresztül;

•

az információkhoz való hozzáférés kérelmezése;

•

Értékelés: tudományosan érvényes, releváns információk és vizsgálatok benyújtása,
amelyekre az ECHA honlapján közzétett vizsgálati javaslat vonatkozik.

•

Engedély:

•

–

észrevételek az ECHA által előnyben részesítendő anyagokról és az
engedélyezési követelmény alól mentesülő felhasználásokról,

–

tájékoztatás a lehetséges alternatívákról.

Korlátozások:
–

észrevételek a korlátozási javaslatokkal kapcsolatban,

–

társadalmi-gazdasági elemzés készítése a javasolt korlátozásokhoz, vagy az
ehhez hozzájáruló információk,

–

észrevételek az ECHA kockázatértékelési bizottsága és társadalmi-gazdasági
elemzéssel foglalkozó bizottsága véleménytervezeteivel kapcsolatban.
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