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REACH szabályozás
Amennyiben vegyi anyagokat gyárt, illetve hoz be
a Közösség területére, esetleg terméket importál
érdemes ellenőrizni, hogy érintett-e az ún. REACHregisztrációban.
Mi a rendelet célja?
Az
Európai
Vegyianyag-ügynökség
(ECHA)
közreműködésével
megalkotott
1907/2006/EK
rendelet (továbbiakban: REACH-rendelet) célja, a
Közösségi vegyipar versenyképességét javítsa, illetve
hogy fokozza az emberi egészség és a környezet
védelmét, valamint fellépjen a vegyi anyagok által
potenciálisan okozott kockázatokkal szemben. A
REACH-rendelet a vegyi anyagok regisztrálásával,
értékelésével, engedélyezésével és korlátozásával
kapcsolatos előírásokat rögzíti.

Abban az esetben, ha a vállalat a Közösségen
belüli beszállítótól szerzi be a bejelentésre kötelezett
anyagot, és ipari vagy foglalkozásszerű tevékenysége
során felhasználja, illetve tovább forgalmazza, akkor
nincsen regisztrációs kötelezettsége (azonban egyéb
REACH kötelezettségek felmerülhetnek).
Mit kell tenni a regisztráció során?
A regisztráció kapcsán a vállalatoknak össze
kell gyűjteniük a bejelentésre kötelezett anyagok
meghatározott tulajdonságaival és veszélyeivel
kapcsolatban rendelkezésükre álló információkat
és be kell nyújtaniuk az az Európai Vegyianyagügynökségnek.
A vállalatoknak regisztrációs kötelezettségük mellett
együttműködési kötelezettségük van. A regisztrálás
az „egy anyag, egy regisztrálás” elvre épül, így
ugyanazon anyag gyártói és importőrei kötelesek
regisztrálásukat közösen benyújtani. Az anyag pontos
azonosítása fontos részét képezi a regisztrálási
eljárásnak, és biztosítja, hogy ugyanazon anyag
regisztrálói ugyanahhoz a közös regisztráláshoz
tartozzanak.
A regisztrálás általában díjköteles.

Milyen anyagokra vonatkozik a REACH- szabályozás?
A szabályozás vonatkozik a:
• klasszikus vegyi anyagokra (pl.: ipari
alapanyagokra), valamint
• a több anyagból álló termékekre (pl.:
festékekre, tisztítószerekre, kozmetikumokra,
gyermekjátékokra, elektronikai és ruházati
cikkekre) is.
Kinek kell regisztrálnia?
A REACH-rendelet alapján, akik évente legalább 1
legfeljebb 100 tonna mennyiségben gyártanak vagy
az Európai Unió területén kívülről hoznak be vegyi
anyagokat regisztrálniuk kell.

Amennyiben a vállalat élt korábban az anyagok
előregisztrációs lehetőségével, akkor 2018. május 31ig kell regisztrálnia. Amennyiben nem előregisztrált,
akkor azonnal el kell végezni a regisztrációt.
Fontos a teljeskörű tájékozódás ugyanis, ha
elmulasztja regisztrációs kötelezettségét, akkor
az érintett termékét nem hozhatja forgalomba az
Unióban és jelentős bírsággal is számolhat.
Amennyiben a regisztrációval és konkrét bejelentési
kötelezettségekkel kapcsolatban kérdése merülne
fel, keressen bizalommal!
Molnár Emese
senior adótanácsadó
molnar.emese@pkf.hu
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