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REACH – a biztonságosabb vegyi anyagokért?

A REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals, magyarul: vegyi anyagok bejegyzése, 
értékelése és engedélyezése) eredeti célja, hogy az emberi egészséget és természeti értékeinket megóvja 
a környezetünkben, a háztartásban, a mezőgazdaságban, és a különböző ipari tevékenységek során  hasz-
nálatos vegyszerek  káros hatásaitól.

A jogszabálytervezet körüli viták már évek óta folynak, ám azt, hogy pontosan milyen lesz a vegyi anyagok 
új szabályozása, még nem tudhatjuk, hiszen az Európai Parlament (EP) és az Európai Tanács (ET) ősszel 
folytatja a téma vitáját. 

Az a veszély fenyeget, hogy erős politikai akarat nélkül a REACH nem fogja elérni a célját, a jogsza-
bályba a vegyipari lobbi nyomására olyan kiskapuk kerülnek, amelyek továbbra is lehetővé teszik a 
rákkeltő, a génkárosító, a szaporodási képességet gátló vagy más módon veszélyes vegyi anyagok 
használatát.

Az EP tavaly novemberben szavazott először a témáról és kiállt egy szigorú engedélyezési eljárás mellett. 
Ennek az volt a lényege, hogy a veszélyes vegyi anyagokat biztonságos alternatívákkal kell helyettesíteni. 
Ugyanakkor a veszélyes vegyi anyagok körét szűkebbre fogta, így a kemikáliák nagy részét kivette a szigorú 
szabályozás hatálya alól. A tervezet ezután az ET elé került, amely sajnálatos módon elvetette a kötelező 
helyettesítést. Most megint a Parlamenten a sor, kérdés, hogy megerősíti-e korábbi döntését. A vegyipari 
lobbi célja az, hogy a döntéshozók engedélyezzék a veszélyes vegyi anyagok használatát abban az esetben 
is, ha létezik biztonságosabb alternatíva.

Tényleges környezeti és egészségügyi előnyöket csak akkor várhatunk, ha az új jogszabály eltünteti 
a káros vegyi anyagokat a mindennapi életünkből. Meg kell vizsgálni a REACH hatálya alá eső összes 
anyagot, hiszen egyelőre olyan alapvető információkkal sem rendelkezünk, amelyek alapján eldönthető, 
hogy mely anyagokat szükséges korlátozni. Sok múlik tehát az EP őszi ülésszakán: itt dől el ugyanis, hogy a 
gyártók továbbra is terhelhetnek-e bennünket a kockázatos vegyi anyagokkal.  R E

A REACH várható menetrendje: 

2006 szeptember 2006 október 2006 november 2006 december 2007 április-május

Szavazás az EP környezetvédelmi 
bizottságában.

A tanácsi szövegjavaslat 
megszületése.

Ha az EP és a Tanács is 
egyetért, a végleges jog-
szabály elfogadása.

Ha nincs konszenzus, 
egyeztetési folyamat 
indul a két intézmény 
között. Ezek után a sza-
bályozás mind a 25 tag-
államban jogerőre emel-
kedik.

A második változat szavazása az 
EP-ben.

Kulcskérdések

Négy fő területen szükséges a REACH tervezetének erősítése a további viták során.

1) A leginkább kockázatos anyagok kivonása;

2) adatszolgáltatás;

3) a vegyipar felelősségének rögzítése a termékek biztonságosságáért;

4) a vegyszerek egészségügyi és környezeti adataihoz való hozzáférés jogának rögzítése.

Az Engedélyezés témakörében több, még eldöntetlen kérdés van, amelyek a REACH alkalmazhatósága szem-
pontjából különös jelentőséggel bírnak. Sajnos az ET, mint arra már korábban utaltunk, nem fogadta el az 
EP korábbi – igen fontos – javaslatait az engedélyezéssel kapcsolatban. 

Ahhoz, hogy a REACH elérhesse a célját, az alább következőknek mindenképpen szerepelnie kell a végle-
ges szabályozásban.

A különös aggodalomra okot adó (rákkeltő, génkárosító, reprotoxikus – azaz a szaporodási képességet gát-
ló –, bioakkumulatív – azaz az emberi szervezetben felhalmozódó –, hormonhatású) vegyi anyagok he-
lyettesítését, ha létezik biztonságos alternatíva, kötelezővé kell tenni. A Tanács a javaslatában meghagyta 
azt a kiskaput, amely „megfelelő ellenőrzés” esetén továbbra is lehetővé tenné ezeknek az anyagoknak az 
alkalmazását. A „megfelelő ellenőrzés” kitételt törölni kell a jogszabályból, mivel ez a jelenlegi, elhi-
bázott gyakorlat fenntartására ad lehetőséget.

A Tanács javaslata nem szabályozza kellő hatékonysággal a hormonális hatású anyagok használatának kér-
dését. Ahhoz, hogy ezeknek a szereknek a használatát korlátozni lehessen, a tanácsi szövegtervezet túl sok 
vizsgálati eredményt követel meg, vagyis nehezíti a forgalomból való kivonásukat.

Az engedélyezés során szükség van egy 5 éves felülvizsgálati periódus bevezetésére is.2 3



A magyar lakosság
véleménye a vegyi
anyagokról

A Levegő Munkacsoport és a Magyar Természetvédők 
Szövetsége 2006-ban, 300 fős nem reprezentatív min-
tán készült felmérése szerint a megkérdezettek 96 szá-
zaléka egyetértett azzal, hogy a vegyi anyagok veszélyt 
jelentenek egészségünk szempontjából.

• Az öt pontos skálán a megkérdezettek lényegesen 
fontosabbnak tartották az egészségük (4,8 pont) és 
a környezet állapotát (4,4 pont) saját anyagi helyze-
tüknél (3,6 pont).

• A megkérdezettek 70 százaléka tesz azért, hogy 
szervezetét minél kevesebb vegyi anyag terhelje, a 
magukat környezetvédőnek vallóknál ez az arány 
85 százalék volt.

• A megkérdezettek többsége hajlandó lenne 
akár átlagosan 25 százalékkal is többet fizetni az 
egyes termékekért, ha biztosak lennének abban, 
hogy azok kockázatos vegyi anyagoktól mente-
sek.

• A megkérdezettek 97 százaléka úgy véli, hogy a vegyi anyagok biztonságát az államnak, illetve a gyár-
tónak kellene szavatolnia, és nem tartaná helyesnek a fogyasztóra terhelni a felelősséget.

1. ábra: Az anyagiak a környezet és az egészség állapotának fontossága a megkérdezettek szerint (öt pontos skálán)
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Fontos lenne, hogy már az engedélyezéshez csatolni kelljen egy, a helyettesítésre vonatkozó tervet is, mely 
tartalmazná a szükséges kutatások és fejlesztések időbeli ütemezését. Ezzel el lehetne érni, hogy a felhasz-
náló komolyan megfontolja a kockázatos vegyi anyag kiváltásának lehetőségeit.

Nem kellene kizárni a későbbi alkalmazási korlátozásokat sem, például ha újabb vizsgálati eredmények 
alapján szükségessé válnak.

Az engedélyezésre kötelezett anyagok listáját az EP javaslata alapján kell meghatározni, mivel ez a tanácsi 
listával ellentétben lehetővé teszi az összes érdekelt fél részvételét a folyamatban. A vegyipar a listát figyel-
meztetésként értelmezhetné, így lehetősége lenne az alternatívák mielőbbi felkutatására.

Sajnos a regisztrációhoz szükséges biztonsági adatok körét is szűkebben határozták meg az első olvasat 
során, így azok további csökkentése teljesen elfogadhatatlan. Szükség van a kötelező gondosság elvének 
jogszabályi szinten történő előírására.

A regisztráció során elengedhetetlen a legfontosabb biztonsági és felhasználási adatok megléte, a nagyobb 
mennyiségben (10t/év) gyártott anyagok esetén pedig szükséges a hosszú távú hatások vizsgálata (példá-
ul a reprotoxicitás). Fontos, hogy a vizek élővilágát erősen mérgező vegyi anyagokat, melyekre az R50/53 
mondatok vonatkoznak, 6 éven belül kelljen bejegyeztetni. Ezzel a szigorítással a lehetőségekhez képest 
leggyorsabban lehetne elérni, hogy a vízi ökoszisztémákra nézve kockázatos vegyi anyagok felhasználását 
mielőbb korlátozzák.

A Tanács nem erősítette meg az EP azon javaslatát, amely előírta a vegyi anyagokkal kapcsolatos adatok 
hozzáférhetővé tételét a lakosság számára. Nagyon fontos, hogy a különös aggodalomra okot adó vegy-
szereket tartalmazó termékeket megfelelően címkézzék. Biztosítani kell, hogy a környezet állapota és 
az emberi egészség szempontjából lényeges adatokat ne lehessen üzleti titokként kezelni.
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Egészség

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) 
szerint mind a 13 millió nyilvántartott mester-
séges kemikália lehetséges kóroki tényező. Az 
Európai Unió országaiban, de kiemelten Ma-
gyarországon vezető halálok a rák, ennek el-
lenére a piacon lévő százezernyi vegyi anyag 
döntő többségének sosem vizsgálták a rákkeltő 
hatását. 

A Fodor József Országos Közegészségügyi Központ kiadványa szerint a 35–65 év közötti lakosság körében 
a daganatos megbetegedésekért 80-90 százalékban a környezetünkben lévő rákkeltő anyagok, vagyis a 
különféle kemikáliák felelősek.

Több kutatás (http://www.sciam.com/article.cfm?chanID=sa004&articleID=000B59D6-9CA4-1446-9A6283414B7F0000) 
is rávilágított arra, hogy ha egy vegyi anyag önmagában nem is ártalmas, más anyagokkal együtt veszé-
lyessé válhat, ezért szinte lehetetlen felbecsülni a vegyi anyagok tényleges, vagyis az egészségünkre gya-
korolt hatását.

Mindezek alapján megengedhetetlennek tartjuk, hogy olyan anyagok használatát is engedélyezzék a min-
dennapi termékekben, melyeknek bizonyítottan rákkeltő hatása van.

Költség-haszon

Az új vegyi anyag szabályozás célja a környezet és az emberi egészség védelme, ami pénzben kifejezhető 
hasznot is jelent. Az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságának (DG Environment) 2006-os 
jelentése szerint a REACH-től várható környezetvédelmi hasznok a bevezetést követő 25 évben 50 milliárd 
euróra tehetőek. Csak a víztisztítás területén öt és fél milliárd a megtakarítás. A környezetvédelmi haszon-
hoz hozzáadódik a biztonságosabb vegyi anyag használat egészségügyi haszna, melyet szintén 50 milliárd 
euró körüli értékre becsült a Bizottság a bevezetést követő 30 évben. Több közgazdász szerint lényegesen 
nagyobb egészségügyi haszonnal számolhatunk, David Pearce, a University College London munkatársa 
280 milliárd euróra becsüli a megtakarítást.

2. ábra: A REACH bevezetésének becsült költsége és haszna

 

A százmilliárdos nagyságrendű várható haszonnal szemben a REACH bevezetésének teljes költ-
ségét maximum 5 milliárd euróra teszi a Bizottság. Megjegyezzük, hogy az egyik vezető európai 
vegyipari cég, a BASF bevétele közel 6 milliárd euró  volt 2005-ben (http://berichte.basf.de/en/2005/
unternehmensbericht/04_shareholder/30_finanzen/?id=V00-TGAGy8lOIbir4*f ).

Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a REACH költségeit, azaz a meglévő kémiai anyagok bevizsgá-
lását és kiváltását csak egyszer kell megfizetni, a hasznok viszont a jövőben is megmaradnak.

A REACH versenyképességi vonatkozásai

Az ipar kezdettől fogva a versenyképességre hivatkozva próbálta gyengíteni a REACH rendelettervezetét, 
tegyük hozzá, jelentős sikerrel. Ugyanakkor sem az Európai Bizottság tanulmánya, sem a magyar hatás-
tanulmány, de még a vegyipar által megrendelt tanulmány sem erősítette meg azokat az aggodalmakat, 
amelyek szerint a REACH drámai hatással lenne a versenyképességre. Több vállalat, valamint főleg kis- és 
középvállalkozásokat tömörítő vállalati szövetség is felismerte már, hogy szigorúbb szabályozásra van 
szükség (pl. Nokia, H&M, Motorola, LG, Samsung, Európai Építőipari Szövetség).

A vegyipar jövőbeni sikerének, a vállalatok versenyképessége javításának alapvető feltétele a fogyasztók 
bizalmának visszaszerzése. Véleményünk szerint egy környezeti és egészségügyi szempontból szigorú 
REACH új piacot jelent majd a biztonságosabb termékek számára, a fogyasztók bizalmának növekedése és 
a biztonságosabb alternatívák kidolgozására való ösztönzés pedig segíti az új anyagok piacra jutását, ami 
az innováció erősödését szolgálja. 

„Az ún. aggodalomra okot adó vegyi anyagok 
helyettesítése megkönnyítené a kis- és közép-
vállalatok számára a gyakorlati intézkedéseket 
és a vegyi anyag politika végrehajtását.” (Az Eu-
rópai Építőipari Szövetség REACH állásfoglalá-
sa, 2005. április)

Ami a kis- és középvállalkozásokat illeti, a civil szer-
vezetek kezdettől fogva támogatták az ún. „Egy 
anyag – egy bejegyzés” (OSOR: One Substance 
– One Registration) javaslatot, amelyet Magyaror-
szág és az Egyesült Királyság együttesen dolgozott 
ki és nyújtott be tavaly az Európai Unió Tanácsának. 
A javaslat szerinti a vizsgálati adatok a gyártók és 
forgalmazók közötti kötelező megosztása a jelen-
legi REACH gyengítése nélkül jelentősen csökken-
tené a kis- és középvállalkozások költségeit, illetve 
pontosabb és jobb adatokat eredményezne. A brit 
környezetvédelmi hatóság, a DEFRA számítása sze-
rint az OSOR keretében elérhető teljes költségcsök-
kenés elérheti a 631 millió eurót, azaz a közvetlen 
ipari költségek 24%-át.6 7
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A vegyi anyag kampány honlapja: www.vegyireakcio.hu
Az európai vegyi anyag kampányról bővebben (magyarul is): www.chemicalreaction.org


