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Életbe lépett a REACH! 
 
Az Európai Unió új vegyianyag-szabályozása a REACH (Registration, 
Evaluation and Authorisation of Chemicals, magyarul: vegyi anyagok 
bejegyzése, értékelése és engedélyezése) június 1-jétől hatályossá 
vált az Unió több ezer vállalata számára. A jogszabályt 2006-ban fo-
gadták el az Unió döntéshozói. 
 
Bár a forradalmi szabályozást már tavaly júniusban elfogadták, annak előírásai 
csak idén júniustól léptek életbe a vegyipar szereplői számára. A vállalatoknak 
hat hónap áll rendelkezésükre, hogy bejelentsék az általuk használt vegyi 
anyagokat a június 3-án felavatott Európai Vegyianyag Ügynökségnél 
(European Chemicals Agency, ECHA). A várakozások szerint mintegy 200 ezer 
bejegyzési dokumentum érkezik ezen idő alatt az Ügynökséghez. Az Ügynök-
ség munkatársainak létszáma a jelenlegi 200-ról 2010-re várhatóan 450-re 
emelkedik. 
Az Ügynökség munkatársai még az utolsó pillanatban is dolgoztak, hogy zök-
kenőmentesen indulhasson a REACH, hiszen az adatszolgáltatáshoz szükséges 
online hálózat még nem végleges (várhatóan még egy hónapig tart a teljes 
kapacitás kiépítése), és a vállalatok számára készített REACH Útmutató is csak 
néhány nappal ezelőtt készült el. 
Az infrastruktúra kialakításának „összecsapása” azonban problémákhoz veze-
tett. A REACH Útmutató végleges változatának szövegezésével hat tagállam 
nem ért egyet. 
Ausztria, Belgium, Dánia, Franciaország, Németország és Svédország vitatta 
azt a REACH Útmutatóban szereplő megállapítás értelmezését, mely szerint az 
egyes vegyi anyagokat 0,1 százalék felett tartalmazó termékek gyártói és im-
portőrei is a bejegyzési kötelezettség alá kerülnek. 
Az Útmutató szerint ez a határérték a teljes termékre vonatkozik, míg a hat 
tagállam szerint az elvileg a termék egyes önálló részei is beleértendők. Az ér-
telmezések közötti eltérés jelentős a vállalatok szempontjából, az ezzel kap-
csolatos végleges döntést vélhetően az Európai Bíróságnak kell majd meghoz-
nia. 
A REACH a vállalatok és az Ügynökség közötti adatáramlást biztosító elektroni-
kus rendszere nem készült el időre. Emiatt az Európai Vegyipari Tanács (Cefic) 
aggodalmának adott hangot, mivel attól tart, hogy az Ügynökség nem lesz ké-
pes megbirkózni a rázúduló adathalmazzal. 
Javított Útmutató kiadására került sor az egyes anyagokról megkövetelt ada-
tokkal kapcsolatban, a bejegyzés, a monomerek és polimerek témájában, va-
lamint az esetleges korlátozásokat megalapozó gazdasági és társadalmi hatás-
becslésről. 
Az Ügynökség számos, korábban az Európai Vegyi Anyag Irodához (European 
Chemicals Bureau, ECB) tartozó tevékenységet is átvesz, aminek új feladatkö-
re az EU új kutatásainak összefogása lesz a vegyi anyagokkal kapcsolatban. A 
közelmúltban megjelent két uniós jogszabály írja elő a vállalatoknak, hogy 
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nyújtsanak be adatokat a lehetséges perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 
anyagokkal kapcsolatban. 
Az Európai Bizottság bejelentette a REACH-hez kapcsolódó vizsgálati módsze-
rek szabályozásának elfogadását. Az eljárási díjakkal kapcsolatos szabályozást 
áprilisban fogadták el. A vegyi anyagok besorolásával és címkézésével foglal-
kozó uniós szabályozásról még vitáznak, de a megegyezés a közeljövőben vár-
ható. 
Az Ügynökség honlapja itt érhető el: http://echa.europa.eu/ 
 
A REACH uniós vitái során – más hazai és nemzetközi környezetvédő civil szer-
vezetekkel együttműködésben – a Levegő Munkacsoport is részt vett az Euró-
pai Parlamenti képviselők meggyőzésében az emberi egészség és a környezet 
érdekeinek hatékonyabb védelme érdekében.  
Több tájékoztató kiadványt (például: A forráspont közelében - 
http://www.levego.hu/konyvtar/olvaso/forraspont.pdf),  
figyelemfelkeltő akciót és sajtótájékoztatót (például: Az igazság napja –  
http://www.levego.hu/#showNewsUp(1814))  
szerveztünk a hatékonyabb érdekérvényesítés érdekében. 
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