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TANÁCSI JÓVÁHAGYÁS A REACH-NEK
A Tanács kedden formálisan is elfogadta a REACH néven ismert új uniós 
vegyipari szabályozást. 
 

ŐSZRE BEÉRHET A REACH
Az EU-s tervek szerint a REACH-et a környezetvédelmi bizottsági (ENVI) 
szavazást követően az Európai Parlament idén ősszel elfogadhatja. 
 

USA VEZETTE KOALÍCIÓ A REACH ELLEN
Az USA vezetésével 13 ország levelet írt az EU-nak, mivel úgy vélik, hogy a 
REACH szabályozás a piac működését zavarná meg és kedvezőtlen hatással 
lenne a fejlődő országokra és a kisebb vállalatokra. 
 

KÖZTÜNK MARADHATNAK A KOCKÁZATOS NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK
Az Európai Bizottság döntése értelmében a továbbiakban is felhasználhatóak 
lesznek a kockázatosnak tartott növényvédő szerek. 
 

A HÁZTARTÁSI POR IS MÉRGEZ
Közel-keleti vizsgálati eredmények szerint a lakásokban lévő por. 
 

A DDT VISSZATÉR
Több kelet-afrikai ország a DDT bevetését tervezi a malária terjedése miatt. 
 

HÉTKÖZNAPI MÉRGEINK
A Levegő Munkacsoport új fogyasztóvédelmi kiadványa ismerteti a 
mindennapjainkban használt termékeket szennyező vegyi anyagok lehetséges 
egészségügyi hatásait és jól alkalmazható ötleteket ad ezek elkerülésére. 
 

NEMZETKÖZI SZEMINÁRIUM A NÖVÉNYVÉDŐ-SZERMARADVÁNYOKRÓL
Az élelmiszerek növényvédő-szermaradvány tartalmával foglalkozó 
szemináriumot tartottak több kelet-közép-európai civil szervezet részvételével 
Szlovákiában. 



TANÁCSI JÓVÁHAGYÁS A REACH-NEK 

A Luxembourgban megtartott környezetvédelmi tanácsülésen elfogadott közös 
álláspont tulajdonképpen csak formalizálja a már tavaly decemberben megkötött 
politikai megegyezést, mindazonáltal jelentős eredmény, hiszen azt jelenti, hogy a 
rendelet tervezete most visszamehet az Európai Parlament elé második olvasatra. 
Az elfogadott javaslat két fontos ponton különbözik az Európai Parlament (EP) által 
megszavazott verziótól. Az egyik az engedélyeztetés kérdése: az EP verziójában 
minden anyagnak öt évre ad gyártási és forgalmazási engedélyt az Európai Vegyi 
Ügynökség, míg a Tanács az Ügynökségre bízza, hogy esettől függően adja ki az 
engedélyeket. A tagállamok megszavaztak egy utolsó pillanatban érkezett európai 
bizottsági javaslatot is, aminek értelmében a Bizottság a hatályba lépést követő egy 
éven belül felülvizsgálja az engedélyeztetési kritériumokat. Itt a legfontosabb kérdés – 
és ez a másik fő különbség a Parlament és a Tanács közt –, hogy abban az esetben, 
ha egy gyártó egy veszélyes anyag forgalmazására kér engedélyt és a regisztráció 
során – kötelezően – helyettesítő anyagot javasol a vegyület helyett, akkor pontosan 
milyen részletességű regisztrációt kell elvégeznie a helyettesítő anyag 
vonatkozásában. Az EP és a Tanácsban főként az északi államok itt teljes szigort 
követeltek, mások a vegyiparukat féltették a túl nagy tehertől, míg a brit elnökség által 
javasolt kompromisszumban csak egy nagyon általános szöveg szerepelt. Ezt utóbb 
még lehet módosítani egyébként, a REACH életbe lépését követő első év elteltével. 
A Tanács ezzel együtt viszonylag szigorú engedélyeztetési követelményeket 
fogalmazott meg a legveszélyesebb anyagok (például PBT-k) vonatkozásában, de még 
ezeknek a forgalmazása is lehetséges marad bizonyos körülmények között, 
amennyiben a gyártó bizonyítani tudja, hogy ehhez „magas társadalmi és gazdasági 
érdek” társul. Másrészt viszont van a szabályozásnak egy olyan, rendeleti része, ami 
kimondja, hogy bizonyos anyagokra már eleve nem lehet engedélyt kiadni, olyan 
veszélyesek. 
Maga a regisztráció nagyon hasonlít a parlamenti verzióra: minimális, már meglévő és 
ismert információkat kell csak szállítani az Ügynökségnek az évi 1-10 tonnás 
tartományban, leszámítva a legveszélyesebb anyagokat. Viszonylag egyszerű a 
regisztráció az évi 10-100 tonnás tartományban is (ugyanaz mint a kismennyiségű 
anyagoknál, plusz egy teszt a reproduktív toxicitásra). A legnagyobb mennyiségben 
gyártott vegyi anyagok esetén szükséges a teljes eljárás elvégzése az OSOR (egy 
anyag, egy regisztráció) elve alapján, ami lehetővé teszi a vállalatoknak, hogy közösen 
jegyezzenek be olyan anyagokat, amelyeket többen is gyártanak. Több anyagot 
kivettek a törvénytervezet hatálya alól, így bizonyos cementeket, a szemetet és egyes 
érceket. 

(BruxInfo) 

ŐSZRE BEÉRHET A REACH 

A végéhez közeledik a REACH jogalkotási folyamata. A tervek szerint már csak 
szeptember 11-ig lehet módosító indítványokat benyújtani a tervezethez. Ezt várhatóan 
az EU Környezetvédelmi Bizottságnak októberi szavazása követi. A tervezet 
elfogadását azonban az Európai Parlament ősz végén esedékes sikeres második 
olvasata jelenthetné. 

http://www.bruxinfo.hu/


USA VEZETTE KOALÍCIÓ A REACH ELLEN 

Az EU több fontos kereskedelmi partnere (többek között az USA, India, Japán, Brazilia 
és Ausztrália) kritizálta a REACH tervezetet, mivel az véleményük szerint nehezen 
alkalmazható, a piaci versenyt torzítaná és túlzott terhet jelentene a fejlődő országok 
kisvállalatainak. Az aláírok szerint a kötelező helyettesítés csak a piac befolyásolására 
lenne alkalmas nélkülözve minden környezeti és egészségügyi előnyt. 
A WWF szerint azonban a szigorúbb vegyianyag-szabályozás inkább előnyt jelentene 
a fejlődő országoknak, az egyes vegyi anyagokkal kapcsolatos biztonsági adatok 
előállítása miatt. A hatásvizsgálatok szerint a költségek nagyobb része a nagy 
multinacionális vegyipari vállalatokat terhelné, a fejlődő országok vegyiparának a 
REACH a bevezetés 11 éve alatt mindössze 50 millió euró költséget jelentene. 

(ENDS Europe DAILY) 

KÖZTÜNK MARADHATNAK A KOCKÁZATOS NÖVÉNYVÉDŐ 
SZEREK 

Az Európai Bizottság júniusi ülésén jóváhagyta azt a 8 kockázatos növényvédőszer 
felülvizsgálata alapján hozott javaslatot, mely továbbra is engedélyezi azok 
használatát. 
A nyolc vitatott hatóanyag (azinfosz-metil, dinocap, fenarimol, flusilazol, karbendazim, 
metamidofosz, procymidon és vinklozolin) közül többel kapcsolatban felmerült a 
rákkeltő (karbendazim, metamidofosz, procymidon és vinklozolin) és a hormon 
háztartást megzavaró (dinocap, fenarimol, flusilazol, karbendazim, procymidon és 
vinklozolin) hatás lehetősége. 

A HÁZTARTÁSI POR IS MÉRGEZ 

 Kuvaiti kutatók 17 lakásban vizsgálták a por polibrómozott égésgátló (PBDE) anyag 
tartalmát. A perzisztens (nehezen lebomló) anyagot minden lakásban megtalálták (1-
400 ng/g koncentrációban). 
A legnagyobb (85%) mennyiségben a BDE 209 kóddal jelölt változatot találták meg. A 
mérési eredmények alapján végzett becslések szerint a felnőttek és a gyermekek 
szervezetébe átlagosan napi 1,5, ill. 14,8 ng PBDE jut be a lakásokban keletkező 
porból. A tízszeres eltérés alátámasztja a korábbi jelentések azon megállapítását, hogy 
a gyermekekre nézve lényegesen nagyobb kockázatot jelent az épületekben 
felhalmozódó szennyeződés. 

(Chemosphere, 2006 július, 603-608. oldal) 

A DDT VISSZATÉR 

Több kelet-afrikai ország vezetői a DDT újbóli használatát tervezik a maláriát terjesztő 
szúnyogok ellen. Afrikában az egyik leggyakoribb halálok a malária, mely évi egymillió 
ember halálát okozza, fokozottan veszélyeztetve a gyermekeket. Azokban az 
országokban, ahol már korábban megkezdték a DDT újbóli alkalmazását (pl. Dél-
Afrika) jelentősen csökkent a malária okozta megbetegedések száma. 
Ugandában az elmúlt 15 évben 5-szörösére nőtt a maláriás megbetegedések száma. 
Afrikában a malária összesen 12 milliárd dollár gazdasági kárt okoz, sok ország 
egészségügyi kiadásainak több mint 20%-át emésztve fel. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00456535


Az USA változtatott korábbi hozzáállásán és a harmadik világ fejlesztése céljából 
létrehozott USAID 100 millió dolláros maláriaellenes programjának egy részét a DDT 
használatára fogják fordítani. 
Több kutató és környezetvédő szervezet azonban aggodalmainak adott hangot a DDT 
újbóli terjedése miatt. A környezetet hosszú távra elszennyező anyag alkalmazása 
hosszú távú környezeti és egészségügyi károkat okoz. A malária elleni küzdelem 
eredményeként valószínűleg a kisebb gazdálkodók is hozzá tudnak majd jutni a DDT-
hez, azt saját gazdaságukban növényvédelmi célokra használva fel. 
A DDT bevezetését Kenya virágtermelői is ellenzik, hiszen az Európai piacok igen 
rossz szemmel nézik a nehezen lebomló peszticid újbóli alkalmazását, ami jelentős 
kockázatot jelentene a 400 millió dolláros kivitelnek. 

(Los Angeles Times) 

HÉTKÖZNAPI MÉRGEINK 

A Levegő Munkacsoport - a Tudatos Vásárlók Egyesületével együttműködve - 
fogyasztóvédelmi kiadványt készített a mindennapi termékek vegyi anyag tartalmának 
lehetséges hatásairól. 
A kiadvány az általános tudnivalókon kívül részletesebben foglalkozik a háztartási 
tisztítószerek, a kozmetikumok, az élelmiszerek és a lakberendezési cikkek gyártása 
során felhasznált az egészségre kockázatot jelentő vegyi anyagokkal és a kockázatok 
csökkentése érdekében tanácsokat ad egy egészségesebb és környezetkímélőbb 
életmód kialakításához. 
A kiadvány itt tölthető le. 

(Levegő Munkacsoport) 

NEMZETKÖZI SZEMINÁRIUM A NÖVÉNYVÉDŐ-
SZERMARADVÁNYOKRÓL 

A Levegő Munkacsoport az élelmiszerek növényvédő-szermaradvány tartalmának 
témájában több kelet-közép-európai szervezettel is együttműködik. Az egyes résztvevő 
országok képviselői egy Pozsony mellett rendezett szemináriumon osztották meg 
egymással tapasztalataikat, ötleteiket és kutatási eredményeiket. 
A német Pesticide Action Network és a szlovák CEPTA által rendezett megbeszélésen 
a Levegő Munkacsoportot Pál János és Simon Gergely képviselte, akik beszámolót 
tartottak a hazai hivatalos növényvédő-szermaradvány vizsgálati adatokról és a civil 
szervezet a helyzet javítása érdekében kifejtett lehetőségeiről és tevékenységéről. 
A szeminárium tapasztalatai alapján az egyes tagországokban a termékek átlagos 
szennyezettsége között jelentős eltérések vannak, de ennek oka inkább az ellenőrzést 
végző laboratóriumok eltérő felszereltségében és mintavételi módszerekben, nem 
pedig a termékek eltérő minőségében keresendő. 
A hazai hatóság jelentése alapján Magyarországon a laboratóriumi hálózat minősége 
európai összehasonlításban kiemelkedő, és az elvégzett vizsgálatok száma is 
viszonylag magas. 

(Levegő Munkacsoport) 
 
 

http://www.latimes.com/news/printedition/asection/la-fg-ddt29may29,1,754527.story?coll=la-news-a_section
http://www.levego.hu/konyvtar/olvaso/hetkoznapi_mergeink.htm
http://www.levego.hu/
http://www.levego.hu/


Kérjük, hogy a hírlevéllel kapcsolatos észrevételeit, illetve le- és feliratkozási 
szándékát a következő e-mail címen jelezze: reach@levego.hu! 
 
 
A vegyi anyag hírlevelet összeállította: Pál János 
 
Készült a Levegő Munkacsoport és a Magyar Természetvédők Szövetsége vegyi 
anyag kampánya keretében. 
Simon Gergely, Pál János (LMCS) & Dragos Tibor (MTVSZ) 
 
 
A régebbi hírlevelek a www.levego.hu/vegyianyag címen érhetőek el. 
További információ a témában: www.vegyireakcio.hu
 

www.levego.hu/vegyianyag
http://www.vegyireakcio.hu/
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