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A KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG A SZIGORÚBB SZABÁLYOZÁSRA SZAVA-
ZOTT
Az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottsága az EU új vegyi anyag jogsza-
bály-tervezetéről (REACH) szóló októberi szavazásán - az előzetes várakozásoknak 
megfelelően - a szigorúbb szabályozásra voksolt. 
 

SZIGORÚ VEGYIPARI SZABÁLYOZÁST KÖVETELNEK AZ ORVOSOK
Európai orvosok szerint csak szigorú szabályozással, és a leginkább kockázatos 
vegyi anyagok kötelező helyettesítésének előírásával lehet megakadályozni az egyre 
gyakoribbá váló krónikus megbetegedések arányának további növekedését. 
 

KÍNA ALKALMAZKODIK AZ ÚJ SZABÁLYOZÁSHOZ
Kína - az ellenséges USA-tól eltérőn - nem támadja az EU tervezett vegyianyag-
szabályozását (REACH), hanem gyakorlati információkat és konzultációs lehetősé-
get biztosító honlapot indított a vállalatok számára. 
 

AZ EU A HIGANYEXPORT TELJES BETILTATÁSÁT JAVASOLJA 2011-TŐL
Az EU 2011-től betiltaná az erősen mérgező higany exportját ezáltal remélve a kitett-
ség mértékének csökkenését. A biztonságos tárolás megoldásának költségét az 
érintett cégek állnák. 
 

A VILÁG LEGINKÁBB SZENNYEZETT TERÜLETEI
Egy amerikai intézet elkészítette a Föld tíz legszennyezettebb területének listáját. 
 

HORMONHATÁSÚ BAKTÉRIUMÖLŐ
Kanadai vizsgálatok szerint a baktériumölő hatású tisztálkodószerek gyakori alkotó-
ja, a triklozán hormonális hatásokkal bír. 



A KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG A SZIGORÚBB SZABÁLYOZÁS-
RA SZAVAZOTT 

Az Európai Parlament (EP) Környezetvédelmi Bizottsága az EU új vegyi anyag jogsza-
bály-tervezetéről (REACH) szóló októberi szavazásán - az előzetes várakozásoknak meg-
felelően - a szigorúbb szabályozásra voksolt. Az egyes környezet- és egészségvédelmi 
szempontból lényeges módosító javaslatok szinte mindegyikét támogatta a Környezetvé-
delmi Bizottság (ENVI), így a leginkább kockázatos vegyi anyagok kötelező helyettesíté-
sének előírását is. 
A szavazás eredménye megerősíti az Európai Parlament múlt év novemberében hozott 
döntését a kötelező helyettesítésről, amelyet eddig a Miniszterek Tanácsa elvetett. A köte-
lező helyettesítés nélkülözhetetlen a biztonságosabb vegyi anyagok fejlesztésének ösz-
tönzéséhez. Csak így érheti el a REACH legfontosabb célját, azaz hogy ne folytatódjon 
tovább káros hatású anyagok halmozódása a testünkben és a környezetünkben. 
A Levegő Munkacsoport, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a WWF Magyaror-
szág üdvözölte a Környezetvédelmi Bizottság azon döntését is, amely előírná a "kötelező 
gondosságot", vagyis a vegyszergyártóknak felelősséget kell vállalniuk termékeik bizton-
ságosságáért. A most elért sikerben szerepet játszott Hegyi Gyula és Olajos Péter európai 
parlamenti képviselők aktív munkája, akik több módosító javaslatot is tettek a jogszabály-
tervezet környezeti és egészségügyi szempontú megerősítésére. 
A három civil szervezet arra kéri a minisztereket és az Európai Bizottságot, hogy az elkö-
vetkező hetekben erősítsék meg az ENVI állásfoglalását.  
Az Európai Parlament Plenáris ülése várhatóan november közepén fog véglegesen sza-
vazni a REACH rendeletről, amely így már jövőre életbe léphet az Unió összes tagállamá-
ban. 
A civil szervezetek teljes sajtóközleménye itt olvasható. 

(Sajtóközlemény) 

SZIGORÚ VEGYIPARI SZABÁLYOZÁST KÖVETELNEK AZ ORVOSOK 

Európai orvosok azt kérik a jogalkotóktól: ne hajoljanak meg az ipar követelése előtt, és ne 
enyhítsék azt a javaslatot, mely arra kényszeríti a vegyipari cégeket, hogy a veszélyes 
anyagokat biztonságosabb alternatívákkal kell felváltani. 
A REACH néven ismertté vált vegyipari reformról a tervek szerint novemberben szavaz 
második olvasatban az Európai Parlament. Az orvosok és tudósok rámutattak arra, hogy a 
rák, az asztma és a születési rendellenességek gyakorta összefüggésbe hozhatók a mér-
gező vegyi anyagokkal, kiemelve, hogy a gyenge törvények hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
jövőben emelkedjen a rákos megbetegedések száma a kontinensen. 
Dominique Belpomme, az egyik vezető párizsi kórház onkológusa közölte, hogy a kisba-
bák több száz vegyi anyaggal fertőződhetnek meg, amely növeli a rák előfordulásának 
esélyét. "Elértük, hogy megfertőzzük a jövendő generációt" - panaszolta fel az orvos, aki 
egy rákkutatási szövetség elnöke is egyben. 
A szakértő - több más kollégájával egyetemben - azért lobbizik az Európai Parlamentben, 
hogy az új jogszabályban szigorú toxikológiai normákat alkalmazzanak, emellett előírás 
legyen, hogy a veszélyes vegyi anyagokat kötelezően biztonságosabbakkal kelljen kivál-



tani. Belpomme és társai egyebek között a formaldehid, a higany és a fogorvosi amalgám 
"száműzését" követelték. 
Az Európai Parlament a tervek szerint november 14-én szavaz a REACH-ről, a tagállamok 
képviselői pedig december 4-én döntenek az új vegyipari reformról. 

(BruxInfo) 

KÍNA ALKALMAZKODIK AZ ÚJ SZABÁLYOZÁSHOZ 

A kínai kormányzat nem követi az USA agresszív politikáját (lásd: júliusi vegyi anyag hírle-
vél) az új uniós vegyianyag-szabályozással (REACH) kapcsolatban. Az ázsiai ország ter-
mékminőségért felelős hivatala a sikeresebb felkészülés jegyében új honlapot indított, me-
lyen a gyártók részletes információkat kaphatnak az őket is érintő szabályozásról. A hon-
lap konzultációs lehetőséget és segítséget ad a REACH előírásainak teljesítéséhez. 

(Xinhua News Agency) 
 
 

AZ EU A HIGANYEXPORT TELJES BETILTATÁSÁT JAVASOLJA 2011-
TŐL 

Az Európai Bizottság jogszabály-javaslata szerint, 2011-től teljesen betiltanák a higany 
exportját. "A tilalom kulcsfontosságú része az EU arra irányuló stratégiájának, hogy csök-
kenjen az emberre és a környezetre nézve egyaránt erősen mérgező higanynak való ki-
tettség" - hangsúlyozta a témában kiadott közlemény. 
A javasolt jogszabály értelmében a cégeknek fizetniük kell majd a higany biztonságos tá-
rolásáért. A Bizottság októberben nemzetközi konferenciát szervezett a higanynak való 
kitettség csökkentését érintő témában. "A higanyexport tilalmával és a biztonságos tárolás 
követelményének előírásával az EU példát mutat az egész világnak. Más országokat is 
felszólítok, hogy támogassák azokat a lépéseket, amelyek egy világméretű megállapodás 
elérését tennék lehetővé" - mondta Sztavrosz Dimasz, az EU környezetvédelmi biztosa. 
A higany iránti világméretű kereslet ma 3400 tonna évente, ebből az EU részaránya mint-
egy 10 százalék - állítja a Bizottság. A legfontosabb hasznosítási területek a következők: 
aranykitermelés, klór-alkáli ipar és a PVC-műanyag alapját képező vinil-klorid monomer 
gyártása. Ezek közül az EU-ban csak a klór-alkáli ipar számít jelentős felhasználónak. A 
második legfontosabb terület az unióban a fogászati amalgámok készítése. 
A javasolt jogszabályt még az Európai Parlamentnek és az unió kormányainak is jóvá kell 
hagynia. 

(Dow Jones Newswires - Brüsszel) 

A VILÁG LEGINKÁBB SZENNYEZETT TERÜLETEI 

Az amerikai Blacksmith Intézet elkészítette a világ tíz leginkább szennyezett területének 
listáját. A lista elkészítését a világ különféle területeiről származó kutatók megkérdezése 
után készítették el. Kiemelt figyelmet szenteltek azon területeknek, ahol a lakosságot is 
érinti a szennyeződés. 



A kiválasztott területekre jellemző, hogy a mérgező anyagok beépültek a környezetbe és 
jelentős egészségkárosító hatással bírnak a környező területek lakosságára. A legszeny-
nyezettebb területeken a várható élettartam lényegesen lecsökkent, mindennapossá vál-
tak a születési rendellenességek és egyes krónikus megbetegedések (pl. asztma). A leg-
inkább mérgező területek többsége gyakorlatilag kitisztíthatatlan nehézfém-szennyezés. 
A területek közül öt a volt Szovjetunió területén helyezkedik el, egy-egy térséggel képvisel-
teti magát a listán India, Kína, Közép- és Dél-Amerika, valamint Afrika is. 
A területek közül Csernobil a legismertebb, a felmérés szerint ez a szennyezés 5,5 millió 
embert érintett. 
Oroszország területén három igen szennyezett terület található. Dzerzinsk térségében ve-
gyi fegyvereket állítottak elő a hidegháború éveiben. A helytelenül tárolt 300 ezer tonnányi 
vegyi hulladék jelentős része a talajba szivárgott. A dioxin és a fenol talajvízben mérhető 
koncentrációja több milliószorosa az elfogadható értéknek. A 300 ezer érintett várható 
élettartama 45 év. 
Az egyik legtöbb 3,5 millió lakost érintő szennyezés az Indiai Ranipetben található. A vá-
ros vegyi üzemében a bőrök cserzéséhez állítanak elő krómtartalmú sókat. A gyár két év-
tizedes működése során a magas nehézfémtartalmú 1,5 millió tonnányi hulladékot a közeli 
2 hektáros területre szállították, ahonnan könnyen elszennyeződtek a környező területek is. 

(Blacksmith Institute) 

HORMONHATÁSÚ BAKTÉRIUMÖLŐ 

Újabb kanadai tudományos vizsgálatok szerint a tisztálkodó szerekben használt baktéri-
umölő triklozán hormonális hatásokkal bír. A széles körben elterjedt mesterséges vegyi 
anyag kimutatható többek között az anyatejből, a halakból is. 
A triklozán már az amerikai folyókban mérhető koncentrációban is gátolja a békák fejlődé-
sét, módosítva a lábak kialakulásáért felelős pajzsmirigy-hormonok működését. A mester-
séges anyag testtömegvesztést, a hátsó lábak gyorsabb kialakulását. A kutatók a szabá-
lyozatlan sejtnövekedésért felelős gének működésének fokozódását tapasztalták az agy-
ban, míg a farki részen csökkent a gének aktivitása. 
Egy 2000-es felmérés szerint a megvizsgált amerikai folyók több, mint feléből kimutatható 
triklozán átlagos koncentrációja 0,14 ppb. A legújabb vizsgálatok szerint a pajzsmirigy 
hormonokhoz hasonló szerkezetű vegyi anyag már 0,15 ppb-s koncentrációban is befo-
lyásolja a békák hormonális szabályozását - mely igen hasonló az emberben lejátszódó 
folyamatokhoz. A vizsgálatok szerint a triklozán jelentősen növelte a pajzsmirigy-
hormonok szervezetre gyakorolt hatását. 

(Environmental Science and Technology) 



Kérjük, hogy a hírlevéllel kapcsolatos észrevételeit, illetve le- és feliratkozási szán-
dékát a következő e-mail címen jelezze: reach@levego.hu! 
 
A vegyi anyag hírlevelet összeállította: Pál János 
 
Készült a Levegő Munkacsoport vegyi anyag kampánya keretében. 
Simon Gergely, Pál János 
 
A régebbi hírlevelek a www.levego.hu/vegyianyag címen érhetőek el. 
A témában további hírek és információk találhatóak a Levegő Munkacsoport és a 
Magyar Természetvédők Szövetségének közös vegyi anyag honlapján: 
www.vegyireakcio.hu 
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