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I. Bevezető megjegyzések

Az Európai Bizottság 2003. októberi, az uniós vegyi anyag politika reformjáról szóló 
rendelettervezete az egyik legfontosabb és legszélesebb hatókörű európai szintű jogalkotási 
terv. A vegyi anyagok nyilvántartásba vételéről, értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról szóló, 137 cikkből és 17 mellékletből álló 1200 oldalas rendelettervezet (COM 
(2003)644 végleges) már csak a terjedelméből adódóan is hatalmas terv. A szabályozandó 
anyag azonban sokkal jelentősebb. Nem csak a vegyipart és az ahhoz kapcsolódó
felhasználókat foglalja magába, hanem különböző, a vegyipartól független iparágakat is, mint 
pl. a fémfeldolgozó ipart, a papíripart, a textilipart stb. A gyártók mellett az érintettek közé 
tartoznak a kereskedők, a továbbfelhasználók és az importőrök is, azaz mindenki, aki a vegyi 
anyagokkal iparszerűen foglalkozik, a néhány nagy konszern mellett főként a kis- és 
középvállakozások, beleértve a kézműipart.

A Bizottság célmeghatározásai 

A Bizottság a terve céljai közé sorolja többek között az emberi egészség és a környezet 
védelmét, az uniós vegyipar versenyképességének megőrzését és megerősítését, és a belső 
piac felaprózódásának megakadályozását. Az EU vegyi anyag politikájának ezen politikai 
céljai, amelyek a gazdasági, környezetpolitikai és társadalmi igények kiegyensúlyozott 
figyelembevételét követelik meg, korlátlan támogatást érdemelnek. A vegyi anyagok 
biztonságos kezelése az előállítástól és importtól kezdve a folyamatokban és termékekben 
való felhasználáson át egészen az ártalmatlanításig a politikai és gazdasági felelősség 
lényeges eleme.

A Bizottság mennyiségorientált megközelítése

A Bizottság javaslata a bejelentő által szolgáltatandó adatokhoz1 köti a többfokozatú REACH-
eljárás első és a gyakorlatban legjelentősebb lépését, az anyag nyilvántartásba vételét. A 
Bizottság javaslatának meghatározó eleme a 11. cikkben található. Itt a gyártott vagy 
importált anyag mennyiségéhez kötik a szolgáltatandó információk terjedelmét. Az 
információszolgáltatási követelmények az 1 tonna/év mennyiség termelésével, illetve 
importjával kezdődnek, és fokozatosan  emelkednek a 10, a 100 és az 1000 tonna/év 
mennyiséget meghaladó termelés vagy import esetén2.

II. A jelenlegi helyzet értékelése

Az új vegyi anyag politika szükségességéről kialakult messzemenő egyetértés ellenére a 

  
1 lásd a tervezet az 5. cikkét, amely meghatározza a gyártók és importőrök nyilvántartásba vételi dossziék 
létrehozására irányuló kötelezettségét. A szolgáltatandó információk a 9. cikkben vannak felsorolva.
2 A REACH-eljárás további fokozatai – különösen az anyagok értékelése és engedélyezése, amelyek részleteibe 
itt nem kívánunk bocsátkozni – mellett meg kell említeni, hogy a tervezet alapvetően megköveteli az olyan 
anyagokról való adatszolgáltatást is, amelyeket a termék- és eljárás-orientált kutatás-fejlesztés céljából 
használnak fel, még akkor is, ha a bejelentési kötelezettségeket az innovációk védelme érdekében öt, illetve 
maximum tíz évre fel lehet függeszteni (lásd a tervezet 7. cikkét).
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Bizottság tervezete a közvéleményben és különösen az érintett gazdasági szereplők körében 
széles körű elutasításba ütközött a végrehajtáshoz javasolt eszközök tekintetében.  A célok 
elérhetőségét a tervezett rendszerrel nem lehet biztosítani. Itt alapvető javításokra van 
szükség. A nyilvántartásba vételi eljárás kritikája a mennyiségorientált megközelítésre, a 
vállalatok számára felmerülő költségekre és a túlzottan bürokratikus, időigényes eljárásra 
összpontosul.

A mennyiségorientált megközelítés elfogadhatatlansága

A Bizottság tervének leglényegesebb gyenge pontja az, hogy a konkrét kockázatokhoz való 
bármilyen kapcsolódás nélkül kéri be az adatokat. Így a 10 tonna/év mennyiségű termeléstől, 
illetve importtól kezdve az adatszolgáltatási követelmények anélkül nőnek meg drasztikusan, 
hogy ez az emberekre és a környezetre gyakorolt nagyobb kockázat miatt  feltétlenül indokolt 
lenne. Önmagában a termelés vagy az import mennyiségéből nem lehet visszakövetkeztetni 
arra, hogy egy anyag az emberre és a környezetre veszélyes-e, és mennyire veszélyes. Ha 
tehát a „nagyobb termelési mennyiség nagyobb kockázattal jár” összefüggés egyértelműen 
nem áll fenn, akkor a vegyi anyag mennyisége nem alkalmas mérték arra, hogy annak alapján 
határozzák meg az adatszolgáltatási követelményeket, és különösen nem alkalmas kritérium 
ahhoz, hogy a kitűzött céloknak megfelelő javulást érjenek el az emberi biztonságban és a 
környezetbiztonságban.
A mennyiségorientált megközelítés elfogadhatatlan, jogi szempontból pedig aránytalan: a 
megkövetelt ráfordítás nem áll ésszerű arányban az ökológiai, illetve társadalmi haszonnal.

A mennyiségorientált megközelítés további nem kívánatos következményekkel jár:

Az anyagok sokféleségének és a termelésnek a korlátozása

A REACH-modell a javasolt formában jelentős költségeket fog megkövetelni a gazdaságtól.
Az egy anyaghoz szükséges információk beszerzésének közvetlen költségei önmagukban 
20.000 és 40.000 euró között mozognak anyagonként a mennyiséghez kapcsolt 
adatszolgáltatási követelményektől függően. Különösen az 1 és 10 tonna/év közötti 
kismennyiségű termelési ágazatban fognak a nyilvántartásba vételi költségek sok esetben 
aránytalanul viszonyulni a forgalomhoz. Ezáltal különösen a kis mennyiségben előállított 
anyagokat, amelyekkel főként a kis- és középvállakozások töltik be a piaci réseket,  nem lehet 
majd nyereségesen előállítani az EU-ban vagy importálni az EU-ba.  Általánosságban attól 
kell tartani, hogy az anyagok gazdasági okokból végre nem hajtható nyilvántartásba vétele 
miatt a termékek 20-40%-át kivonják a piacról.  Ha az érintett felhasználóknak nem áll 
rendelkezésére helyettesítő termék, akkor legrosszabb esetben a termelés beszüntetésének, a 
termelés áthelyezésének vagy az üzem leállításának Európai Unión belüli munkahelyek 
elvesztésével járó veszélye fenyeget1.
A Bizottság mennyiségi küszöbértékeken alapuló rendszere összességében hibás szelekció 

  
1 Az anyagok helyettesítése viszont rendszerint nagy ráfordítást igénylő kutatást tesz szükségessé, amelyet 
meghatároz az elérhető anyagok és azok kombinációinak természetszerűen korlátozott száma, valamint a 
helyettesítő anyagok megállapítandó alkalmasságának sokfajta kémiai, fizikai, technikai és toxikológiai 
tulajdonságtól való függése.
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irányába ösztönöz, ami a nyilvántartásba vételi költségekhez igazodik, nem pedig az anyag 
okozta kockázathoz.

A vállalatok túlterhelése a nagy bürokratikus ráfordítások által

A nyilvántartásba vételhez szükséges adatok megszerzése jelentős időt fog igénybe venni.  Az 
1 és 10 tonna/év közötti mennyiségi tartományba eső anyagokra hat hónapig is eltarthat, a 10 
tonna/év feletti mennyiségi tartományba eső anyagok esetében becslések szerint 12-15 
hónapig. A korábbi viták során a vizsgálati követelményeket ugyan éppen az 1 és 10 tonna/év 
közötti termelési mennyiségi tartományba eső anyagokra csökkentették, de különösen a kis-
és középvállalkozások érzik úgy, hogy a körülményes adatbeszerzés túlterheli őket. Számukra 
az időtényező mellett a szükséges személyi ráfordítás is nagyon megterhelő lenne 
pénzügyileg. Sok kisvállalkozásnak egyszerűen nincsenek szakképzett munkatársai, akik a 
bonyolult REACH-eljárást megfelelően el tudnák végezni.
A legfeljebb 10 tonna/év mennyiség nyilvántartásba vételi kötelezettségének 
egyszerűsítésével ezenkívül drasztikusan megszigorodik a 10 tonna/év mennyiség feletti 
anyagok követelményeire való áttérés. Ennek az a következménye, hogy sok cég visszariad 
attól, hogy olyan megbízásokat fogadjon el, amelyek az éves termelés, illetve az importált 
mennyiség ezen küszöb fölé való emelkedését eredményezné. Ez szöges ellentétben áll a 
versenyképesség megerősítésével.

Való igaz, hogy a REACH-eljárás javasolt elemei közül sok épít az új anyagok bejelentésének 
és a létező anyagok feldolgozásának ismert eljárásaira. A meglévő tapasztalatokat azonban 
ezekkel a rendelkezésekkel nem ültetik át. Az új és a létező anyagokra vonatkozó 
szabályozások már az eddigi korlátozott alkalmazási területükön is jelentős hiányosságokat 
mutattak fel. Nem utolsósorban emiatt kell kiegészíteni a vegyi anyagokra vonatkozó európai 
uniós jogszabályokat. Az új anyagok engedélyezésének csekély számából adódóan 
kétségtelen, hogy az EU eljárása Japánnal és az Egyesült Államokkal összevetve túl 
bürokratikus. A létező anyagokra vonatkozó eljárás is körülményesnek bizonyult. Ezen hibák 
felszámolása helyett immáron minden anyagra ki akarják terjeszteni ezt az eljárást. Ilyen 
körülmények között komoly kétségek merülnek fel a REACH-rendszer működőképességével 
kapcsolatban.

Az innovációs képesség és a versenyképesség korlátozása

Attól kell tartani, hogy a javasolt REACH-modell hosszú távon az EU gazdaságának 
innovációs képességét is károsítani fogja. Az innováció többek között azt jelenti, hogy 
meglévő anyagokat az eddigiekhez képest más kombinációban és más eljárás keretében 
használnak fel. A javasolt szabályok meg fogják nehezíteni az innovatív ötletek 
megvalósítását, mert csökkentik az elérhető anyagok számát, és az új ötletek megvalósítását 
átfogó bürokratikus rendelkezések teljesítésének rendelik alá. Ezáltal meghiúsítják a 
lisszaboni stratégiának az EU-t a világ legversenyképesebb régiójává alakítani kívánó célját.
Az EU-ban a gazdaság versenyhelyzete az EU-n kívüli, ezen megterhelésektől mentes 
versenyzőkkel szemben középtávon tartósan romlani fog. Főként a kis- és középvállakozások 
fogják ennek a kárát látni. Az EU mint gazdasági környezet tovább veszítene a vonzerejéből, 
és a beruházások tovább csökkennének. A következmények az új uniós tagállamok számára 
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lennének különösen súlyosak, amelyek még kevés tapasztalattal rendelkeznek ehhez hasonló 
szabályokról. Ezeket a következményeket eddig alig vizsgálták meg. A világkereskedelemre 
gyakorolt lehetséges kihatások is problematikusak. A javasolt rendszer elemei olyan technikai 
jellegű kereskedelmi akadályokat képezhetnek, amelyek összeegyeztethetetlenek a WTO 
előírásaival.

Így alapvetően az a kérdés vetődik fel, hogy a Bizottság kezdeményezése a gazdasági, 
ökológiai és társadalmi elemek kiegyensúlyozott figyelembevételét tartalmazó fenntartható 
politika céljának eleget tesz-e. A fenntartások főként abból adódnak, hogy a rendeleti javaslat 
a magas szintű vizsgálati és dokumentációs követelmények és az ezekhez kapcsolódó 
ráfordítások által jelentős járulékos terhekhez fog vezetni. Ez nem csak az anyagok, előállítási 
módszerek és sok termék költségeinek jelentős növekedését jelenti.  Ezenkívül még 
késedelmeket okoz az innovatív termékek piacra való bevezetése során, ami óriási 
versenyhátránnyal járna az EU számára. Továbbá a vállalkozásokra és a hatóságokra 
vonatkozó javasolt új eljárásokból adódóan a járulékos bürokratikus terhekkel a gyakorlatban 
csak nehezen lehet majd megbirkózni. Végül a széles körű tájékoztatási és nyilvánosságra 
hozatali kötelezettségek révén veszélybe kerül a szellemi tulajdon és ezzel együtt a 
vállalkozások innovációs ereje és létezése.

III. Javítási lehetőségek

A nyilvános vitában – nem utolsósorban a Tanács munkacsoportjaiban – olyan lehetőségeket 
vitatnak meg, amelyek a Bizottság által kitűzött célokat egyszerű, a gyakorlatban 
alkalmazható és mégis hatékonyabb eljárási elemekkel is elérik. Maga a Bizottság is kiemeli 
az európai uniós vegyipar versenyképessége megőrzésének és megerősítésének célját. Ennek 
az új vegyi anyag politikában is felismerhető módon tükröződnie kell. A REACH-nek a 
beruházások és innovációk keretfeltételeit tehát elő kell mozdítania és nem szabad rontania 
ezeket a feltételeket, ténylegesen új munkahelyek és vállalkozások létrejöttét kell előidéznie 
ahelyett, hogy a meglévőket veszélyeztetné, és végül jobb kiindulási feltételeket kell 
teremtenie az európai uniós vállalkozások számára a nemzetközi versenyben.  Néhány 
javaslat – amelyek részben a Tanácsban folytatott vitában is tetszést arattak – alkalmas arra, 
hogy javítson a Bizottság javaslatának gyakorlati használhatóságán.

1. Expozíciós (kitettségi) kategóriák és fontosság szerinti rangsorolás

Az expozíciós kategóriák koncepciója rendszerezi és összpontosítja az adatkövetelményeket.
A termékcsoportok vizsgálata helyett egy anyag felhasználásától függetlenül 
meghatározhatók és kategorizálhatók az emberek és a környezet jellemző kitettségei. Ennek 
során összefoglalják a jellemző terhelési helyzeteket, amelyek azonos védelmi intézkedéseket 
tesznek szükségessé. Ezek az ember fő felvételi módozatai (szájon át, belégzéssel vagy bőrön 
át történő felvétel), a környezetbe való jutás módozatai (levegő, víz, talaj, flóra és fauna) és az 
adott expozíció időtartama (egyszeri vagy rövid idejű, alkalomszerű, ismétlődő vagy hosszan 
tartó). Ezen expozíciós kategóriákon belül meghatározzák és azután csoportosítják a 
következőket: alapvető alkalmazási területek (ipari, kereskedelmi vagy magáncélú 
felhasználás) és megengedett expozíciós szintek/fokozatok. Ha az összes szereplő a 
láncolatban az expozíciós kategóriákat alkalmazza, akkor a kockázatértékeléshez első 
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fokozatban elég az a minimális adatmennyiség, amely a lényeges fizikai-kémiai 
tulajdonságokat és az emberre és környezetre gyakorolt  akut hatásokat tartalmazza. További 
vizsgálatokat azután az adott expozíciós helyzettől függően kell végezni. Az expozíció 
súlyossági fokának növekedésével a regisztrációs eljárás során szigorúbb időbeli és tartalmi 
követelményeknek kellene együtt járnia. Ezáltal a nyilvántartásba vételre szánt anyagok 
fontosság szerinti rangsorolási komponense is bevezetésre kerülne annak érdekében, hogy a 
kockázati szempontot is teljes mértékben figyelembe vegyék. A vállalkozásoknál már 
meglévő információkat ezért alátámasztó jelleggel kellene felhasználni, hogy az ismert 
lényeges kockázattal rendelkező anyagokat minél hamarabb azonosítani lehessen, és a 
nyilvántartási eljárás során kiemelten lehessen kezelni. Itt a CMR, PBT és vPvB anyagok 
jönnek számításba.

Az észak-rajna-vesztfáliai tartomány kormánya (Német Szövetségi Köztársaság) által 
elvégzett szimuláció a gyakorlatban bebizonyította, hogy az egyedi expozíciók sokaságát 
vissza lehet és kell vezetni áttekinthető számú expozíciós kategóriára ahhoz, hogy a rendszert 
egyáltalán működőképessé tegyék.

Ez a megközelítés a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos terheket anélkül csökkentené 
jelentősen, hogy az egészség- és környezetvédelem csorbát szenvedne. A gyártóknak és a 
felhasználóknak a kockázataik becslése során csak néhány kategóriához kellene igazodniuk a 
különböző egyedi felhasználások sokasága helyett. Csökkennének a kapcsolódó felhasználók 
jelentési kötelezettségei, könnyebbé válna az információáramlás az értékteremtési láncokban, 
jobban lehetne védeni az üzleti titkokat és a gazdaságilag fontos információkat. Növekedne az 
anyagok felhasználásának és hozzáférhetőségének rugalmassága és ezáltal csökkennének a 
nem kívánatos gazdasági következmények. Messzemenőkig el lehetne kerülni, hogy anyagok 
csak azért tűnjenek el a piacokról, mert a termékek vizsgálati és nyilvántartásba vételi 
költségei gazdaságilag nem elviselhetőek.  A hatóságok általi felügyelet is leegyszerűsödne.

Az expozíciós kategóriák és a minimális adatszint kombinációja hatékony eszközt jelent 
ahhoz, hogy az embereket és a környezetet célzottabban – azaz a tényleges expozíciónak 
megfelelően – lehessen védeni, és egyúttal a vállalkozások és a hatóságok  felhasználandó 
erőforrás- és adminisztratív ráfordítását összességében csökkenteni lehessen.

2. Egy anyag – egy nyilvántartásba vétel (one substance – one registration, OSOR)

Az a javaslat, hogy minden anyagot csak egyszer vegyenek nyilvántartásba, egyszerű logikája 
miatt érdekes. Ha egy bizonyos anyagról szóló ismeretekről van szó, akkor nem érthető, hogy 
miért kellene a szükséges adatokat többször begyűjteni és finanszírozni. Az OSOR-elképzelés 
elvileg alkalmas a vállalkozások és a hatóságok adminisztratív ráfordításainak számottevő 
csökkentésére. Természetesen ez az elképzelés még nem oldja meg a költségmegosztás, az 
üzleti titok védelme és a kartell-jog végrehajtás során fellépő problémáit. E tekintetben meg 
kell várni, hogy a Tanács végül hogyan fogja értékelni ezt a brit és a magyar kormány által 
felvetett elgondolást.

IV. Kitekintés
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A Bizottság által megfogalmazott, az EU vegyi anyag politikájára vonatkozó célkitűzések 
teljes támogatása ellenére a Bizottság javaslata különösen annak mennyiségorientált 
megközelítése miatt jelentős kritikát váltott ki. Jelenleg nem csak a nyilvánosság előtt folynak 
viták a Bizottság javaslatának alapvető változtatásairól, hanem a Tanács ad hoc 
munkacsoportjában is. Ez a dokumentum erre az alapvető jelentőségű rendszeres kritikára 
kíván utalni.  A tovább folytatandó jogalkotói munka egy döntést tesz szükségessé arról, hogy 
megmaradjon-e a Bizottság mennyiségorientált megközelítése, vagy egy expozícióorientált 
megközelítést – optimális esetben a „one substance – one registration” koncepcióval 
kombinálva – tegyenek a vegyi anyagokról szóló jogalkotás kiindulási pontjává. További 
hiányosságnak bizonyult eddig, hogy a Bizottság tervezetének eddigi hatásvizsgálatai és 
gyakorlati megvalósíthatósági vizsgálatai nem voltak kielégítőek.  Ezért üdvözlendő, hogy a 
Bizottság az érintett gazdasági körökkel közösen további hatásvizsgálati tanulmányokra adott 
megbízást. Az eredményeiket a Parlament jogalkotói munkájában fel kellene használni. Végül 
arra szeretnénk utalni, hogy a jövő év elején az Európai Parlamentben is sor fog kerülni 
meghallgatásokra, amelyek eredményeit szintén fel kellene használni a jogalkotási 
folyamatban. Jobb volna, ha a Bizottság sem ragaszkodna mereven a tervezetéhez, hanem a 
Tanáccsal és a Parlamenttel közösen dolgozna ki egy megalapozott szabályrendszert. Az 
összes intézménynek az kell, hogy legyen a célkitűzése, hogy az emberek és a környezet 
lehető legnagyobb mértékű védelme érdekében lehetővé tegyék a veszélyes anyagok 
gyakorlatban megvalósítható és költségkímélő nyilvántartásba vételét és egyúttal 
hozzájáruljanak az Európai Unión belüli innovációs, verseny- és exportképesség, valamint a 
beruházások erősítéséhez. A lisszaboni stratégia céljainak eléréséhez ez elkerülhetetlenül 
szükséges.
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