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Bizottságban folytatott kérdések órája során feltett kérdések 2008/8
az eljárási szabályzat 187. cikkével összhangban
előterjesztette: Satu Hassi

Tárgy: A REACH szerint jelölt anyagok jegyzéke

A REACH egyik fő célkitűzése, hogy a különös aggodalomra okot adó anyagokat helyettesítse. 
Ez a helyettesítés két fő mechanizmus útján valósulhat meg. Először is az engedélyezés 
keretében fokozatos megszüntetést lehet elfogadni. Másodszor pedig az előállítók önként 
biztonságosabb alternatív anyagokkal helyettesíthetik a különös aggodalomra okot adó 
anyagokat, különösen a REACH 33. cikkének figyelembevételével. Ez megállapítja a szállítók 
azon kötelezettségét, hogy bármely fogyasztónak kérésre tájékoztatást adjon az árucikkekben 
található, különös aggodalomra okot adó anyagok biztonságos használatáról, minimális 
közlendőként ideértve a különös aggodalomra okot adó anyag nevét.

Mindkét folyamat előfeltétele azonban, hogy a különös aggodalomra okot adó anyagot 
először azonosítani kell. A REACH XVII. melléklete már körülbelül 800 olyan anyag jegyzékét 
tartalmazza, amely hivatalosan CMR (rákkeltő, mutagén és reprodukciót károsító) besorolást 
kapott. A Bizottság és a tagállamok ezenfelül 27 PBT (bioakkumulatív, perzisztens és 
mérgező) vagy vPvB (nagyon bioakkumulatív és nagyon perzisztens) anyag jegyzékéről 
állapodtak meg. Ilyenformán több mint 800 anyag teljesíti egyértelműen a különös 
aggodalomra okot adó anyagok kritériumait. A jelölt anyagok 2008 októberében elfogadott 
jelenlegi jegyzéke azonban csupán 15 anyagot tartalmaz. A Bizottság a 2008. júniusi 
határidőig egyetlen javaslatot sem kért az Európai Vegyianyag-ügynökségtől (ECHA). Ebben 
az összefüggésben érdekes megjegyezni, hogy a Bizottság a 76/768/EGK irányelv hetedik 
módosítását követően a CMR-anyagok teljes jegyzékét egyszerre felvette a kozmetikai 
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termékekre nézve tiltott anyagok jegyzékébe.

A jelölt anyagok jegyzékében szereplő, különös aggodalomra okot adó anyagok igen alacsony 
száma több problémához vezet:

a) minimális kiindulópontot teremt az engedélyezéshez,

b) gyakorlatilag eleve meghatározza az 58. cikkben az elsőbbségi sorrend meghatározására 
vonatkozóan megállapított mechanizmust,

c) drasztikusan korlátozza a fogyasztók ismeretekhez való jogát.

Ezenfelül 2011-től kezdődően bármifajta értesítés nélkül lehetővé tenné az olyan különös 
aggodalomra okot adó anyagokat tartalmazó árucikkek behozatalát, amelyek nem szerepelnek 
a jelölt anyagok jegyzékében.

Az ECHA benyújtási szándékokra vonatkozó nyilvántartása a 2008. szeptemberi állása szerint 
csupán hét újabb anyagot tartalmaz, amelyeket potenciálisan felvesznek a jelölt anyagok 
jegyzékébe (ebből ötöt a Bizottság kért).

Egyértelmű fellépés nélkül a jelölt anyagok jegyzékében szereplő, különös aggodalomra okot 
adó anyagok száma jó ideig az összes, különös aggodalomra okot adó anyag körülbelül 2%-
ára fog korlátozódni. Ez a REACH helyettesítéssel kapcsolatos célkitűzésének megcsúfolása, 
hátráltatja az elsőbbségi sorrend megállapításának folyamatát, a különös aggodalomra okot 
adó anyagok zöme tekintetében megfosztja a fogyasztókat az ismeretekhez való joguktól, és 
szemet hunyna a behozott árucikkekben található, különös aggodalomra okot adó anyagok 
felett.

Milyen fellépést fog tenni a Bizottság annak biztosítása érdekében, hogy a REACH vonatkozó 
rendelkezéseit az összes, különös aggodalomra okot adó anyagra alkalmazzák, legalább is az 
összes olyanra, amely a munkavállalók vagy fogyasztók expozíciójához vezethet, vagy a 
környezetbe kikerül?

Hány anyag tekintetében szándékozik a Bizottság felkérni az ECHA-t, hogy arról a XV. 
melléklet szerinti dokumentációt készítsen, hogy a következő, 2009. márciusi határidővel 
felvegyék a jelölt anyagok jegyzékébe?
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