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BEVEZETÉS

A rendeletjavaslattal, amellyel foglalkozunk, a meglevő jogszabályt szándékozzák felváltani 
(amelyről úgy tartják, már nem tudja ösztönözni az innovációt vagy biztosítani a környezet és 
általában az emberek védelmét) egy új rendszerrel, melynek öt fő alapja az alábbi:
• egy bejegyzési rendszer bevezetése, amelyet fokozatosan fognak felépíteni, hogy 

magában foglalja mind az új, mind pedig a meglevő vegyi anyagokat;
• a kockázatértékelési felelősség átadása a kormányzati hivataloktól a 

gyártóknak/importőröknek;
• a kapcsolódó felhasználók bevonása (ahol szükséges és indokolt) az adatkérésbe és a 

vegyi anyagokon végzett vizsgálatokba;
• egy engedélyezési vagy korlátozási eljárás bevezetése azokra a vegyi anyagokra 

vonatkozóan, melyek különös aggodalmat keltenek;
• nagyobb átláthatóság és nyitottság a nyilvánosság felé a vegyi anyagokról szóló 

információk könnyebb hozzáférhetőségén keresztül.

HÁTTÉR

Amint tudjuk, a rendelet kidolgozásához vezető folyamat hosszú, összetett és ellentmondásos 
volt: két év szünet telt el a Fehér könyv Parlament általi elfogadása (2001. november) és a 
javaslat Bizottság általi elfogadása (2003. október) között.  

A hosszadalmas folyamatban nagymértékben részt vettek az érintett ágazatok: több mint 6000 
véleménynek adtak hangot az eredeti rendeletre vonatkozóan elindított on-line konzultációs 
gyakorlat folyamatában. Kritikus értékeléssel és ellenjavaslatokkal ezek az ágazatok 
meggyőzték a Bizottságot, hogy az eredeti szöveget jelentősen módosítsa.  

A reform alapelvei és célkitűzései (azaz az egészség- és környezetvédelem) változatlanok 
maradtak, és nagyobb figyelmet szenteltek az európai ipar versenyképességével kapcsolatos 
szempontoknak. Az eredmény egy olyan szöveg, amely jelentősen csökkentett költségekhez 
fog vezetni.  

A PARLAMENTTEL FOLYTATOTT VITA

A javaslat Bizottság általi elfogadását követő hónapokban a Parlament (és különösen a 
jelentés és vélemény kidolgozásáért felelős kilenc bizottság) lefolytatott egy kezdeti vitát a 
rendelettervezetről.

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság kidolgozott egy 
munkadokumentumot, melyben kiemelte a tagok által az ötödik parlamenti megbízatási idő 
során kifejezésre juttatott többségi és kisebbségi állásfoglalásokat.  

A jelenlegi hatodik parlamenti megbízatási időszak megnyitásával a jogalkotási eljárásban 
részt vevő bizottságokon belül a témáról folytatott viták felerősödtek, részben a 
rendelettervezet nyári szünetet követő első olvasása elfogadásának biztosítására való 
tekintettel.  
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A TANÁCS ELJÁRÁSAI
Ugyanakkor a Tanáccsal folytatott vita gyors ütemben folytatódik. 

Az ad hoc munkacsoport, melyet az ipari és gazdasági versenyképességért felelős Miniszterek 
Tanácsán belül hoztak létre, dolgozik az ‘Egy vegyi anyag – egy bejegyzés’ című angol-
magyar javaslaton, amely az egyes vegyi anyagokra vonatkozó hozzáférhetővé tett adatok 
megosztásának tekintetében szigorúbb intézkedéseket alkalmazó egységes bejegyzési 
rendszert tervez.

Utolsó ülésén a munkacsoport az adatok kötelező megosztását hangsúlyozó alapelvekre (és 
nem csak azokra, melyeken az állatokon végzett kísérletek alkalmazása alapul), valamint egy 
kötelező költségmegosztási intézkedés bevezetésének lehetőségére összpontosított.

Az államok egy kis csoportja által előterjesztett érdekes javaslatot is megvitatták, miszerint az 
információnyújtás követelményét ki kell terjeszteni olyan formában, hogy az vonatkozzon az 
évi egy-tíz tonna mennyiségben előállított és importált vegyi anyagokra. 

HATÁSVIZSGÁLATOK

A Fehér könyv 2001-ben történt elfogadása óta eltelt időszakban az egyik megvitatottabb és 
legellentmondásosabb kérdés a REACH becsült költsége és az európai vegyiparra gyakorolt 
lehetséges hatása volt.

A Bizottság által a javaslathoz mellékelt hatásvizsgálatban ajánlott 2,8 és 5,3 milliárd EUR 
közötti becsült költséget az utóbbi hónapokban kétségbe vonta számos tanulmány, melyek 
rémálom-szerű eljárásokat körvonalaznak, melyekben a költségek 180 milliárd eurot tesznek 
ki.

Hasonló terjedelmű a becslés a REACH bevezetéséből eredő előnyök előrejelzéseiben. Ebben 
az esetben is, a Bizottság és az érdekelt felek által készített tanulmányokban az előnyök 
becslése 4,8 és 230 milliárd EUR között változik, a csökkentett egészségügyi költségek 
tekintetében.

A JELENTÉSTERVEZET IRÁNYMUTATÓI

Ismeretes, hogy a Bizottság további hatásvizsgálatokat folytat, melyek inkább a rendszer 
működtetésének problémáira, és nem annyira a bevezetésével járó költségekre 
összpontosítanak.
Amíg az ilyen tanulmányok eredményei el nem készülnek, fenntartom a bizottsági javaslatra 
vonatkozó átfogó értékelésemet, és úgy vélem, hogy az elért egyensúlyt nem szabad 
felborítani, hanem inkább meg kell erősíteni és javítani, különös tekintettel a rendszer 
hatékonyabbá és megbízhatóbbá tételére.

Ennek a nagyon általános értékelésnek az alapján, teszek egy politikai nyilatkozatot: be 
akarok nyújtani egy új jelentéstervezetet, mely az általános körvonalazásban nem fog eltérni 
az elődjétől, és kifejezetten bizonyos prioritásokra fog összpontosítani. 
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Elsődleges célom még mindig a vegyi anyagok bejegyzésére, engedélyezésére és értékelésére 
vonatkozó működtethető rendszer létrehozása és bevezetése (természetesen a rendszer 
későbbiek folyamán történő kiigazítása és javítása lehetőségének kizárása nélkül).  

Előadóként ezért azokra a szempontokra koncentrálok, melyek a REACH technikájára és 
hatékonyságára a legnagyobb hatást gyakorolják – bár természetesen nem hagyom figyelmen 
kívül azokat a kérdéseket, melyek a környezet és a közegészség védelméhez szorosan 
kapcsolódnak. 

Ezért kérni fogom, és kellőképpen figyelembe veszem a rendelet egyes részeinek tekintetében 
azoknak az egyéb bizottságoknak bármely hozzájárulását, melyeknek ezek egyedi felelősségi 
körébe tartoznak.

Az alábbiakban bemutatom a jelentéstervezet főbb pontjait, de természetesen szívesen 
fogadok minden hozzájárulást (még a kritikusakat is), ami segít nekem a szövegezés 
javításában, melynek benyújtását február közepére vállaltam. 

1.  Bejegyzés

A vegyi anyagok bejegyzése kétségkívül a legellentmondásosabb része annak a rendszernek, 
melyen az új rendelkezés alapul. Amint azt mindannyian tudjuk, minden, évi egy tonna feletti 
mennyiségben előállított vagy importált vegyszert be kell jegyeztetni. 

Tekintettel arra, amit egyhangúlag a rendszer gerincének tartanak, a Bizottság az űrmértéket 
tette meg paraméternek, a REACH-ben levő vegyi anyagok bevonására. A különféle viták 
során sok érdekelt fél rámutatott, hogy egy ilyen követelmény nem a legmegfelelőbb módja 
az egyedi kockázatok beazonosításának (akár az eleve bennrejlő veszélyek, akár pedig az 
expozíció tekintetében), és számos fél tett javaslatot arra, hogy ezt a követelményt 
helyettesíteni kell más, minőségre vonatkozó követelményekkel, vagy bele kell foglalni 
ilyenekbe, úgymint az eleve bennrejlő veszélyesség, a használat és az expozíció.  

Úgy vélem, egy ilyen megközelítés ellentétes a Bizottság javaslatát alátámasztó állásponttal: 
nevezetesen azzal, hogy az iparnak be kell szereznie a vegyi anyagokra vonatkozó megfelelő 
információkat és ezeket az információkat arra kell használni, hogy biztosítani lehessen, hogy 
a vegyi anyagok biztonságosak. 

A bejegyzési fázis során az elsődleges cél az összes új és meglevő vegyi anyag belefoglalása a 
rendszerbe – azé a hatalmas számú anyagé (30 000 - 70 000 - 100 000?), melyek hatásai és 
veszélyessége nem ismeretes – annak a követelménynek az alapján (előállított/importált 
mennyiség), mely, véleményem szerint, egyedül képes biztosítani a jogbiztonság megfelelő 
mértékét.  

Ez a leglényegesebb alapja a rendszer többi fázisa elindításának: az értékelésnek, az 
engedélyezésnek és a korlátozásnak. Amint azt később látni fogjuk, az értékelési fázisba való 
átmenetnél a mennyiségi követelmény alárendelődik a külső veszélyességi és az expozíciós 
tényezőknek.  
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Elvileg ezért egyetértek a bizottsági javaslat 5. cikkében kiemelt szöveggel, amely – átmeneti 
intézkedésként – rendelkezik a külön bejegyzésről, ami végső soron a vegyi anyagok 99%-ára 
vonatkozni fog. Az eredmény egy olyan rendszer lesz, melyet egy 11 éves időszakon 
keresztül fognak működésbe hozni. 

Ez azt jelenti, hogy (a legoptimistább forgatókönyvben, ami a javaslat 2006-os elfogadását 
tartalmazza), a rendszer 2017-ben lesz teljes mértékben működőképes. Gyakorlatilag, az évi 
egy tonnát meghaladó mennyiségben előállított vagy importált vegyi anyagokat (azaz azokat, 
melyek legfőképpen a kis- és középvállalkozások érdekeltségei), és a cikkekben felsorolt 
vegyi anyagokat csak addigra kell bejegyeztetni.

Fenti okok miatt nem szándékozom benyújtani olyan módosításokat, melyek megváltoztatják 
a javasolt mechanizmust.

Ez nem jelenti azt, hogy a Bizottság szövegezését kőbe vésettnek kell tekinteni.

Én, személy szerint, például az ‘Egy vegyi anyag – egy bejegyzés’ angol-magyar javaslatot 
érdekesnek találom. Amint tisztázásra kerül a ‘konzorcium’ jogfogalom szempontjából, ennek 
a javaslatnak a követése nagy előnyökhöz vezethetne, költség, egyszerűsítés és az 
állatkísérletek csökkentése tekintetében. 

Úgy vélem továbbá, hogy a bizonyos kormányok által felvetett javaslatoknak komoly 
figyelmet kell szentelni, miszerint nagyobb követelményeket kell felállítani a kisebb 
mennyiségben előállított vagy importált vegyi anyagokra vonatkozó információk 
biztosításának tekintetében.  

Van még egy fontos lehetőség. Korábbi jelentéstervezetemben javasoltam (a 94. és 95. 
módosításban), hogy a rendeletet felülvizsgáló eljárásokat kell létrehozni. Hajlandó vagyok 
megerősíteni vagy akár hangsúlyozni is ezt a választási lehetőséget, annak érdekében, hogy 
megnyíljon az út a követelmények fontossági sorrendbe rendezésében lehetséges változtatás 
előtt, figyelemmel arra a tapasztalatra, melyet minden, a rendszerben részt vevő fél, és 
különösen a Hivatal megszerzett. 

Ha a rendelet felülvizsgálatát el kell végezni, egy ilyen lépés ütemezését nagyon alaposan át 
kell gondolni, az ütemezés Bizottság által javasolt általánosabb ellenőrzésének 
vonatkozásában.

Végül, egy olyan kérdés, amely különösen nagy figyelmet igényel, a cikkekben felsorolt 
vegyi anyagok bejegyzése, mivel ennek sok vonatkozása lehet a nemzetközi kereskedelmet 
illetően.

Ebben a témakörben sok hozzájárulásra számítok azon bizottságoktól, melyek elsődlegesen 
felelősek ebben a tárgyban.

Ebben az esetben, egy európai ‘vegyi biztonsági’ támogatási jelzést szándékozom 
kifejleszteni és elősegíteni.
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2.  Értékelés és a Hivatal szerepe

Amint már említettem, a bizottsági javaslat 43a cikke bevezet egy értékelési fázisbeli 
fontossági sorrendet, ami már nem egyedül az űrtartalomhoz kapcsolódik, hanem a vegyi 
anyagok által mutatott veszélyekhez is1.

A Bizottság javaslata kétfajta értékelésről rendelkezik: a dokumentációk értékelése (ami a 
tagállamok feladata) és a vegyi anyagok értékelése.

A legnagyobb problémák az Európai Hivatal és a tagállamok illetékes hatóságai közötti 
kapcsolatban vannak. Több részről juttatták kifejezésre kritikájukat a tervezett eljárások 
összetettségének vonatkozásában – a veszély az, hogy a döntéshozatal túlzott 
decentralizációja országonkénti különbözőségeket eredményezhet az eljárásokban és ezzel a 
belső piac torzulását is.    

A Bizottság javaslata 43a cikkének értelmében, a Hivatal határozza meg a további értékelésre 
váró vegyi anyagok fontossági sorrendbe rendezésének követelményeit. A tagállamok 
használják ezeket a követelményeket folyamatterveik előkészítésekor. 

Ezzel kapcsolatban, a korábbi jelentéstervezetemben található módosítás-csomagot újra be 
fogom nyújtani, amely módosítások értelmében a Hivatal megkapja azt a feladatot, hogy 
készítsen egy fontossági listát az értékelendő vegyi anyagokról. A tagállamok ezután foglalják 
bele ezeket a vegyi anyagokat a folyamatterveikbe.   

Hasonlóképpen, újra be fogok nyújtani egy módosítás-összeállítást, melyek célja a Hivatal 
központi szerepének megerősítése, intézményi alapjának még pontosabb meghatározásával, 
mely célra hivatkozási modellként az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökséget vettem.

3.  Engedélyezés és helyettesítés

Röviden hivatkozni kell a helyettesítésre is. Ez egy nagyon összetett kérdés, mind környezet-
és egészségvédelmi szempontból, mind pedig a környezetbarátabb anyagok és technológiák 
innovációjának ösztönzése és közép- és hosszú távú támogatása szempontjából. Ez a rendelet 
kifejezett céljainak egyik legfontosabbika. 

Korábbi jelentéstervezetemben (47.-61. módosítások) ezért megerősítettem a helyettesítés 
alapelvét a nagyon problémás anyagok (CMR kat. 1 és 2, PBT, vPVB, stb.) engedélyezése (és 
annak megújítása vagy felülvizsgálata) és helyettesítése közötti kapcsolat létrehozásával. 

A tárgyról véleményem továbbra is a következő: a javasolt sorrendet meg kell fordítani, 
annak a fogalmilag és jogilag eléggé problémás záradéknak a hatálya csökkentésével, amely a 

  
1 E cikk megszövegezésében, ‘Az értékelési követelmények tartalmazzák a veszélyességi adatokat, az expozíciós 
adatokat és az űrtartalom sávokat.’
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‘megfelelő ellenőrzésről’ rendelkezik, mint az engedélyezés első követelménye, valamint az 
engedélyezés (és annak megújítása és felülvizsgálata), és a helyettesítés alapelve közötti 
egyértelműbb kapcsolat létrehozásán keresztül. 

Gyakorlati szempontból ennek azt kell jelentenie, hogy: 

- az engedélyt akkor adják ki, ha a társadalmi és gazdasági előnyök fontosabbak az 
egészség- és környezetvédelmi veszélyeknél, ha be lehet bizonytani, hogy nincsenek 
megfelelő alternatív anyagok és technológiák és (csak másodlagos megfontolásként) 
ha az anyagot megfelelően ellenőrzik; 

- az alkalmazásokat alá kell támasztani dokumentációval, amely tartalmazza az igazolt 
társadalmi-gazdasági elemzést és az alternatívák elemzését; 

- az engedélynek egyértelműen meg kell határoznia kötelező jelleggel a vonatkozó 
feltételeket és kikötéseket, az érvényességi időszakot és a felülvizsgálat dátumát, 
valamint a felügyeleti intézkedéseket.

Végezetül átgondolok még néhány egyéb szempontot, beleértve a meghatározásokat, a 
hatókört és a felügyelet feladatát.


