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A REACH és az „új TSCA” 

összehasonlítása

EU vegyi anyag szabályozás

 REACH (Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restrictions of 
Chemicals) 2006

 Legszigorúbb vegyi anyag 
szabályozás a világon

 EU aktívan terjeszti a REACH-ben
megszerzett tudást és 
tapasztalatokat az EU-n kívüli 
országokban is 

 Az EU befolyással van más országok 
vegyi anyag politikájára

USA vegyi anyag szabályozás

 TSCA (Toxic Substances Control
Act)1976

 Minden vegyipari szereplő 
érdekében áll a TSCA  reform

 10 új törvénytervezetet adtak ki 
2008 óta

 3 törvénytervezetet mind a Szenátus 
mind a Ház támogatta. (S.1009 -
2013, S. 697-2015, H.R. 2576-2015)   

 Ebből a háromból lett az új TSCA  

Új TSCA (LCSA) érvénybe lépett 2016. június 22-én 

Bevezetés
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USA: Toxic Substances Control Act

(TSCA) reform jelenlegi helyzete

 A képviselőház megszavazta a H.R. 
2576 törvénytervezetet  2015 
júniusában

 A szenátus megszavazta az S. 697 
törvénytervezetet 2015 
decemberében 

Új TSCA törvény hatályba lépett 2016. június 22-én
a végrehajtási útmutatók kiadása csak 2017 végére várható

USA reform
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A két törvénytervezetből elkészítették az új TSCA  törvényt:

H.R.2576 Frank R. Lautenberg Chemical Safety for the 21st Century Act (LCSA) 



REACH és a TSCA reform mozgatórugói

A REACH előtt

 Nincs elég adat a bevezetett anyagokról 
(általános bizalmatlanság a vegyi 
anyagok tekintetében)

 Lassú és munkaigényes 
kockázatértékelés (9 db/év hatóság 
készíti) 

 A bizonyítás terhe a hatóságon van, nem 
pedig a szennyezőkön (ipar)

 Új vegyi anyagok törzskönyvezése az 
innovációt hátráltatta az EU-s ipar szerint. 

 Vegyi anyagok szabad mozgása az 
európai piacon

TSCA

 Nincs elég adat a bevezetett 
anyagokról (általános 
bizalmatlanság a vegyi anyagok 
tekintetében)

 Lassú és munkaigényes 
kockázatértékelés (7 db/év hatóság 
készíti) 

 A bizonyítás terhe a hatóságon van, 
nem pedig a szennyezőkön (ipar)

 Új vegyi anyagok bejelentése az 
innovációt támogatja az amerikai 
ipar szerint. 

Azonos fő mozgatórugók: Az új TSCA hasonlítani fog egy kicsit a REACH-hez?

Hajtóerő
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A REACH és az „új TSCA” összehasonlítása

Adatgyűjtés:

• Ki gyűjti a toxikológiai adatokat? Van –e minimum adatkövetelmény?

Kockázatértékelésre kijelölt anyagok: 

• Milyen anyagokat jelölnek ki egy részletes kockázatértékelésre?

Kockázatértékelés: 

• Milyen feltételek mellett lehet az anyagot biztonságosan gyártani és felhasználni

Vegyi anyagok korlátozása: 

• Mely vegyi anyagokat fognak korlátozni, esetleg betiltani? 

Jogszabályi hierarchia: 

• A szövetségi vegyi anyag szabályozás felülírja az egyes tagállamok 

vegyi anyag szabályozását? 

A környezetvédőknek, az iparnak, a hatóságnak és az egyes tagállamoknak 

különbözőek az érdekeik 
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Adatgyűjtés
Fizikai-kémiai, toxikológiai, ökotoxikológiai adatok

REACH

 Ipar gyűjti az adatokat

 Kötelező minimum bizonyos 

adatokat összegyűjteni

 Nincs különbség az új és a 

bevezetett anyagok között

 „ Ha nincs adat - nincs piac” 

alapelv

 „Egy anyag - egy regisztráció” 

alapelve

ÚJ TSCA

 Hatóság gyűjti az adatokat(főként 

QSAR, read-across)

 Nincs kötelezően előírva, hogy 

milyen adatokat kell összegyűjteni

 Nagyon nagy különbség van az új 

és a bevezetett anyagok között

 22-es csapdája kiiktatva:  A 

hatóságnak sokkal könnyebb az új 

TSCA-ban megindokolni, hogy 

miért kér be adatokat az ipartól

Eredeti TSCA 22-es csapdája: A hatóságnak döntést kell hozni arról, hogy
elfogadhatatlan kockázatot jelent –e a vegyi anyag az emberi egészségre vagy a
környezetre, de nem kényszerítheti az ipart, hogy adjanak be toxikológiai adatokat,
ami alapján el lehet dönteni, hogy elfogadhatatlan –e a kockázat.
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Kockázatértékelésrekijelölt anyagok

Milyen anyagokat jelölnek ki részletes kockázatértékelésre?

REACH
 Egyszerű kémiai biztonsági értékelést 

készít az ipar az új és a bevezetett 
anyagokra a REACH regisztráció 
részeként

 Minden vegyi anyagra készül 
veszélyértékelés 

 A 10 tonna / évnél nagyobb 
mennyiségű veszélyes anyagok 
esetében készül expozíciós értékelés 
és kockázatjellemzés  

 ECHA dönt arról (priorizál), hogy 
milyen vegyi anyagok kerüljenek fel 
a jelölt listára

ÚJ TSCA
 Új TSCA: magas kockázatú anyagok és 

alacsony kockázatú anyagok 
kategóriába sorolja a bevezetett 
anyagokat (útmutató erről megjelenik 
2017 decemberében)

 Új TSCA: a hatóság kb. 30 magas 
kockázatú anyagra készíti el a 
kockázatértékelést 4 év alatt

 Új TSCA: A vegyi anyag gyártó is 
megkérheti a hatóságot a 
kockázatértékelés elkészítésére pénzért

 Környezetvédők szerint: több mint 1000 
vegyi anyag adhat okot a különös 
aggodalomra 
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Az EU és az USA kockázatértékelési 

módszerei
EU REACH: 

Kémiai biztonsági értékelés(bevezetett és új anyagok)(> 1000 /év ipar készíti)

• Veszélyértékelés(Toxicitás: GHS, DNEL, PNEC)

• Expozíciós értékelés(Expozíció,PEC)

• Kockázat jellemzés (RCR: Expozíció/Toxicitás; PEC/PNEC)

Engedélyköteles anyagok kiválasztása(161 -31 hatóság készíti)

• Pontozásos rendszer

USA:

Új vegyi anyagok: 

Pollution Prevention Framework Manual (egyszerű értékelés)(> 1000 /év EPA készíti)

• Veszélyértékelés (alacsony, közepes, magas; COC)

• Expozíciós értékelés(Expozíció, PEC)

• Kockázat jellemzés(MOE: Toxicitás/Expzíció; PEC/COC) 

Régi (bevezetett) vegyi anyagok: 

• TSCA Work Plan Chemicals kiválasztása: pontozásos rendszer(1235 - 83)

• TSCA Work Plan Chemicals kockázatértékelés(2000 oldal, 60 szakértő, 5 befejezve)
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TTIP tárgyalások a vegyi anyagokról

Környezet- egészség és munkavédelmi (KEM) jogszabályok

• Azonos a cél: a környezet és az emberek egészségének védelme, különböző a módszer

• Az USA és az EU is exportálni akarja a szigorúbb KEM-es szabályokat más országokba

• Ha azonosak lennének a jogszabályok, akkor jobban tudnának hatni a többi országra

A TTIP miatt gyengülnek –e a szigorú KEM-es jogszabályok? 

• Az Európai Bizottság kiadott egy nyilatkozatot*, amiben leszögezték, hogy a REACH 

rendeletet nem fogják megváltoztatni.

• A Greenpeace kiadott egy nyilatkozatot**, amiben aggódnak az elővigyázatossági elv 

betartása miatt (pl. hormonkárosító anyagok betiltása)

• 4 esetben lát az EU a vegyi anyagok szabályozása esetén kooperációra lehetőséget

*Ref: TTIP EU position on chemicals: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/may/tradoc_152468.pdf

**Ref:  GreenPeace Nyílt levél a TTIP-ről: https://secured-static.greenpeace.org/hungary/PageFiles/627357/Nyilt-level-TTIP-rol_MTVSZ_Vedegylet_GP_2016-05-05.pdf
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Transzatlanti Szabadkereskedelmi Egyezmény (TTIP) célja:

• Növelni a kereskedést az USA és az EU között

• Jogszabályok  különbözősége akadályozza a szabad kereskedést 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/may/tradoc_152468.pdf
https://secured-static.greenpeace.org/hungary/PageFiles/627357/Nyilt-level-TTIP-rol_MTVSZ_Vedegylet_GP_2016-05-05.pdf


A vegyi anyag szabályozások 

harmonizálása

TTIP: lehetséges vegyi anyag szabályozási koperációk: 

1. Koperáció arról, hogy mely vegyi anyagok legyenek részletes 

kockázatértékelésre kiválasztva, és a kockázatértékelés módszeréről

2.  Vegyi anyagok osztályozása és címkézése(GHS)

3.  Új sürgető problémák(endokrin diszruptorok, nanoanyagok, keverékek toxicitása)

4.  Növekvő információ megosztás és üzleti titkok védelme

Vegyi anyagok osztályozása és címkézése (GHS)

• Teljes jogharmonizáció lehetséges lenne:

• Ugyanaz a GHS verzió 

• Ugyanazok veszélyességi osztályok és kategóriák 

• Ugyanazok a küszöbértékek

• Ugyanazok az általános és egyedi koncentrációs határértékek lennének kiadva
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Elméleti különbségek

Elővigyázatosság elve: Az új TSCA kevésbé elővigyázatos mint a REACH

• REACH: A vegyi anyag nem biztonságos, addig amíg be nem bizonyítják, hogy 

biztonságos ( Ha nincs adat- nincs piac elv)

• Új TSCA: A bevezetett vegyi anyag biztonságos, amíg be nem bizonyítják, hogy 

nem biztonságos. Az USA megenged kockázatos technológiákat, amelyikről 

csak limitált adat elérhető.

California hatás: Az új TSCA gyengébb mint a REACH (KEM szempontbó)

• „California hatás” elmélet, amikor egy ország exportálja a szigorúbb 

Környezetvédelmi szabályozását a kereskedelmi partnereinek – nem történt meg 

• Az EU nem tudta a szigorúbb vegyi anyag szabályozását exportálni az USA-ba 

Jogszabályok diffúziója: Az új TSCA nem hasonlít a REACH-re

• Az új TSCA nem vezette be a REACH legfontosabb reformelemét, és nem tette 

az adatgyűjtés, a kockázatértékelés terhét az iparra 

• Jogszabályi szinten nincs, de gyakorlati szinten van esély a harmonizációra
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet

Botos Ágnes, PhD 

REACH, GHS, ADR & BIOCID tanácsadó

E-mail: agnes.botos@gmail.com

Link: www.REACHexpert.eu
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