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A vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia



Európai zöld megállapodás (Green Deal)

Az

európai
zöld 

megállapodás 
Az ipar mozgósítása 

a környezetbarát és körforgásos 
gazdaság érdekében

Az ökoszisztémák és a biológiai 

sokféleség megóvása és 
helyreállítása

„Senki ne maradjon ki” 

(méltányos átállás)

„A termelőtől a fogyasztóig”: 

méltányos, egészséges és 

környezetbarát élelmiszerrendszer 

Energia- és erőforrás-hatékony 

építés és korszerűsítés

A fenntartható és intelligens 

mobilitásra való átállás 
felgyorsítása

Az EU 2030-ra és 2050-re 

vonatkozó éghajlatvédelmi 
törekvéseinek fokozása

Tiszta, megfizethető és 

biztonságos 
energiaellátás

Az átállás finanszírozása

Szennyezőanyag-mentességi 
célkitűzés 

a toxikus anyagoktól mentes 
környezetért

Az európai 

éghajlati paktum

Az EU mint 

globális vezető

A kutatás mozgósítása 

és az innováció 
előmozdítása

Az EU gazdaságának 

átalakítása a 

fenntartható jövőért



Európai zöld megállapodás (Green Deal)

Operatív szint

Kommunikáció/Stratégiák

Tudományos háttérmunka az egyes szakterületeken 
belül

Szakterületek

(pl. levegő, víz, természetes környezet, 
vegyi anyagok)

Stratégiák

(pl. zéró szennyezés, biodiverzitás, 
körforgásos gazdaság)

European 
Green Deal

Részletes végrehajtás

Tudományos szint/Kutatás



Biztonságos és 
fenntartható használat

Toxikus anyagoktól 
mentes termékek

Vegyianyag-stratégia

Szennyezőanyag-mentesség az egészség- és környezetvédelemért

Tudás bővítése
- Tájékoztatási követelmények aktualizálása

- Új veszélyességi kategóriák
- Anyagok értékelésének harmonizációja

- Átfogó adatbázis létrehozása
- Biomonitoring

- Indikátorok meghatározása

Innováció támogatása
- Biztonságos és fenntartható 

tervezés
- Fenntartható  finanszírozás
- Értékláncok és függőségek 

azonosítása

Erősebb EU szabályozás
-Kockázatkezelés általános megközelítésének 

kiterjesztése és alapvető felhasználás 
bevezetése

- Ellenőrzés hatékonyságának növelése
- Szakértői feladatok átcsoportosítása

Jogszabályi és nem-jogszabályi háttér megteremtése



• Intenzív, több szinten zajló folyamatok
• Általános konzultációk

• Célzott egyeztetések

• Szakértői szintű tárgyalások (CARACAL)

• Nyilvánostól – magas szintű politikai fórumokig

• Hatástanulmány az azonosított opciókról

• Bizottsági javaslat

• Jogalkotás
• Rendes jogalkotási eljárás

• Komitológiai eljárás

• Kihirdetés, hatálybalépés, alkalmazás

Megvalósítás – eddigi és következő lépések



Horizontális intézkedések

Egy anyag - egy értékelés

Értékelési 
feladatok 

átcsoportosítása 
az Ügynökségek 

között

Adatgenerálás 
megkönnyítése

Adatok 
megosztása és 

újrafelhasználása

Kutatási 
eredmények 
beépítésének 

megkönnyítése

(P)ACT kibővítése

Adatformátum 
egységesítése

Egységes adatbázis 
kidolgozása

A kockázatkezelés 
általános 

megközelítésen 
alapuló 

alkalmazásának 
kiterjesztése

Alapvető 
felhasználások mint 

kivételek
kritériumrendszerének 

meghatározása

Ellenőrzés 
hatékonyságának 

növelése

Nanoanyagok
definíciójának 

finomítása

Biztonságos és 
fenntartható 

tervezés támogatása



• Lépcsőzetes bővítés:
• Új veszélyességi osztályok

• Szakmai felhasználás

• Priorizálás alapján

• Rendszeresen frissülő munkaterv 

• Vitás elemek:
• szakmai felhasználók,

• fogyasztókéhoz hasonló expozíciós mintázatok definiálása

• Kivétel az alapvető felhasználás („essential use”)

GRA – a kockázatkezelés általános megközelítése



• A használat az egészség, a biztonság vagy a társadalom működése 

szempontjából elengedhetetlen, nincs alternatíva

• Vizsgált lehetőségek:

• Nem kötelező érvényű útmutató a fogalom bevezetéséhez

• Kötelező erejű végrehajtási jogszabály és útmutató 

• REACH rendelet módosítása:

• a társadalmi-gazdasági elemzés kiegészítése, vagy

• az alapvető felhasználás koncepciója a társadalmi-gazdasági elemzés helyébe lép. 

• Bizottsági dokumentum a kritériumok lehetséges értékeléséről

Alapvető felhasználás



• Nanoanyag fogalmának pontosítása (2022. június 10.)

• https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022H0614(01)

• Egy anyag egy értékelés elv: munkacsoport alakult

• A határértékek egységes adatbázisába felvehető adatok feltérképezése szintén 

folyamatban van

• Ellenőrzés auditálása
• Tanulmány végleges szövegét nyár elején bemutatta a Bizottság

• 3 opció, Piacfelügyeleti rendeletben meghatározottak alkalmazása; új REACH melléklet; 
új rendelet (REACH mellett esetlegesen CLP, POP és PIC-re is)

Horizontális intézkedések - fejlemények

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022H0614(01)


2022. március 30: új körforgásos gazdasági csomag:

• a fenntartható termékpolitikáról szóló közlemény, 

• a fenntartható termékek környezettudatos tervezéséről szóló rendelet – tanácsi egyeztetés

• a textil stratégiáról szóló közlemény, 

• az építési termékekről szóló rendelet (CPR) felülvizsgálatára vonatkozó javaslat – tanácsi egyeztetés

• a fogyasztóknak a zöld átálláshoz való jogának megerősítéséről szóló javaslat – tanácsi egyeztetés

• Az ipari kibocsátásokról és a hulladéklerakókról szóló irányelv módosítás (IED) – tanácsi egyeztetés

• Az elemekről és hulladékelemekről szóló rendelet-tervezet – COREPER egyeztetés

Horizontális intézkedések - fejlemények



2022:

• Kozmetikai termékekről szóló rendelet felülvizsgálata

• A munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók 

egészségének és biztonságának védelméről szóló irányelv felülvizsgálata (CAD)

• A játékok biztonságáról szóló irányelv felülvizsgálata

2023:

• Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokra vonatkozó uniós szabályok felülvizsgálata

További várható javaslatok



A CLP rendelet

Veszély azonosítása

Veszély 
kommunikálása

Osztályozás
Annak megállapítása, hogy az anyag vagy keverék jelent-e fizikai, egészségi, 

vagy környezeti veszélyt.

Címkézés
A veszély jelzésének módja a felhasználó felé meghatározott címkeelemekkel

Saját osztályozás
Harmonizált 
osztályozás

Ellenőrzés

Bejelentések
Osztályozási és címkézési jegyzék, méregközponti bejelentés



CLP rendelet felülvizsgálata

Osztályozás CímkézésFejlesztendő 
területek

Címkézési 
követelmények nehezen 

átláthatóak

Magas nem-megfelelési 
arány

Online 
kereskedelem 

szabályozatlansága

Megoldások
Szerepek tisztázása 

(forgalmazó)

A veszély 
kommunikálásának 

egyértelműsítése

Új veszélyességi 
osztályok bevezetése 

(ED)

Harmonizált osztályozás 
felgyorsítása

Harmonizált 
határértékek 

meghatározása

Digitális címke

Kivételek felülvizsgálata

Többnyelvű kihajtható 
címke 

Bizonytalan 
méregközponti 

szerepkörök

Szerepek tisztázása 
(uniós felelős személy)

Veszély azonosítása 
nem elég hatékony

Ellenőrzés



• Eljárás technikai részletei:

• Rendes jogalkotás - törzsszöveg

• Felhatalmazáson alapuló - mellékletek (például új veszélyességi osztályok) 

• Hatásvizsgálat:

• Tervezet benyújtása a Szabályozói Ellenőrzési Testülethez (2022. október 26.)

• Véglegesített dokumentum elfogadása (2022. november vége)

• Javaslat jogalkotásra (2023. február)

• Specifikus útmutató(k) – hatályba lépésig

CLP rendelet felülvizsgálata



• Nem irányulnak jelentős változások bevezetésére

• Egyes rendelkezések tisztázása, megerősítése vagy kiegészítése

• Rendes jogalkotási eljárással

• 36. cikk – ED priorizálása

• 37. cikk – CLH kezdeményezési jog a Bizottság számára

• 40. és 42. cikkek – információhoz hozzáférés, saját osztályozás megkönnyítése

• 48. cikk – egyenlő versenyfeltételek online értékesítés terén

• Digitális címkézés keretrendszerének bevezetése

Törzsszöveget érintő módosítások



• Felhatalmazáson alapuló jogi aktus (I., III. és VI. mellékletek)

• Javaslat publikálása – 2022. szeptember 20.

• ED (emberi egészségre/környezetre), PBT, vPvB, PMT és vPvM veszélyességi 
osztályok

• Jelenleg a nyilvános véleményezés tart – 2022. október 18-ig

• Szakértői konzultáció – párhuzamosan (CARACAL)

• Útmutató dokumentum – 2023 első felében

CLP rendelet felülvizsgálata – új osztályok



A REACH rendelet
Regisztráció

Az Unióban gyártott és importált anyagok fiziko-kémiai, egészségügyi és 
környezeti tulajdonságairól, valamint ezek  felhasználásairól történő 

információszerzés

Értékelés
A benyújtott információk megfelelőségének, valamint az egyes anyagok 

kockázatának vizsgálata

Engedélyezés
A különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) fokozatosan megfelelő 

alternatívákkal történő helyettesítése

Engedélyezés

Korlátozás
Az emberi egészségre vagy a környezetre elfogadhatatlan kockázatot jelentő 

anyagok gyártásának, forgalomba hozatalának és felhasználásának 
korlátozása

Adatszolgáltatás

Információk értékelése

Kockázatkezelő 
intézkedések

Ellenőrzés

Kommunikáció a szállítói láncban



A REACH rendelet felülvizsgálata

Regisztráció

Értékelés

Kockázatkezelés

Kommunikáció

Ellenőrzés

Fejlesztendő területek

Nehézkes 
kockázatkezelő 
intézkedések

A szállítói láncban 
történő kommunikáció 

hatékonysága

Tagállamonként eltérő 
hatékonyság

Benyújtott adatok 
mennyisége, 

minősége

Hatósági értékelési 
eljárások

Regisztrációs 
kötelezettség kiterjesztése 

(polimerek)

Tájékoztatási 
követelmények 

kiterjesztése (CSA)

Anyagok kombinált 
hatásainak 

figyelembevétele (MAF)

Adatkövetelmények 
bővítése 

(ED)

Eljárások 
egyszerűsítése

Regisztrációs szám 
visszavonása

Vizsgálatok közvetlen 
elrendelhetősége

Engedélyezés és 
korlátozás 

felülvizsgálata

Alapvető 
felhasználások 

koncepciója

Általános kockázatkezelési 
megközelítés kiterjesztése 

SVHC kritériumok 
kiterjesztése (ED)

SDS-re vonatkozó 
követelmények 
felülvizsgálata

Harmonizált elektronikus 
formátumok

Tagállami ellenőrző 
hatóságok auditálása

Fokozott hangsúly az 
importált termékekre

Harmonizált minimum 
követelmények 

bevezetése

Megoldási javaslatok



• Rendes jogalkotási eljárás keretében

• „Utolérte” a CLP felülvizsgálatot:

• Valamennyi konzultáció lezárult

• Tanulmányok többsége befejeződött, egyesek pedig a véglegesítés szakaszában vannak

• Hatástanulmány a Szabályozói Ellenőrzési Testület elé kerül (2022. október)

• Véglegesített dokumentum elfogadása (2022. november vége)

• Javaslat bemutatása 2023 első negyedévében

A REACH rendelet felülvizsgálata



• Három csoport: 
• Polimer prekurzorok

• Regisztrációköteles polimerek

• Nem regisztrációköteles polimerek

• Csoportos regisztráció lehetősége

• Eljárás:
• Regisztrációs kötelezettség fennállásának értékelése

• Bejelentés (minden polimer)

• (Csoportos) regisztráció

• Az adatok köre még nem végleges

Polimerek regisztrációja



• Európai Unió Bírósága  C-650/15 P ügy (akrilamid) alapján

• Aktualizált ECHA útmutató jóváhagyása folyamatban

• REACH rendelet 3. cikk 15. pontja módosul

• Felhasználás jellege 

• (Szintézis és az annak helyéül szolgáló berendezés szerepe)

• Mentességek felülvizsgálata (engedélyezés és a korlátozás)

• „szigorúan ellenőrzött körülmények”

Intermedierek



• Három fő opció:

• Jelenlegi rendszer fejlesztése 

• Két eljárás összevonása

• Engedélyezés kivezetése

• Alapelv a 4 lépcsős megközelítés:

• Anyagok rangsorolása

• Elsősorban korlátozás

• Mentességek köre

• Azok alátámasztására szolgáló kritériumok meghatározása

• Jelöltlista megmarad, funkciója kibővül 

Engedélyezés és korlátozás

Hibrid opció



További információ, hasznos linkek

• Bizottság tematikus oldala:
• https://environment.ec.europa.eu/strategy/chemicals-strategy_hu

• A végrehajtás állásának nyomon követése:
• https://environment.ec.europa.eu/strategy/chemicals-strategy/implementation_en

• REACH Rendelet felülvizsgálata:
• https://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_revision_chemical_strategy_en.ht

m

• CLP rendelet felülvizsgálata:
• https://ec.europa.eu/environment/chemicals/labelling/clp_revision_en.htm

• Kémiai Biztonsági Hírlevél: 
• https://www.nnk.gov.hu/index.php/kemiai-biztonsagi-es-kompetens-hatosagi-fo/feliratkozas-

a-kemiai-biztonsagi-hirlevelre

https://environment.ec.europa.eu/strategy/chemicals-strategy_hu
https://environment.ec.europa.eu/strategy/chemicals-strategy/implementation_en
https://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_revision_chemical_strategy_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/chemicals/labelling/clp_revision_en.htm
https://www.nnk.gov.hu/index.php/kemiai-biztonsagi-es-kompetens-hatosagi-fo/feliratkozas-a-kemiai-biztonsagi-hirlevelre


Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


