
Lélegzet Alapítvány
  A REACH számokban:

a vegyi anyagok okozta károk

Az Európai Bizottság felismerte, hogy a vegyi anyagoknak az elővigyázatosság elvét
figyelmen  kívül  hagyó  használata  megengedhetetlenül  nagy  környezeti  és
egészségügyi  károkat  okoz.  Ezt  az  évtizedek  óta  tartó  gyakorlatot  nem  szabad
tovább  folytatni,  teljesen  új  szemléletű  jogszabályra  van  szükség.  Az  emberi
egészség és a környezet védelmében született meg a vegyi anyagokat szabályozó új
rendelettervezet, a REACH. Nyilvánosságra hozatalakor a Bizottság bemutatta az új
jogszabály  várható  költségeire  és  hasznaira  vonatkozó  számításait  is.  Az  Unió
felkérésére  minden  tagállam,  így  hazánk  is  elkészítette  az  egyes  országokra
vonatkozó REACH hatástanulmányt, mely az új jogszabály bevezetésével felmerülő
költségeket és hasznokat elemzi.
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Számítások a REACH költségeire és hasznaira

A korábban ártalmatlannak hitt, akut egészségi hatást nem okozó vegyi anyagokról
egymás után derült ki, hogy rákkeltőek, károsítják az immunrendszert, vagy éppen
hormonszerűen hatnak. Egy európai felmérés szerint jelenleg az összes munkahelyi 
megbetegedés  18–30  százalékát  a  vegyi  anyagok  okozzák.  Nem vitatott,  hogy  az
egyre  növekvő  számú  allergiás  és  daganatos  megbetegedések  egy  részéért  is  a
mindennapi életben használt vegyi anyagok a felelősek.

 A Bizottság  becslése  szerint  a  következő  30  évben  a  REACH  egészségügyi
haszna  eléri  az  50  milliárd  eurót.  David  Pearce,  a  University  College  London
közgazdászának számítása szerint ez az érték jóval nagyobb, 280 milliárd euró.

 Hazánk az  EU lakosságának 45-öd részét teszi ki,  így durva becsléssel  itthon
évente  körülbelül  100 életet,  20 év  alatt  pedig  2000  életet  menthet  meg  a
REACH.

 A vegyi anyagok új szabályozásának magyarországi hatásait taglaló, hamarosan
nyilvánosságra kerülő tanulmány szerint a REACH bevezetése éves szinten 5,8
milliárd forint  egészségügyi  haszonnal  járna.  Azaz  a vegyi anyagok jelenlegi
használata egy magyar lakosnak évente 580 forintnyi, azaz körülbelül 2,3
eurónyi egészségi kárt okoz. Azért legalább, mert még a REACH sem szüntetné
meg  teljes  mértékben  sajnos  a  vegyi  anyagokkal  kapcsolatos  problémákat.  A
Bizottság,  illetve  az  University  College  London  számításai  szerint  egy  uniós
polgár éves egészségügyi kára 3,5 illetve 19.7 euró.

A  környezet-  és  természetvédelmi  hasznok  nehezebben  számszerűsíthetők,  hisz
nehezen számítható ki  például  egy fókapopuláció  értéke,  vagy az elszennyeződött
tengerek kára.

 Ha feltételezzük,  hogy  a  REACH alkalmazásával  meg  lehet  előzni  a  jelenlegi
kármentesítési  költségek  5–10  százalékát,  akkor  már  50–100  milliárd  forint
haszonnal  (elkerült  kárral)  számolhatunk  csak  Magyarországon.  A
hulladékgazdálkodásban durva becsléssel a jelenlegi szint 5 százalékát, azaz 5
milliárd forintot spórolhatunk az új vegyi anyag politika bevezetését követően
hazánkban. Még számtalan más területen is várható költségcsökkenés, például a
szennyvíztisztításban és a bányaiparban.

 Hollandiában  1993-ben  tiltották  be  az  azbeszt  használatát,  ám  az  azbeszt
okozta megbetegedések lappangási ideje 15-35 év, így míg 1969-től a betiltásig
körülbelül 10 ezerre becsülik az azbeszt okozta megbetegedések számát, 1995
utánra további 42 ezer várható. A tanulmány szerint, ha Hollandiában már 1965-
ben betiltották volna az azbeszt-használatot,  akkor az 34 ezer ember életét
mentette  volna  meg,  és  megtakarítottak  volna  41  milliárd  holland  forintot.
Magyarországon is hasonló a helyzet, a legtöbb azbeszt okozta megbetegedés
várhatóan 2035-ben lesz. Az Unióban a következő 30 évben még várhatóan 250
ezren fognak meghalni a már mindenhol betiltott azbeszttől.



A  REACH  egységes  bevezetése  és  ellenőrzése  költségekkel  jár,  de  nem  szabad
elfelejteni, hogy jelenleg a vegyi anyagok által okozott károkért sokkal nagyobb árat
fizet a társadalom.
 A Bizottság számítása szerint a REACH közvetlen költsége 1,8-2,5 milliárd euró

lehet. A vegyi anyagokat felhasználók költségei további összesen 2,2-2,7 milliárd
eurót  tesznek  majd ki.  Ha a  kettő maximális  összegével,  azaz 5,2  milliárdos
értékkel  számolunk,  az  azt  jelenti,  hogy  a  bevezetés  11  évében  egy  uniós
polgárnak évente egy eurójába kerül a termékek biztonságát javító rendelet
bevezetése.  Az IPSOS közvélemény kutatása  alapján  az  európai  lakosság  69
százaléka  szívesen  fizetne  többet  a  REACH  garantálta  biztonságosabb
termékekért.

2002-ben az 50 legnagyobb EU-s vegyipari cég profitja 15 milliárd euró volt. Tehát
ha az  egész REACH-t csak ez az 50 cég fizetné, az az éves profitjuk 1,5
százalékába kerülne.  Nem szabad megfeledkezni  azonban arról,  hogy a költségek
egyszeriek, a hasznok viszont megmaradnak. Magyarországon a várható legfeljebb 5-
600  REACH bejelentéshez   kapcsolódó  költségek  legalább  egy  nagyságrendekkel
kisebbek lesznek, mint a várható hasznok, azaz az elmaradt kár.
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A kis- és középvállalatok terhei a jelenlegi előterjesztés szerint arányaiban nagyok
lehetnek, ezért a magyar és az Egyesült Királyságbeli delegációk kidolgozták az „Egy
anyag  –  egy  nyilvántartás”  (OSOR:  One  Substance  –  One  Registration)  című
javaslatot,  amelyet  tavaly  nyújtottak  be  az  Európai  Unió  Tanácsának.  A kötelező
adatmegosztás a jelenlegi REACH gyengítése nélkül is jelentősen csökkenti az ipar
költségeit, illetve pontosabb és jobb adatokat eredményez. A brit DEFRA számítása
szerint  az  „egy  anyag  –  egy  nyilvántartás”  keretében  elérhető  teljes

költségcsökkenés  elérheti  a 631  millió  eurót,  azaz a közvetlen ipari  költségek 24
százalékát.

A felmérések igazolják, hogy a REACH haszna sokkal nagyobb, mint a költsége.
Ezért a Bizottság eredeti javaslatának bármiféle enyhítése gazdasági szempontból is
hátrányos, rontja az EU – és benne Magyarország – versenyképességét.
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A HAZAI reach kampányról bővebben: 

Fauna Egyesület - www.fauna.hu,
Greenpeace – www.greenpeace.hu,

Levegő Munkacsoport - www.levego.hu, 
Magyar Természetvédők Szövtsége -, www.mtvsz.hu  /vallalat  
WWF Magyarország - www.wwf.hu/detox

Az európai vegyi anyag kampányról bővebben (magyarul is):www.chemicalreaction.org
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A  Lélegzet  Alapítvány  az  Európai  Unió  vegyi  anyag  politikájával  kapcsolatos  munkáját  a
Környezetvédelmi  és  Vízügyi  Minisztérium,  a  Nemzeti  Civil  Alapprogram  és  a  Levegő
Munkacsoport támogatja.


