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Az Európai Vegyianyag-ügynökség kiadta a 

munkahelyi expozíciós határértékekre (OEL) 

vonatkozó tudományos szakvéleményét 
2019 januárjában az Európai Bizottság Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás 
Főigazgatósága (DG EMPL) és az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) megállapodott abban, hogy 
az Ügynökség tudományos szakvéleményt nyilvánít a munkahelyi egészségvédelemről és biztonságról 
szóló jogszabályokban foglalt munkahelyi expozíciós határértékekkel (OEL) kapcsolatban. 

Az OEL-ek az uniós és nemzeti szinten meghatározott szabályozási határértékek, amelyek 
meghatározzák, hogy a munkahelyi levegőben mekkora egy adott anyag biztonságos koncentrációja. 
Ennek segítségével a munkáltatók meg tudják óvni a munkavállalóikat a vegyi anyagokkal folytatott 
munkával járó esetleges kockázatoktól, és gondoskodni tudnak arról, hogy a munkavállalókat ne 
tegyék ki veszélyes anyagoknak olyan koncentrációban, ami már nem biztonságos. A végső cél a 
munkavállalók egészségének és biztonságának fokozása.

Az egészségvédelmi és biztonsági jogszabályok célja az európai munkavállalók védelme függetlenül 
attól, hogy zajártalomnak, nem ergonomikus munkahelyi környezetnek, pszichológiai stressznek 
vagy vegyi anyagoknak vannak kitéve. A káros vegyi anyagok elleni fellépés a munkahelyi 
egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó uniós szakpolitika sarkos eleme, és a munkavállalók 
védelmének kiemelt területe.

Az expozíciós határértékek meghatározása során számos érintett féllel – munkáltatókkal, 
munkavállalókkal és tagállami hatóságokkal – folytatnak széles körű konzultációt. A hatékony 
végrehajtáshoz elengedhetetlen, hogy a szociális partnerek és a kormányok teljes mellszélességgel 
az ügy mellett álljanak. 
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Az ECHA szerepe

Az elsőbbségi anyagok értékelése során az ECHA és a 
kockázatértékelési bizottság (RAC) ad tanácsot. Ezzel a 
rákkeltő anyagokra és mutagénekre, illetve a vegyi anyagokra 
vonatkozó irányelv (CMD, illetve CAD) keretében a Bizottság 
munkáját támogatják az új vagy felülvizsgált munkahelyi 
expozíciós határértékek elfogadásával kapcsolatosan 
javasolt intézkedésekre vonatkozóan. Az ECHA házon 
belül, valamint a munkahelyi egészségvédelem és biztonság 
területén jelentős szakértelemmel rendelkezik, és ezzel 
növelte a kockázatértékelési bizottság szakértelmét. 

A Bizottság és az ECHA közötti megállapodás értelmében 
az Ügynökségnek 2019-től három évig, évente legfeljebb 
öt munkahelyi expozíciós határértékkel kapcsolatban kell 
tudományos szakvéleményt kibocsátania. A szakvéleményre 
váró vegyi anyagokkal kapcsolatos legfrissebb információk 
az ECHA weboldalának a munkahelyi expozíciós 
határértékekkel kapcsolatos menüpontjában találhatók. 

A Bizottság és az ECHA közötti jelenlegi megállapodás 
előtt a 2017. és 2018. között lefolytatott kísérleti 
projektben az ECHA öt rákkeltő vegyi anyagra vonatkozó 
munkahelyi expozíciós határértékkel kapcsolatban adott 
szakvéleményt. A REACH második felülvizsgálata során a 
REACH és a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra 
vonatkozó jogszabályok közötti átjárás fejlesztését célzó 
intézkedéseket javasoltak, illetve az ECHA kockázatértékelési 
bizottságának, valamint a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek 
és a Társadalmi Befogadás Főigazgatóság foglalkozási 
vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó 

tudományos bizottságának (SCOEL) munkatársaiból 
létrehoztak egy közös munkacsoportot annak érdekében, 
hogy fokozzák a különböző megközelítések kölcsönös 
megértését, és közösen megállapított tudományos célok 
megvalósítására törekedjenek.

Az ECHA és a RAC feladatai

A Bizottság határozza meg, mely vegyi anyagokra 
vonatkozóan van szükség munkahelyi expozíciós 
határértékekre. A tagállamok szakértőiből, valamint a 
munkáltatói és munkavállalói szervezetek képviselőiből 
álló, vegyi anyagokkal foglalkozó háromoldalú 
munkacsoport megvitatja az elsőbbségi anyagokra 
vonatkozó határozatokat.

Az OEL-eket egy többlépcsős folyamatban dolgozzák ki. 
Ha a Bizottság kijelölte, az ECHA-nak mely anyagokat kell 
feldolgoznia, az Ügynökség a rendelkezésre álló tudományos 
adatok, valamint a véleményezési felhívás során begyűjtött 
információk alapján elkészíti a tudományos jelentést 
a kockázatértékelési bizottság számára. Ezt követően 
megnyitják a jelentéssel kapcsolatos konzultációt. 

A kockázatértékelési bizottság az ECHA tudományos 
jelentésének felülvizsgálata és a konzultáció során 
szolgáltatott információk alapján dolgozza ki 
szakvéleményét. A szakvélemény kialakítása során 
az ECHA tudományos jelentése a kockázatértékelési 
bizottság szakvéleményének mellékletét képezi, melyet a 
Bizottsághoz is eljuttatnak.
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A vegyi anyagok 
kiválasztása 
tudományos 
értékelésre

A Foglalkoztatás, a 
Szociális Ügyek és a 
Társadalmi Befogadás 
Főigazgatósága 
különböző forrásokból 
származó információk 
és a prioritási 
kritériumok 
alkalmazása alapján 
megállapítja a 
tudományos értékelés 
prioritásainak listáját.
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Vegyianyag-munkac
soport – munkahelyi 
biztonsági és 
egészségvédelmi 
tanácsadó bizottság

A vegyi anyagokkal 
foglalkozó 
munkacsoport 
megvitatja a 
tudományos ajánlást 
és a különböző 
megvalósíthatósági 
kérdéseket, és 
konszenzuson alapuló 
javaslatot terjeszt elő 
a munkahelyi 
expozíciós 
határértékekre 
vonatkozóan. Ezt 
belefoglalják a 
munkahelyi biztonsági 
és egészségvédelmi 
tanácsadó bizottság 
plenáris ülésén 
elfogadandó 
véleménytervezetbe.
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Hatásvizsgálat

A Foglalkoztatás, a 
Szociális Ügyek és a 
Társadalmi Befogadás 
Főigazgatósága 
hatásvizsgálatot 
készít, amely 
tartalmazza a 
szakpolitikai 
lehetőségeket és a 
kapcsolódó hatásokat. 
A hatásvizsgálatot 
megvitatja 
szolgálatközi 
irányítócsoport, majd 
benyújtják a 
Szabályozói 
Ellenőrzési Testületnek 
(RSB). Pozitív válasz 
szükséges.
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Jogalkotási 
javaslattervezet

A Foglalkoztatás, a 
Szociális Ügyek és a 
Társadalmi Befogadás 
Főigazgatósága 
elkészíti a jogalkotási 
javaslat tervezetét, és 
szolgálatközi 
konzultációra terjeszti 
elő. Ezt követően 
elkészül a végleges 
jogalkotási 
javaslattervezet.

6
Biztosi testület

A biztosi testület 
elfogadja a javaslatot, 
és megküldi azt a 
Tanácsnak és a 
Parlamentnek 
tárgyalás, majd 
elfogadás céljából. 
Irányelvként.

7
Az elfogadott 
irányelvet 
kihirdetik az EU 
Hivatalos 
Lapjában.

A tagállamok az 
irányelvben 
meghatározott 
időpontig átültetik a 
jogi szöveget a 
nemzeti jogba.
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Tudományos ajánlás

A Foglalkoztatás, a 
Szociális Ügyek és a 
Társadalmi Befogadás 
Főigazgatósága megbízást 
ad a tudományos 
bizottságnak, amely 
főszabályként a 
küszöbérték nélküli 
rákkeltő anyagokra 
vonatkozó 
expozíciós-kockázati 
viszonyokat (ERR) vagy – 
amennyiben lehetséges – 
gyakorlati küszöbértéket 
biztosít. A tudományos 
ajánlások elfogadásuk 
előtt külső konzultáció 
tárgyát képezik.

https://echa.europa.eu/hu/oel
https://echa.europa.eu/hu/oel
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A Bizottság feladatai

A Bizottság Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi 
Befogadás Főigazgatósága (DG EMPL) a háromoldalú 
vegyianyag-munkacsoportban megvitatja a RAC 
tudományos értékelését, és készül egy javaslattervezet, 
amelyet a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi 
háromoldalú tanácsadó bizottság elé tárnak elfogadásra.  
Végezetül a Bizottság jogalkotási javaslatot fogad el. 

A CMD vagy a CAD irányelvben meghatározott kötelező 
erejű munkahelyi expozíciós határértékek esetében a 
rendes jogalkotási folyamatot követik, azaz a tervezetet 
megküldik végső elfogadásra a Tanácshoz és az Európai 
Parlamenthez. A kötelező erejű határértékkel minden 

uniós munkavállaló megkapja a minimális védelmet, a 
tagállamoknak pedig olyan kötelező erejű határértéket kell 
megállapítaniuk, amely nem haladja meg az uniós értéket.

A CAD-irányelvben foglalt indikatív munkahelyi 
expozíciós határértékekre egyszerűbb jogalkotási 
folyamat vonatkozik, melynek keretében az Európai 
Bizottság hoz határozatot. A határértékek egészségügyi 
szempontokat követnek, és olyan anyagokra vonatkoznak, 
amelyek esetében megállapítható olyan szint, amely 
nem veszélyezteti a munkavállalók egészségét. A 
tagállamoknak úgy kell megállapítaniuk a munkahelyi 
expozíciós nemzeti határértékeket, hogy az figyelembe 
vegye a nemzeti jogszabályokban foglaltakat és a helyi 
gyakorlatot, valamint az uniós határértéket.


