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Wstêp
W poprzednim artykule [1] poświêconym 

problematyce nowych zasad postêpowania 
w odniesieniu do niebezpiecznych substancji 
chemicznych omówiono przyczyny i przes³anki 
uzasadniaj¹ce potrzebê zastosowania nowego 
systemu prawnego, zawartego w projekcie roz-
porz¹dzenia REACH [2]. W tej publikacji zostan¹ 
przedstawione g³ówne postanowienia i procedu-
ry, które bêd¹ obowi¹zywaæ w Unii Europejskiej 
po wejściu w ¿ycie rozporz¹dzenia REACH, co po-
winno nast¹piæ w 2007 roku. Czytelnik znajdzie 
tutaj tak¿e informacje dotycz¹ce oczekiwanych 
skutków wprowadzenia nowych przepisów. 

Ogólna charakterystyka postanowieñ 
rozporz¹dzenia REACH 

Rejestracja
Rejestracja substancji jest podstawowym wy-

maganiem sytemu postêpowania w odniesieniu 
do substancji chemicznych, ustanowionego przez 
rozporz¹dzenie REACH. Ka¿dy producent lub 
importer substancji na obszarze UE, których ilośæ 
wynosi 1 tonê rocznie lub wiêcej, bêdzie zobo-
wi¹zany do dokonania rejestracji tych substancji 
chemicznych w  Europejskiej Agencji Substancji 
Chemicznych (zwanej dalej Agencj¹), która zo-
stanie powo³ana na mocy tego rozporz¹dzenia. 
Wed³ug oceny Komisji procedura rejestracji bêdzie 
dotyczyæ 30 000 substancji.

Wymagania dotycz¹ce procedury rejestracji 
zobowi¹zuj¹ producenta lub importera substancji 
chemicznych do: 

• dostarczenia dokumentacji rejestracyjnej 
(dossier), zawieraj¹cej charakterystyczne infor-
macje o substancji chemicznej, w szczególności 
o toksycznych i ekotoksycznych w³aściwościach 
substancji 

• opisania mo¿liwości jej wykorzystania 
• dostarczenia karty charakterystyk niebez-

piecznej substancji
• przeprowadzenia oceny bezpieczeñstwa 

chemicznego (chemical safety assessment – CSA) 
w przypadkach substancji produkowanych lub im-
portowanych w ilościach przekraczaj¹cych 10 ton 
rocznie, jak równie¿ ustalenia i zalecenia środków 
ograniczenia ryzyka i do³¹czenia do wniosku o re-
jestracjê raportu bezpieczeñstwa chemicznego 
zawieraj¹cego dokumentacjê CSA.

W rozporz¹dzeniu REACH przyjêto zasadê, 
¿e im wiêksza jest ilośæ produkowanej lub spro-
wadzanej substancji, tym wiêksze s¹ wymagania 
dotycz¹ce zakresu informacji, danych oraz testów 
i badañ kontrolnych, które musz¹ byæ uwzglêd-
nione w dokumentacji do³¹czonej do wniosku 
o rejestracjê.

Zgodnie z tym podejściem substancje che-
miczne zosta³y podzielone wed³ug kryterium 
ilościowego (liczba ton w roku, odnosz¹ca siê 
do danego producenta lub importera) na 4 grupy, 
dla których ustalono narastaj¹ce wymagania: 

1) 1 – 10 ton rocznie – zakres wymaganych 
informacji określono w za³¹czniku V do rozpo-
rz¹dzenia REACH,

2) 10 – 100 ton rocznie – zakres informacji 
powinien odpowiadaæ wymaganiom za³¹czników 
V oraz VI, 

3) 100 – 1 000 ton rocznie – zakres informacji 
powinien odpowiadaæ wymaganiom za³¹czników 
V – VII, 

4) > 1000 ton rocznie – zakres informacji 
powinien odpowiadaæ wymaganiom za³¹czników 
V – VIII. 

W kontekście wymagañ odnosz¹cych siê 
do informacji o niebezpiecznych substancjach za-
wartych w rozporz¹dzeniu REACH warto zwróciæ 
uwagê na za³¹cznik X, który zawiera opis metod 
badawczych i testów do określania w³aściwości 
fizykochemicznych (czêśæ  A – 174 strony), w³aści-
wości toksykologicznych i innych szkodliwych dla 
zdrowia (czêśæ B –  294 strony) oraz  w³aściwości  
ekotoksycznych (czêśæ C – 344 strony). 

Postanowienia dotycz¹ce rejestracji nie od-
nosz¹ siê do niektórych substancji oraz rodzajów 
substancji. S¹ to m.in.: 

• substancje stosowane w produktach 
medycznych przeznaczonych dla ludzi oraz 
weterynaryjnych (objête zakresem rozporz¹-
dzenia 93/2309/EWG, dyrektywy 2001/82/WE 
i dyrektywy 2001/83/WE)

• substancje stosowane jako dodatki do ¿yw-
ności (dyrektywa 89/107/EWG); jako dodatki 
smakowe do ¿ywności (decyzja Komisji 1999/
217/WE); jako dodatki  do pasz (dyrektywa  
70/524/EWG) i w karmach dla zwierz¹t (dyrek-
tywa 82/471/EWG)

• substancje i rodzaje substancji zamieszczone 
w za³¹cznikach II i II do rozporz¹dzenia REACH; 
m.in. skrobia, glukoza, liczne kwasy t³uszczowe, 

W artykule omówiono postanowienia 
dotycz¹ce g³ównych procedur: rejestracji 
substancji, oceny dokumentacji oraz oce-
ny informacji o substancjach, udzielania 
zezwoleñ oraz wprowadzania ograniczeñ 
w odniesieniu do szczególnie niebez-
piecznych chemikaliów. Przedstawiono 
informacje o oczekiwanych skutkach 
zwi¹zanych z wejściem w ¿ycie rozporz¹-
dzenia REACH.

REACH – registration, evaluation, au-
thorisation and restriction of chemicals 
(proposal for a regulation of the European 
Parliament and of the Council). Main 
provisions and procedures, expected 
consequences
The provisions concerning the main proce-
dures – substance registration, evaluation of 
technical dossiers and of provided information 
on substances, granting of authorisations and 
restrictions of certain dangerous substances 
– have been presented. Expected consequ-
ences of implementing the REACH regulation 
have been discussed.
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oleje roślinne, substancje promieniotwórcze, sub-
stancje spe³niaj¹ce określone w rozporz¹dzeniu 
funkcje (np. koagulanty, lubrykanty, stabilizatory, 
barwniki, inhibitory korozji, emulsyfikatory i inne) 
oraz gaz ziemny, ropa naftowa, wêgiel i nieprze-
tworzone chemicznie mineralne surowce kopalne, 
je¿eli nie spe³niaj¹ one kryteriów substancji 
niebezpiecznych ustanowionych w dyrektywie 
67/548/EWG

• substancje przeznaczone do badañ w za-
kresie procesów oraz produktów – przez okres 
5 lat (substancje PPORD – product and process 
orientated research and development).

Niektóre, określone w projekcie rozporz¹dze-
nia REACH, rodzaje substancji oraz substancje 
bêd¹ uznane za ju¿ zarejestrowane: 

• nowe substancje w rozumieniu dyrektywy 
67/548/EWG, notyfikowane w ramach procedur 
ustanowionych przez tê dyrektywê (zagadnienia 
te omówiono we wcześniejszej publikacji [1]) 

• substancje stosowane do ochrony roślin 
(za³¹cznik I do dyrektywy 91/414/EWG, rozporz¹-
dzenia Komisji nr 3600/92, nr 703/2001, nr 1490/
2002 lub decyzja Komisji 2003/565/WE)

• substancje stosowane jako biocydy do nisz-
czenia mikroflory i mikrofauny (za³¹czniki I, IA lub 
IB do dyrektywy 98/8/WE).

Polimery, ujête w pierwotnej wersji projek-
tu rozporz¹dzenia, postanowiono w wyniku 
powszechnie zg³aszanych wniosków wy³¹czyæ 
z zakresu obowi¹zywania REACH. Jednak¿e, 
jeśli w polimerach wystêpuj¹ monomery lub inne 
substancje, które nie zosta³y zarejestrowane, 
a ich zawartośæ w polimerze stanowi 2% wag. 
lub wiêcej oraz ca³kowita ich ilośæ wynosi lub 
przekracza 1 tonê rocznie, wówczas producent 
lub importer bêdzie zobowi¹zany do wykonania 
procedury rejestracji tych substancji. 

Niektóre pó³produkty lub produkty przej-
ściowe bêd¹ podlega³y uproszczonej rejestracji, 
przy czym wymagania bêd¹ zale¿ne od tego, 
czy pozostaj¹ one w danym zak³adzie, czy te¿ 
s¹ transportowane do innego. 

W odniesieniu do substancji zawartych 
w wyrobach (wed³ug terminologii REACH – w ar-
tyku³ach) bêdzie zastosowany szczególny system 
rejestracji. Substancje zawarte w artyku³ach, 
zaklasyfikowane zgodnie z dyrektyw¹ 67/548/
EWG jako niebezpieczne, których ilośæ wprowa-
dzana na rynek przez producenta lub importera 
wynosi 1 tonê rocznie lub wiêcej, które mog¹ siê 
uwalniaæ z artyku³ów w ilościach, które mog¹ 
zagra¿aæ zdrowiu ludzi lub środowisku, bêd¹ 
podlega³y rejestracji. W przypadku substancji, 
które mog¹ uwalniaæ siê incydentalnie, bêdzie 
wymagana uproszczona procedura zg³oszenia. 

Producenci substancji spoza Unii Europejskiej, 
importowanych na terytorium Wspólnoty jako 
substancje, preparaty lub substancje zawarte 
w artyku³ach, mog¹ w celu wype³nienia wymagañ 
rozporz¹dzenia REACH ustanowiæ na podstawie 
dwustronnej umowy swojego przedstawiciela (oso-
bê fizyczn¹ lub prawn¹ maj¹c¹ siedzibê w UE).

Zgodnie z art. 13 rozporz¹dzenia REACH, 
w odniesieniu do wszystkich substancji produ-
kowanych lub importowanych w ilościach 10 ton 

rocznie lub wiêcej, producent lub importer bêdzie 
zobowi¹zany do dokonania oceny bezpieczeñ-
stwa chemicznego (CSA) i opracowania raportu 
bezpieczeñstwa chemicznego (chemical safety 
report), który musi byæ do³¹czony do wniosku 
rejestracyjnego kierowanego do Agencji.

Ocena bezpieczeñstwa chemicznego sub-
stancji powinna obejmowaæ ocenê zagro¿eñ 
zdrowia ludzi, w tym ocenê zagro¿eñ zwi¹zanych 
z w³aściwościami fizykochemicznymi substancji; 
ocenê zagro¿eñ dla środowiska, ocenê szkodli-
wych w³aściwości w odniesieniu do środowiska, 
określanych jako PBT oraz vPvB.

Akronimy PBT oraz vPvB oznaczaj¹: P = 
persistent = substancje trwa³e, nieulegaj¹ce 
rozk³adowi, B = bioaccumulative = bioakumula-
tywne, substancje kumuluj¹ce siê nieodwracalnie 
w organizmach oraz w środowisku, T = toxic = 
substancje toksyczne; vP = very persistent = sub-
stancje bardzo trwa³e, vB = very bioaccumulative 
= (bardzo) wysoce bioakumulatywne; kryteria 
identyfikacyjne dla substancji PBT oraz vPvB za-
wiera za³¹cznik XII do rozporz¹dzenia REACH.

Obowi¹zki pośrednich u¿ytkowników sub-
stancji dotycz¹ce oceny bezpieczeñstwa chemicz-
nego bêd¹ uzale¿nione od tego, czy powiadomi¹ 
oni producenta o przeznaczeniu substancji che-
micznych dostarczonych im przez niego, czy te¿ 
nie. Jeśli producent zostanie powiadomiony o spo-
sobie wykorzystania substancji, wówczas to on 
bêdzie zobowi¹zany do przeprowadzenia oceny 
bezpieczeñstwa. W przeciwnym razie obowi¹zek 
ten bêdzie nale¿a³ do u¿ytkowników pośred-
nich. Producenci bêd¹ zachêcani do tworzenia 
konsorcjów oraz wymiany danych bêd¹cych 
w ich posiadaniu, aby unikn¹æ zbêdnych testów 
oraz ograniczyæ koszty rejestracji. 

Realizacja procedury rejestracji substancji 
podlegaj¹cych temu obowi¹zkowi zosta³a zapla-
nowana na 11 lat (tzn. do 2018 roku), przy czym 
w pierwszej kolejności (w okresie 3 lat) powinny 
zostaæ zarejestrowane substancje o tona¿u 
przekraczaj¹cym 1000 ton rocznie oraz substan-
cje CMR (zob. harmonogram). Akronim CMR 
oznacza substancje rakotwórcze (cancirogenic), 
mutagenne (mutagenic) i dzia³aj¹ce szkodliwie 
na rozrodczośæ (toxic for reproduction).

Ocena
Kolejn¹ procedur¹ wymagan¹ przez rozpo-

rz¹dzenie REACH jest ocena. Jej celem jest we-
ryfikacja informacji sporz¹dzonej i dostarczonej 

do Agencji przez producenta lub importera wraz 
z wnioskiem o rejestracjê substancji. Przewidziane 
s¹ dwa rodzaje oceny: 

– ocena dokumentacji (dossier)
– ocena informacji o substancji.
Celem pierwszej bêdzie ocena zgodności do-

kumentacji rejestracji z wymaganiami ustalonymi 
dla poszczególnych grup ilościowych (liczba ton 
rocznie) substancji, w szczególności sprawdzenie 
zaproponowanych w dokumencie rejestracyjnym 
metod badawczych – testów, s³u¿¹cych do uzy-
skania informacji o substancji, wymaganych przez 
za³¹czniki VII oraz VIII.

Procedura oceny bêdzie wykonywana przez 
w³aściwe (kompetentne) w³adze kraju cz³on-
kowskiego, w którym producent lub importer 
ma swoj¹ siedzibê. W celu promowania spójnego 
podejścia, Agencja opracuje wytyczne doty-
cz¹ce ustalenia, jakie substancje bêd¹ oceniane 
w pierwszej kolejności. Wytyczne oparte bêd¹ 
na ocenie ryzyka oraz bêd¹ bra³y pod uwagê 
dostêpne informacje dotycz¹ce zagro¿eñ, wiel-
kości produkcji oraz potencjalnego nara¿enia 
na dzia³anie tych substancji. 

Drugi rodzaj oceny, dotycz¹cy informacji 
o substancji, w szczególności o jej niebezpiecz-
nych w³aściwościach, bêdzie tak¿e wykonywany 
przez w³aściwe w³adze pañstwa – siedziby 
wytwórcy lub importera substancji. Jej wynikiem 
mo¿e byæ koniecznośæ zobligowania producenta 
lub importera do uzyskania i dostarczenia do-
datkowych informacji o substancji w przypadku 
potencjalnego zagro¿enia dla zdrowia ludzkiego 
lub środowiska naturalnego. 

Dodatkowe materia³y i informacje wymagane 
przez kompetentne w³adze w wyniku oceny 
dokumentacji lub oceny informacji o substancji 
producent lub importer (wed³ug terminologii RE-
ACH – registrant) bêdzie zobowi¹zany przekazaæ 
do organu rejestracyjnego UE, tj. do Agencji.

Realizacja procedury oceny mo¿e doprowa-
dziæ kompetentne w³adze do wniosku, i¿ stoso-
wanie niektórych substancji wymaga podjêcia 
dzia³añ, dotycz¹cych autoryzacji (dopuszczenia, 
zezwolenia) lub ograniczenia ich stosowania.

Autoryzacja (dopuszczenie)
Ka¿de wykorzystanie substancji szczególnie 

niebezpiecznych, w szczególności CMR, PBT, vPvB, 
bêdzie ka¿dorazowo podlega³o procedurze auto-
ryzacji, tzn. dopuszczenia (uzyskania zezwolenia). 
W celu uzyskania autoryzacji, zainteresowany 

HARMONOGRAM REALIZACJI OBOWI¥ZKU REJESTRACJI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH
Timetable of obligatory registration of dangerous substances

Roczny tona¿ 1 - 10 ton 10 - 100 ton 100 - 1000 ton > 1000 ton
Szacunek liczby
 produktów chemicznych 20 000 4600 2800 2600

Ostateczna data rejestracji 
po wejściu  w ¿ycie REACH 11 lat 11 lat 6 lat 3 lata*

Obowi¹zek oceny 
bezpieczeñstwa chemicznego nie tak tak tak

* Substancje sklasyfikowane jako CMR wytworzone lub importowane w ilościach od 1 tony rocznie
i wiêcej równie¿ bêd¹ musia³y byæ zarejestrowane w  pierwszych trzech latach.

17

BEZPIECZEŃSTWO PRA CY 6/2006



wnioskodawca, sk³adaj¹c wniosek do Agencji, 
bêdzie musia³ wykazaæ, ¿e ryzyko zwi¹zane z wy-
korzystaniem danej substancji jest „w odpowiedni 
sposób kontrolowane”. 

Jeśli ten warunek nie bêdzie móg³ byæ spe³-
niony, zezwolenie bêdzie mog³o mimo to byæ 
przyznane, jeśli zostanie wykazane, ¿e korzyści 
spo³eczno-ekonomiczne przewy¿szaj¹ ryzyko 
stosowania danej substancji, oraz ¿e substancja 
ta nie mo¿e byæ zamieniona ani przez zast¹pienie 
jej innymi substancjami, ani w wyniku zmiany 
technologii. 

Decyzjê w sprawie udzielenia zezwolenia 
bêdzie podejmowa³a Komisja, po otrzymaniu 
koñcowej opinii Agencji w sprawie mo¿liwości 
i warunków dopuszczenia. Bêdzie siê to odbywa³o 
z udzia³em pañstw cz³onkowskich (komitetu do-
radczego), Rady oraz Parlamentu Europejskiego, 
zgodnie z procedur¹ doradztwa (advisory 
procedure), określon¹ w decyzji 1999/468/WE 
ustalaj¹cej procedury wykonywania uprawnieñ 
w³adczych, nadanych Komisji. 

Dopuszczenie bêdzie przyznawane na czas 
określony i mo¿e dotyczyæ oko³o 1 400 substancji. 
Wykaz substancji podlegaj¹cych autoryzacji bê-
dzie zawarty w za³¹czniku XIII do rozporz¹dzenia 
REACH. Zostanie on utworzony (oraz bêdzie 
zmieniany lub uzupe³niany) na podstawie decyzji 
Komisji z udzia³em pañstw cz³onkowskich oraz 
Agencji, podejmowanych w trybie określonym 
w rozporz¹dzeniu. 

W wykazie zawartym w za³¹czniku XIII maj¹ 
byæ umieszczone substancje CMR (substancje 
zaklasyfikowane zgodnie z dyrektyw¹ 67/548/
EWG jako rakotwórcze kategorii 1. oraz 2., mu-
tagenne kategorii 1. oraz 2., a tak¿e dzia³aj¹ce 
szkodliwie na rozrodczośæ kategorii 1 oraz 2), 
substancje PBT i vPvB (substancje trwa³e, bio-
akumulatywne i toksyczne oraz bardzo trwa³e 
i wysoce bioakumulatywne) oraz inne substancje, 
które zostan¹ wprowadzone do wykazu zgodnie 
z ustalon¹ w rozporz¹dzeniu REACH procedur¹, 
w tym m.in. w wyniku analizy i rozpatrzenia 
wniosków wynikaj¹cych z procedury oceny.

Ograniczenia 
Rozporz¹dzenie REACH wprowadza zasadê 

ograniczania (restriction), zgodnie z któr¹ 
produkcja, wykorzystywanie lub dopuszczanie 
do obrotu niebezpiecznych substancji mo¿e zo-
staæ zabronione lub mo¿e podlegaæ określonym 
uwarunkowaniom, jeśli Komisja Europejska uzna 
ryzyko za niedopuszczalne dla ludzkiego zdrowia 
i dla środowiska.   

Substancje (jako takie, w postaci preparatów lub 
zawarte w artyku³ach/wyrobach), w odniesieniu 
do których w za³¹czniku XVI zosta³y sformu³owane 
zapisy dotycz¹ce restrykcji (ograniczenia) nie bêd¹ 
mog³y byæ produkowane, wprowadzane na rynek 
oraz u¿ytkowane, jeśli warunki restrykcji nie zostan¹ 
spe³nione. Nie dotyczy to substancji w ilościach 
nieprzekraczaj¹cych 1 tony rocznie, bêd¹cych przed-
miotem badañ naukowych oraz substancji PPORD. 
To samo dotyczy substancji ujêtych w za³¹czniku 
XVII, z tym, ¿e w tym przypadku ograniczenia 

nie obejmuj¹ jedynie substancji u¿ywanych do badañ 
w skali laboratoryjnej lub substancji stosowanych 
jako standardy odniesienia.

Procedura ograniczaj¹ca jest uruchamiana 
na (skierowany do Agencji) wniosek Komisji 
lub pañstwa cz³onkowskiego, jeśli Komisja lub 
pañstwo cz³onkowskie uzna, ¿e produkcja lub 
wprowadzenie na rynek lub wykorzystanie 
określonej substancji, jej preparatu lub artyku³u 
(wyrobu), w którym jest ona zawarta, stwarza 
ryzyko dla zdrowia ludzi lub środowiska, które 
nie jest wystarczaj¹co kontrolowane, co wymaga 
podjêcia dzia³añ na poziomie Wspólnoty.

W ramach realizacji tej procedury Agencja 
przedstawia pañstwom cz³onkowskim dokumen-
tacje rejestracyjne (dossier), raporty bezpieczeñ-
stwa chemicznego dotycz¹ce danej substancji, 
opinie Komitetów Oceny Ryzyka oraz Analiz 
Spo³eczno-Ekonomicznych, a tak¿e ewentualne 
oceny ryzyka wykonane przez strony trzecie. 

W koñcowej fazie procedury Agencja prze-
kazuje ostateczn¹ opiniê wraz z propozycj¹ 
dotycz¹c¹ restrykcji (ograniczenia) do Komisji, 
która podejmuje decyzjê z udzia³em komitetu 
legislacyjnego z³o¿onego z przedstawicieli pañstw 
cz³onkowskich, Rady oraz Parlamentu Europej-
skiego, zgodnie z wymagan¹ w tym przypadku 
procedur¹ legislacyjn¹ (regulatory procedure), 
ustanowion¹ w decyzji 1999/468/WE. 

REACH – zmiany w porównaniu 
do istniej¹cego prawodawstwa

Wejście w ¿ycie REACH wp³ynie istotnie 
na obydwa rodzaje prawodawstwa UE dotycz¹ce 
niebezpiecznych substancji chemicznych, tzn. 
na przepisy: 

1) odnosz¹ce siê do obrotu tymi substancjami 
oraz 

2) dyrektywy odnosz¹ce siê do ochrony pra-
cowników nara¿onych na kontakt z nimi.

Pierwsze bêd¹ uchylane albo nowelizowane 
w celu dostosowania ich do regulacji praw-
nych REACH. Jeśli chodzi o te drugie [1] – bêd¹ 
wspó³istnia³y z pierwszymi, ale oczekuje siê, 
¿e informacje uzyskane w wyniku zastosowania 
systemu REACH przyczyni¹ siê do zwiêkszenia 
ich skuteczności.

Przeniesienie obowi¹zku dowodu 
(„ciê¿aru dowodu”)

Jednym z g³ównych aspektów reformy 
jest przeniesienie obowi¹zku dowodu  („ciê¿aru 
dowodu”) na inny podmiot. W obecnym systemie 
prawnym UE udowodnienie, ¿e jakaś istniej¹ca 
substancja jest niebezpieczna nale¿y do w³adz, 
które dopiero potem mog¹ wprowadziæ ograni-
czenia dotycz¹ce takiej substancji. 

W systemie REACH obowi¹zek ten bêdzie 
przypisany producentom lub importerom, któ-
rzy przed wprowadzeniem swoich produktów 
do handlu bêd¹ musieli dostarczyæ niezbêdne 
informacje na ich temat, umo¿liwiaj¹ce podjêcie 
stosownych środków w zakresie zarz¹dzania 
ryzykiem, zmniejszaj¹cych zagro¿enia. 

Jednolity system prawny w zakresie  
wprowadzania na rynek substancji chemicznych

Rozporz¹dzenie REACH zniesie zró¿nicowanie 
miêdzy substancjami „istniej¹cymi” a substan-
cjami „nowymi” [1] i ustanowi jednolity system 
prawny w zakresie wprowadzania substancji 
chemicznych na rynek europejski. Zast¹pi ono 
rozporz¹dzenie 793/93/EWG dotycz¹ce oceny 
i zarz¹dzania ryzykiem substancji istniej¹cych oraz 
dyrektywê 76/769/EWG w sprawie ograniczenia 
wprowadzania na rynek i stosowania niektórych 
niebezpiecznych substancji i preparatów [1], a tak-
¿e wszystkie te, które s¹ z t¹ dyrektyw¹ zwi¹zane. 
Istniej¹ce ograniczenia pozostan¹ w mocy i bêd¹ 
zamieszczone w aneksie XVI do rozporz¹dzenia 
REACH. 

Inne obowi¹zuj¹ce dyrektywy bêd¹ istnia³y 
równolegle z REACH, jednak zostan¹ do nich 
wprowadzone zmiany wynikaj¹ce z postanowieñ 
rozporz¹dzenia REACH. Ogó³em zostanie uchy-
lonych lub znowelizowanych oko³o czterdziestu 
dyrektyw.

Stopniowe uzupe³nienie wiedzy o substancjach 
– harmonogram

Powszechna nieznajomośæ w³aściwości 
toksykologicznych i ekotoksykologicznych oko³o 
100 000 substancji obecnych na rynku europej-
skim powinna siê zmniejszyæ dziêki informacjom, 
które trzeba bêdzie dostarczyæ w celu zarejestro-
wania 30 000 substancji produkowanych lub 
importowanych w ilości powy¿ej 1 tony rocznie. 
Informacje te bêd¹ gromadzone wed³ug usta-
lonego harmonogramu obejmuj¹cego 11 lat, za-
czynaj¹c od substancji produkowanych w du¿ych 
ilościach (ponad 1000 t) i substancji CMR.

System obejmuje u¿ytkowników pośrednich
Rozporz¹dzenie REACH bêdzie dotyczy³o 

licznych sektorów dzia³alności. System ten bêdzie 
nak³ada³ obowi¹zki nie tylko na producentów 
(przemys³ chemiczny), ale równie¿ na wielu po-
średnich u¿ytkowników substancji chemicznych 
(budownictwo, przemys³ drzewny, samochodo-
wy, w³ókienniczy, informatyka i inne sektory). 
Pośredni u¿ytkownicy substancji chemicznych 
bêd¹ musieli skutecznie porozumiewaæ siê 
ze swoimi dostawcami, w celu uzyskania od nich 
wszystkich koniecznych informacji po to, by móc 
je bezpiecznie stosowaæ. Bêdzie to mo¿liwe dziêki 
kartom charakterystyk substancji niebezpiecz-
nych, które musz¹ byæ do³¹czone do produktów 
wprowadzanych na rynek.

Karty charakterystyk niebezpiecznych substancji
Postanowienia dyrektywy 2001/58/WE, która 

po raz drugi zmieni³a dyrektywê 91/155/EWG 
w sprawie kart charakterystyk niebezpiecznych 
substancji i preparatów, znajd¹ siê w rozporz¹-
dzeniu REACH. Karty charakterystyk niebez-
piecznych substancji dotycz¹cych rejestracji 
bêd¹ zatem nadal odgrywaæ swoj¹ obecn¹ rolê, 
ale lepsza bêdzie ich jakośæ, poniewa¿ znajd¹ 
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siê w nich dodatkowe informacje, wynikaj¹ce 
z wymagañ REACH. 

Wówczas, gdy wymagana jest ocena bez-
pieczeñstwa chemicznego (substancje w ilości 
powy¿ej 10 t/rok, CMR, PBT, vPvB), do karty 
charakterystyk substancji bêd¹ musia³y byæ wpro-
wadzone odpowiednie informacje o sposobach 
maj¹cych na celu minimalizacjê nara¿enia cz³o-
wieka i środowiska na dzia³anie danej substancji, 
uwzglêdniaj¹ce wszystkie zidentyfikowane 
zastosowania.  

Przezroczystośæ (przejrzystośæ)
Rozporz¹dzenie REACH wprowadzi określony 

poziom przezroczystości (przejrzystości), ponie-
wa¿ nieobjête klauzul¹ poufności informacje o za-
rejestrowanych substancjach bêd¹ powszechnie 
dostêpne. Wp³ynie to zapewne na poprawê 
wizerunku przemys³u chemicznego.

REACH – potencjalne korzyści 
dla pracowników

We wcześniejszej publikacji [1] wskazano 
na nieskutecznośæ istniej¹cego prawodawstwa 
europejskiego dotycz¹cego ochrony pracowni-
ków nara¿onych na dzia³anie niebezpiecznych 
substancji. Regulacje prawne sk³adaj¹ siê zasad-
niczo z dwóch dyrektyw [3]:

• pierwsza, to dyrektywa 2004/37/WE 
(znowelizowana wersja dyrektywy 90/394/
EWG) – ochrona przed dzia³aniem czynników 
rakotwórczych i mutagennych

• druga, to dyrektywa 98/24/WE – ochrona 
przed dzia³aniem czynników chemicznych.

Zdaniem autora do tej grupy nale¿y zaliczyæ 
tak¿e dyrektywê 1999/92/WE (ATEX 137) 
– ochrona przed atmosferami wybuchowymi. 
S¹ to 6., 14. i 15. szczegó³owe dyrektywy w ro-
zumieniu art. 16, ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG 
w sprawie wprowadzenia środków w celu po-
prawy bezpieczeñstwa i zdrowia pracowników 
w miejscu pracy. Wszystkie trzy wy¿ej wymienione 
dyrektywy zosta³y wprowadzone do prawodaw-
stwa polskiego rozporz¹dzeniami odpowiednich 
ministrów.

Przepisy te zobowi¹zuj¹ pracodawców 
do dokonywania oceny zagro¿eñ i podejmowania 
koniecznych środków zapobiegawczych i ochron-
nych. Wed³ug miarodajnych ocen kompetentnych 
czynników Unii Europejskiej realizacja tych norm 
prawnych w miejscach pracy jest problematyczna 
[3]. W wiêkszości przypadków s¹ one stosowane 
w niewielkim stopniu lub tylko czêściowo, szcze-
gólnie w ma³ych i średnich przedsiêbiorstwach.

Wszystkie niebezpieczne produkty chemiczne 
bêd¹ce w obrocie handlowym w Unii Europejskiej 
musz¹ mieæ na swoim opakowaniu ujednolicon¹ 
etykietkê, informuj¹c¹ o zagro¿eniach. Znor-
malizowane piktogramy informuj¹ o g³ównych 
zagro¿eniach przyjêtych w dyrektywach (środek 
toksyczny, szkodliwy, ¿r¹cy, dra¿ni¹cy...), zwroty 
„R” określaj¹ce rodzaj ryzyka, zwroty „S” okre-
ślaj¹ce środki ostro¿ności. W miejscu pracy te 
etykietki s¹ czêsto jedynym dostêpnym źród³em 

informacji, która ma ostrzec u¿ytkowników przed 
niebezpieczeñstwem, na jakie s¹ nara¿eni. Jak 
ju¿ wspomniano, aktualna wiedza o w³aściwo-
ściach produktów chemicznych, a zw³aszcza 
o ich d³ugoterminowych skutkach dla zdrowia 
jest bardzo ograniczona. Ponadto, przeprowa-
dzone niedawno badanie [3] wykaza³o niepra-
wid³owe oznakowanie jednej trzeciej preparatów 
znajduj¹cych siê obecnie na rynku. 

Bezpośrednim skutkiem braku danych jest to, 
¿e wiele niebezpiecznych produktów chemicznych 
nie jest zaklasyfikowanych jako takie i trafiaj¹ one 
do handlu bez odpowiedniego oznakowania. Do-
starczana informacja nie zawsze jest wiarygodna 
i kompletna. Ca³kiem niedawno projekt ECLIPS 
potwierdzi³ te wnioski, wykazuj¹c, ¿e 40% kart 
charakterystyk substancji niebezpiecznych jest 
nieprawid³owych [3]. 

Wniosek z badañ przeprowadzonych w ró¿-
nych krajach europejskich na temat po¿ytku 
p³yn¹cego z kart charakterystyk niebezpiecznych 
substancji dla ma³ych i średnich przedsiêbiorstw 
jest taki, ¿e zawarte w kartach informacje o sk³a-
dzie produktu i o środkach ochronnych podczas 
ich stosowania s¹ niezmiernie sk¹pe [3]. Badanie 
wykaza³o ponadto, ¿e wiele ma³ych i średnich 
przedsiêbiorstw nic nie wie nawet o istnieniu 
tych kart. 

Dyrektywy dotycz¹ce poprawy bezpie-
czeñstwa i ochrony zdrowia pracowników 
w miejscu pracy bêd¹ obowi¹zywaæ nadal 
po wprowadzeniu w ¿ycie rozporz¹dzenia 
REACH. Oczekuje siê, ¿e realizacja postanowieñ 
REACH przyniesie trwa³y i pozytywny wp³yw 
na zdrowie i bezpieczeñstwo pracowników. 
Rozporz¹dzenie REACH powinno pozytyw-
nie wp³yn¹æ na zwiêkszenie skuteczności 
istniej¹cego prawodawstwa europejskiego 
dotycz¹cego ochrony pracowników nara¿o-
nych na dzia³anie substancji chemicznych, 
a w konsekwencji, do zmniejszenia ryzyka 
wyst¹pienia chorób zawodowych zwi¹zanych 
ze stosowaniem niebezpiecznych substancji. 
Dane uzyskane dziêki rozporz¹dzeniu REACH 
zapewni¹ lepsz¹ znajomośæ w³aściwości sub-
stancji chemicznych i ich skutków dla zdrowia 
ludzi oraz lepsze sposoby zmniejszania ryzyka 
zwi¹zanego z ich stosowaniem.

REACH – koszty i zyski 
Komisja dokona³a oceny skutków eko-

nomicznych wprowadzenia systemu REACH. 
Wed³ug tych danych koszty bezpośrednie 
dla europejskiego przemys³u chemicznego, 
zwi¹zane g³ównie z rejestracj¹ i testowaniem 
substancji, szacuje siê na 2,3 mld € w okresie 
11 lat oraz na 2,8 ÷ 5,2 mld € ogó³em w okresie 
15 lat (wliczaj¹c w to koszty pośrednie poniesione 
przez sektory pośrednicz¹ce). Warto odnotowaæ, 
¿e suma 2,3 mld € to oko³o 0,04% rocznego 
obrotu europejskiego przemys³u chemicznego 
(556 mld € dla UE  – 25 w 2003 roku).

Zyski zwi¹zane z ochron¹ zdrowia szacuje 
siê na 50 mld € w okresie 30 lat, co wynika 
przede wszystkim z ocalenia ¿ycia 4500 oso-

bom rocznie. Jest to liczba zgonów wskutek 
choroby nowotworowej nabytej z powodu 
wykonywanej pracy, czego powinno siê unikn¹æ 
dziêki lepszej znajomości w³aściwości substan-
cji chemicznych i ich skutków. Oczekuje siê 
równie¿ zysków dla środowiska naturalnego, 
ale Komisja nie poda³a jeszcze danych liczbo-
wych w tej sprawie.

Przemys³ chemiczny, który przeprowa-
dzi³ swoje w³asne oceny skutków reformy, 
przewiduje ogó³em koszty od 30 do 100 razy 
wy¿sze i zapowiada utratê setek tysiêcy miejsc 
pracy, a tak¿e istotny spadek PKB w Niemczech 
i we Francji. Wed³ug opinii Komisji Europejskiej 
i niezale¿nych ekspertów w dziedzinie ekono-
mii, nie nale¿y dawaæ wiary tym nie odpowia-
daj¹cym rzeczywistości szacunkom skutków 
spowodowanych wprowadzeniem REACH 
na poziomie makroekonomicznym. Metodolo-
gie zastosowane w tych obliczeniach oceniono 
jako ma³o przejrzyste, a przes³anki – jako b³êdne 
i wyolbrzymione.

Rz¹d wielkości kosztów bezpośrednich i po-
średnich szacowanych przez Komisjê Europejsk¹ 
potwierdzaj¹ inne badania oceny ekonomicznych 
skutków wprowadzenia systemu REACH, prze-
prowadzone na zamówienie Rady Ministrów 
Krajów Nordyckich.  

W kontekście dyskutowanych kwesti i 
warto odnotowaæ tzw. inicjatywê OSOR (one 
substance – one registration – jedna substancja 
– jedna rejestracja). Uwzglêdnienie takiego 
rozwi¹zania w ostatecznej wersji dyskuto-
wanego jeszcze projektu rozporz¹dzenia 
REACH w znacznym stopniu ograniczy³oby 
biurokratyczny aspekt nowych regulacji oraz 
w znacznym stopniu zmniejszy³oby koszty 
realizacji procedury rejestracji. 
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