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REACH – nowa polityka chemiczna
Unii Europejskiej
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Stowarzyszenie Producentów Cementu

Projekt Regulacji Reach (skrót od Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals – Rejestracji, Oceny,
Udzielania Zezwole i Stosowanych Ogranicze w zakresie
Chemikaliów) ma na celu stworzenie jednolitych uregulowa
prawnych odnoszcych si do produktów chemicznych nowych, jak i ju istniejcych na rynku europejskim. Obecnie
w Unii Europejskiej obowizuje okoo czterdzieci rozproszonych i niekompletnych aktów prawnych dotyczcych tego
sektora. W przypadku wikszoci wyrobów chemicznych
stosowanych obecnie w przemyle, posiadane informacje
s niekompletne w zakresie wpywu tych wyrobów na
rodowisko i czowieka. Na pakiet REACH skadaj si
rozporzdzenie oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady UE. REACH wprowadzi nowy system rejestracji,
oceny, zezwole i ogranicze w zakresie chemikaliów oraz
ustanowi Europejsk Agencj ds. Chemikaliów. System ten
ma na celu zastpienie istniejcych dotychczas przepisów
i zapewnienie odpowiednich narzdzi legislacyjnych umoliwiajcych kontrolowane i odpowiedzialne zarzdzanie
ryzykiem, jakie mog stwarza róne substancje chemiczne.
W tym zakresie mieszcz si równie rozwizania nakazujce stosowanie mniej szkodliwych produktów zastpczych,
jeeli takie istniej i tam gdzie jest to moliwe i ekonomicznie
uzasadnione.
Rozporzdzenie Reach przewiduje rejestracj kadej
substancji chemicznej wyprodukowanej lub zaimportowanej
do krajów UE w iloci powyej jednej tony rocznie, przy czym
zrónicowano terminy rejestracji oraz zakresy obowizkowych bada substancji dla iloci: 1–10 ton/rok; 10–100 ton/
rok; 100–1000 ton/rok i powyej 1000 ton/rok. Im mniejszy
tona produkowanej substancji, tym mniej informacji bdzie
wymaganych. Dla substancji produkowanych w iloci poniej
10 ton rocznie wymagane bd jedynie bardzo podstawowe
informacje. Substancje te stanowi okoo 2/3 wszystkich substancji i bd objte uproszczon procedur rejestracyjn,
tzn. nie wymagajc sporzdzania raportu bezpieczestwa
chemicznego. Zakada si powoanie Europejskiej Agencji
ds. Chemikaliów, która zarzdzaaby danymi, koordynowaa
rejestracj i uczestniczya w dokonywaniu oceny i przyznawaniu zezwole.
Dla niektórych póproduktów oraz póproduktów, które nie
opuszczaj terenu zakadu produkcyjnego lub s transporto-

wane z jednego zakadu do drugiego bdzie obowizywa
ograniczona forma rejestracji. Preparaty chemiczne równie
nie podlegaj obowizkowi rejestracji. W tym przypadku pozostaje obowizek przygotowania SDS (Safety Data Sheets
– Kart Charakterystyki Bezpieczestwa), spenienia wymaga rozdziau VII REACH, dotyczcych warunków produkcji
i wprowadzania na rynek oraz oznakowania opakowania (np.
informacja o skadnikach akcesorycznych).
Potencjalny wpyw substancji chemicznych na zdrowie
ludzkie i rodowisko naturalne bdzie musia by poddawany
naukowej ocenie. Uycie najbardziej niebezpiecznych substancji bdzie dozwolone tylko pod warunkiem wykazania
zdolnoci do kontroli zagroe.
Rejestracja jest najbardziej kosztownym obowizkiem,
wynikajcym z systemu Reach. Z zakresu rejestracji zostay
wyczone surowce mineralne oraz substancje wystpujce
w przyrodzie i materiay pochodzce z nich, powstae w procesie chemicznym (np. klinkier cementowy) lub w procesie
ﬁzycznej transformacji, podobnie jak w przypadku gazu
naturalnego, ropy naftowej i wgla. Z zakresu Reach zostay
równie wyczone odpady.
W zaoeniach obowizku rejestracji jest gromadzenie
informacji na temat waciwoci substancji, a jeeli dostpna
informacja jest niewystarczajca, wykonanie odpowiednich
bada i nastpnie wykorzystanie tej wiedzy dla zapewnienia odpowiedzialnego zarzdzania ryzykiem, jakie mog
stwarza substancje chemiczne. Producenci lub importerzy
chemikaliów bd zobowizani do skadania penej informacji technicznej o kadej substancji chemicznej (dossier
techniczne) oraz o podjtych rodkach zarzdzania ryzykiem
stwarzanym przez te substancje. Przy tonau powyej 10 ton
rocznie bdzie konieczne przygotowanie raportu bezpieczestwa chemicznego, w którym znajd si równie odpowiednie
propozycje ograniczenia ryzyka, jeeli zostanie ono stwierdzone w zwizku z uytkowaniem substancji. Informacja na
temat bezpieczestwa produktu bdzie przekazywana dalej
wzdu acucha dostaw.
Firma rejestrujca zobowizana bdzie udowodni zanim
wprowadzi produkt na rynek, e produkowane lub importowane przez ni substancje s bezpieczne. Rejestrujcy powinien zgosi wszystkie dostpne informacje o substancjach
i ich zastosowaniu. Obejmuje to podstawowy zbiór informacji
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ﬁzykochemicznych o substancji oraz dostpne dane ekotoksykologiczne i toksykologiczne. Przy rejestracji naley
zidentyﬁkowa wszystkie skadniki, dodatki i zanieczyszczenia oraz waciwoci, które pozwol na jednoznaczne
oznaczenie substancji (np. poziom i rodzaj zanieczyszcze).
Ponadto, rejestrujcy musi równie zaczy podstawowy
formularz oceny naraenia na dziaanie danej substancji,
oparty na prostej metodzie uwzgldniajcej naraenie i
rodzaje zastosowania.
W przypadku substancji nowej jej identyﬁkacja bdzie si
wiza z ustaleniem, czy podobna substancja bya wczeniej
zarejestrowana. Agencja umoliwi kontakt z poprzednimi
rejestrujcymi i koszty bd dzielone po poowie.
W przypadku zgoszonej substancji bdzie moliwy kontakt i przegld dostpnych informacji na temat tej substancji.
Zostanie stworzony system przepywu informacji o substancjach (Forum Wymiany Informacji – SIEF), który umoliwi
zgaszajcym te same substancje wymian istniejcych
danych o substancjach, uzgodnienia co do podziau kosztów
oraz ustalenia kto bdzie prowadzi nowe badania.
W rozporzdzeniu przewidziano dwa rodzaje oceny: ocen dokumentacji technicznej (dossier) oraz ocen substancji.
W przypadku oceny dokumentacji technicznej, odpowiednie
wadze bd ocenia zakres proponowanych bada i testów
m.in. w celu ograniczenia iloci testów, szczególnie na
zwierztach oraz redukcji kosztów dla przemysu – unikanie
prowadzenia tych samych bada nad dan substancj przez
rónych wnioskodawców. Udostpnianie wyników bada na
zwierztach bdzie obowizkowe. Rejestrujcemu, który
odmawia udostpnienia wyników tych bada gro sankcje,
natomiast przekazywanie innych danych bdzie dobrowolne.
Z drugiej strony istnieje obawa przedsibiorców czy ustawodawstwo w wystarczajcym stopniu zagwarantuje ﬁrmom
ochron wasnoci intelektualnej.
Jeeli chodzi o ocen substancji to ocena ta bdzie si
odnosi tylko do substancji, co do której odpowiednie wadze
maj uzasadnione powody do podejrze, e stwarza ona
ryzyko dla zdrowia lub dla rodowiska. Dane dotyczce
bezpieczestwa substancji chemicznych produkowanych
w wikszych ilociach i innych chemikaliów budzcych
obawy bd poddawane ocenie specjalistów.
Analiza zagroe powinna zawiera dane o bezporednim naraeniu ludzi oraz o emisjach do rodowiska dla
kadego zastosowania czynnika chemicznego w jego cyklu
yciowym.
Zezwolenia bd dotyczy przede wszystkim substancji
mogcych stwarza due ryzyko dla zdrowia lub rodowiska
przy pewnych kierunkach ich wykorzystania. Substancje
takie (m.in. substancje CMR (rakotwórcze, mutagenne
i o szkodliwym dziaaniu na rozrodczo ), PBTs (trwae
lub zdolne do bioakumulacji i toksyczne), vPvBs (o bardzo
duej trwaoci i bardzo duej zdolnoci do bioakumulacji)
bd wymagay zezwole na wprowadzanie do obrotu w wybranych kierunkach wykorzystania. Ponadto, w przypadku
substancji podlegajcej procedurze autoryzacji konieczne
bdzie sprawdzenie, czy moliwe jest zastosowanie bardziej
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bezpiecznego zamiennika substancji. Jeli bdzie to niemoliwe, a wykorzystanie takiej substancji bdzie uzasadnione
substancja moe uzyska zezwolenie na wprowadzenie
na rynek. Zezwolenie na wykorzystywanie substancji (np.
do produkcji i obrotu) zostanie udzielone w przypadku,
gdy wnioskodawca udowodni odpowiedni kontrol ryzyka
wynikajcego z jej uytkowania, lub wykae, e korzyci
spoeczne i ekonomiczne, pynce z wykorzystania takiej
substancji, przewyszaj to ryzyko. Uytkownik kocowy
moe korzysta z zezwolenia dostawcy. Istnieje niebezpieczestwo, e zapisy o koniecznoci uywania zamienników
substancji mog zosta wykorzystane w nieuczciwej konkurencji pomidzy ﬁrmami, kiedy np. mniejsze ﬁrmy zmuszone
do zakupu od wikszej ﬁrmy bezpieczniejszego zamiennika
substancji podlegajcej procedurze autoryzacji bd musiay
wycofa si z dziaalnoci ze wzgldu na koszty produkcji;
ponadto nie ma równie gwarancji, e bezpieczniejszy zamiennik zapewni uzyskanie produktu ﬁnalnego o podobnej
jakoci, bez zmiany technologii produkcji.

Podsumowanie
Powyszy projekt legislacyjny moe niekorzystnie wpyn na funkcjonowanie maych i rednich przedsibiorstw
(producentów lub importerów), które zostan naraone na
nadmierny wzrost kosztów zwizanych z obowizkiem rejestracji substancji chemicznych. Przepisy daj moliwo
obnienia tych kosztów poprzez zakadanie konsorcjów,
które rejestrowayby substancje w imieniu ﬁrm wchodzcych
w skad konsorcjum. Wybrane przez Komisj kryterium
ilociowe (1 tona rocznie) grozi powstaniem nadmiernej,
niepotrzebnej biurokracji w przypadku rejestracji produktów relatywnie nieszkodliwych w porównaniu do innych
substancji, które podlegaj temu samemu kryterium. Warte
podkrelenia jest, i mniejszym ﬁrmom bdzie o wiele trudniej
zintegrowa si z REACH ni wielkim midzynarodowym
koncernom.
W listopadzie 2005 r. Parlament Europejski przyj
w ramach I czytania tekst pakietu REACH z wieloma poprawkami. W poowie roku 2006 planowane jest przyjcie tekstu
rozporzdzenia REACH na posiedzeniu Rady UE i nastpnie
przekazanie do Parlamentu do drugiego czytania. Wejcie
w ycie nowych przepisów przewidziane jest na I pórocze
2007 r., natomiast Europejska Agencja ds. Chemikaliów
bdzie potrzebowa okoo roku na pene uruchomienie
dziaalnoci, tak wic praktyczne wdraanie systemu REACH
rozpocznie si prawdopodobnie na pocztku 2008 roku.
Opracowano na podstawie:
1. www.mg.gov.pl
2. http://europa.eu.int/comm/environment/chemicals/reach.
html
3. http://ecb.jrc.it/REACH/
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5. www.pipc.org.pl
6. www.cembureau.be
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