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I.  Uwagi wstępne

Po przedstawieniu projektu rozporządzenia w sprawie reformy unijnej polityki dotyczącej 
chemikaliów przez Komisję Europejską w październiku 2003 r., a także po dotychczasowych 
dyskusjach w Radzie i Parlamencie Europejskim, łącznie z konsultacją z dnia 19 stycznia 
2005 r. oraz licznymi rozmowami z zainteresowanymi podmiotami należy stwierdzić, że 
doszło do porozumienia w sprawie niewątpliwej konieczności opracowania nowej polityki 
dotyczącej chemikaliów, jednak rozwój systemu rejestracji, ewaluacji i autoryzacji ciągle 
jeszcze pozostaje kwestią sporną.

Centralny punkt dyskusji stanowi wybrana przez Komisję koncepcja rejestracji oparta 
głównie na ilości, która nie pozwala na szczegółową ocenę ryzyka. Określone wymagania są 
decydujące dla oceny, czy planowany poziom ochrony przed możliwymi zagrożeniami lub 
ryzykiem ze strony chemikaliów jest czy nie jest (nie-)proporcjonalny wobec obciążenia 
przemysłu przez nadmiernie skomplikowane i kosztowne procedury.
Ponadto po dotychczasowych dyskusjach dwie kwestie nadal pozostają w zasadzie 
nierozwiązane:

1. Jak można uniknąć wycofywania z rynku chemikaliów produkowanych zwłaszcza w 
małych ilościach, co powoduje, że zabraknie ich w procesie produkcyjnym kolejnych 
użytkowników, tylko dlatego, że ich rejestracja będzie zbyt kosztowna, a nie dlatego, 
że są zbyt niebezpieczne?

2.W jaki sposób importerzy produktów mają spełniać wymagania dotyczące rejestracji nie 
mogąc otrzymać wystarczająco dokładnych informacji dotyczących substancji 
zawartych w produktach?

Bezsprzeczne jest, że w większym stopniu niż dotychczas należy wziąć pod uwagę 
obciążenia dla MŚP, których REACH będzie dotyczyć z jednej strony jako producentów 
chemikaliów specjalnych wytwarzanych w małych ilościach, a z drugiej jako kolejnych 
użytkowników w najróżniejszych branżach.

Przepisy dotyczące postępowania z materiałami importowanymi należy tak sformułować, aby 
uniknąć dalszych niekorzystnych dla konkurencji sytuacji w odniesieniu do istotnej 
europejskiej gałęzi przemysłu i nie dopuścić do wątpliwości związanych ze zgodnością z 
WTO.

Ponadto należy jednoznacznie wyjaśnić pozycję mającej powstać Agencji ds. Chemikaliów w 
strukturze krajowych organów nadzorczych oraz określić rolę Parlamentu Europejskiego.
Najwyższym celem wszystkich rozważań w sprawie koniecznych i możliwych, opartych na 
ryzyku poprawek zaproponowanej przez Komisję koncepcji opartej na ilości musi być 
osiągnięcie planowanego poziomu ochrony dla człowieka i środowiska w bardziej efektywny 
sposób, czyli w sposób bardziej celowy, szybszy, mniej biurokratyczny i korzystniejszy 
finansowo dla zainteresowanych niż zapewnia to projekt Komisji w swojej obecnej formie.
Pojawiły się istotne punkty krytyki w odniesieniu do praktycznej możliwości realizacji
projektu Komisji, które należy potraktować poważnie. Dla części punktów znaleziono już 
wartościowe koncepcje rozwiązań, jednak inne problemy, jak np. zawarte w art. 6, nie zostały 
jeszcze naruszone i nadal nie ma dla nich rozwiązania.
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II.  Punkty krytyki w proponowanym systemie rejestracji
Koncepcja Komisji jest zarówno nieuzasadniona jak i nieproporcjonalna: nieuzasadnione 
jest to, że w równym stopniu wymaga się od wszystkich substancji i rodzajów zastosowania 
wszystkich danych rejestracyjnych bez jakiegokolwiek odniesienia do konkretnego ryzyka 
substancji dla człowieka i środowiska, zamiast przeprowadzić priorytetowanie. Jej 
nieproporcjonalność polega na tym, że wprawdzie zachowana jest zasada „więcej danych 
równa się więcej kosztów związanych z koniecznymi testami i pozyskiwaniem danych“, 
jednak nie we wszystkich przypadkach ma miejsce relacja „więcej danych równa się wyższy 
poziom ochrony“.

Na przykład nie do przyjęcia jest, dlaczego w przypadku (naturalnej) substancji, jaką jest sól 
pomimo skrajnie niskiego narażenia należy podejmować równie duże nakłady w celu 
uzyskania danych, jak w przypadku substancji silnie rakotwórczej, tylko dlatego, że sól 
produkowana jest w dużych ilościach.

Należy tutaj wybrać zróżnicowany sposób postępowania, bez konieczności odchodzenia od 
celu rejestracji wszystkich bez wyjątku - czyli około 30 000 - wchodzących w grę 
chemikaliów. 
Związane z proponowaną przez Komisję koncepcją progów ilościowych niezwykle wysokie 
koszty rejestracji nie są – szczególnie w przypadku produkcji małych ilości chemikaliów 
przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rynkach niszowych – proporcjonalne do obrotu 
możliwego do uzyskania przy pomocy tych chemikaliów. Na skutek tego firmy musiałyby z 
powodów ekonomicznych (a nie ze względów bezpieczeństwa!) usunąć z rynku wyraźnie 
istotną część swoich produktów. W najgorszym przypadku grozi to przeniesieniem produkcji, 
jej wstrzymaniem lub zamykaniem zakładów i utratą miejsc pracy wewnątrz UE.1
Zaproponowana przez Komisję systematyka progów ilościowych stwarza więc fałszywy 
bodziec selekcyjny, oparty na kosztach rejestracji a nie na ryzyku związanym z substancjami. 
Należy to poddać korekcie.
Nakłady biurokratyczne związane ze sporządzaniem wymaganych dokumentów 
rejestracyjnych i kart charakterystyki przerosną możliwości zwłaszcza małych i średnich 
przedsiębiorstw. Obok czynnika czasowego także konieczne finansowe nakłady personalne i 
częsty brak personelu specjalistycznego stanowiłyby skrajne obciążenie. Wymagania te są 
diametralnie sprzeczne z poprawą konkurencyjności i ciągle postulowanym uproszczeniem 
administracji oraz planami lepszego ustawodawstwa.
Wreszcie należy się obawiać, że projekt spowoduje długotrwałe szkody dla innowacyjności
gospodarki w UE, ponieważ utrudnia realizację innowacyjnych idei, redukuje liczbę 
dostępnych chemikaliów i obciąża realizację nowych znacznymi wymaganiami 
biurokratycznymi. W ten sposób przekreślony zostaje cel nowej Strategii Lizbońskiej, aby UE 
stała się wreszcie konkurencyjna. 

Koncepcja progów ilościowych prowadzi poza tym do niepotrzebnych dodatkowych 
doświadczeń na zwierzętach, które można wyraźnie zredukować w przypadku koncepcji 
opartej na ryzyku.

III.  Opcje zmian

  
1 Substytucja chemikaliów wymaga z reguły skomplikowanych badań, uwarunkowanych ograniczoną ilością 
dostępnych substancji i ich kombinacji oraz zależnością poszukiwanego zastosowania substytutów od 
różnorakich właściwości chemicznych, fizycznych, technicznych i toksykologicznych.
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Do tej pory przedstawione zostały rozmaite, częściowo uzupełniające się projekty zarówno ze 
strony Państw Członkowskich, jak i stowarzyszeń branżowych. Wspólną cechą wszystkich 
projektów jest próba stworzenia pomostu pomiędzy osiągalnym poziomem ochrony oraz 
stosowniejszymi a także rzeczywiście koniecznymi wymaganiami służącymi rejestracji i 
efektywnej ocenie. Przy tym najważniejsze jest, aby substancje bezsprzecznie niestanowiące 
zagrożenia określić możliwie jak najwcześniej jako nieszkodliwe dla środowiska i w ten 
sposób ograniczyć dane wymagane do zgłoszenia substancji i skoncentrować bardziej 
szczegółowe kontrole na substancjach faktycznie problematycznych.

1.  Jedna substancja – jedna rejestracja (one substance – one registration, OSOR)
Projekt przedstawiony Radzie przez Wielką Brytanię i Węgry, aby każdą substancję 
poddawać tylko jednorazowej rejestracji jest niezwykle prosty i logiczny, ponieważ stanowi 
próbę uniknięcia wielokrotnego pozyskiwania i finansowania tych samych danych. Idea 
OSOR odpowiada celowi istotnego zmniejszenia nakładów administracyjnych dla 
przedsiębiorstw i organów.
W trakcie dyskusji wyłoniły się jednak następujące nierozwiązane pytania, na które trzeba 
znaleźć odpowiedź, aby uzyskać akceptowalną alternatywną koncepcję: 

1. Kto określa koszty podziału danych i kto będzie niezależnym mediatorem w 
przypadku, kiedy nie dojdzie do porozumienia pomiędzy partnerami konsorcjum?

2. Jak należy (ponownie) podzielić koszty, jeżeli po pierwszym uformowaniu 
konsorcjum będą się chcieli przyłączyć dalsi producenci, aby nie było konieczne 
biurokratyczne przeprowadzenie całkiem nowego podziału?

3. Jak pomimo tworzenia konsorcjów – przy czym należy unikać konsorcjów 
przymusowych – można zapewnić zachowanie tajemnicy handlowej?

4. Czy ogólnie tworzenie konsorcjów według niedopracowanych jeszcze do końca 
przepisów jest zgodne z właściwymi przepisami prawa kartelowego?

5. Czy w każdym przypadku należy utrzymać założenie, że zawsze występuje 
jednoznaczna definicja substancji?

Pomimo otwartych pytań można stwierdzić, że projekt niniejszy zmniejszyłby nakłady 
administracyjne rejestracji, pomógłby małym i średnim przedsiębiorstwom i miałby 
pozytywny wpływ na wysokość kosztów. Jednak także ta koncepcja pozostawia otwartą 
kwestię braku priorytetowania związanego z rejestracją. Nierozwiązana pozostaje także 
problematyka importu. W celu rozsądnej realizacji projektu należałoby także wzmocnić rolę 
Europejskiej Agencji, aby mogła ona działać jako niezależny mediator.

2.  Najmniejsze ilości
Projekt Komisji przewiduje, że dopiero substancje produkowane w ilości większej niż jedna 
tona rocznie podlegać mają przepisowi rejestracji, o ile nie należą one do zatwierdzonych 
kategorii najwyższego ryzyka, jak PCB lub substancje rakotwórcze. Mimo to, w dyskusjach, 
przede wszystkim w Radzie, formułowano żądanie objęcia przez REACH także substancji 
produkowanych w ilościach poniżej tej granicy.

Rozważane w ten sposób rozszerzenie zakresu zastosowania ponownie wykazuje, że definicja 
wymagań dotyczących danych do rejestracji bez jakiegokolwiek odniesienia do ryzyka jest 
myląca. Oczywiste jest, że także substancje produkowane w małych ilościach mogą zagrażać 
zdrowiu i środowisku. Mimo to obejmowanie wszystkich tych substancji systemem REACH
wydaje się zupełnie nieproporcjonalne.
W tym kontekście należy także zwrócić uwagę na to, że znaczące rozszerzenie wymagań 
dotyczących danych, a co za tym idzie także testów, miałoby bardzo negatywne skutki dla 



CM\562724PL.doc 5/1 PE 357.565v01-00

PL

ilości doświadczeń na zwierzętach nadal uważanej za zbyt wysoką.

3.  Projekt maltańsko-słoweński
W projekcie przedstawionym przez Maltę i Słowenię podejmuje się próbę zmierzenia się z 
wymienioną wyżej problematyką. W koncepcji rozważań wychodzi się z założenia, że obrana 
do tej pory strategia jednolitej i obejmującej wszystko rejestracji (one size fits all) nie jest 
odpowiednia przynajmniej dla zakresu od zera do dziesięciu ton. Po raz pierwszy uznaje się tu 
za konieczne dalej idące priorytetowanie.

Klasyfikacja na dwie główne grupy ryzyka (chemikalia specjalne i substancje importowane 
przez małe i średnie zakłady w celu dalszej obróbki przez innych producentów) odnosi się 
zwłaszcza do problematyki producentów niszowych. Słusznie zwraca się uwagę na znacznie 
mniej wyraźne zainteresowanie takich producentów/importerów tworzeniem konsorcjów 
(patrz katalog pytań dotyczących OSOR pkt III-1). Przez proponowane rozdzielenie danych, 
mogących przy nieograniczonej dostępności podać w wątpliwość sukces handlowy, 
podejmuje się zagadnienie wymagań dotyczących danych i tajemnicy handlowej. 
Ponadto projekt przewiduje inwentaryzację już istniejących danych, a więc fazę rejestracji 
wstępnej. W tym kontekście po raz pierwszy bierze się pod uwagę podstawowy zbiór danych 
związanych z ryzykiem, który pozwalałby na szybką i efektywną analizę ryzyka. Dzięki 
przewidywanej pierwszej tymczasowej analizie ryzyka i pierwszej analizie bezpieczeństwa 
oraz kontroli kompletności dokumentów uniknie się skrajnej kumulacji małych ilości 
pozbawionych ryzyka przy końcu jedenastoletniej fazy wprowadzającej i nastąpi znaczne 
wzmocnienie oparcia na ryzyku. Mowa jest także o wymienionych już elementach 
dotyczących podziału kosztów i o pozycji Agencji jako mediatora.
Projekt oferuje wstępną koncepcję odchodzącą od prostego zbioru obszernych danych w 
kierunku uporządkowanego według kryteriów ryzyka i wydajnego badania chemikaliów w 
kontekście potencjału zagrożenia a także pozwala na szybkie wyodrębnienie substancji nie 
nasuwających wątpliwości.

4.  Koncepcja poprawionego REACH (a workable REACH)
Niniejsze rozważania autentycznej oceny ryzyka i limitowania danych niezbędnych w 
pierwszej fazie przemysł rozszerzył na cały zakres zastosowania REACH. Cel jest 
konsekwencją zrozumiałej podwójnej strategii:

1. dopasowania wymagań rejestracji do potencjału ryzyka faktycznie przeznaczonego do 
analizy oraz

2. jednoczesnego przeprowadzenia wydajnej oceny ryzyka skoncentrowanej na 
rzeczywiście problematycznych substancjach.

W ten sposób wyniki będą szybciej dostępne, a Agencja będzie miała możliwość dokładnej 
kontroli substancji, w przypadku których istnieje uzasadnione podejrzenie zagrożenia, w 
związku z którym mogłyby być konieczne ograniczenia poszczególnych zastosowań lub 
zakaz używania danej substancji. W sumie w porównaniu z dotychczas proponowanym 
obejmującym wszystko systemem zbierania danych osiągnięty będzie zatem wyższy poziom 
ochrony przy jednoczesnym zmniejszeniu biurokratycznego przeciążenia systemu.
Osiągnięcie takiego stanu rzeczy nastąpi dzięki wyraźnemu odgraniczeniu zakresu stosowania 
od innych obszarów prawnych regulowanych przez lex specialis. Zestawienie wyjątków 
przytoczonych w dzisiejszym projekcie w różnych miejscach pozwoliłoby na spójną ocenę 
zakresu stosowania.
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Aby udała się taka wydajna analiza ryzyka, jak opisano powyżej, klasyfikacja substancji musi 
zostać rozszerzona i obejmować poza ilością rocznie produkowanych ton na właściwości 
substancji i możliwe kategorie narażenia. Zamiast rozpatrywania grup produktów możliwa 
jest identyfikacja i kategoryzacja typowych rodzajów narażenia na działanie dla człowieka i 
środowiska, niezależnie od zastosowania danej substancji. Jednocześnie dokonuje się 
zestawienia typowych sytuacji zagrożenia wymagających takich samych środków 
ochronnych. Są to główne drogi przyjmowania przez człowieka (doustnie, przez wdychanie 
lub przez skórę), drogi przenikania do środowiska (powietrze, woda, podłoże, organizmy 
żywe) i czas trwania narażenia (jednorazowe lub krótkotrwałe, sporadyczne, powtarzające się 
lub długotrwałe). Wewnątrz tych kategorii narażenia definiuje się, a następnie grupuje 
podstawowe zakresy stosowania (zastosowanie przemysłowe, profesjonalne lub domowe) i 
tolerowane wielkości/stopnie narażenia. Powyższe opracowywane jest obecnie w „REACH 
Implementation Programme“ Komisji.

Do pierwszego etapu oceny ryzyka wystarczyłby minimalny zbiór danych zawierający 
najistotniejsze właściwości fizyczno-chemiczne i bezpośrednie działanie na człowieka i 
środowisko. Dalsze testy należałoby przeprowadzić w zależności od danej sytuacji związanej 
z narażeniem na działanie. Rosnącemu stopniowi narażenia muszą towarzyszyć zaostrzone 
wymagania czasowe i merytoryczne w procesie rejestracji. Należałoby uwzględnić 
dodatkowo element priorytetowania rejestrowanych substancji, aby w pełnym zakresie 
zatroszczyć się o aspekt ryzyka. Informacje znajdujące się już w przedsiębiorstwach powinny 
przy tym zostać wykorzystane do wsparcia możliwie wczesnej identyfikacji substancji o 
znanym istotnym ryzyku oraz priorytetowego traktowania ich w procesie rejestracji. W grę 
wchodzą tutaj przede wszystkim substancje CMR, PBT i vPvB.

5.  Narzędzie IT dla kolejnych użytkowników
Europejski przemysł tekstylny opracował narzędzie IT, przy pomocy którego kolejni 
użytkownicy samodzielnie i w najprostszy, standaryzowany i cyfrowy sposób, mogą 
dokonywać oceny stosowanych przez nich substancji zależnie od zastosowania i z podziałem 
na kategorie narażenia.

Projekt ten, przestawiony przez delegację niemiecką i austriacką, spotkał się w także w 
Radzie z dużym zainteresowaniem.
Odpowiednio opracowana zautomatyzowana rejestracja wstępna wraz z minimalnym zbiorem 
danych w Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów umożliwiałaby taką kontrolę przez 
kolejnych użytkowników, ograniczałaby nakłady administracyjne dla przedsiębiorstw i 
organów i jednocześnie byłaby zgodna z postulowanym ujawnianiem informacji (right to 
know).

6.  Nowy kształt zakresu stosowania
Poniżej opisano zmieniony zakres stosowania uwzględniający problemy wymienione 
powyżej, o ile istnieje możliwość ich rozwiązania w tej części projektu REACH.

a.)  Istniejące ustawodawstwo
Substancje, których użytkowanie uregulowane jest już za pomocą dyrektyw (np. dotyczących 
biocydów, ochrony roślin itp.), powinny zostać w art. 2 całkowicie wykluczone z zakresu 
zastosowania. Regulacje wyjątkowe rozproszone obecnie po całej dyrektywie powinny zostać 
spójnie przedstawione na początku dyrektywy. Dyrektywa dotycząca kosmetyków stanowi 
tutaj szczególne wyzwanie, ponieważ jej obecna wersja nie uwzględnia pewnych aspektów 
REACH. 
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b.)  Problematyka recyklingu i odpadów
Przy pogłębionej analizie projektu REACH bardzo szybko okazało się, że nieomal 
przeoczono pewną problematykę, która bezsprzecznie wymaga zmian. Część sukcesów w 
postępowaniu z substancjami chemicznymi wynika z faktu, że Europa wcześnie i dotychczas 
w szerokim zakresie zajęła się wtórnym wykorzystaniem substancji i regulacjami prawnymi 
w tej sprawie. Obecny projekt niesie niebezpieczeństwo zniweczenia tych korzyści.
Rozwiązanie mogłoby stanowić wyłączenie z rejestracji substancji, czy też surowców takich 
jak np. woda (pitna), szkło, tektura i papier, o ile mowa jest o materiałach w procesie 
wtórnego wykorzystania. Dyskusyjne jest nadal, jak należy traktować substancje zmienione w 
ramach rozdziału substancji lub uzyskiwania za pomocą substancji i procesów chemicznych. 
Jednakże należy zapewnić, aby także w przypadku zmiany w tej dziedzinie wysoki poziom 
wtórnego wykorzystywania w Europie pozostał przynajmniej utrzymany, jeżeli nie ulepszony.

c.)  Substancje naturalne
Podobny problem stanowią substancje naturalne, w przypadku których rejestracja zgodna z 
REACH byłaby nieproporcjonalna (patrz przykład „sól“ w pkt II). Ogólny wyjątek dla takich 
substancji jest jednak niemożliwy, ponieważ takie produkty naturalne jak ołów czy rtęć 
bezsprzecznie mogą stanowić zagrożenie.

Możliwe wyodrębnienie można byłoby osiągnąć, wykluczając jedynie takie substancje w 
formie substancji naturalnych, których stosowanie możliwe jest bez zastosowania obróbki za 
pomocą substancji chemicznych, i narażenie na działanie których można zakwalifikować jako 
nieistotne lub jest ono regulowane innymi przepisami. Przykładem byłby koks, który stosuje 
się bez dodatkowej obróbki, a narażenie związane z nim jest w wystarczającym stopniu 
kontrolowane m.in. przez przepisy o ochronie przed emisją.

d.) Polimery
Znajdujące się obecnie w projekcie rozwiązanie dotyczące polimerów wydaje się nielogiczne. 
Wyniki uzyskane w ramach rewizji przewidzianej zgodnie z art. 133 ust. 2 powinny zostać 
ocenione przez Agencję, a zmiana przepisów prawnych powinna pozostać zastrzeżona dla 
współprawodawców.

e.)  Stopy
W przypadku stopów pojawia się podobna potrzeba wyjaśnienia. Także w tym przypadku 
regulacja wyjątkowa wydaje się stosowna.

f.)  Badania i rozwój (B+R)

Przewidywane przez REACH regulacje wyjątkowe dotyczące substancji w ramach B+R 
również wydają się niewystarczające. B+R powinny zostać wykluczone z zakresu 
obowiązywania rozporządzenia. Warunki, w jakich substancje wykorzystywane są w B+R, 
różnią się tak bardzo od zastosowania przemysłowego i profesjonalnego, że objęcie tych 
substancji zakresem REACH wydaje się niestosowne. Określone w art. 7 ograniczenie 
czasowe regulacji wyjątkowej na pięć lat powinno więc być zniesione.
Bodźce dla przemysłu do wprowadzania innowacji powinno się nadal wzmacniać, jednak bez 
wprowadzania ogólnego przymusu substytucji.

g.)  Produkty pośrednie

Kolejną kwestią jest, czy produkty pośrednie, które nie są wprowadzane na rynek, powinny 
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zostać wykluczone z regulacji REACH.

7.  Postulaty wobec funkcjonalnego i wyważonego REACH
Z dotychczasowych rozważań nad poddawanymi dyskusji opcjami służącymi modyfikacji 
projektu REACH wynikają następujące postulaty:

i.) Zakres stosowania należy sformułować na nowo (patrz pkt 6).

ii.) Należy wprowadzić wstępną rejestrację pozwalającą na szybkie sporządzenie 
rejestru obejmującego wszystkie 30 000 substancji w formie minimalnych 
zbiorów danych. Dzięki temu możliwa byłaby natychmiastowa ogólna ocena 
ryzyka.

Pozyskiwanie takich minimalnych zbiorów danych wymagałoby ograniczonego 
okresu wstępnej rejestracji, ponieważ nie wszystkie Państwa Członkowskie lub 
przedsiębiorstwa dysponują porównywalnym materiałem. Jednocześnie jednak 
umożliwiłoby to natychmiastowe i obszerne zebranie danych niezbędnych dla 
oceny ryzyka.
Takie wstępne pozyskanie danych dawałoby także możliwość wczesnego 
tworzenia konsorcjów, aby można było potem działać przy możliwie korzystnych 
kosztach w różnych pełnych fazach rejestracji i ewaluacji zależnych od wysokości 
rocznej produkcji.
Koncepcja taka ponadto pozwalałaby na zrównanie wymagań dotyczących 
produktów pośrednich oraz substancji pozostających w zamkniętym procesie 
produkcyjnym z faktycznym potencjałem zagrożenia.

Wreszcie doszłoby do ograniczenia biurokracji i kosztów dla kolejnych 
użytkowników.

iii.) Na podstawie rejestru substancji zostaną sporządzone listy priorytetowe według 
kryteriów ryzyka i ilości. Im bardziej niebezpiecznie wypadnie ocena na 
podstawie minimalnego zbioru danych, tym szybciej powinna nastąpić rejestracja 
i tym wyższe będą wymagania dotyczące danych. Tak jak w niniejszym projekcie 
po upływie 11 lat wszystkie 30 000 substancji będzie zarejestrowane w oparciu o 
ryzyko.

iv.) W odniesieniu do problematyki art. 6 należy skreślić przynajmniej ust. 2 i 
następne, ponieważ nie są zgodne z WTO. Obszerniejsze rozwiązanie tekstowe 
byłoby z pewnością pożądane, obecnie jednak jest trudne do przewidzenia.

v.) Należy znacznie wzmocnić pozycję Agencji, przy czym należy jasno ustalić 
mechanizmy współpracy między nią i organami krajowymi. Jednocześnie należy 
unikać blokad decyzji. Należy także przewidzieć automatyzację wstępnej 
rejestracji za pomocą odpowiednich narzędzi IT (patrz pkt III-5) oraz 
odpowiednią standaryzację procesu rejestracji. W tym kontekście należy 
ponownie dokonać kontroli finansowego wyposażenia Agencji i jego 
ewentualnego dostosowania. 

Wreszcie Agencja musi być gwarantem bezpieczeństwa prawnego dla 
przedsiębiorstw i dlatego do niej powinno należeć ostatnie słowo przy ocenie 
ryzyka substancji oraz wynikach testów. Oznacza to jednocześnie, że 
przedsiębiorstwo lub Państwo Członkowskie poddające w wątpliwość ocenę 
Agencji ponosić będzie obowiązek przedstawienia dowodu w tej sprawie.
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vi.) Należy zapewnić stanowisko Parlamentu Europejskiego przy dalszej obserwacji, 
czy tak zmodyfikowany projekt REACH wykaże faktyczne skutki. Dlatego należy 
przewidzieć klauzulę sunset clause.

IV. Następne kroki w kierunku rozwiązania

Wyżej wymienione opcje należy dalej kontrolować pod względem ich spójności lub 
kombinacji i należy poczekać, jakie konkluzje wynikną z uzupełniającego studium oceny 
skutków Komisji, które ma być wkrótce przedstawione.

Wydaje się jednak, że jedynie koncepcja ryzyka obejmująca wszystkie substancje przy 
pomocy minimalnych zbiorów danych i rejestracji wstępnej wydaje się oferować rozwiązanie 
odnoszące się do wszystkich problematycznych dziedzin wymienionych na początku. 
Jednoczesne ograniczenie wymagań dotyczących danych oraz wczesna i obszerna ocena 
ryzyka poprawi poziom ochrony dla konsumentów i środowiska i pozwoli z drugiej strony na 
stosowne obniżenie kosztów i nakładów dla przemysłu. Wymagałoby to pełnego nowego 
sformułowania przepisów dotyczących rejestracji z uwzględnieniem podstawy prawnej rynku 
wewnętrznego oraz dostosowania właściwych załączników.

Chwilowo nie rysuje się jednak jeszcze żadne zadowalające rozwiązanie w sprawie 
stosunków przedsiębiorstw z krajami trzecimi i tamtejszymi producentami, które pozwoliłoby 
uniknąć sytuacji, w której REACH stanowić będzie prawo stosowane jedynie w Europie, a co 
za tym idzie stwarzać międzynarodowe zakłócenie konkurencji dla przemysłu europejskiego.
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