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I. Uwagi wstępne

Projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej z października 2003 w sprawie reformy polityki 
UE w dziedzinie chemikaliów jest jednym z najważniejszych i najbardziej dalekosiężnych 
przedsięwzięć ustawodawczych na poziomie europejskim. Już z racji swej objętości projekt 
rozporządzenia w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w 
zakresie chemikaliów COM ((2003)644 wersja ostateczna) zawierający 137 artykułów i 17 
załączników na 1200 stronach stanowi olbrzymie przedsięwzięcie. O wiele większe znaczenie 
ma sama materia, której dotyczą regulacje. Obejmuje ona nie tylko przemysł chemiczny i jego 
kolejnych użytkowników, lecz także rozmaite gałęzie przemysłu niezależne od przemysłu 
chemicznego, jak obróbka metali, przemysł papierniczy, tekstylny itd. Dotyczy ona w 
równym stopniu producentów, handlowców, użytkowników i importerów, tj. wszystkich, 
którzy zajmują się substancjami chemicznymi zawodowo, obok wielkich koncernów przede 
wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw oraz rzemiosła.

Sformułowanie celów Komisji

Komisja wymienia jako swoje cele między innymi ochronę środowiska i zdrowia ludzkiego, 
utrzymanie i wzmocnienie konkurencyjności przemysłu chemicznego UE i zapobieganie 
fragmentacji rynku wewnętrznego. Powyższe cele polityczne unijnej polityki w dziedzinie 
chemikaliów, stawiającej wymagania w aspekcie wyważonego uwzględnienia interesów 
gospodarczych, związanych z polityką środowiskową i społecznych, zasługują na 
nieograniczone poparcie. Bezpieczny obrót chemikaliami, od produkcji i importu poprzez 
wykorzystanie w procesach i produktach aż do składowania odpadów jest istotnym 
elementem politycznej i gospodarczej odpowiedzialności.

Koncepcja ilościowa Komisji

Projekt Komisji łączy pierwszy i praktycznie najważniejszy krok wielostopniowego procesu 
REACH, czyli rejestrację substancji, z danymi1, których podanie należy do rejestrującego. 
Znaczący element projektu Komisji znajduje się w art. 11. Tutaj ilość wymaganych 
informacji powiązana jest z ilością produkowanej lub importowanej substancji. Wymagania 
co do informacji zaczynają się przy produkcji lub imporcie jednej tony rocznie i rosną 
stopniowo przy produkcji lub imporcie powyżej dziesięciu ton w roku, stu ton w roku i 
tysiącu ton w roku2.

II. Ocena stanu obecnego

  
1 Patrz art. 5 projektu, określający zobowiązanie producentów i importerów do sporządzenia dossier 
rejestracyjnego. Informacje, które należy podać są opisane w art. 9.
2 Obok kolejnych stopni procesu REACH, w szczególności oceny i udzielania zezwoleń dla substancji, którym 
nie będziemy poświęcać tu więcej uwagi, należy nadmienić, że projekt wymaga zasadniczo także doniesień o 
substancjach wykorzystywanych do celów badań naukowych i rozwoju w aspekcie produktu i procesu 
produkcyjnego, także gdy obowiązek rejestracji może być przesunięty o pięć lub maksymalnie o dziesięć lat 
(patrz art. 7 projektu).
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Pomimo daleko idącej zgodności co do konieczności ustalenia nowej polityki w dziedzinie 
chemikaliów projekt Komisji spotkał się z publicznym odrzuceniem odnośnie 
proponowanych narzędzi wykonawczych, w szczególności wśród osób działających na polu 
gospodarki. Przewidywany system nie jest w stanie zagwarantować osiągnięcia celów. 
Potrzebne są zasadnicze zmiany. Krytyka procesu rejestracji koncentruje się na koncepcji 
ilościowej, na kosztach powstających dla przedsiębiorstw oraz na niezmiernie 
biurokratycznym i czasochłonnym procesie.

Brak logiki koncepcji ilościowej

Decydującym słabym punktem koncepcji Komisji jest to, że wymagane są dane nie mające 
żadnego powiązania z konkretnym ryzykiem. Wymagania odnośnie danych rosną drastycznie 
dla produkcji lub importu w wysokości od dziesięciu ton rocznie, co nie ma uzasadnienia w 
zwiększonym ryzyku dla człowieka lub środowiska. Wielkość produkcji lub importu sama w 
sobie nie pozwala wnioskować co do wymiaru zagrożenia dla człowieka lub środowiska przez 
daną substancję. Jeżeli więc nie istnieje jednoznaczna korelacja w postaci „większa ilość 
produkowana odpowiada większemu ryzyku”, to ilość substancji nie jest odpowiednią miarą 
dla określania wymagań odnośnie danych, a przede wszystkim nie stanowi ona 
odpowiedniego kryterium osiągnięcia korzyści dla bezpieczeństwa człowieka i środowiska 
zgodnie ze sformułowanymi celami.
Koncepcja ilościowa jest nielogiczna i z prawnego punktu widzenia nieproporcjonalna -
wymagane nakłady nie są proporcjonalne do zysku ekologicznego czy społecznego.

Koncepcja ilościowa prowadzi do dalszych niepożądanych skutków:

Ograniczenie różnorodności substancji i produkcji

Model REACH w proponowanej formie narazi gospodarkę na znaczne koszty. Same koszty 
pozyskiwania informacji dla jednej substancji sięgają w zależności od wymaganych danych 
uzależnionych od ilości od 20 000 do 400 000 Euro. Zwłaszcza w przypadku produkcji 
małych ilości, od jednej do dziesięciu ton rocznie, w wielu przypadkach koszty rejestracji nie 
będą proporcjonalne do obrotów. W ten sposób substancje produkowane w małych ilościach, 
czym zajmują się przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa na rynkach niszowych, 
nie będą mogły być z zyskiem produkowane lub sprowadzane do UE. Zasadniczo należy się 
obawiać, że na skutek ekonomicznej niemożliwości dokonania rejestracji substancji zniknie z 
rynku dwadzieścia do czterdziestu procent produktów. Jeżeli ich użytkownicy nie będą mieli 
do dyspozycji produktów zastępczych, w najgorszym razie grozi to wstrzymaniem bądź 
przeniesieniem produkcji, lub też zamknięciem zakładów, powiązanym z utratą miejsc pracy 
wewnątrz UE1.

Usystematyzowanie według progów ilościowych zaproponowane przez Komisję stwarza 
nieprawidłowy bodziec selekcyjny związany z kosztami rejestracji, a nie z ryzykiem, które 
niesie dana substancja.

  
1 Substytucja substancji natomiast wymaga z reguły kosztownych badań, uwarunkowanych naturalnie 
ograniczoną ilością dostępnych substancji i ich kombinacji, a także zależnością poszukiwanego zastosowania 
substancji od różnorakich właściwości chemicznych, fizycznych, technicznych i toksykologicznych.
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Zbyt wysokie nakłady biurokratyczne w przedsiębiorstwach

Opracowanie danych potrzebnych do rejestracji będzie wymagało ogromnych nakładów 
czasowych. Szacuje się je w zależności od zakresu ilościowego substancji na okres do sześciu 
miesięcy dla jednej do dziesięciu ton i dwanaście do piętnastu miesięcy dla ilości powyżej 
dziesięciu ton. Wprawdzie w toku minionych dyskusji obniżono wymagania testowe właśnie 
w odniesieniu do substancji produkowanych w zakresie od jednej do dziesięciu ton, jednak 
pozyskiwanie danych przerasta możliwości zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. 
Obok czynnika czasowego także wydatki na personel stanowiłyby dla nich bardzo duże 
obciążenie finansowe. W wielu mniejszych przedsiębiorstwach brakuje po prostu 
wykwalifikowanego personelu, który mógłby w stosowny sposób wdrożyć skomplikowane 
postępowanie zgodne z REACH.
Wraz z uproszczeniem obowiązku rejestracji do dziesięciu ton rocznie drastycznie zaostrza 
się przejście do wymagań stawianych substancjom produkowanym w ilości większej niż 
dziesięć ton rocznie. Ma to taki skutek, że wiele firm obawia się przyjmowania zamówień, 
które mogłyby prowadzić do zwiększenia rocznej produkcji lub importu do poziomu 
przekraczającego ten próg. Jest to diametralnie sprzeczne z postulatem wzmacniania 
konkurencyjności.

Prawdą jest, że liczne z proponowanych elementów systemu REACH oparte są na znanych 
metodach rejestracji nowych substancji i opracowywania substancji istniejących. Jednak 
nabyte doświadczenia nie są wdrażane wraz z tymi uregulowaniami. Już w dotychczasowym, 
ograniczonym zakresie stosowania uregulowania dotyczące substancji nowych i istniejących 
wykazały wyraźne słabe punkty. Także i z tego powodu konieczna jest nowelizacja prawa UE 
w zakresie chemikaliów. Znikoma ilość nowych pozwoleń na stosowanie substancji 
niezaprzeczalnie świadczy o tym, że system UE jest zbyt biurokratyczny w porównaniu z 
Japonią czy Stanami Zjednoczonymi. Także metoda dotycząca substancji istniejących okazała 
się niewygodna w zastosowaniu. Zamiast usunięcia tych słabych punktów planuje się obecnie 
rozszerzenie tych metod postępowania na wszystkie substancje. Na tym tle pojawiają się 
poważne wątpliwości co do funkcjonalności systemu REACH.

Ograniczenie innowacyjności i konkurencyjności

Należy się obawiać, że proponowany model REACH zaszkodzi na dłuższą metę także 
innowacyjności gospodarki w UE. Innowacja oznacza między innymi stosowanie istniejących 
substancji w innych kombinacjach i w innych procesach niż dotychczas. Proponowane zasady 
utrudniają wdrażanie innowacyjnych pomysłów, ponieważ redukują one liczbę dostępnych 
substancji, a wdrażanie nowych rozwiązań obarczają obszernymi biurokratycznymi 
zastrzeżeniami. Przekreśla to cel Strategii Lizbońskiej, jakim jest stworzenie z UE najbardziej 
konkurencyjnego regionu świata. Sytuacja konkurencyjności gospodarki w UE pogorszy się 
w niedługim czasie w sposób trwały w porównaniu z konkurentami spoza UE, którzy nie są 
narażeni na podobne obciążenia. Ucierpią na tym głównie małe i średnie przedsiębiorstwa. 
UE jako cel interesów będzie tracić na atrakcyjności, a inwestycje będą coraz bardziej 
ograniczone. Szczególnie poważne mogą być konsekwencje dla nowych Państw 
Członkowskich UE, mających niewielkie doświadczenie w stosowaniu podobnych zasad. 
Skutki te do tej pory praktycznie nie były badane. Problem stanowią także możliwe skutki dla 
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handlu światowego. Pewne elementy proponowanego systemu mogą stanowić techniczne 
przeszkody dla handlu, niemożliwe do pogodzenia z wytycznymi WTO.

Pojawia się tym samym pytanie, czy koncepcja Komisji może sprostać celowi 
zrównoważonej polityki w aspekcie wyważonego uwzględnienia elementów ekonomicznych, 
ekologicznych i społecznych. Wątpliwości wynikają przede wszystkim z faktu, że w 
projekcie rozporządzenia planowane są bardzo wysokie wymagania testowe i 
dokumentacyjne oraz związane z tym nakłady, co będzie prowadziło do znacznych 
dodatkowych obciążeń. Oznacza to nie tylko ogromny wzrost kosztów substancji, preparatów 
i wielu produktów, ale również prowadzi do opóźnień we wprowadzaniu na rynek 
innowacyjnych produktów, co odbije się niezmiernie niekorzystnie na konkurencyjności UE. 
Ponadto trudno będzie w praktyce sprostać dodatkowym obciążeniom biurokratycznym 
spowodowanych proponowanymi nowymi metodami dla przedsiębiorstw i instytucji. 
Wreszcie własność intelektualna, a wraz z nią innowacyjność i egzystencja przedsiębiorstw, 
będzie zagrożona poprzez szeroko zakrojony obowiązek informacji i jawności.

III. Możliwości poprawek

W debacie publicznej, także w grupach roboczych Rady, dyskutuje się o możliwości 
osiągnięcia celów sformułowanych przez Komisję za pomocą prostych, praktycznych, jak 
również bardziej efektywnych elementów metodycznych. Komisja sama podkreśla cel 
utrzymania i wzmocnienia konkurencyjności przemysłu chemicznego UE. Musi to znaleźć 
odbicie w nowej polityce w dziedzinie chemikaliów. Dlatego REACH musi stworzyć dobre 
warunki dla inwestycji i innowacji, a nie redukować je, pozwolić faktycznie na powstanie 
nowych miejsc pracy i przedsiębiorstw oraz nie zagrażać już istniejącym, a także stworzyć 
lepsze warunki wyjściowe dla przedsiębiorstw z UE w konkurencji międzynarodowej. Pewne 
propozycje, które częściowo znalazły się także w dyskusji Rady, mogą służyć poprawieniu 
wykonalności projektu Komisji.

1. Kategorie narażenia i priorytetyzacja

Koncepcja kategorii narażenia systematyzuje i zbiera wymagania odnośnie danych. Zamiast 
obserwacji grup produktów można, niezależnie od zastosowania danej substancji, 
zidentyfikować i podzielić na kategorie typowe zagrożenia dla człowieka i środowiska. Przy 
tym określa się typowe sytuacje związane z zagrożeniem, wymagające tych samych 
ochronnych środków działania. Są to główne drogi dostawania się do organizmu człowieka 
(połykanie, wdychanie, przenikanie przez skórę), drogi przedostawania się do środowiska 
(powietrze, woda, ziemia, organizmy żywe) oraz trwanie danej ekspozycji (jednorazowo lub 
krótkotrwale, sporadycznie, wielokrotnie lub długotrwale). Wewnątrz tych kategorii narażenia 
definiuje się oraz grupuje: podstawowe zakresy zastosowania (przemysłowy, rzemieślniczy 
lub prywatny) i tolerowane wartości/stopnie narażenia. Jeżeli wszyscy w łańcuchu pracują z 
kategoriami narażenia, to na pierwszym stopniu wystarczy minimalny zestaw danych, 
zawierający istotne właściwości fizyczno-chemiczne i bezpośrednie oddziaływanie na 
człowieka i środowisko. Dalsze testy należy wykonać w zależności od danej sytuacji 
związanej z narażeniem. Wraz z rosnącym stopniem narażenia powinny pojawić się 
zaostrzone wymagania czasowe i merytoryczne w procesie rejestracji. W ten sposób zostałby 
wprowadzony komponent priorytetyzacji rejestrowanych substancji w celu zatroszczenia się 
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w pełnym wymiarze o aspekt ryzyka. Informacje posiadane już przez przedsiębiorstwa 
powinny przy tym służyć pomocniczo do możliwie szybkiej identyfikacji substancji o 
znanym istotnym ryzyku w celu priorytetowego potraktowania w procesie rejestracji. 
Wchodzą tutaj w grę chemikalia CMR, PBT oraz VPVB.

Symulacja przeprowadzona przez rząd kraju związkowego Północnej Nadrenii – Westfalii 
(Republika Federalna Niemiec) wykazała praktycznie, że wiele z poszczególnych ekspozycji 
może i musi zostać sprowadzonych do przejrzystej liczby kategorii narażenia, aby system stał 
się w ogóle wykonalny.

Taka koncepcja pozwoliłaby na wyraźną redukcję obciążeń związanych z rejestracją bez 
szkód dla ochrony zdrowia lub środowiska. Producenci i użytkownicy musieliby podczas 
szacowania ryzyka orientować się jedynie według kilku kategorii, a nie wielu różnych 
poszczególnych zastosowań. Obowiązek meldowania przez kolejnych użytkowników 
zostałby zredukowany, przepływ informacji w łańcuchu tworzenia wartości ułatwiony, a 
tajemnice produkcji i gospodarczo istotne informacje byłyby lepiej chronione. Elastyczność 
względem zastosowania i dostępności substancji zostałaby zwiększona, co pozwoliłoby 
uniknąć niepożądanych następstw gospodarczych. Można by w dużym stopniu zapobiec 
znikaniu substancji z rynku tylko dlatego, że koszty testów i rejestracji byłyby nie do 
przyjęcia w aspekcie ekonomicznym. Także nadzór odpowiednich instytucji byłby ułatwiony.

Kombinacja kategorii i minimalnego zestawu danych stanowi wydajne narzędzie do bardziej 
celowej – czyli dostosowanej do rzeczywistego narażenia – ochrony człowieka i środowiska 
oraz do jednoczesnego zmniejszenia nakładów zasobowych i administracyjnych ze strony 
przedsiębiorstw i instytucji.

2. Jedna substancja – jedna rejestracja (one substance – one registration, OSOR)

Propozycja poddawania każdej substancji jednorazowej rejestracji zaskakuje swoją prostą 
logiką. W przypadku, gdy chodzi o wiadomości na temat jednej określonej substancji, 
konieczność wielokrotnego pozyskiwania i finansowania niezbędnych danych jest nie do 
zaakceptowania. Idea OSOR ma zasadniczo na celu istotne zmniejszenie nakładów 
administracyjnych dla przedsiębiorstw i instytucji. Oczywiście za pomocą tej idei nie da się 
rozwiązać występujących przy wdrażaniu problemów podziału kosztów, utrzymania tajemnic 
firmowych i prawa kartelowego. Tymczasem należy poczekać, jak Rada oceni tę propozycję 
wniesioną przez rządy brytyjski i węgierski.

IV. Perspektywa

Przy całym poparciu dla celów unijnej polityki w dziedzinie chemikaliów sformułowanych 
przez Komisję, projekt spotkał się z poważną krytyką, w szczególności z powodu koncepcji 
ilościowej. Nie tylko w opinii publicznej, lecz także w grupie roboczej ad hoc Rady dyskutuje 
się obecnie nad podstawowymi zmianami projektu Komisji. Zadaniem tego dokumentu jest 
zwrócenie uwagi na tę gruntowną, systematyczną krytykę. Dalsza praca ustawodawcza 
zakłada podjęcie decyzji, czy należy pozostać przy koncepcji ilościowej Komisji, czy też 
punktem wyjścia dla ustawodawstwa w dziedzinie chemikaliów stanie się koncepcja 
związana z narażeniem, najlepiej w połączeniu z koncepcją „one substance – one 
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registration”. Następną wadą okazał się do tej pory fakt, że dotychczasowa ocena skutków i 
badanie wykonalności projektu Komisji były niewystarczające. Należy więc przyjąć z 
zadowoleniem fakt, iż Komisja wraz z zainteresowanymi kręgami gospodarczymi zleciła 
kolejne oceny skutków. Ich wyniki powinny zostać włączone do prac ustawodawczych 
Parlamentu. Wreszcie należy zwrócić uwagę, że także w Parlamencie Europejskim na 
początku następnego roku odbędą się rozmowy, których rezultaty również powinny się 
znaleźć w procesie ustawodawczym. Także dla Komisji korzystnym będzie nie usztywniać 
niezmiennego stanowiska wobec swojego projektu, lecz opracować wraz z Radą i 
Parlamentem logiczne narzędzie regulacji. Wspólnym celem wszystkich instytucji musi być 
umożliwienie praktycznego i korzystnego ekonomicznie ujęcia substancji niebezpiecznych w 
celu możliwie jak najlepszej ochrony człowieka i środowiska, a zarazem przyczynienie się do 
wzmocnienia innowacyjności, konkurencyjności, zdolności eksportowej i inwestycji 
wewnątrz Unii Europejskiej. Jest to nieodzowne, aby osiągnąć cele Strategii Lizbońskiej.

*****
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