
CM\747365PL.doc PE 414.244

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Petycji

26.09.2008

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW
Dotyczy: Petycji 1117/2007, którą złożyła Stephanie Johanna Goldbach (Niemcy), 

w sprawie systemu kontroli chemikaliów REACH i eksperymentów na 
zwierzętach

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję utrzymuje, że dyrektywa 86/609/EWG, która jej zdaniem miała na celu 
zmniejszenie liczby eksperymentów na zwierzętach o połowę do roku 2000, nie została 
wdrożona w żadnym z państw członkowskich. Ponadto składająca petycję zgłasza protest 
w związku z nowym prawodawstwem REACH dotyczącym chemikaliów oraz wynikającym 
z niego ogromnym wzrostem liczby eksperymentów na zwierzętach. Według niej 
eksperymenty te są niedopuszczalne, zwłaszcza test „LD-50”. Składająca petycję twierdzi, że 
szacuje się, iż dla celów REACH zostanie zabitych od 20 do 45 milionów zwierząt 
laboratoryjnych wykorzystywanych w badaniach, które nie wpłyną na poprawę 
bezpieczeństwa konsumentów. Naukowcy kwestionują rzetelność eksperymentów na 
zwierzętach, ponieważ różnice między ludźmi a zwierzętami są zbyt duże i ważną rolę 
odgrywa wiele innych czynników (styl życia itp.).

Choć większość obywateli UE jest przeciwna eksperymentom na zwierzętach, jako podatnicy 
i konsumenci są oni zmuszani do finansowania czegoś, co odrzucają. Ponadto eksperymenty 
na zwierzętach nie uniemożliwiają wprowadzania na rynek szkodliwych i toksycznych 
produktów, ponieważ wyniki testów powodujących ogromne cierpienie zwierząt mogą być 
poddawane manipulacji i nie prowadzą do wzrostu bezpieczeństwa. Od dawna znane są 
trujące właściwości wielu substancji i organizacje działające na rzecz ochrony zwierząt 
twierdzą, że lepiej zakazać lub znacznie ograniczyć ich stosowanie, niż przeprowadzać na 
wielką skalę testy z udziałem powszechnie występujących substancji chemicznych. 
W związku z tym składająca petycję domaga się co najmniej trzyletniego moratorium na 
prowadzenie eksperymentów na zwierzętach w celu znalezienia i zatwierdzenia nowych 
metod badawczych (niewymagających udziału zwierząt) oraz ustanowienia obowiązku 
wymiany danych chemicznych na szczeblu międzynarodowym, stosowania testów 
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dostarczających lepszych informacji, które nie opierają się na eksperymentach z udziałem 
zwierząt i bezzwłocznego ograniczenia lub całkowitego zakazu stosowania wszystkich 
substancji chemicznych uznawanych za potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia ludzi 
i zwierząt oraz dla środowiska naturalnego. Jako alternatywę dla eksperymentów na 
zwierzętach składająca petycję proponuje stworzenie banków danych biologicznych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 marca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 września 2008 r.

Składająca petycję utrzymuje, że dyrektywa 86/609/EWG, która jej zdaniem miała na celu 
zmniejszenie liczby eksperymentów na zwierzętach o połowę do roku 2000, nie została 
wdrożona w żadnym z państw członkowskich. Ponadto składająca petycję zgłasza protest 
w związku z nowym prawodawstwem REACH dotyczącym chemikaliów oraz wynikającym 
z niego ogromnym wzrostem liczby eksperymentów na zwierzętach. Według niej 
eksperymenty te są niedopuszczalne, zwłaszcza test „LD-50”. Składająca petycję twierdzi, że 
szacuje się, iż dla celów REACH zostanie zabitych od 20 do 45 milionów zwierząt 
laboratoryjnych wykorzystywanych w badaniach, które nie wpłyną na poprawę 
bezpieczeństwa konsumentów. Naukowcy kwestionują rzetelność eksperymentów na 
zwierzętach, ponieważ różnice między ludźmi a zwierzętami są zbyt duże i ważną rolę 
odgrywa wiele innych czynników (styl życia itp.).

Choć większość obywateli UE jest przeciwna eksperymentom na zwierzętach, jako podatnicy 
i konsumenci są oni zmuszani do finansowania czegoś, co odrzucają. Ponadto eksperymenty 
na zwierzętach nie uniemożliwiają wprowadzania na rynek szkodliwych i toksycznych 
produktów, ponieważ wyniki testów powodujących ogromne cierpienie zwierząt mogą być 
poddawane manipulacji i nie prowadzą do wzrostu bezpieczeństwa. Od dawna znane są 
trujące właściwości wielu substancji i organizacje działające na rzecz ochrony zwierząt 
twierdzą, że lepiej zakazać lub znacznie ograniczyć ich stosowanie, niż przeprowadzać na 
wielką skalę testy z udziałem powszechnie występujących substancji chemicznych. 
W związku z tym składająca petycję domaga się co najmniej trzyletniego moratorium na 
prowadzenie eksperymentów na zwierzętach w celu znalezienia i zatwierdzenia nowych 
metod badawczych (niewymagających udziału zwierząt) oraz ustanowienia obowiązku 
wymiany danych chemicznych na szczeblu międzynarodowym, stosowania testów 
dostarczających lepszych informacji, które nie opierają się na eksperymentach z udziałem 
zwierząt i bezzwłocznego ograniczenia lub całkowitego zakazu stosowania wszystkich 
substancji chemicznych uznawanych za potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia ludzi 
i zwierząt oraz dla środowiska naturalnego. Jako alternatywę dla eksperymentów na 
zwierzętach składająca petycję proponuje stworzenie banków danych biologicznych.

Dyrektywa 86/609/EWG w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów 
doświadczalnych i innych celów naukowych

Transpozycję dyrektywy 86/609/EWG do ustawodawstwa krajowego należało przeprowadzić
do 1989 r. Organy krajowe właściwe w zakresie tej dyrektywy są odpowiedzialne za 
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wdrożenie zawartego w niej prawodawstwa oraz za kontrolowanie właściwego stosowania jej 
przepisów. Przedmiotowa dyrektywa została prawidłowo transponowana do ustawodawstwa 
krajowego państw członkowskich. W 1997 r. dokonano w państwach członkowskich 
przekrojowego przeglądu w celu sprawdzenia, czy dyrektywa została odpowiednio wdrożona. 
W procesie przystępowania nowych krajów do UE przedmiotowa dyrektywa została 
wdrożona na etapie negocjacji członkowskich (przyjęcie acquis communautaire). Komisja nie 
ma powodu, by sądzić, że dyrektywa nie została wdrożona we wszystkich 27 państwach 
członkowskich. 

Cel polegający na ograniczeniu o połowę do roku 2000 liczby zwierząt wykorzystywanych do 
eksperymentów został zawarty w 5. planie działania na rzecz środowiska naturalnego, ujętym 
w decyzji 2179/98/WE w sprawie „przeglądu wspólnotowego programu polityki i działania w 
odniesieniu do środowiska naturalnego oraz zrównoważonego rozwoju ‘W kierunku 
zrównoważonego działania’” w 1998 r., a nie w dyrektywie 86/609/EWG. W decyzji 
zapisano, że „Wspólnota będzie dążyła, zgodnie z programem, do podjęcia pozytywnych 
kroków, mając na względzie ograniczenie o 50% do roku 2000 liczby zwierząt kręgowych 
wykorzystywanych do celów doświadczalnych”, przy uwzględnieniu, że 
pięćdziesięcioprocentowy cel nie jest realizowany. Wspólnota podjęła następnie pozytywne 
kroki oraz poczyniła znaczne starania w tej kwestii. Prace zmierzające do ograniczenia liczby 
zwierząt wymaganych w procedurach badawczych wciąż trwają i kwestia ta pozostaje jednym 
z priorytetów Komisji. 

Komisja zapoczątkowała ponadto proces zmiany dyrektywy 86/609/EWG w sprawie ochrony 
zwierząt laboratoryjnych, aby zwiększyć ochronę zwierząt, które są nadal niezbędne do 
eksperymentów naukowych1.

Testowanie substancji chemicznych

Zarys ogólny

W odniesieniu do wiarygodności metod badawczych z zastosowaniem zwierząt, należy 
przytoczyć opinię Komitetu Naukowego ds. Toksyczności, Ekotoksyczności oraz Środowiska 
(SCTEE) z dnia 8 stycznia 2004 r. (Opinia w sprawie sprawozdania BUAV-ECEAE pt. 
„Droga postępu – działania zmierzające do zaprzestania testów toksyczności na 
zwierzętach”). CSTEE jest zdania, że w piśmiennictwie naukowym mnożą się przykłady 
świadczące o tym, że modele zwierzęce we właściwy sposób pozwalają na ocenę zaburzeń 
wywołanych przez substancje chemiczne u ludzi. Według CSTEE mogą pojawiać się różnice 
w reakcjach zwierząt i ludzi, lecz najczęściej mają one charakter ilościowy, a nie jakościowy. 
CSTEE podkreśla również, że niektóre substancje chemiczne wywołują u zwierząt toksyczne 
skutki, które nie są obserwowane u ludzi oraz że niektóre schorzenia spowodowane 
narażeniem na substancje chemiczne u ludzi nie zostały stwierdzone u zwierząt. Są to 
jednakże wyjątki od zasady. W odniesieniu do wykrywania ostrej toksyczności pokarmowej, 
metody B.1.bis oraz B.1.ter zastąpiły od roku 2000 stosowany w UE test LD50 (B.1). Ponadto 
w 2001 r. oryginalny test LD50 (inaczej B.1) został skreślony z załącznika V do dyrektywy 
67/548/EWG w sprawie klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych, 

                                               
1 http://europa.eu.int/comm/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm
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w którym to załączniku zawarte są metody badawcze dopuszczone w UE. A zatem 
stosowanie testu LD50 (B.1) nie jest już dozwolone w UE.

Celem rozporządzenia 1907/2006 (tzw. rozporządzenie REACH), jak zapisano w art. 1 ust. 1, 
jest „zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, w tym propagowanie 
alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje […]”. Cały system 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 
został stworzony, aby realizować ten cel.1

Rozporządzenie REACH ma za zadanie znalezienie równowagi pomiędzy kwestiami 
dotyczącymi dobrostanu zwierząt a kwestiami obejmującymi potencjalnie poważne 
zagrożenia dla ludzkiego zdrowia oraz dla środowiska naturalnego pochodzące 
z niedostatecznego testowania chemikaliów. W rozporządzeniu nie proponuje się prostego 
testowania i ponownego testowania substancji chemicznych, ale zbieranie wszelkich 
dostępnych informacji. Testowanie powinno być konieczne jedynie, gdy wymagane są dalsze 
informacje na temat niebezpiecznych właściwości substancji w celu oceny ryzyka 
wywoływanego przez te substancje. Ostatecznym celem rozporządzenia REACH jest 
osiągnięcie zrównoważonego rozwoju w dziedzinie polityki w zakresie chemikaliów. A zatem 
ma ono za zadanie nie tylko ochronę zdrowia ludzkiego, lecz także ochronę środowiska 
naturalnego, w tym również dzikich zwierząt.

Tłem dla opracowania rozporządzenia REACH był ogólny brak informacji na temat 
niebezpiecznych właściwości substancji chemicznych dostępnych na rynku. Ponad 99 % 
całego tonażu tych chemikaliów, czyli tzw. „istniejące substancje”, nie podlegają 
standardowym wymogom w zakresie informacji stosowanym do „nowych” substancji. Nowe 
substancje to chemikalia, które po raz pierwszy weszły do obrotu w 1981 r. lub później, 
natomiast istniejące substancje były obecne na rynku przed tą datą. Wymogi w zakresie 
testowania nowych substancji pozwalają na uzyskanie odpowiedniego obrazu ich 
niebezpiecznych właściwości, a więc można właściwie ocenić ryzyko z nimi związane 
poprzez zbadanie narażenia człowieka oraz środowiska naturalnego na te substancje. 
Natomiast wiedza dotycząca niebezpiecznych właściwości substancji istniejących jest 
generalnie bardzo ograniczona. Zatem niemal niemożliwe jest stwierdzenie, czy takie 
substancje mogą stanowić poważne ryzyko dla ludzi i środowiska naturalnego, w tym 
zwierząt. Konieczne jest więc znaczne poszerzenie wiedzy na temat szkodliwych właściwości 
takich substancji chemicznych. 

Ograniczanie testów na zwierzętach do minimum

Aby wyrównać braki wiedzy w tym zakresie, w rozporządzeniu REACH zaproponowano 
udostępnienie wszelkich informacji na temat niebezpiecznych właściwości substancji (lub 
zagrożenia z nimi związanego). Mając na względzie ograniczenie testów na zwierzętach do 
minimum, opracowano następujące elementy:

Przed podjęciem decyzji o konieczności przeprowadzania dodatkowych testów będą 
uwzględniane istniejące informacje o toksyczności i ekotoksyczności substancji, w tym 

                                               
1 Więcej informacji na stronie: http://europa.eu.int/comm/environment/ chemicals/reach.htm



CM\747365PL.doc 5/7 PE 414.244

PL

badania epidemiologiczne, wyniki wyliczeń komputerowych oraz źródła międzynarodowe;
Aby ograniczyć testowanie, w odpowiednich przypadkach ogólne wymogi dotyczące testów 
będą obejmować badania zależne od narażenia; 
Substancje podobne do siebie mogą być w odpowiednich przypadkach grupowane, aby 
ograniczyć testowanie;
W przypadku substancji wytwarzanych/importowanych w ilościach od 1 do 10 ton rocznie na 
producenta/importera, testowanie powinno być ogólnie zawężone do metod in vitro; 
Do badania chemikaliów wytwarzanych w większych ilościach opracowywane będą 
programy indywidualne, pod kontrolą władz; 
Rozwój nowych alternatywnych metod testowania, z zastosowaniem mniejszej liczby 
zwierząt, bądź bez udziału zwierząt, będzie wspomagany w ramach wspólnotowego programu 
ramowego badań i rozwoju technologicznego. Badacze, którzy będą przedstawiać 
odpowiednie projekty dotyczące takich metod, będą dostawali finansowanie ze 
wspomnianego programu.
Niestety, obecnie dostępne metody in vitro (niewymagające testów na zwierzętach) nie 
pozwalają na ustalenie w sposób wystarczający ryzyka związanego z chemikaliami. 
Zauważono to w sprawozdaniu opublikowanym przez Europejskie Centrum Uznawania 
Metod Alternatywnych, ECVAM1. Zastosowanie wyłącznie metod in vitro byłoby 
niewystarczającym narzędziem wykrywania ryzyka związanego z substancjami chemicznymi, 
które mogą mieć szkodliwy wpływ na zdrowie ludzkie oraz na środowisko naturalne.

Wreszcie, rozporządzenie w sprawie metod badań2 zawiera wymóg, zgodnie z którym przy 
opracowywaniu metod badań należy w pełni uwzględnić zasady zastępowania badań na 
zwierzętach innymi metodami, ograniczania skali badań na zwierzętach i doskonalenia metod 
tego rodzaju badań, zwłaszcza jeśli dostępne są odpowiednie zatwierdzone metody 
zastępowania, ograniczania i doskonalenia badań na zwierzętach.
Należy zwrócić uwagę, że w przypadku badania substancji chemicznych najczęściej 
wykorzystywanymi gatunkami zwierząt są myszy, szczury, ryby oraz rozwielitki. Świnki 
morskie czy króliki stosowane są w mniejszym stopniu. Inne zwierzęta, jak na przykład psy, 
są wykorzystywane jedynie w niezmiernie rzadkich przypadkach.

Wymiana informacji na mocy rozporządzenia REACH

Od 1 czerwca 2008 r. przedsiębiorstwa, które wytwarzają lub importują substancje chemiczne 
w UE w ilości co najmniej 1 tony rocznie mają obowiązek zarejestrować je na mocy 
rozporządzenia REACH. Rejestracja ma również zastosowanie do przedsiębiorstw 
wytwarzających lub importujących wyroby zawierające substancje obecne w ilości co 
najmniej 1 tony rocznie, które mają zostać wprowadzone do obrotu. W ramach rejestracji 
należy przedłożyć odpowiednie i dostępne informacje o swoistych właściwościach substancji, 

                                               
1 A. P. Worth, M. Balls (red.), Alternative (Non-animal) Methods for chemicals testing: Current status and 

Future Prospects (Alternatywne metody badania substancji chemicznych /bez wykorzystywania zwierząt/: 
stan obecny i perspektywy na przyszłość) – sprawozdanie przygotowane przez ECVAM oraz grupę roboczą 
w sprawie chemikaliów utworzoną przy ECVAM. ATLA 30, Suplement 1, lipiec 2002 r.

2 Rozporządzenie (WE) nr 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustalające metody badań zgodnie z rozporządzeniem 
WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń 
i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
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minimalnym zakresem są tu wymogi ustanowione w odpowiednich załącznikach do 
rozporządzenia REACH, a jeśli nie są one dostępne – o generowaniu informacji, w tym o 
testowaniu. W odniesieniu do substancji wytwarzanych lub importowanych w ilości co 
najmniej 10 ton należy również przedstawić raport bezpieczeństwa chemicznego. 
Rozporządzenie REACH wprowadza szczegółowe mechanizmy i procedury w celu 
umożliwienia przedsiębiorstwom udostępniania istniejących informacji przed złożeniem 
dokumentów rejestracyjnych w celu zwiększenia sprawności systemu rejestracji, zmniejszenia 
kosztów oraz ograniczenia testów na zwierzętach kręgowych. System ten nazwano SIEF 
(forum wymiany informacji o substancjach).

Kolejnym zapisem rozporządzenia REACH, uchwalonym z myślą o ograniczeniu liczby 
testów na zwierzętach, zwłaszcza na kręgowcach, jest możliwość przekazywania informacji 
przez osoby trzecie w określonym terminie (art. 40 ust. 2 rozporządzenia REACH). 
Europejska Agencja Chemikaliów („Agencja”) publikuje na swoich stronach internetowych 
nazwę substancji, konkluzje na temat zagrożeń, w odniesieniu do których proponuje się 
przeprowadzenie badania na kręgowcach, a także termin, w którym wymagane są informacje 
od osób trzecich. Agencja zwraca się do osób trzecich o przedłożenie, z wykorzystaniem 
dostarczonego przez nią formularza, naukowo uzasadnionych informacji i badań dotyczących 
danej substancji i konkluzji na temat zagrożeń, których dotyczy propozycja przeprowadzenia 
badania, w terminie 45 dni od daty publikacji. Wszystkie otrzymane tego typu naukowo 
uzasadnione informacje i badania są uwzględniane przez Agencję przy przygotowywaniu 
decyzji zgodnie z ust. 3.

Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy

Kolejnym wymogiem na mocy rozporządzenia REACH jest zastępowanie niebezpiecznych 
substancji mniej niebezpiecznymi alternatywami. Substancje uznane za substancje 
wzbudzające szczególnie duże obawy („SVHC”), które zostaną uwzględnione w załączniku 
XIV do rozporządzenia, będą wymagały zezwolenia. Wnioskodawcy będą musieli wykazać, 
że ryzyko stwarzane przez zastosowania substancji jest odpowiednio kontrolowane lub że 
korzyści społeczno-ekonomiczne przewyższają ryzyko wynikające z zastosowania danej 
substancji oraz nie istnieją odpowiednie alternatywne substancje lub technologie. Jeśli istnieją 
bezpieczniejsze odpowiednie substancje lub technologie alternatywne, wnioskodawcy muszą 
opracować plany zastąpienia substancji. Powinni również dostarczyć informacje o wszelkich 
odnośnych działaniach badawczo-rozwojowych. Komisja może cofnąć lub zmienić 
zezwolenie w ramach przeglądu, jeśli pojawią się możliwe substancje zastępcze. 
Za SVHC uważa się substancje rakotwórcze (C), mutagenne (M), działające szkodliwie na 
rozrodczość (R); substancje trwałe, zdolne do bioakumulacji i toksyczne; substancje bardzo 
trwałe i o bardzo wysokiej zdolności do bioakumulacji, jak też substancje, jak na przykład 
substancje zaburzające gospodarkę hormonalną, które stwarzają podobne obawy, co 
poprzednio wymienione kategorie. Po zakwalifikowaniu, substancje takie powinny zostać 
włączone do załącznika XIV do rozporządzenia REACH i podlegać wymogowi udzielania 
zezwolenia. Państwa członkowskie oraz Komisja, wraz z Europejską Agencją Chemikaliów, 
mają do odegrania znaczącą rolę w procesie wydawania zezwoleń, która polega na 
wskazywaniu rakotwórczych SVHC, które należy objąć załącznikiem XIV do 
przedmiotowego rozporządzenia. 
W rozporządzeniu REACH zawarto również mechanizm mający na celu ograniczenie, 
a nawet zakazanie stosowania substancji stwarzających niemożliwe do zaakceptowania 
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ryzyko dla ludzi lub dla środowiska naturalnego, co do których wykazano, że ryzyko należy 
kontrolować na szczeblu ogólnounijnym. Przepisy te mogą również być stosowane, aby 
zakazać stosowania niektórych rakotwórczych substancji, jeśli okaże się to konieczne 
w świetle informacji, które zostaną udostępnione w procesie rejestracji lub w inny sposób.

Alternatywne metody badań

Komisja Europejska zaleca bardziej intensywny rozwój alternatywnych metod badań. Dlatego 
w 5. ramowym programie badań i rozwoju technologicznego (1998-2002) sfinansowała ona 
ponad 40 projektów badawczych dotyczących metod in vitro, przeznaczając kwotę ok. 65 mln 
EUR. W obecnym 6. programie ramowym badacze są bardziej niż kiedykolwiek zachęcani do 
składania odpowiednich projektów w tej dziedzinie. Powinno to doprowadzić do 
zatwierdzonych w skali międzynarodowej alternatywnych metod badań, które będą dawały 
wyniki możliwe do zaakceptowana przez organy regulacyjne na całym świecie.
Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej odgrywa wiodącą rolę w ramach 
inicjatywy OECD na rzecz zatwierdzania metod komputerowych. W miarę jak dostępnych 
będzie więcej tzw. metod QSAR1, pozwalających na ocenę ryzyka związanego 
z chemikaliami, liczba eksperymentów na zwierzętach będzie dalej spadać.

Wniosek

Komisja z zadowoleniem przyjmuje wnioski, które mogą ograniczyć testowanie substancji na 
zwierzętach, pod warunkiem, że nie osłabia się przy tym poziomu ochrony zdrowia 
i środowiska naturalnego. W tym sensie nie jest możliwe, by Komisja popierała ogólnounijne 
moratorium na prowadzenie eksperymentów na zwierzętach, co zaproponowała składająca 
petycję. Jak wynika z powyższego, Komisja wspiera wszelkie inne możliwe do zrealizowania 
metody alternatywne. W odniesieniu do drugiej sugestii składającej petycję: rzeczywiście 
nowatorski system udostępniania danych, budowany obecnie na mocy rozporządzenia 
REACH, może skłonić więcej przedsiębiorstw nawet do ogłoszenia moratorium na 
prowadzenie eksperymentów na zwierzętach, podczas gdy ogólnym celem tego systemu jest
ograniczenie testów na zwierzętach. Rozporządzenie w sprawie metod badań zawiera wymóg, 
zgodnie z którym przy opracowywaniu metod badań należy w pełni uwzględnić zasady 
zastępowania badań na zwierzętach innymi metodami, ograniczania skali badań na 
zwierzętach i doskonalenia metod tego rodzaju badań, zwłaszcza jeśli dostępne są 
odpowiednie zatwierdzone metody zastępowania, ograniczania i doskonalenia badań na 
zwierzętach. Wreszcie, jeśli chodzi o wycofanie wszystkich chemikaliów, które są 
potencjalnie groźne dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska naturalnego, 
rozporządzenie REACH zawiera mechanizmy, które ograniczają stosowanie i wprowadzanie 
do obrotu takich substancji – za pomocą procedury udzielania zezwoleń i ograniczeń. 
Rozporządzenie REACH stało się skuteczne z dniem 1 czerwca 2008 r., a na przestrzeni 
kolejnych dziesięciu lat zostanie ustanowiona baza danych zawierająca o ok. 30.000 
substancjach chemicznych i ich właściwości.

                                               
1 Quantitative structure-activity relationship (QSAR) to proces, w którym struktura chemiczna jest ilościowo 
zestawiana z dobrze zdefiniowanym procesem, jak np. czynność biologiczna lub reaktywność chemiczna.
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