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WPROWADZENIE

Interesujący nas projekt rozporządzenia ma zastąpić istniejące ustawodawstwo (które, jak się 
uważa, nie jest już w stanie pobudzać innowacyjności ani zapewnić dostatecznej ochrony 
środowiska naturalnego i ogółu społeczeństwa) nowym systemem, którego pięć głównych 
założeń stanowią:
• wprowadzenie sytemu rejestracji, który będzie stopniowo rozwijany, obejmując 

zarówno nowe, jak i istniejące chemikalia;
• przeniesienie odpowiedzialności za ocenę ryzyka z urzędów państwowych na 

producentów/importerów;
• uwzględnienie (gdy to konieczne i właściwe) użytkowników pośrednich przy 

wnioskach o dostarczenie danych i testach przeprowadzanych na chemikaliach;
• wprowadzenie procedury udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w stosunku do 

chemikaliów budzących szczególne obawy;
• większa przejrzystość i otwartość na ogółu społeczeństwa poprzez łatwiejszy dostęp do 

informacji o chemikaliach.

TŁO

Jak wiemy, proces prowadzący do opracowania projektu rozporządzenia był długi, 
skomplikowany i kontrowersyjny: dwa lata minęły od przyjęcia opinii Parlamentu w sprawie 
Białej Księgi (w listopadzie 2001 r.) do przyjęcia projektu przez Komisję (w październiku 
2003 r.).

W tym długim procesie uczestniczyły na dużą skalę zainteresowane sektory: podczas 
przeprowadzonych w Internecie konsultacji dotyczących pierwszego projektu rozporządzenia, 
wyrażono ponad 6 000 opinii. Przy pomocy krytycznych ocen i kontrprojektów, sektory te 
przekonały Komisję do dokonania w pierwotnym tekście istotnych poprawek.

Zasady i cele reformy (tj. ochrona zdrowia i środowiska naturalnego) pozostały niezmienione, 
większą uwagę zwrócono natomiast na aspekty dotyczące konkurencyjności przemysłu 
europejskiego. W rezultacie powstał tekst, który pociągnie za sobą znacznie mniejsze koszty.

DEBATA W PARLAMENCIE

W ciągu miesięcy, jakie nastąpiły po przyjęciu przez Komisję projektu rozporządzenia, 
Parlament (a w szczególności dziewięć komisji odpowiedzialnych za sporządzenie 
sprawozdania i opinii) przeprowadził w sprawie tego projektu wstępną debatę.

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
opracowała dokument roboczy, w którym przedstawione zostały poglądy większości i 
mniejszości, wyrażone przez posłów w ciągu piątej kadencji Parlamentu.

Wraz z rozpoczęciem obecnej, szóstej kadencji Parlamentu, zintensyfikowano debaty na 
omawiany temat prowadzone w ramach komisji zaangażowanych w procedurę legislacyjną, 
co wiąże się częściowo z zamiarem zapewnienia przyjęcia projektu rozporządzenia w 
pierwszym czytaniu po przerwie letniej.
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PRACA RADY

Jednocześnie w szybkim tempie postępuje debata w Rady.

Grupa robocza ad hoc, która utworzona została w ramach Rady Ministrów, odpowiedzialnej 
za konkurencyjność przemysłu i gospodarki, pracuje nad propozycją brytyjsko-węgierską, 
zatytułowaną „Jedna substancja – jedna rejestracja”, która przewiduje jeden system 
rejestracji, w którym ustalenia dotyczące dzielenia się danymi, udostępnianymi dla każdej 
substancji chemicznej miałyby charakter bardziej wiążący.

Na swoim ostatnim posiedzeniu grupa robocza skoncentrowała się na zasadach, leżących u 
podstaw obowiązkowego dzielenia się wszystkimi danymi (a nie tylko na tych, na których 
opiera się korzystanie z testów na zwierzętach) i na możliwości wprowadzenia ustalenia 
dotyczącego obowiązkowego dzielenia się kosztami.

Dyskutowano ponadto nad interesującą propozycją wysuniętą przez małą grupę krajów, 
zgodnie z którą wymóg dostarczania informacji zostałby rozszerzony na chemikalia 
produkowane i importowane w ilościach od jednej do dziesięciu ton rocznie.

BADANIA MOŻLIWYCH SKUTKÓW

Jedną z najbardziej dyskutowanych i najbardziej kontrowersyjnych kwestii w okresie od 
przyjęcia Białej Księgi w roku 2001 był szacunkowy koszt REACH i jego możliwy wpływ na 
przemysł chemiczny Europy.

W ostatnich miesiącach szacunkowy koszt w wysokości pomiędzy 2,8 a 5,3 mld euro, 
podawany przez Komisję w towarzyszącym projektowi rozporządzenia opracowaniu na temat 
jego możliwych skutków, został zakwestionowany przez mnóstwo innych opracowań, 
kreślących koszmarne scenariusze, w których koszty wzrastają aż do niebotycznej kwoty 180 
mld euro.

Podobna rozpiętość szacunków występuje w prognozach korzyści płynących z wprowadzenia 
REACH. Również w tym przypadku badania przeprowadzone przez Komisję i przez 
zainteresowane strony przyniosły różne szacunki korzyści z tytułu zmniejszenia kosztów 
zdrowotnych, wahające się od 4,8 do 230 mld euro.

WYTYCZNE DLA PROJEKTU SPRAWOZDANIA

Wiadomo, że Komisja prowadzi dalsze badania potencjalnych skutków, koncentrujące się w 
większym stopniu na problemach prowadzenia systemu niż na kosztach związanych z 
wprowadzeniem go.
Oczekując na wyniki tych badań, podtrzymuję moją ogólną ocenę projektu Komisji i 
uważam, że osiągniętej równowagi nie wolno naruszać, przeciwnie, należy ją umacniać i 
doskonalić, mając na celu przede wszystkim uczynienie systemu bardziej skutecznym i 
wiarygodnym.

Na podstawie tej bardzo ogólnej oceny, formułuję oświadczenie dotyczące obranej przeze 
mnie strategii: zamierzam złożyć nowy projekt sprawozdania, który w swym ogólnym zarysie 
nie będzie odbiegał od projektu poprzedzającego go i który skupi się ściśle na niektórych 
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priorytetach.

Moim głównym celem nadal pozostaje utworzenie i wprowadzenie w życie dobrze 
funkcjonującego systemu rejestracji, udzielania zezwoleń i oceny substancji chemicznych (nie 
wykluczając oczywiście możliwości późniejszego dostosowania i ulepszenia tego systemu).

Jako sprawozdawca skoncentruję się zatem na tych aspektach, które będą mieć największy 
wpływ na funkcjonowanie i skuteczność REACH – mimo iż nie zaniedbam oczywiście 
kwestii, które są mocno związane z ochroną środowiska i ochroną zdrowia publicznego.

Z tego powodu zamierzam zwrócić się do innych komisji o wszelkie uwagi odnoszące się do 
tych części rozporządzenia, które wchodzą w zakres ich konkretnego obszaru 
odpowiedzialności i należycie je rozpatrzyć.

W związku z tym ujawnię teraz główne punkty projektu sprawozdania, który zamierzam 
złożyć, choć oczywiście z zadowoleniem przyjmę wszelkie materiały i uwagi (nawet 
krytyczne), które pomogą mi ulepszyć tekst, który zobowiązałem się przedłożyć do połowy 
lutego.

1. Rejestracja

Rejestracja substancji chemicznych stanowi niewątpliwie najbardziej kontrowersyjny aspekt 
systemu, na którym opiera się nowe rozporządzenie. Jak wszyscy wiemy, wszystkie 
chemikalia produkowane lub importowane w ilościach przekraczających jedną tonę rocznie 
będą musiały być rejestrowane.

Jeśli chodzi o to, co jednomyślnie uważa się za filar systemu, Komisja ustaliła, że parametrem 
decydującym o uwzględnieniu chemikaliów w REACH będzie ilość mierzona w tonach. W 
toku różnych dyskusji, wiele zainteresowanych grup i podmiotów wskazało, że takie 
kryterium nie jest najbardziej odpowiednim sposobem określania prawdziwych zagrożeń (czy 
to w kategoriach zagrożenia związanego z istotą substancji, czy to w kategoriach narażenia) i 
szereg osób sugerowało, że należy je zastąpić innymi, jakościowymi kryteriami (lub 
uwzględnić jako jedno z nich), takimi jak zagrożenie nieodłącznie związane z daną 
substancją, wykorzystanie i narażenie. 

Uważam, że takie podejście stoi w sprzeczności z filozofią, leżącą u podstaw projektu 
Komisji, a mianowicie wymogiem uzyskiwania przez przemysł dostatecznych informacji na 
temat chemikaliów oraz wykorzystywania tych informacji do zapewnienia, by substancje te 
były bezpieczne.

Podczas etapu rejestracji najważniejszym celem, do którego należy dążyć jest uwzględnienie 
w systemie wszystkich nowych i istniejących chemikaliów – tej ogromnej, kontrowersyjnej 
liczby substancji (30 000 - 70 000 - 100 000?), których oddziaływanie i stopień, w jakim są 
niebezpieczne, nie są znane – w oparciu o kryterium (ilość wyprodukowana/importowana), 
które, moim zdaniem, jest jedynym, które jest w stanie zapewnić wystarczający stopień 
pewności prawnej.

Jest to zasadnicza podstawa dla inicjowania pozostałych etapów systemu: oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowania ograniczeń. Jak zobaczymy później, przy przejściu do stadium oceny 
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kryterium ilości będzie podrzędne w stosunku do czynników zagrożenia zewnętrznego w 
stosunku do samej istoty substancji i narażenia.

W zasadzie zgadzam się zatem z tekstem przedstawionym w art. 5 projektu Komisji, który –
jako rozwiązanie przejściowe – przewiduje rejestrację niejednoczesną, która ostatecznie 
obejmie około 99% chemikaliów. Rezultatem będzie system, wprowadzany w życie w ciągu 
11 lat.

Oznacza to, że (w najbardziej optymistycznym scenariuszu, w którym ostateczne przyjęcie 
projektu nastąpi w roku 2006) system zacznie w pełni funkcjonować w roku 2017. W 
praktyce, chemikalia produkowane lub importowane w ilościach przekraczających jedną tonę 
rocznie (tj. te, które interesują zasadniczo małe i średnie przedsiębiorstwa) i chemikalia 
wymienione w artykułach będą musiały zostać zarejestrowane dopiero w tym terminie. 

Z tych powodów nie zamierzam wnosić poprawek zmieniających proponowany mechanizm.

Nie oznacza to, że tekst Komisji należy uważać za niepodlegający żadnym zmianom.

Osobiście uważam na przykład zasadniczo że interesująca jest propozycja brytyjsko-
węgierska „jedna substancja – jedna rejestracja”. Z chwilą wyjaśnienia definicji „konsorcjum” 
z punktu widzenia koncepcji prawnej, wykorzystanie tej propozycji mogłoby prowadzić do 
dużych korzyści w zakresie kosztów, uproszczenia oraz ograniczenia testów na zwierzętach. 

Uważam ponadto, że należy poważnie rozważyć sugestię wysuniętą przez niektóre rządy, że 
powinien istnieć większy wymóg dostarczania informacji w odniesieniu do chemikaliów 
produkowanych lub importowanych w mniejszych ilościach.

Istnieje jeszcze jedna istotna możliwość. W swoim wcześniejszym projekcie sprawozdania 
zaproponowałem (w poprawkach 94 i 95), by przedstawione zostały procedury dokonywania 
rewizji rozporządzenia. Skłonny jestem tę opcję potwierdzić, a nawet podkreślić jej 
znaczenie, aby otworzyć drogę do ewentualnej zmiany kryteriów priorytetyzacji w świetle 
doświadczeń, zdobytych przez wszystkich tych, którzy są w system zaangażowani, a w 
szczególności przez Agencję. 

Jeśli rewizja rozporządzenia ma zostać przedstawiona, bardzo starannie należy przemyśleć, w 
którym momencie należałoby podjąć taki krok w kontekście bardziej ogólnej weryfikacji 
zaproponowanego przez Komisję harmonogramu.

Wreszcie kwestią, która będzie wymagać zwrócenia szczególnej uwagi jest rejestracja 
chemikaliów, wymienionych w artykułach, gdyż wiąże się z tym wiele skutków odnoszących 
się do handlu międzynarodowego.

W tej kwestii oczekuję dużego wkładu ze strony tych komisji, które przede wszystkim są 
właściwe dla tego tematu.

W każdym razie zamierzam stworzyć i popierać koncepcję wprowadzenia europejskiego 
znaku promocyjnego „bezpieczeństwa chemicznego”.
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2.  Ocena i rola Agencji

Jak już wspomniano, art. 43a projektu Komisji wprowadza priorytetyzację na etapie oceny, 
która nie jest już powiązana z samą ilością ton, ale odzwierciedla zagrożenia, jakie stwarzają 
chemikalia1.

Projekt Komisji przewiduje dwa rodzaje oceny: ocena dossier (za którą odpowiedzialne są 
Państwa Członkowskie) oraz ocena substancji chemicznych.

Największe problemy polegają na związku pomiędzy Europejską Agencją a odpowiednimi 
władzami w Państwach Członkowskich. W szeregu środowisk wyrażano krytycyzm wobec 
złożoności przewidzianych procedur – co zagraża tym, że nadmierna decentralizacja 
podejmowania decyzji może doprowadzić do różnic pomiędzy poszczególnymi krajami w 
zakresie procedury, a przez to do zakłócenia rynku wewnętrznego.

Zgodnie z art. 43a projektu Komisji, Agencja określi kryteria priorytetyzacji substancji 
chemicznych do dalszej oceny. Państwa Członkowskie wykorzystają te kryteria do 
przygotowania swoich planów rotacyjnych.

W związku z tym zamierzam ponownie przedłożyć pakiet poprawek, zawartych w moim 
wcześniejszym projekcie sprawozdania, zgodnie z którymi to poprawkami Agencja otrzymuje 
zadanie sporządzenia listy chemikaliów, które należy poddać ocenie w pierwszej kolejności. 
Państwa Członkowskie uwzględnią następnie te chemikalia w swoich planach rotacyjnych.

Zamierzam również następnie ponownie przedłożyć zestaw poprawek, zmierzających do 
wzmocnienia centralnej roli Agencji poprzez dokładniejsze określenie jej podstawy 
instytucjonalnej, przy czym jako model stanowiący punkt odniesienia przyjąłem Europejską 
Agencję ds. Oceny Produktów Leczniczych.

3. Udzielanie zezwoleń i substytucja

Niezbędne jest ponadto krótkie odniesienie do substytucji. Jest to kwestia wysoce delikatna, 
zarówno z punktu widzenia ochrony środowiska i zdrowia jak i z punktu widzenia sprzyjania 
innowacyjności oraz wspierania w średnim i długim terminie substancji i technologii bardziej 
przyjaznych środowisku. Jest to jeden z najważniejszych wyraźnie określonych celów 
rozporządzenia

W moim wcześniejszym projekcie sprawozdania (Poprawki 47-61) wzmocniłem więc zasadę 
substytucji przez ustanowienie bliższego związku pomiędzy udzielaniem zezwoleń (i ich 
odnawianiem bądź zmianą) a zastępowaniem substancji stwarzających duże problemy (CMR 
kat. 1 i 2, PBT, vPVB itd.).

Moja opinia na ten temat pozostaje następująca: proponowaną kolejność należy odwrócić 
poprzez ograniczenie zakresu raczej problematycznej koncepcyjnie i prawnie klauzuli, 
przewidującej „dostateczną kontrolę” jako wstępne kryterium przyznawania zezwolenia i 

  
1 Zgodnie z brzmieniem tego artykułu, „Kryteria oceny obejmują rozważenie danych o zagrożeniu, danych o 
narażeniu oraz zakresów liczby ton”.
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poprzez ustanowienie bliższego i bardziej bezpośredniego związku pomiędzy udzielaniem 
zezwoleń (i ich odnawianiem lub zmianą) a zasadą substytucji.

W kategoriach praktycznych powinno to oznaczać, iż:

- Zezwolenie będzie wydawane wtedy, jeśli korzyści społeczne i gospodarcze 
przewyższą zagrożenia dla zdrowia i dla środowiska naturalnego, jeśli uda się 
wykazać, że nie ma odpowiednich substancji i technologii alternatywnych oraz (co 
jest jedynie względem dodatkowym) jeśli dana substancja podlega odpowiedniej 
kontroli;

- wnioski muszą być poparte dokumentami, w tym przekonującą analizą społeczno-
ekonomiczną oraz analizą alternatyw; 

- zezwolenie musi wyraźnie, w sposób wiążący określać warunki, którym podlega, 
okres ważności oraz datę zmiany, a także ustalenia dotyczące monitorowania.

Wreszcie zamierzam zastanowić się nieco nad innymi aspektami, łącznie z definicjami, 
zakresem stosowania i obowiązkiem zachowania ostrożności.


