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Przedstawiono przyczyny i przes³anki uzasadniaj¹ce potrzebê zastosowania nowych zasad postêpowania
w odniesieniu do niebezpiecznych substancji chemicznych w Unii Europejskiej: du¿e nara¿enie pracowników na dzia³anie substancji chemicznych, nieskutecznośæ obecnego prawodawstwa Wspólnotowego
dotycz¹cego substancji chemicznych w zakresie zapewnienia bezpieczeñstwa i zdrowia pracowników,
konsumentów oraz środowiska naturalnego.
REACH – registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals (proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council). Causes and reasons of the regulation
The grounds and premises that justify the necessity to implement in the European Union the new policy and procedures concerning dangerous chemicals have been presented: big exposition of workers to chemical substances,
ineffectiveness of the existing Community legislation on chemical agents in the area of safety and health of workers,
consumers and environment protection.

Wstêp
W 2003 roku zosta³ przyjêty i opublikowany
przez Komisjê Europejsk¹ dokument zatytu³owany „Projekt rozporz¹dzenia Parlamentu
Europejskiego oraz Rady dotycz¹cego rejestracji,
oceny, dopuszczania i ograniczania chemikaliów
(REACH), ustanowienia Europejskiej Agencji Chemicznej i zmieniaj¹cego dyrektywê 1999/45/WE
oraz rozporz¹dzenie (WE) {w sprawie trwa³ych
zanieczyszczeñ organicznych} oraz projekt
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniaj¹cej dyrektywê Rady 67/548/EWG w celu
dostosowania jej do rozporz¹dzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
dopuszczania i ograniczania chemikaliów”. Skrót
REACH zosta³ utworzony z pierwszych liter
fragmentu anglojêzycznej nazwy tego rozporz¹dzenia [1].
Rozporz¹dzenie REACH, które ma wejśæ
w ¿ycie w roku 2007, bêdzie aktem prawnym
obowi¹zuj¹cym bezpośrednio wszystkie pañstwa
cz³onkowskie UE. Wprowadzi ono nowe, ca³kowicie odmienne od dotychczasowych, przepisy
dotycz¹ce postêpowania w odniesieniu do substancji chemicznych. Mówi¹c ściślej – przepisy
reguluj¹ce zasady oraz ustalaj¹ce wymagania,
dotycz¹ce produkcji lub importu substancji chemicznych (u¿ywaj¹c terminologii REACH – chemikaliów), ich wprowadzania na rynek i obrotu
nimi oraz ich wykorzystywania.
Wprowadzenie nowych przepisów unijnych
ma na celu radykalne zmniejszenie zagro¿eñ dla
zdrowia ludzi oraz środowiska, powstaj¹cych
na etapie produkcji, obrotu i wykorzystania
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chemikaliów, zwi¹zanych z niebezpiecznymi
w³aściwościami substancji chemicznych. Chodzi
tu g³ównie o zmniejszenie ryzyka zwi¹zanego
z niebezpiecznymi w³aściwościami toksycznymi
i ekotoksycznymi chemikaliów, w szczególności
z w³aściwościami rakotwórczymi, mutagennymi i teratogennymi (szkodliwe oddzia³ywanie
na rozrodczośæ) w odniesieniu do zdrowia ludzi
i – w odniesieniu do środowiska – o zmniejszenie
ryzyka zwi¹zanego z d³ugotrwa³ym oddzia³ywaniem niebezpiecznych substancji na elementy
ekosystemów.
Z analizy postanowieñ rozporz¹dzenia REACH
wynika, ¿e wymagania dotycz¹ce aspektów
bezpieczeñstwa (zmniejszenia ryzyka) s¹ tym
wiêksze, im wiêksza jest ilośæ produkowanych

(wprowadzanych na rynek) chemikaliów oraz im
wiêksze jest natê¿enie niebezpiecznych w³aściwości substancji chemicznych. W przypadku substancji chemicznych szczególnie niebezpiecznych
dla zdrowia ludzi i środowiska, rozporz¹dzenie
REACH wprowadza rygorystyczne zasady i procedury zezwoleñ (dopuszczana) oraz ograniczeñ
i zakazów.
Celem tej publikacji jest zaznajomienie
czytelników z g³ównymi przyczynami i przes³ankami uzasadniaj¹cymi potrzebê zastosowania
nowego systemu prawnego, dotycz¹cego zasad
postêpowania w odniesieniu do niebezpiecznych
substancji chemicznych, zawartego w projekcie
rozporz¹dzenia REACH [1]. Przedstawione w tym
artykule dane, opinie i oceny s¹ oficjalne, pochodz¹

Rys. Choroby zawodowe rozpoznane w Europie w 2001 roku [3]
Fig. Occupational diseases recognised in Europe in 2001 [3]
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bowiem z ró¿nych instytucji europejskich, zosta³y
zamieszczone w preambule projektu rozporz¹dzenia REACH [1] oraz w publikowanych materia³ach
źród³owych [2, 3].

Nara¿enie pracowników
na dzia³anie
substancji chemicznych
Światowa produkcja substancji chemicznych
wzros³a z miliona ton w 1930 roku do ponad
400 milionów ton obecnie. Na europejskim rynku
znajduje siê ponad 100 000 ró¿nych zarejestrowanych substancji chemicznych, spośród których
30 000 jest przedmiotem obrotu w ilości przekraczaj¹cej jedn¹ tonê rocznie. Przemys³ chemiczny
Unii Europejskiej, produkuj¹cy oko³o jedn¹ trzeci¹
ca³kowitej produkcji światowej, jest najwiêkszym
przemys³em chemicznym świata. Jego obroty
w 25 krajach cz³onkowskich w 2003 roku szacowane s¹ na 556 miliardów euro. Jest on trzecim
co do wielkości przemys³em europejskim zatrudniaj¹cym bezpośrednio 1,7 miliona pracowników,
a pośrednio kilka milionów [4].
Olbrzymi¹ wiêkszośæ przedsiêbiorstw chemicznych w Europie (96%) stanowi¹ ma³e
i średnie przedsiêbiorstwa, jednak ponad 70%
ca³kowitej produkcji wytwarza kilka wp³ywowych
przedsiêbiorstw miêdzynarodowych.
Niebezpieczne w³aściwości licznych substancji
chemicznych s¹ przyczyn¹ problemów ze zdrowiem pracowników oraz wp³ywaj¹ niekorzystnie
na środowisko naturalne. Aktualny stan przepisów sprawia, ¿e wiele substancji chemicznych
wykorzystywanych jest w miejscu pracy, mimo
¿e nie wiemy dok³adnie (lub dowiadujemy siê zbyt
późno), jaki mog¹ mieæ one wp³yw na zdrowie
pracownika nara¿onego na ich dzia³anie.
Na podstawie danych z badania Eurostatu
EODS (European Occupational Diseases Statistics), które odnosz¹ siê do roku 2001, mo¿na
oceniæ, ¿e od 18 do 30% przypadków chorób
zawodowych rozpoznanych w Europie jest zwi¹zanych z nara¿eniem na dzia³anie substancji
chemicznych (rys.). Nara¿enie na dzia³anie niebezpiecznych substancji przyczynia siê równie¿
do znacznej liczby zgonów.
Czêstotliwośæ wystêpowania chorób zawodowych:
1) choroby uk³adu miêśniowo-szkieletowego
(35%),
2) choroby skóry (14%),

3) choroby uk³adu oddechowego (14%),
4) choroby narz¹dów zmys³ów, w tym
g³ównie uszkodzenie narz¹du s³uchu zwi¹zane
z ha³asem (13%),
5) choroby uk³adu nerwowego (8%),
6) nowotwory (5%),
7) choroby zakaźne (1%),
8) inne choroby (10%).
Oko³o 32 mln pracowników w Unii Europejskiej (prawie jedna czwarta pracuj¹cych)
nara¿onych jest podczas wykonywania pracy
na dzia³anie substancji rakotwórczych w dawkach, które mog¹ byæ uwa¿ane za niebezpieczne
dla zdrowia, a ka¿dego roku odnotowuje siê
od 35 000 do 45 000 zgonów spowodowanych
nowotworem, którego powstanie zwi¹zane
jest z wykonywan¹ prac¹. Nara¿enie na dzia³anie
substancji chemicznych stanowi obecnie g³ówn¹
przyczynê zgonów zwi¹zanych z warunkami
pracy w krajach Unii Europejskiej, znacznie
przekraczaj¹c liczbê zgonów spowodowanych
wypadkami przy pracy.
Na podstawie danych dotycz¹cych przyczyn
chorób zawodowych szacuje siê, ¿e oko³o 30%
wszystkich chorób zawodowych rozpoznawanych ka¿dego roku w Europie zwi¹zanych
jest z nara¿eniem na dzia³anie substancji chemicznych (oko³o 18%, je¿eli wy³¹czymy dzia³anie py³u
chemicznego) – tabela 1.
Badanie EODS wykaza³o równie¿, ¿e 90% nowotworów rozpoznanych jako zwi¹zane z wyko-

nywan¹ prac¹ jest spowodowanych nara¿eniem
na dzia³anie niebezpiecznych substancji chemicznych. Dotyczy to g³ównie azbestu (86%), a tak¿e
innych substancji chemicznych (4%), jak np. aminy aromatyczne, chrom, wêglowodory, barwniki.
Czêstośæ wystêpowania na 100 000 pracowników
jest wy¿sza w przypadku mê¿czyzn (48), ni¿
w przypadku kobiet (22).
Oceniaj¹c wp³yw niebezpiecznych substancji
chemicznych na zdrowie pracowników, nale¿y
zwróciæ uwagê na fakt, ¿e wed³ug miarodajnych
opinii liczba zarejestrowanych w ca³ej Europie
chorób zawodowych jest zani¿ona [3]. Liczne
przypadki zwi¹zanych z prac¹ zaburzeñ zdrowia
nie s¹ rejestrowane jako takie przez odpowiedzialne s³u¿by. G³ówn¹ przyczyn¹ takiego stanu
rzeczy jest fakt, i¿ poszkodowani nie sk³adaj¹
odpowiedniej deklaracji, gdy¿ nie s¹ powiadamiani o wystêpowaniu niebezpiecznych substancji
w miejscu pracy i o potencjalnych skutkach, jakie
mog¹ one wywo³aæ.
Wed³ug ostatnich danych Eurostatu,
200 000 Europejczyków uwa¿a, i¿ w ci¹gu
ostatnich 12 miesiêcy cierpia³o na zwi¹zane
z prac¹ choroby skóry, zaś 600 000 na zwi¹zane
z prac¹ choroby uk³adu oddechowego, podczas
gdy liczba przypadków rozpoznanych przez
organizacje ubezpieczeniowe jest odpowiednio
25 i 60 razy ni¿sza (!). Dane te ilustruje tabela
2 (str. 14.).

Tabela 1
SZACUNKOWE DANE DOTYCZ¥CE CHORÓB ZAWODOWYCH ZWI¥ZANYCH Z NARA¯ENIEM NA DZIA£ANIE
SUBSTANCJI CHEMICZNYCH [3]
Estimated data concerning occupational diseases related to exposure to chemical substances [3]

Rodzaj choroby
zawodowej

Nowotwory
Choroby uk³adu
nerwowego
Choroby uk³adu
oddechowego
Choroby skóry

Przypadki zwi¹zane
z nara¿eniem na
dzia³anie ró¿nych
substancji chemicznych
(%)

Udzia³
w ogólnej liczbie
rozpoznanych
chorób
zawodowych
(%)

Udzia³ chorób zwi¹zanych
z nara¿eniem na dzia³anie
substancji chemicznych
w ogólnej liczbie rozpoznanych
chorób zawodowych
(%)

4 – 90*
2

5
8

0,2 – 4,5*
0,2

36 – 89 *

14

5 – 12,5*

88

14

Ogó³em

12,3

~ 18 do 30*

* ³¹cznie z py³em chemicznym
Źród³o: na podstawie danych Eurostatu EODS, 2004.

13

BEZPIECZEŃSTWO PRACY 5/2006

Tabela 2
PORÓWNANIE LICZBY PRZYPADKÓW CHORÓB ZAWODOWYCH ZG£OSZONYCH W CI¥GU ROKU W WYNIKU
BADAÑ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD PRACOWNIKÓW W 15 KRAJACH EUROPEJSKICH
Z OFICJALNIE ROZPOZNANYMI [3]
Comparison of the annual number of cases of occupational diseases reported by workers surveyed via a selfadministrated questionnaire and recognised by competent authorities in the Europe of 15 [3]
Rodzaj choroby zawodowej

Liczba przypadków
zg³oszonych w ankietach

Liczba przypadków
rozpoznanych *

Choroby skóry

200 000

8 000

Choroby uk³adu oddechowego

600 000

10 000

* ³¹cznie z nowotworami
Źród³o: Work and health in de EU. A statistical portrait. Eurostat, 2004.

Niepokoj¹ca sytuacja
dla konsumentów
i środowiska naturalnego
Podczas ostatnich kilku dekad tysi¹ce substancji chemicznych wykorzystywanych do produkcji licznych dóbr codziennego u¿ytku stanowi³o przedmiot obrotu rynkowego bez zwracania
w³aściwej uwagi na ich potencjalny wp³yw
na zdrowie ludzkie oraz na środowisko naturalne.
Liczba zachorowañ na pewne nowotwory, alergie
i zaburzeñ hormonalnych stale wzrasta, szczególnie wśród dzieci. Coraz bli¿sze zwi¹zki miêdzy
rozwojem niektórych patologii a nara¿eniem
na dzia³anie produktów chemicznych s¹ obecnie
dobrze dowiedzione.

Obecny stan przepisów UE
dot. bezpieczeñstwa chemicznego
Ustawodawstwo europejskie dotycz¹ce
niebezpiecznych substancji chemicznych mo¿na
podzieliæ na dwie kategorie:
– pierwsza obejmuje obrót tymi substancjami
– druga odnosi siê do ochrony pracowników
nara¿onych na kontakt z nimi.
A oto najwa¿niejsze przepisy i oceny aktualnego stanu.

Dyrektywa 67/548/EWG
– klasyfikacja i znakowanie
substancji niebezpiecznych
Dwoma zasadniczymi zagadnieniami, które
reguluje ta dyrektywa, s¹:
– klasyfikacja i znakowanie niebezpiecznych
produktów chemicznych wed³ug ich swoistych
w³aściwości; zdefiniowano piêtnaście kategorii
substancji niebezpiecznych
– oficjalna informacja o „nowych” substancjach chemicznych przed wprowadzeniem
ich do sprzeda¿y; pocz¹wszy od września
1981 roku, importerzy i producenci substancji
chemicznych s¹ zobowi¹zani do testowania
substancji, które zamierzaj¹ wprowadziæ na rynek
(w ilości od 10 kg rocznie) oraz do dostarcze-
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nia wyników odpowiednim w³adzom pañstw
cz³onkowskich, w których prowadz¹ swoj¹
dzia³alnośæ.
W okresie 23 lat zosta³o zg³oszonych
jedynie oko³o 3700 nowych substancji (trzy
czwarte dotyczy wielkości mniejszych ni¿
10 t rocznie). Wystêpuj¹ one na liście zbiorczej
ELINCS (European List of Notified Chemical
Substances).
Aneks l. do tej dyrektywy zawiera listê
substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne, obecnie licz¹c¹ oko³o 7000 substancji
(istniej¹cych i nowych).
Dyrektywa ta jest stale aktualizowana, zgodnie z postêpem dokonuj¹cym siê w nauce i technice w dziedzinie niebezpiecznych substancji.
Dotychczas dyrektywa by³a 9 razy nowelizowana
i 29 razy przystosowywana do nowych osi¹gniêæ
techniki.

Rozporz¹dzenie 793/93/EWG
– ocena i zarz¹dzanie ryzykiem
substancji istniej¹cych
Przepis prawny, powszechnie nazywany
„rozporz¹dzeniem o substancjach istniej¹cych”,
zosta³ przyjêty przez Radê w 1993 roku w celu
uzupe³nienia środków podjêtych w odniesieniu
do nowych substancji w dyrektywie 67/548/
EWG. Substancje „istniej¹ce” s¹ to substancje
wprowadzone na rynek europejski przed wrześniem 1981 roku.
Liczba istniej¹cych substancji wynosi 100 195,
s¹ one wyszczególnione na zamkniêtej liście
EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances).
Rozporz¹dzenie 793/93/EWG pierwotnie
dotyczy³o tylko substancji istniej¹cych, wyprodukowanych lub importowanych w ilości przekraczaj¹cej 1000 ton rocznie (High Production
Volume Chemicals, HPVCs), a nastêpnie tak¿e
substancji wyprodukowanych lub importowanych w ilościach od 10 do 1000 ton rocznie (Low
Production Volume Substances, LPVCs).
G³ówne postanowienia rozporz¹dzenia:
• Sporz¹dzenie list priorytetowych. Komisja
we wspó³pracy z pañstwami cz³onkowskimi
ustala listy substancji priorytetowych, wyma-

gaj¹cych natychmiastowej uwagi ze wzglêdu
na ich potencjalne nastêpstwa dla cz³owieka i dla
środowiska naturalnego.
• Ocena ryzyka. Pañstwa cz³onkowskie
rozdzielaj¹ miêdzy sob¹ substancje priorytetowe
i zobowi¹zuj¹ siê do opracowania – w odniesieniu
do tych substancji – oceny ryzyka dla pracowników, konsumentów i dla środowiska. Koñcowy raport oceny mo¿e zawieraæ nastêpuj¹ce wnioski:
– konieczne s¹ informacje uzupe³niaj¹ce
– nie wymaga siê dalszych dzia³añ
– konieczne s¹ dzia³ania w celu zmniejszenia
ryzyka.
W przypadku sformu³owania wniosku nakazuj¹cego zmniejszenie ryzyka, pañstwa
cz³onkowskie musz¹ uzgodniæ strategiê, która
mo¿e doprowadziæ do ograniczenia stosowania
albo wprowadzania na rynek substancji, której
to dotyczy (dyrektywa 76/769/EWG).
W latach 1993 – 2004 tylko 141 substancji
uznano za priorytetowe, a ocena ryzyka
zosta³a zakoñczona jedynie w odniesieniu
do 27 z nich.

Dyrektywa 1999/45/WE
– klasyfikacja i oznakowanie
niebezpiecznych preparatów
Dyrektywa 1999/45/WE zast¹pi³a dyrektywê
88/379/EWG (w tej samej sprawie). Zdefiniowano
w niej zharmonizowane normy klasyfikacji, opakowania i znakowania niebezpiecznych preparatów
(mieszaniny substancji, z których przynajmniej
jedna zaklasyfikowana jest jako niebezpieczna).
Dyrektywa wprowadzi³a te same kategorie zagro¿enia, identyczne kryteria klasyfikacji, symbole
znakowania, metody testowania i normy dotycz¹ce opakowania, co dyrektywa 67/548/EWG.
Dyrektywa nie wprowadza jednak wymogu
oficjalnego zg³aszania nowych preparatów.

Dyrektywa 76/769/EWG
– ograniczenia dotycz¹ce
wprowadzania na rynek
i stosowania niektórych
niebezpiecznych substancji
i preparatów
Ta dyrektywa znana jest jako „dyrektywa
ograniczenia”. Substancje, których dotyczy,
s¹ wymienione w aneksie 1. do tej dyrektywy.
Ograniczenia maj¹ na ogó³ formê zastosowania
reglamentowanego, co oznacza, ¿e limituj¹ zastosowanie danej substancji tylko do niektórych
przypadków.
W mniejszości przypadków, ograniczenia maj¹
formê zakazu z pewnymi wyj¹tkami (przypadek
azbestu), lub nawet ca³kowitego zakazu wprowadzania do sprzeda¿y, jak w przypadku PCB.
Dyrektywa jest stale nowelizowana przez
dopisywanie do aneksu nowych substancji.
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Dotychczas by³a 26 razy poprawiana i 13 razy
przystosowywana do zmian wynikaj¹cych z postêpu technicznego. Dyrektywa narzuca ograniczenia w odniesieniu do 47 substancji i grup
substancji, tj. ogó³em do ponad 900 substancji
pojedynczych, z czego wiêkszośæ to substancje rakotwórcze.

Dyrektywa 91/155/EWG
– karty charakterystyk
niebezpiecznych substancji
i preparatów
Dyrektywa zosta³a zmieniona po raz drugi
dyrektyw¹ 2001/58/WE. Definiuje i ustala zasady
informowania o niebezpiecznych substancjach
i preparatach. Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie na rynek (producent, importer lub
dystrybutor) niebezpiecznej substancji lub preparatu, zaklasyfikowanego jako niebezpieczny,
musi dostarczyæ kartê charakterystyki substancji
odbiorcy u¿ytkuj¹cemu substancjê lub preparat
w celach przemys³owych.
S¹ to karty o znormalizowanym formacie,
wymagaj¹ce podania informacji dotycz¹cych
16 zagadnieñ i maj¹ s³u¿yæ u¿ytkuj¹cym substancje w celach przemys³owych do podjêcia
koniecznych środków w dziedzinie ochrony
zdrowia i bezpieczeñstwa w miejscu pracy oraz
ochrony środowiska.

Ogólna ocena
obecnego stanu prawnego
W Bia³ej Ksiêdze w sprawie strategii przysz³ej
polityki chemicznej Komisji Europejskiej, opublikowanej w 2001 roku zosta³o zawarte stwierdzenie, i¿ obecne prawodawstwo Wspólnotowe dotycz¹ce substancji chemicznych
nie dzia³a prawid³owo oraz ¿e nie jest zdolne
do skutecznego zapewnienia bezpieczeñstwa
zdrowia pracowników, konsumentów oraz
środowiska naturalnego [2].
Zatrwa¿aj¹cy jest fakt, i¿ ponad 99% ca³kowitej ilości substancji znajduj¹cych siê
na rynku nie przesz³o ¿adnych pog³êbionych
ocen zagro¿enia dla ludzkiego zdrowia oraz
dla środowiska naturalnego, pomimo ¿e wiele
z tych substancji chemicznych wystêpuje w środowisku pracy oraz w takich produktach, jak
środki czyszcz¹ce, kosmetyki, ubrania itd.
Najwa¿niejsz¹ przyczyn¹ takiego stanu rzeczy
jest to, i¿ obecny system prawny, na który sk³adaj¹
siê dyrektywy i rozporz¹dzenia, jest skomplikowany. System istnieje ju¿ od 20 lat, co sprawia, i¿
rozró¿nienia miêdzy „istniej¹cymi” substancjami
chemicznymi a „nowymi” substancjami chemicznymi s¹ uznaniowe.
Oko³o 100 000 substancji, które znajdowa³y
siê na rynku przed 1981 rokiem, znanych jako istniej¹ce substancje mo¿e byæ wykorzystywane

praktycznie bez ¿adnych testów bezpieczeñstwa,
podczas gdy nowe substancje (wprowadzane
na rynek od 1981 roku) produkowane w ilości
przekraczaj¹cej 10 kg rocznie, podlegaj¹ serii
testów przed wejściem na rynek.
Dlatego dla przemys³u ³atwiejsze (i tañsze)
jest wykorzystywanie nie przetestowanych
lub pobie¿nie przetestowanych istniej¹cych
substancji ni¿ opracowywanie nowych. Liczba
nowych substancji wprowadzonych na rynek
od 1981 roku, które przesz³y pog³êbione testy
wynosi tylko oko³o 3700.
W myśl obecnego prawodawstwa, jedynie
producenci i importerzy s¹ zobligowani do dostarczania informacji o substancjach chemicznych,
które wprowadzaj¹ na rynek. Tego obowi¹zku
nie maj¹ u¿ytkownicy pośredni. Zatem, uzyskanie informacji o wykorzystaniu tych substancji
oraz o nara¿eniu na ich dzia³anie na pośrednich
szczeblach produkcji (wykorzystanie substancji
chemicznych do wytwarzania produktów)
jest bardzo trudne.
Inn¹ niedoskona³ości¹ obecnego prawodawstwa jest niew³aściwe rozmieszczenie obowi¹zków. Świadczy o tym zasada, ¿e w zakresie
istniej¹cych substancji wytwarzanych w wielkich
ilościach, do obowi¹zków w³adz publicznych
a nie przedsiêbiorstw je wytwarzaj¹cych nale¿y
obowi¹zek oceny ryzyka, a tam gdzie jest to niezbêdne, zaproponowanie środków zmierzaj¹cych
do jego ograniczenia.
Pomimo ¿e odpowiednie w³adze poszczególnych krajów cz³onkowskich podejmuj¹ to zadanie,
od 1993 roku jedynie 141 substancji chemicznych
z tej kategorii zosta³o zidentyfikowanych pod
k¹tem oceny ryzyka oraz mo¿liwych wskazañ
jego ograniczenia.
W przypadku substancji najbardziej niebezpiecznych, kraje cz³onkowskie mog¹ podj¹æ
decyzjê o ograniczeniu u¿ycia czy sprzeda¿y
tych substancji. Dzia³anie tego systemu, zainicjowanego dyrektyw¹ Rady 76/769/EWG,
jest równie¿ bardzo powolne – dotychczas jedynie kilkadziesi¹t substancji lub niektóre sposoby
ich wykorzystania zosta³y w Europie zakazane.
I tak, na przyk³ad:
• od 2005 roku w Europie ca³kowicie zabroniono sprzeda¿y i wykorzystywania artyku³ów
zawieraj¹cych azbest
• ustanowiono ca³kowity zakaz wprowadzania do obrotu PCB
• wprowadzono zakaz stosowania ftalanu
w zabawkach
• wprowadzono zakaz stosowania rtêci i o³owiu w urz¹dzeniach elektronicznych itd.
Rosn¹ce zaniepokojenie nieskuteczności¹
obecnego prawodawstwa w zakresie zapewnienia bezpieczeñstwa i zdrowia nie jest jedynym
powodem, dla którego w³adze UE by³y nak³aniane

do rozwa¿enia konieczności przeprowadzenia
reformy. Tak¿e przedstawiciele przemys³u chemicznego g³osili koniecznośæ reformy, bardzo niezadowoleni ze sposobu, w jaki istniej¹cy system
prawny reguluje obrót produktami chemicznymi.
Obecne prawodawstwo jest przez przemys³
chemiczny oceniane jako zbyt biurokratyczne
i nie sprzyjaj¹ce innowacjom, które maj¹ kluczowe
znaczenie w tak wysoko konkurencyjnym obszarze, jak substancje chemiczne.
W celu sprostania tym wyzwaniom oraz
realizuj¹c postanowienia Bia³ej Ksiêgi w sprawie strategii przysz³ej polityki chemicznej [2],
Komisja Europejska przyjê³a 29 października
2003 projekt rozporz¹dzenia, które bêdzie
odnosi³o siê do 30 000 substancji chemicznych
produkowanych lub importowanych na obszarze UE w ilościach przekraczaj¹cych jedn¹ tonê
rocznie.
Rozporz¹dzenie to, znane jako REACH, powinno zapewniæ osi¹gniêcie dwóch celów:
• zapewnienie wysokiego poziomu ochrony
zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego
• zagwarantowanie efektywnego funkcjonowania rynku wewnêtrznego oraz wzmocnienie
konkurencyjności europejskiego przemys³u
chemicznego.
Omówienie g³ównych postanowieñ rozporz¹dzenia REACH oraz najwa¿niejszych procedur
zostanie przedstawione w kolejnym numerze
„Bezpieczeñstwa Pracy”.
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