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Przedsi´biorstwa, które wytwarzajà lub 

importujà substancje chemiczne w iloÊciach 

powy˝ej jednej tony na rok, b´dà zobowiàzane 

do rejestrowania tych produktów w central-

nej bazie danych i ka˝da substancja b´dzie 

musia∏a posiadaç dokumentacj´ na temat 

bezpieczeƒstwa jej stosowania. W wielu przy-

padkach, przedsi´biorstwa b´dà potrójnie obj´te 

rozporzàdzeniem – jednoczeÊnie jako producen-

ci, importerzy i u˝ytkownicy substancji chemicz-

nych. Wed∏ug szacunków Ministerstwa Gospodar-

ki i Pracy polskie przedsi´biorstwa b´dà musia∏y 

zarejestrowaç oko∏o 5 tys. substancji. W ra-

mach regulacji REACH instytucjà kierujàcà cen-

tralnym rejestrem substancji chemicznych oraz 

udost´pnianiem do wiadomoÊci publicznej od-

powiednich danych by∏aby Europejska Agencja 

Chemiczna z siedzibà w Helsinkach, powiàzana 

z agencjami i instytutami w ca∏ej Europie.

Regulacja REACH ma objàç równie˝ wyroby m.in. 

przemys∏u cementowego. Wed∏ug Europejskie-

go Stowarzyszenia Cementowego CEMBUREAU 

surowce mineralne czy substancje wyst´pujàce 

w naturze powinny byç wy∏àczone z wymagaƒ 

dotyczàcych ich rejestracji, jak to ma miejsce 

w przypadku gazu ziemnego, ropy naftowej czy 

w´gla. W stosowanych przez przemys∏ cemento-

wy procesach przetwórczych produkt fi nalny uzy-

skuje si´ w wyniku transformacji mineralogicz-

nej minera∏ów zawartych w surowcach natural-

nych. W tych przypadkach sk∏ad chemiczny pro-

duktów w porównaniu do surowców pozostaje 

niezmieniony, zmienia si´ tylko ich sk∏ad mine-

ralogiczny. 

Ponadto, wymagania zawarte w REACH pokrywajà 

si´ z kilkoma obowiàzujàcymi ju˝ aktami prawny-

mi, jak:

• Dyrektywa IPPC (96/61/EC), w której opisano 

wymogi, wynikajàce ze stosowania podstawo-

REACH

Projekt regulacji europejskiej REACH 

(Rejestracja, Ewaluacja i Autoryzacja 

Chemikaliów) wprowadza zmiany zasad 

rejestrowania i wprowadzania na rynek 

substancji chemicznych. Oko∏o 30 tys. 

substancji chemicznych przed wprowadzeniem 

na rynek zostanie obj´tych obowiàzkiem 

rejestracji i badania pod kàtem ich szkodliwoÊci 

dla zdrowia i Êrodowiska. To rozporzàdzenie 

przenosi ci´˝ar zapewnienia bezpieczeƒstwa 

substancji chemicznych, b´dàcych w obrocie 

rynkowym, z paƒstwa na przedsi´biorców.
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wych surowców, w tym materia∏ów odzyskiwa-

nych z odpadów i podlegajàcych ponownemu 

wykorzystaniu, stosowanych przez przemys∏ 

cementowy 

• Dyrektywa (2000/76/EC), dotyczàca spalania 

odpadów

• Dyrektywa 89/106/EEC, dotyczàca wyrobów 

budowlanych, regulujàca aspekty zdrowotne, 

sanitarne i Êrodowiskowe, zwiàzane ze sto-

sowaniem wyrobów budowlanych. Ponadto 

w∏aÊciwoÊci tych wyrobów okreÊlone sà w nor-

mach europejskich

• Dyrektywa 89/109/EEC, dotyczàca 

bezpieczeƒstwa i higieny pracy w zakresie 

zagro˝enia przy pracy z chemikaliami, jak te˝ 

akty prawne dotyczàce materia∏ów i produk-

tów mogàcych mieç kontakt z ̋ ywnoÊcià. 

Istniejàce akty prawne narzucajà odpowied-

nie wymagania wytwarzanym produktom 

i zapewniajà wysoki poziom zabezpieczenia 

w zakresie ochrony zdrowia, zabezpieczenia sa-

nitarnego i ochrony Êrodowiska.

Warto zwróciç uwag´, ̋ e obj´cie procedura-

mi REACH produktów przemys∏u Unii Europej-

skiej mo˝e wp∏ynàç znaczàco na obni˝enie 

konkurencyjnoÊci w stosunku do krajów spoza 

Unii. Istotne jest oszacowanie wp∏ywu propono-

wanych rozwiàzaƒ na wyniki gospodarcze. Wyda-

je si´ tak˝e, i˝ wyroby przeznaczone na eksport 

do krajów nieobj´tych rozporzàdzeniem REACH 

powinny byç wy∏àczone z tego systemu.

Wymagania zawarte w rozporzàdzeniu REACH po-

winny zawieraç przejrzyste defi nicje i okreÊlaç 

precyzyjnie zasady, podajàc progowe wartoÊci 

dla minimalnych koncentracji substancji i wa-

runki ich uwalniania. W swoim stanowisku prze-

mys∏ europejski popiera podejÊcie oparte na oce-

nie substancji obj´tych REACH pod wzgl´dem ry-

zyka, jakie stanowià dla zdrowia i Êrodowiska. 

Dokumentem wymiany informacji o substancjach 

chemicznych powinny byç opracowane w oparciu 

o istniejàce europejskie regulacje prawne Karty 

Charakterystyki, które okreÊlajà wyraênie warun-

ki stosowania wyrobów bez ryzyka dla pracowni-

ków i Êrodowiska. Nowe rozporzàdzenie powinno 

uwzgl´dniaç normy i regulacje opracowane do-

tychczas dla ró˝nych sektorów, a tak˝e istniejàce 

przepisy dotyczàce chorób zawodowych i przepi-

sów BHP. 

Warto dodaç, i˝ w pracach nad REACH pojawiajà 

si´ tak˝e propozycje rozwiàzaƒ, które 

pozwoli∏yby przedsi´biorstwom ograniczyç kosz-

ty rejestracji. Pewnym uproszczeniem procedu-

ry REACH mog∏oby byç zastosowanie systemu 

OSOR (jedna substancja, jedna rejestracja), co 

pozwoli∏oby obni˝yç koszty poprzez tworzenie 

konsorcjów przedsi´biorstw i umo˝liwi∏oby po-

dzia∏ kosztów wynikajàcych z rejestracji. Nie bez 

znaczenia jest tu argumentacja, ̋ e system ten 

wp∏ynà∏by na zmniejszenie iloÊci potrzebnych 

badaƒ (w tym badaƒ na zwierz´tach).


