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Streszczenie

Summary

1 czerwca 2007 wejdzie w ˝ycie nowe prawo dotyczàce
zarzàdzania chemikaliami w Unii Europejskiej – rozporzàdzenie REACH (skrót od s∏ów Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Rejestracja, Ewaluacja, Autoryzacja i Restrykcja Chemikaliów) majàce na celu polepszenie ochrony zdrowia i Êrodowiska przed szkodliwym wp∏ywem substancji chemicznych. Artyku∏ opisuje obecny, wadliwy system zarzàdzania chemikaliami w Unii Europejskiej, proces tworzenia
rozporzàdzenia oraz analizuje korzyÊci jakie ten akt
prawny przyniesie dla zdrowia cz∏owieka.

On 1st June 2007, a new system of chemicals management – REACH (Registration, Evaluation, Authorisation
and Restriction of Chemicals) will enter into force. Its
aim is to deliver a better protection of human health and
the environment from toxic chemicals. This article presents the current, deficient laws of regulating chemicals
on the market and the legislative process that led to REACH creation. It also analyses benefits that REACH is likely to bring for human health.

1 czerwca 2007 wesz∏o w ˝ycie nowe prawo dotyczàce systemu zarzàdzania chemikaliami w Unii
Europejskiej. Rozporzàdzenie REACH (skrót od
s∏ów Registration, Evaluation, Authorisation and
Restriction of Chemicals – Rejestracja, Ewaluacja,
Autoryzacja i Restrykcja Chemikaliów) zastàpi 40
ró˝nych aktów prawnych w tej dziedzinie i jest jednà z najwi´kszych i najdalej idàcych legislacji dotyczàcych ochrony zdrowia i Êrodowiska przed szkodliwym wp∏ywem substancji chemicznych.

nymi narodzi∏ si´ w 1998 roku. Wtedy to w∏asnie
rzàdy krajów unijnych uÊwiadomi∏y sobie, ˝e nale˝y
zmieniç dotychczasowy system zarzàdzania chemikaliami w Europie.
Od momentu masowego wprowadzenia na rynek
syntetycznych substancji chemicznych w latach 40tych, spo∏eczeƒstwo bylo wyeksponowane na ich
dzia∏anie bez gwarancji, ˝e sà one bezpieczne dla
naszego zdrowia i Êrodowiska. Dopiero w 1981 roku Unia Europejska, w odpowiedzi na skandale
zwiàzane np z pestycydem DDT, wprowadzi∏a prawo, które nakazywa∏o przeprowadzenie testów na
toksycznoÊç substancji chemicznych wprowadzanych na rynek. Prawo to nie dzia∏a∏o jednak wstecz
– dlatego substancje obecne ju˝ na rynku w roku

Dlaczego REACH?
Pomys∏ stworzenia nowego prawa które lepiej
i efektywniej chroni∏oby zdrowie ludzkie i Êrodowisko przed niebezpiecznymi substancjami chemicz-
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Kolumna dofinansowana ze Êrodków WFOÂiGW w Katowicach
1981, których wed∏ug danych Europejskiej Agencji
Ochrony Ârodowiska by∏o ok 100 000 (EINECS),
nigdy nie zosta∏y zbadane pod kàtem ich wp∏ywu na
zdrowie i Êrodowisko [1]. W 1993 roku, Unia Europejska postanowi∏a naprawiç ten b∏àd i rozpocz´∏a
proces oceny ryzyka 100 000 „starych” (na rynku
przed 1981r.) i 2000 „nowych” substancji, rozpoczynajàc od tych, o których posiadano najmniej danych dotyczàcych ich toksycznoÊci oraz tych produkowanych w iloÊciach przekraczajàcych 1000 ton
rocznie (na producenta). Proces tej oceny by∏ przeprowadzany przez paƒstwa cz∏onkowskie oraz na
poziomie unijnym i wymaga∏ konsultacji du˝ej iloÊci
danych, które w wi´kszoÊci nie istnia∏y. Szacunki
mówià ˝e dla oko∏o 75% z 3000 substancji chemicznych produkowanych w wysokich tona˝ach brakowa∏o podstawowego, okreÊlonego przez OECD zestawu danych dotyczàcych toksycznoÊci [2]. Co wi´cej, Êrodki finansowe przeznaczone na proces oceny
ryzyka by∏y niewielkie. W efekcie mo˝na by∏o oceniç zaledwie 20-30 substancji rocznie. Do koƒca
1997 roku przeprowadzono kompletnà ocen´ zaledwie 10 „starych” substancji i 400 „nowych” substancji [3].
Dlatego w∏adze unijne zdecydowa∏y, ˝e konieczne
jest inne, bardziej skuteczne podejÊcie do chemikaliów na rynku europejskim. 13 lutego 2001 roku Komisja Europejska opublikowa∏a „Bia∏à Ksi´g´”,
czyli pierwszà propozycj´ nowego prawa, która zosta∏a poddana konsultacji internetowej. Presja przemys∏u chemicznego by∏a ju˝ podczas konsultacji
bardzo silna i dlatego oficjalna propozycja prawa,
opublikowana 29 paêdziernika 2003 roku, by∏a
o wiele s∏absza. Znikn´∏a z niej m.in. zasada obowiàzkowej substytucji (zast´powania najbardziej
niebezpiecznych substancji bezpieczniejszymi alternatywami) oraz prawo do informacji dla konsumentów.

REACH dzisiaj
Po ponad trzech latach negocjacji pomi´dzy Parlamentem Europejskim a rzàdami paƒstw Unii Europejskiej, REACH zosta∏ zatwierdzony jako akt
prawny w grudniu 2006 roku. REACH jest rozporzàdzeniem co oznacza, ˝e ma zasi´g ogólny, jest
wià˝àce w ca∏oÊci i bezpoÊrednio stosowane w paƒstwach cz∏onkowskich. REACH to jedno z najbardziej rewolucyjnych praw z wielu powodów. Po
pierwsze, nak∏ada obowiàzek przetestowania, lub
udost´pnienia istniejàcych ju˝ danych dotyczàcych
bezpieczeƒstwa ok 30 000 substancji chemicznych
na rynku (ze 100 000). Sà to substancje wprowadzone na rynek przed rokiem 1981, które sà produkowane w najwy˝szych tona˝ach (powy˝ej 1 tony
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rocznie dla producenta lub importera). Próg tona˝owy jest tutaj odzwierciedleniem naszej ekspozycji
na dana substancj´ chemicznà – zak∏adane jest tutaj, ˝e im wi´cej danej substancji jest wprowadzone
na rynek, tym bardziej cz∏owiek i przyroda sà na nià
wyeksponowane. Proces badania i oceny (Rejestracji i Ewaluacji) substancji chemicznych b´dzie trwa∏
11 lat (najwy˝sze tona˝e i najbardziej niebezpieczne
substancje b´dà testowane najpierw). Dobra wiadomoÊç to to, ˝e po zakoƒczeniu tego procesu b´dziemy w posiadaniu o wiele wi´kszej iloÊci informacji
na temat substancji obecnych ma rynku i b´dziemy
mogli byç pewni tego, ˝e sà one bezpieczne dla naszego zdrowia i Êrodowiska.
Niestety, na skutek silnego nacisku niemieckich
gigantów przemys∏u chemicznego, wymagania dotyczàce rejestracji zosta∏y przesadnie z∏agodzone
podczas procesu legislacyjnego. Dla substancji produkowanych/importowanych w niskich tona˝ach
(od 1 do 10 ton rocznie) wymagane jest niewiele danych, a informacje które b´dà musia∏y zostaç dostarczone nie powiedzà wiele na temat toksycznoÊci
czy ekotoksycznoÊci. Niestety, tych substancji jest
na rynku europejskim najwi´cej (ok 17 500). Co
wi´cej, tona˝ oparty jest na danych na producenta
lub importera – 1 tona substancji to pozornie niedu˝a iloÊç substancji chemicznej, ale je˝eli produkuje
jà wielu producentów, zostaje ona wprowadzona na
rynek w du˝ych iloÊciach.
Drugim najwa˝niejszym filarem REACH jest
Autoryzacja (procedura udzielania zezwoleƒ). Dotyczy ona najbardziej niebezpiecznych substancji na
rynku (tzw substancji wzbudzajàcych szczególne
obawy – ang „substances of very high concern”). Sà
to substancje powodujàce raka, mutagenne, toksyczne dla reprodukcji (ang. CMR – Carcenogenic,
Mutagenic, Toxic to Reproduction), substancje
trwa∏e, bioakumulatywne i toksyczne (ang. PBT –
Persistent, Bioaccumulative and Toxic) i substancje
bardzo trwa∏e i bardzo bioakumulatywne (ang.
vPvB – very Persistent, very Bioaccumulative) oraz
substancje wzbudzajàce podobne obawy (np. substancje zaburzajàce gospodark´ hormonalnà). Substancje które sà trwa∏e oraz tak˝e cz´sto bioakumulatywne i toksyczne to jedne z najbezpieczniejszych
wspó∏czesnych zanieczyszczeƒ chemicznych. Z definicji ulegajà one bardzo powolnemu rozk∏adowi
w Êrodowisku, w niektórych przypadkach w ciàgu
dziesiàtków lat. Ogromna iloÊç tych substancji jest
uwalniana z procesów przemys∏owych do Êrodowiska. Niesione pràdami powietrznymi na wielkie odleg∏oÊci ska˝ajà wiele obszarów, stajàc si´ problemem na globalnà skal´. Sà obecne w Arktyce, w g∏´binach oceanów i obszarach górskich [4]. Wiele subMedycyna Środowiskowa 2007; 10 (1)
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stancji „wzbudzajàcych szczególne obawy”, które
ska˝ajà Êrodowisko, przenikn´∏o do ∏aƒcucha pokarmowego. Ze wzgl´du na to, ˝e rozpuszczajà si´
w t∏uszczu i w bardzo ma∏ym stopniu sà rozk∏adane
przez organizm, bioakumulujà si´ i pozostajà
w tkance t∏uszczowej zwierzàt i ludzi. Im wy˝ej ∏aƒcucha pokarmowego, tym poziom tych substancji
w t∏uszczu ulega zwi´kszeniu. Stàd najwy˝sze st´˝enia notuje si´ wÊród drapie˝ników na szczycie ∏aƒcucha pokarmowego – fok, ptaków drapie˝nych
i ludzi. Ekspozycja cz∏owieka na substancje „wzbudzajàce szczególne obawy” nast´puje g∏ównie przez
po˝ywienie, jednak sà te˝ inne drogi nara˝enia. Jednà z nich jest kontakt z produktami codziennego
u˝ytku. Na przyk∏ad Greenpeace zleci∏ niezale˝ne
badania, w trakcie których wykryto nolylofenole
w pi˝amach dzieci´cych, zabawkach, farbach i Êrodkach czyszczàcych. Bromowane opóêniacze spalania sà stosowane w komputerach, telewizorach, dywanach i tapicerce. Chlorowane parafiny sà obecne
w zas∏onach ∏azienkowych i tworzywach, natomiast
ftalany dodawane sà do PCW i perfum. Sztuczne
pi˝ma stosuje si´ w detergentach i odswie˝aczach
powietrza [5, 6]
Procedura Autoryzacji zobowiàzuje producentów oraz importerów tych wyjàtkowo niebezpiecznych substancji do uzyskania pozwolenia na ich
u˝ycie. Wnioski o autoryzacj´ b´dà rozpatrywane
przez Komisj´ Europejskà, która za pomocà centralnej Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów b´dzie
podejmowa∏a decyzje dotyczàce autoryzacji. Dla
niektórych substancji chemicznych – tych trwa∏ych,
bioakumulatywnych i toksycznych, bardzo trwa∏ych
i bardzo bioakumulatywnych oraz substancji rakotwórczych, mutagennych i toksycznych dla reprodukcji i tych, które wzbudzajà podobne ryzyko dla
których nie jest mo˝liwe ustalenie progu, zezwolenie
na dalsze ich u˝ywanie zostanie udzielone tylko
wtedy, kiedy bezpieczniejsze alternatywy nie b´dà
dost´pne na rynku.
Niestety, dla innych niebezpiecznych chemikaliów (substancji rakotwórczych, mutagennych
i toksycznych dla reprodukcji i tych, które wzbudzajà podobne ryzyko dla których mo˝liwe jest
ustalenie progu), zezwolenie na ich dalsze u˝ycie
b´dzie udzielone, je˝eli producent wyka˝e, ˝e dana
substancja jest „wystarczajàco kontrolowana”, nawet je˝eli dost´pne sà bezpieczniejsze zamienniki.
Organizacje pozarzàdowe zajmujàce si´ ochronà
Êrodowiska i zdrowia a tak˝e Êrodowiska kobiece,
konsumenckie i lekarskie postulowa∏y o wykreÊlenie klauzuli „wystarczajàcej kontroli” z REACHa
i wprowadzeniu zasady obowiàzkowej substytucji
dla wszystkich substancji wzbudzajàcych szczególMedycyna Środowiskowa 2007; 10 (1)

ne obawy. „Wystarczajàca kontrola” toksycznych
substancji chemicznych jest, pomimo zapewnieƒ
przemys∏u, niemo˝liwa, o czym Êwiadczy obecnoÊç
toksycznych chemikaliów w ludziach i Êrodowisku
– w kurzu, wodzie deszczowej, mleku matki czy
krwi. Substytucja, czyli zast´powanie niebezpiecznych substancji ich bezpieczniejszymi alternatywami jest najbardziej logicznà odpowiedzià na problem toksycznych chemikaliów w produktach. Je˝eli dzisiaj przemys∏ u˝ywa wyjàtkowo szkodliwych
dla zdrowia cz∏owieka chemikaliów rozsàdne jest
zastàpienie ich bezpieczniejszym zamiennikiem, je˝eli ten istnieje na rynku i nie jest przesadnie kosztowny. Co wi´cej, obowiàzek substytucji stanowi∏by bodziec dla przemys∏u europejskiego stymulujàc
jego innowacyjnoÊç. Jednak mimo poparcia Parlamentu Europejskiego dla tej zasady, rzàdy paƒstw
europejskich (w tym szczególnie rzàd polski) sprzeciwi∏y si´ jej.

REACH a zdrowie ludzkie
Ârodowiska lekarskie od dawna zabiega∏y o silne
prawo REACH, które chroni∏oby zdrowie ludzkie.
Jednym z przyk∏adów zaanga˝owania lekarzy
w proces tworzenia rozporzàdzenia REACH jest
„Apel Paryski”. Nawo∏ywa∏ on do ustanowienia silnego prawa REACH, które zmniejszy∏oby ekspozycj´ cz∏owieka na dzia∏anie szkodliwych chemikaliów, które mogà powodowaç raka, bezp∏odnoÊç,
zaburzenia rozwoju mózgu czy alergie. Apel zosta∏
podpisany przez m.in. Standing Committee of
European Doctors, który reprezentuje 2 miliony lekarzy i organizacje medyczne we wszyskich krajach
UE jak równie˝ stowarzyszenie ARTAC (Stowarzyszenie na Rzecz Badaƒ Naukowych i Leczenia
Raka) [7].
Równie˝ naukowcy badajàcy wp∏yw chemikaliów zaburzajàcych gospodark´ hormonalnà na
zdrowie cz∏owieka, którzy brali udzia∏ konferencji
w sprawie REACH w Helsinkach w listopadzie
2006 r., wezwali Uni´ Europejskà do ochrony ludzkiego zdrowia przed szkodliwym wp∏ywem tych
substancji.
W liÊcie do rzàdów paƒstw cz∏onkowskich UE,
który podpisa∏o 38 naukowców, reprezentujàcych
czo∏owe oÊrodki naukowe na Êwiecie, jego sygnatariusze opowiedzieli si´ za zasadà obowiàzkowej
substytucji substancji zaburzajàcych gospodark´
hormonalnà. Naukowcy podkreÊlili szczególnie
fakt, ˝e te substancje w po∏àczeniu ze sobà w organiêmie ludzkim mogà mieç o wiele bardziej negatywne oddzia∏ywanie dla cz∏owieka ni˝ w izolacji.
Dlatego polityka dotyczàca chemikaliów powinna
opieraç si´ na „zasadzie przezornoÊci”. Zasada ta
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mówi, ˝e dany produkt lub substancja nie jest bezpieczna i nie powinna byç wprowadzana na rynek,
je˝eli jej bezpieczeƒstwo nie zosta∏o udowodnione
poza wszelkà wàtpliwoÊç. WÊród podpisanych pod
listem naukowców znalaz∏a si´ dr hab. Ludmi∏a ˚yliƒska z Katedry Biochemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w ¸odzi.
Obecna wersja REACH nie jest tak mocna jak
˝yczyliby sobie tego pacjenci i lekarze – nie ma
w niej np zasady obowiàzkowej substytucji dla substancji zaburzajàcych prac´ uk∏adu hormonalnego.
Jednak prawo to prawdopodobnie przyniesie du˝e
korzyÊci z zakresie ochrony zdrowia. Wed∏ug
wst´pnego, bardzo konserwatywnego szacunku
Komisji Europejskiej, je˝eli REACH doprowadzi
do spadku zachorowalnoÊci zwiàzanej z chemikaliami o zaledwie 10%, przyniesie to korzyÊci rz´du
50 miliardów Euro na przestrzeni 30 lat. Jest to niezwykle istotne je˝eli chodzi o zdrowie pracowników, gdy˝ REACH doprowadzi do spadku zachorowalnoÊci na raka o co najmniej 2200 do 4300
przypadków rocznie [8]. W 2003 nastàpi∏o 6500
zgonów spowodowanych zachorowaniem na raka
wskutek eskpozycji na substancje chemiczne
w miejscu pracy tylko w krajach Pi´tnastki [9].
Ostatnie badania przeprowadzone przez Europejskà Konfederacj´ Zwiàzków Zawodowych (ETUC)
pokazujà, ˝e REACH przyniesie korzyÊci rz´du 90
miliardów Euro na przestrzeni 30 lat w sferze zdrowia pracowników. REACH zredukuje liczb´ zachorowaƒ na choroby zwiàzane z podra˝nieniami skóry o 40 000 rocznie i liczb´ chorób górnych dróg oddechowych o 50 000 rocznie [10]. Obecne szacunki
pokazujà, ˝e pomi´dzy 18% a 30% chorób pracowniczych w UE rocznie jest zwiàzane z chemikaliami
[11]. Obecnie 16% europejskich pracowników deklaruje obcowanie z niebezpiecznymi substancjami
chemicznymi w miejscu pracy [12].
Badania przeprowadzone przez niezale˝ne laboratoria pokaza∏y, ˝e toksyczne chemikalia sà obecne
w naszych organizmach. Analiza ponad 40 000 próbek mleka niemieckich matek w latach 1980-1997
wykaza∏a ponad 300 syntetycznych substancji chemicznych w mleku matki [13]. Matka, podczas karmienia piersià, przekazuje te szkodliwe substancje
dziecku. Jednak ska˝enie potomków nast´puje ju˝
w ∏onie matki – badania krwi z p´powiny pokaza∏y
obecnoÊç licznych syntetycznych substancji chemicznych w tym np ftalanu DEHP w 24 z 27 próbek. Testy na obecnoÊç sulfonianów perfluorooktanu, które sà u˝ywane do np. teflonowych patelni czy
wodoodpornych pokryç wykaza∏y ich obecnoÊç we
wszystkich próbkach krwi z p´powiny [14]. Liczne
badania próbek krwi przeprowadzone przez organi-
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zacj´ WWF na m.in. 40 cz∏onkach Parlamentu Europejskiego, 14 Ministrach krajów UE, lekarzach,
naukowcach czy dziennikarzach pokaza∏y, ˝e ka˝dy
z badanych ma we krwi Êrednio 70 syntetycznych
substancji chemicznych [15]. Te wnioski zosta∏y potwierdzone podczas badaƒ 3 pokoleƒ 13 rodzin europejskich w czerwcu 2005 [16].
W 7 krajach Unii Europejskiej – Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Polsce, Szwecji, Wielkiej Brytanii
i W∏oszech – przetestowano równie˝ 27 ró˝nych
produktów spo˝ywczych, szczególnie popularnych
wÊród ich mieszkaƒców. W przebadanym koszyku
znalaz∏y si´ nabia∏, wyroby mi´sne, ryby, a nawet
chleb. Z Polski przetestowano kotlet schabowy
i serek wiejski. Wszystkie produkty zosta∏y zbadane
na obecnoÊç 8 wybranych zwiàzków chemicznych
o niebezpiecznych w∏aÊciwoÊciach: alkilofenoli, bromowanych opóêniaczy spalania, ftalanów, organotyn, PCB, perfluorowanych zwiàzków alifatycznych,
pestycydów z grupy chlorowanych w´glowodorów
oraz sztucznego pi˝ma. Wszystkie z tych substancji
podejrzewane sà o szkodliwy wp∏yw na zdrowie
cz∏owieka, a ich obecnoÊç znaleziono w ka˝dym
z produktów [17].

REACH a informacja dla konsumenta
Prawo REACH niesie ze sobà wi´cej ni˝ zwi´kszonà ochron´ zdrowia i Êrodowiska przed szkodliwym wp∏ywem substancji chemicznych. REACH da
tak˝e konsumentom prawo do informacji na temat
najbardziej szkodliwych substancji zawartych w artyku∏ach na rynku. Dzi´ki REACH produceci b´dà
musieli, na ˝yczenie konsumenta, w ciàgu 45 dni poinformowaç o istnieniu w okreÊlonym produkcie
substancji wzbudzajàcej szczególne obawy. W ten
sposób b´dziemy mogli wybraç bezpieczniejsze produkty. Byç mo˝e, za kilka lat, obowiàzek ten zostanie rozszerzony dla innych nieprzyjemnych lub niebezpiecznych substancji, np alergenów.
Niestety REACH nie oznacza natychmiastowej
zmiany sytuacji. Proces rejestracji b´dzie trwa∏ 11
lat. Podj´cie decyzji dotyczàcych udzielania zezwoleƒ (lub nie) na u˝ywanie wszystkich substancji
wzbudzajàcych szczególne obawy b´dzie trwa∏o
jeszcze d∏u˝ej (przewidywane jest, ˝e Komisja Europejska rozpatrzy zaledwie oko∏o 20 z 1500 substancji rocznie). REACH przewiduje równie˝ wiele rewizji prawa (np. decyzji czy w∏àczyç substancje zaburzajàce gospodark´ hormonalnà pod procedur´
obowiàzkowej substytucji). Dlatego organizacje pozarzàdowe b´dà uwa˝nie Êledziç proces wprowadzania w ˝ycie tego nowego prawa, tak aby zagwarantowa∏o ono najwy˝szy stopieƒ ochrony Êrodowiska
i zdrowia ludzkiego.
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