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Factsheet 
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Broszura informacyjna 

Europejska Agencja Chemikaliów

ECHA a prawodawstwo UE w dziedzinie 
chemikaliów
Wzmocnienie bezpiecznego stosowania chemikaliów

ECHA-15-FS-02-PL

W UE obowiązuje najambitniejsze w 
skali światowej prawodawstwo służące 
zapewnieniu bezpiecznego stosowania 
chemikaliów.

Dzięki rozporządzeniom REACH i 
CLP przemysł chemiczny udostępnił 
niespotykaną wcześniej ilość informacji 
dotyczących substancji chemicznych 
stosowanych w całej Europie. 

Rozporządzenie w sprawie produktów 
biobójczych usprawnia funkcjonowanie 
rynku produktów biobójczych w UE. 
Rozporządzenie w sprawie zgody po 
uprzednim poinformowaniu reguluje import 
i eksport określonych niebezpiecznych 
chemikaliów. 

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) 
wdraża te cztery akty prawne w celu ochrony 
zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.   
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REACH

Skrót REACH oznacza rejestrację, ocenę, udzielanie 
zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów 
(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 
chemicals).

W Europie nie zezwala się na stosowanie chemikaliów, 
które nie zostały zarejestrowane. Dotychczas europejscy 
producenci i importerzy zarejestrowali najbardziej 
niebezpieczne chemikalia, jak również te wytwarzane w 
dużych lub średnich ilościach. Mniejsze zakresy wielkości 
obrotów należy zarejestrować do 2018 r. Wszystkie nowe 
chemikalia należy zarejestrować przed ich produkcją lub 
wprowadzaniem do obrotu.

ECHA otrzymuje poszczególne rejestracje i ocenia je pod 
względem zgodności z prawem, a państwa członkowskie 
UE oceniają wybrane substancje w celu wyjaśnienia 
wstępnych wątpliwości dotyczących zdrowia ludzkiego i 
środowiska naturalnego.

Rozporządzenie REACH nakłada odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo chemiczne na przedsiębiorstwa, ale tworzy 
również możliwości dla innowacji.

Dostępne dla wszystkich informacje o chemikaliach

ECHA publikuje informacje pochodzące z dokumentacji 
rejestracyjnych na swojej stronie internetowej – z 
wyjątkiem danych stanowiących tajemnicę handlową. 
Na stronie internetowej znajdują się informacje o samej 
substancji, związanych z nią zagrożeniach oraz wskazówki 
dotyczące jej bezpiecznego stosowania. Ilość informacji 
stale się zwiększa, czyniąc ją wyjątkowym w skali 
światowej źródłem informacji o chemikaliach. 

Producenci i importerzy korzystają z informacji w celu 
zapewnienia bezpiecznego stosowania chemikaliów. 
Przekazują informacje dotyczące bezpieczeństwa 
użytkownikom, którzy następnie mogą określić ryzyka 
w miejscu pracy i zastosować najskuteczniejsze środki 
zarządzania ryzykiem. Konsumenci mogą wykorzystać 
te informacje, aby dowiedzieć się więcej o chemikaliach 
znajdujących się w kupowanych przez nich produktach. 

Informacja jest wykorzystywana przez władze do 
określenia chemikaliów, które wymagają dodatkowych 
kontroli lub ograniczeń ze względu na związane z nimi 
zagrożenia. Również krajowe organy egzekwowania 
prawa wykorzystują informacje pochodzące z 
rejestracji przedłożonych przez przedsiębiorstwa, 
kiedy przeprowadzają kontrole na miejscu i weryfikują 
stosowanie odpowiednich środków zarządzania ryzykiem.

Udostępnianie informacji w celu uniknięcia zbędnych 
badań na zwierzętach

Przedsiębiorstwa wytwarzające te same chemikalia muszą 
współpracować w celu wymiany informacji dotyczących 
chemikaliów. Wymiana informacji jest wymagana 
przepisami prawa, aby uniknąć zbędnych badań na 
zwierzętach i zminimalizować koszty dla przedsiębiorstw. 
Jeżeli dane nie istnieją, zachęca się do stosowania 
alternatywnych metod oceny zagrożeń związanych z 
chemikaliami, ponieważ badania na zwierzętach należy 
przeprowadzać jedynie w ostateczności.

Co więcej, gdy przedsiębiorstwa wnioskują o 
przeprowadzenie badań na kręgowcach, ECHA publikuje 
wniosek na swojej stronie internetowej. Każdy podmiot 
dysponujący odpowiednimi informacjami dotyczącymi 
proponowanych badań danej substancji może je przesłać 
do ECHA. W razie pojawienia się takich informacji możliwe 
jest uniknięcie prowadzenia badań na zwierzętach.

Zarządzanie substancjami wzbudzającymi obawy

Rozporządzenie REACH nakłada ciężar dowodu 
na przedsiębiorstwa. W celu spełnienia wymogów 
rozporządzenia, przedsiębiorstwa muszą zidentyfikować 
ryzyka związane z wytwarzanymi i wprowadzanymi do 
obrotu w UE substancjami oraz zarządzać nimi. 
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Muszą one pokazać ECHA, w jaki sposób można 
bezpiecznie stosować substancję, a także informować 
użytkowników o środkach zarządzania ryzykiem.

Jeżeli sposób zarządzania ryzykiem zalecany przez 
przedsiębiorstwo w dokumentacji rejestracyjnej zostanie 
uznany za niewystarczający, UE może zawęzić stosowanie 
takiej substancji, na przykład poprzez ograniczenie 
jej stosowania lub zobowiązanie przedsiębiorstw do 
uzyskania uprzedniej zgody na jej stosowanie.

Substancje mogące wywierać poważny wpływ na zdrowie 
ludzkie i środowisko naturalne mogą być wskazane jako 
substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) 
i wpisane na listę kandydacką. W kolejnym kroku te 
substancje mogą być przeniesione do wykazu substancji 
podlegających procedurze udzielania zezwoleń. Oznacza 
to, że po upływie określonego terminu przedsiębiorstwa 
nie będą miały prawa wprowadzać niebezpiecznej 
substancji do obrotu lub jej stosować, o ile nie uzyskają 
zezwolenia. Jednym z głównych celów procedury udzielania 
zezwoleń jest zastąpienie SVHC tam, gdzie to możliwe.

KLASYFIKACJA I OZNAKOWANIE

Celem unijnego rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP) 
jest również ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska 
naturalnego, przy jednoczesnym umożliwieniu swobodnego 
przepływu substancji. Przepisy rozporządzenia 
wprowadzają do prawodawstwa UE kryteria klasyfikacji 
chemicznej z globalnie zharmonizowanego systemu 
klasyfikacji i oznakowania chemikaliów Organizacji 
Narodów Zjednoczonych.

Przedsiębiorstwa muszą powiadomić ECHA o stosowanych 
przez siebie klasyfikacji i oznakowaniu ich substancji. 
ECHA otrzymała od przedsiębiorstw miliony takich 
powiadomień dotyczących ponad 100 000 substancji. 
Powiadomienia dokonuje się w odniesieniu do wszystkich 
substancji, które należy zarejestrować na mocy REACH, 
oraz dla wszystkich substancji niebezpiecznych. 

Państwa członkowskie i przedsiębiorstwa mogą 
zwrócić się z propozycją harmonizacji klasyfikacji i 
oznakowania substancji niebezpiecznych w całej UE. Taka 
zharmonizowana klasyfikacja zagwarantuje, że wszystkie 
przedsiębiorstwa będą przedstawiały swoim klientom te 
same informacje. Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie 
harmonizacji opiera się na opinii Komitetu ds. Oceny 
Ryzyka ECHA, poprzedzonej konsultacjami społecznymi. 

 
 

Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i 
pakowania wprowadza nowe piktogramy.

PRODUKTY BIOBÓJCZE

Produkty biobójcze stosuje się przeciwko szkodnikom i 
szkodliwym mikroorganizmom. Obejmują one na przykład 
środki owadobójcze, impregnaty do drewna i środki 
dezynfekujące. 

Celem rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych 
jest usprawnienie funkcjonowania rynku produktów 
biobójczych w UE, przy jednoczesnym zapewnieniu 
wysokiego poziomu ochrony ludzi i środowiska 
naturalnego. Najniebezpieczniejsze czynne substancje 
biobójcze są oceniane przed ich zatwierdzeniem, 
a zawierające je produkty biobójcze są również 
przedmiotem oceny przed udzieleniem zezwolenia. Celem 
takiego postępowania jest ograniczenie występowania 
w obrocie substancji rakotwórczych, mutagennych i 
toksycznych. W razie stwierdzenia, że substancję czynną 
należy zastąpić substancją mniej niebezpieczną, może ona 
uzyskać zezwolenie jako składnik produktu biobójczego 
jedynie wówczas, gdy brakuje lepszych alternatyw.

Wszystkie produkty biobójcze muszą uzyskać zezwolenie, 
zanim będą mogły być wprowadzone do obrotu. Wytwórcy 
produktów biobójczych mogą ubiegać się o zezwolenie 
dla produktu w jednym kraju lub o zezwolenie obejmujące 
wszystkie państwa członkowskie UE.  
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ZGODA PO UPRZEDNIM 
POINFORMOWANIU

Rozporządzenie w sprawie zgody po uprzednim 
poinformowaniu ustanawia wytyczne dotyczące eksportu 
i importu określonych niebezpiecznych chemikaliów. W 
Unii Europejskiej to rozporządzenie wdraża postanowienia 
konwencji rotterdamskiej służącej kontroli obrotu 
niektórymi niebezpiecznymi chemikaliami i pestycydami 
w handlu międzynarodowym. Rozporządzenie nakłada 
obowiązki na przedsiębiorstwa, które chcą wywozić 
te substancje chemiczne do krajów spoza UE. Kraje 
przyjmujące są z wyprzedzeniem powiadamiane, kiedy 
niebezpieczne chemikalia mają trafić na ich terytorium. 
Mają wówczas szansę, aby sprzeciwić się przywozowi.

KOMPETENCJE NAUKOWE I 
DOSKONAŁOŚĆ REGULACYJNA

Komitety naukowe ECHA są miejscem spotkań ekspertów 
z różnych państw członkowskich. Komitet ds. Oceny 
Ryzyka i Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych 
przygotowują opinie ECHA dotyczące ryzyka związanego 
z substancjami i społeczno-ekonomicznych skutków 
działań prawodawczych dotyczących niebezpiecznych 
chemikaliów. 

Komitet państw członkowskich przedstawia opinie 
i rozstrzyga różnice opinii między państwami 
członkowskimi. Komitet ds. Produktów Biobójczych 
przygotowuje opinie dotyczące kilku procesów w ramach 
rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych.

Forum wymiany informacji o egzekwowaniu przepisów 
koordynuje egzekwowanie przepisów w całej Europie za 
pomocą wspólnych projektów.

WSPARCIE DLA PRZEMYSŁU

ECHA wspiera przemysł poprzez publikację informacji 
i wskazówek w 23 językach UE. Wraz z państwami 
członkowskimi UE/EOG Agencja świadczy usługi centrum 
informacyjnego oraz organizuje wydarzenia, warsztaty i 
seminaria internetowe.
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