Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz
uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE oraz Dyrektywa 2006/121/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku zmieniająca
dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji,
pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych w celu dostosowania jej
do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej L 396 z dnia 30 grudnia 2006 roku, sprostowanie Dz.
Urz. UE L 136 z dnia 29 maja 2007 roku) weszło w życie 1 czerwca 2007 r.
Jego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia
i środowiska oraz propagowanie nowoczesnych metod oceny ryzyka stwarzanego
przez substancje przy jednoczesnym zagwarantowaniu ich swobodnego obrotu na
rynku
wewnętrznym
i
wsparciu
konkurencyjności
i
innowacyjności.
Rozporządzenie REACH wprowadziło liczne zmiany w prawodawstwie dotyczącym
chemikaliów. Zasadniczym zwrotem w podejściu do kwestii nadzoru nad
bezpieczeństwem chemicznym jest przeniesienie ciężaru wykonywania oceny ryzyka
dla substancji chemicznych z państw członkowskich na przedsiębiorców. Zmieniły się
przepisy odnośnie wprowadzania substancji chemicznych na rynek. Pojawił się
między innymi obowiązek rejestrowania substancji chemicznej w jej postaci własnej,
w preparacie, czy w wyrobie, jeżeli wielkość jej produkcji lub importu wynosi co
najmniej 1 tonę/rok. Jednym z nowych wymogów rozporządzenia REACH dot.
przedsiębiorców jest sporządzanie raportów bezpieczeństwa chemicznego, oraz
scenariuszy narażenia.
System REACH, przewiduje także szereg obowiązków dla państw
członkowskich. Przede wszystkim, zgodnie z art. 121, konieczne jest powołanie
właściwego organu lub organów odpowiedzialnych za wykonywanie zadań
przydzielonych państwom członkowskim na mocy rozporządzenia oraz za
współpracę z Komisją Europejską i Europejską Agencją Chemikaliów we wdrażaniu
rozporządzenia. Obliguje również państwa członkowskie do zapewnienia właściwym
organom odpowiednich zasobów gwarantujących terminowe wypełnianie zadań
przewidzianych przepisami rozporządzenia. Ponadto w art. 125 zapisany jest
obowiązek zapewnienia przez państwa członkowskie odpowiedniego systemu
kontroli urzędowych i innych działań oraz w art. 124 utworzenia krajowych
centrów informacyjnych, zapewniających zainteresowanym stronom porady
dotyczące ich odpowiedzialności i obowiązków wynikających z rozporządzenia. Pod
poniższymi adresami znajdują się dokładne informacje w zakresie REACH.
1. Europejska Agencja Chemikaliów - http://echa.europa.eu/home_en.asp
2. Ministerstwo Gospodarki - http://www.mg.gov.pl/reach
3. REACH – helpdesk - http://reach.gov.pl
4. http://www.chemikalia.gov.pl

