
Punkt 1

Wprowadzenie nowego systemu oceny bezpieczeństwa, w którym ważne miejsce zajmują wiarygodne i istotne dla

człowieka metody oceny bezpieczeństwa bez udziału zwierząt (nowe metody oceny).

Przyczyna:
Dokładność i wiarygodność metod bez udziału zwierząt
uległa znacznej poprawie w ciągu ostatniej dekady. 

Skutek:
Odzwierciedlenie w prawodawstwie
najnowszych osiągnięć w dziedzinie toksykologii.
Eliminowanie niepotrzebnych badań z udziałem
zwierząt.

Punkt 2

Wprowadzenie specjalnego systemu rejestracji polimerów w przypadku, których istnieje większe

prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia.

Przyczyna: Skutek:
Właściwości polimerów odróżniają je od tradycyjnych
substancji. W związku z tym obecny system rejestracji
REACH nie może być wykorzystany w całości do
polimerów. Niemożliwe jest również zarejestrowanie
wszystkich polimerów i nie jest to potrzebne, ponieważ
wiele z nich nie stwarza zagrożenia. Ze względu na samą
liczbę polimerów (szacunki wahają się od 200 000 do 400
000), jedynym możliwym do zastosowania sposobem
rejestracji jest ich grupowanie.

Rejestracja koncentruje się na polimerach, które
budzą obawy.

Unika się "przeciążenia systemu" związanego 
       z przetwarzaniem setek tysięcy rejestracji.

Punkt 3

Uczynienie niezbędnego zastosowania narzędziem dodatkowym do podejmowania decyzji, a nie głównym

czynnikiem dla decyzji regulacyjnych.

Przyczyna:
Prawie niemożliwe jest osądzenie, które zastosowania są
niezbędne dla społeczeństwa, a ponadto wymagałoby to
powołania komitetu z mandatem politycznym, który
decydowałby w imieniu całego społeczeństwa.
Zastosowanie tej koncepcji prawdopodobnie doprowadzi
do lawiny wniosków o odstępstwo i długich dyskusji,
zamiast do szybszego podejmowania decyzji.

Skutek:
Ta nowa i niesprawdzona koncepcja jest płynnie
włączana do istniejącego prawodawstwa jako
dodatkowy czynnik, co prowadzi do bardziej
świadomego podejmowania decyzji.
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Punkt 4

Zapewnienie, że zakazy ogólne są ukierunkowane na zastosowania konsumenckie o wysokim prawdopodobieństwie

narażenia i skupienie się na najbardziej niebezpiecznych chemikaliach.

Przyczyna:
"Ogólne" zakazy mogą mieć wpływ na ok. 12 000
substancji, czyli prawie 1/3 całego portfolio branżowego
oraz zaburzyć wiele łańcuchów wartości, włączając w to
dobra konsumpcyjne, elektronikę, farmaceutyki i produkcję
energii. Postępowanie z substancjami w "grupach",
zaczynając od tych bardziej ryzykownych i koncentrując się
na ochronie ogółu społeczeństwa, czyni cały proces
realistycznym i przewidywalnym dla przemysłu oraz daje
czas na stopniowe opracowywanie alternatyw.

Skutek:
Konsumenci są lepiej chronieni.
Łańcuchy dostaw są mniej zakłócone,
ponieważ ustalanie priorytetów pomaga 

       w planowaniu substytucji.



Punkt 5

Dalsza poprawa bezpieczeństwa pracy z chemikaliami dla profesjonalistów.

Przyczyna:
Wielu specjalistów musi obchodzić się z niebezpiecznymi
chemikaliami w swojej pracy. Zastąpienie tych substancji
mniej niebezpiecznymi alternatywami może być w wielu
przypadkach niemożliwe, bez utraty ważnych właściwości
i funkcji. Ogólne zakazy dotyczące zastosowań
profesjonalnych mogą pogorszyć jakość materiałów 
i rozwiązań. Działania powinny koncentrować się na
szkoleniach, certyfikacji i najlepszych praktykach

Skutek:
Lepsza ochrona specjalistów zajmujących się
niebezpiecznymi chemikaliami.
Brak zakłóceń w świadczeniu usług
profesjonalnych.

Punkt 6

Reforma ograniczeń i autoryzacji powinna prowadzić do bardziej wydajnych procedur, które optymalnie

wykorzystują cały zestaw narzędzi regulacyjnych i koncentrować się na jasnych priorytetach w oparciu 

o zagrożenia, zastosowania i narażenie.

Przyczyna: Skutek:
Nie ma spójnego i systematycznego stosowania
ograniczeń, zezwoleń, przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz emisji
przemysłowych w celu zarządzania ryzykiem związanym 
z chemikaliami. Stwarza to niepewność dla firm. Wiele
czasu i zasobów może być poświęcanych na rozwiązania,
które przynoszą marginalne korzyści dla zdrowia i ochrony
środowiska.

(Grupy substancji) Substancje 

Zasoby są wykorzystywane bardziej efektywnie,
a środki regulacyjne są wdrażane szybciej.
Polityka w zakresie odstępstw jest ograniczona,
co zapewnia niezbędną pewność inwestycyjną
dla przemysłu.

       o najpoważniejszym zagrożeniu i najwyższym
       prawdopodobieństwie narażenia są traktowane 
       priorytetowo.
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Punkt 7

Zastosowanie marginesu bezpieczeństwa (tak zwanego „współczynnika oceny mieszanin”), uwzględnienia obaw

dotyczących mieszanin w środowisku: do substancji chemicznych o dużej skali i szerokim zastosowaniu, które

stanowią długotrwałe zagrożenie dla środowiska.

Przyczyna:
Naukowe dowody pokazują że 95% wszystkich mieszanin
w środowisku albo nie stanowi zagrożenia dla środowiska
albo może podlegać regulacjom w ramach obowiązującego
prawodawstwa. Stosowanie surowszych przepisów
dotyczących oceny w odniesieniu do wszystkich substancji
może mieć znaczący wpływ na działalność gospodarczą 
i łańcuchy dostaw ze względu na konieczność wycofania 
z rynku UE bezpiecznych pod innymi względami substancji.
Należy skupić się na substancjach, które mogą być
uwalniane do środowiska.

Skutek:
Zajęcie się odpowiednimi "efektami
mieszaniny".
Unikanie zakłóceń w łańcuchach dostaw
substancji bezpiecznych.
Unikanie ryzyka rosnącego uzależnienia od
importu materiałów.



Zapewnienie ECHA zasobów na poziomie deklarowanych celów.

Punkt 8

Udzielenie ECHA szerszych uprawnień do cofnięcia numerów rejestracyjnych REACH podmiotów wielokrotnie

naruszających przepisy i zaradzenia nieprzestrzeganiu ograniczeń.

Przyczyna:
Dowody na egzekwowanie unijnych przepisów
dotyczących chemikaliów wskazują na wysoki wskaźnik
niezgodności, szczególnie w przypadku importowanych
towarów/produktów i sprzedaży internetowej. 

Skutek:
Zasada "brak danych, brak rynku" jest
egzekwowana.
Zmniejsza się import produktów niezgodnych 

Egzekwowane są równe warunki działania dla
producentów z UE i spoza UE.

       z wymogami (w tym za pośrednictwem platform
       internetowych).

Punkt 9

Zapewnienie ciągłego dialogu między przemysłem a ECHA podczas procesu oceny dokumentacji.

Przyczyna: Skutek:
Generowanie niezbędnych danych dotyczących
bezpieczeństwa i wypełnianie dokumentacji rejestracyjnej
REACH może być trudnym i czasochłonnym procesem
(niektóre badania bezpieczeństwa trwają 3-4 lata), 
a wymagania informacyjne mogą się różnić w zależności
od przypadku. Otwarty dialog i wcześniejsze uzgodnienia 
z ECHA mają kluczowe znaczenie dla sprawnej aktualizacji
lub opracowania nowych dokumentacji rejestracyjnych. 

Dane dotyczące bezpieczeństwa są generowane
szybciej.
Oczekiwania wobec przemysłu są jaśniejsze.
Dokumentacja spełnia oczekiwania władz.
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Punkt 10

Przyczyna:
Działania przewidziane w unijnej Strategii ds.
zrównoważonych chemikaliów oznaczają, że ECHA będzie
musiała znacznie zwiększyć swoje zasoby, aby poradzić
sobie z obciążeniem pracą i spełnić nowe wymagania. 

Skutek:

ECHA jest w stanie poradzić sobie z nowymi
zadaniami, posiada zasoby ludzkie, aby
zapewnić niezbędne wytyczne dla przemysłu
dotyczące zgodności z przepisami.

Źródło: Cefic "A 10-point plan for targeted and effective revision of REACH"
https://cefic.org/policy-matters/chemicals-strategy-for-sustainability/reach-revision/
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