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Opracowała: mgr inż. Anita Skrzypczak    Gdańsk, 17-10-2010. 

 
SKRÓT ZASAD SYSTEMU REJESTRACJI CHEMIKALIÓW REACH 

     
REACH – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące bezpiecznego 

stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację, ocenę, udzielanie zezwoleń i stosowanie 

odpowiednich ograniczeń. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 czerwca 2007 r. zastępując tym 

samym kilkadziesiąt dotychczas obowiązujących wspólnotowych aktów prawnych, zarówno 

rozporządzeń, jak i dyrektyw wprowadzonych do prawa polskiego ustawą z dnia 11 stycznia 2001 r. o 

substancjach i preparatach chemicznych.  

 

R- Registration (Rejestracja)  

E- Evaluation (Ocena)  

A- Authorization  

CH- CHemicals 

 

Przepisom rozporządzenia REACH podlegają w zasadzie wszystkie chemikalia. Spod działania 

niektórych lub wszystkich przepisów tego rozporządzenia wyłączone i regulowane innymi przepisami 

wspólnotowymi są jedynie środki ochrony roślin, produkty bio-bójcze, produkty lecznicze, kosmetyki 

oraz dodatki do żywności lub pasz. Rejestracji nie podlegają także substancje pozyskiwane z przyrody, 

o ile nie są niebezpieczne i nie zostały zmodyfikowane chemicznie.  

 

REACH jest obligatoryjne dla:  
 

• producentów i importerów (spoza UE) substancji lub preparatów chemicznych,  

• producentów i importerów (spoza UE) wyrobów (materiałów budowlanych, elektroniki, zabawek, 

maszyn, części zamiennych, tekstylii i szeregu innych),zawierających substancje określone w art. 57 

rozporządzenia, lub które w sposób zamierzony uwalniają substancje chemiczne podczas stosowania,  

• producentów preparatów (farb, lakierów, olejów, środków czyszczących i szeregu innych),  

• profesjonalnych użytkowników chemikaliów (w pewnym określonym zakresie). 

 
Substancje jednoskładnikowe 
 

Substancja jednoskładnikowa to substancja określona na podstawie swojego składu 

ilościowego, gdzie jeden główny składnik osiąga stężenie co najmniej 80% wagowych. 

 
Parametry identyfikujące 
 

Substancja jednoskładnikowa jest identyfikowana na podstawie nazwy oraz innych 

parametrów (w tym wzoru cząsteczkowego i strukturalnego) identyfikujących główny składnik oraz 

tożsamość chemiczną) zanieczyszczeń oraz/ lub dodatków, a także na podstawie ich typowego 

stężenia oraz zakresu(ów) stężenia, potwierdzanych za pomocą informacji spektroskopowych i 

analitycznych. Zwykle główny składnik występuje w stężeniu ≥ 80% i powinien być w pełni 

scharakteryzowany za pomocą wszystkich wspomnianych parametrów. Zanieczyszczenia obecne w 

stężeniu ≥ 1% należy określić za pomocą przynajmniej jednego z następujących parametrów 

identyfikujących: nazwy chemicznej (nazwa IUPAC i/lub CAS (Chemical Abstracts Service -CAS) ), 

numeru CAS i numeru WE oraz/lub wzoru cząsteczkowego. W każdym przypadku należy określić 

zanieczyszczenia wpływające na klasyfikację substancji i/lub ocenę PBT7 niezależnie od ich stężenia. 

W celu właściwego stosowania reguły 80%, nie należy uwzględniać w bilansie masowym substancji 

dodanych celowo, np. regulatorów pH lub środków barwiących. 
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Informacje analityczne 
 

W celu potwierdzenia struktury określonej substancji jednoskładnikowej należy podać 

stosowne dane spektralne. Jest kilka odpowiednich technik i metod spektroskopowych, w 

szczególności spektroskopia absorpcyjna w ultrafiolecie i zakresie widzialnym (UV/VIS), 

spektroskopia w podczerwieni (IR), magnetyczny rezonans jądrowy (NMR) i spektroskopia masowa 

(MS). W przypadku substancji nieorganicznych bardziej odpowiednia może być analiza rentgenowska 

dyfrakcyjna (XRD), analiza rentgenowska fluorescencyjna (XRF) albo spektroskopia absorpcji 

atomowej (AAS). Dla potwierdzenia składu substancji należy stosować metody chromatograficzne 

takie jak chromatografia gazowa (GC) lub wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC). Można 

stosować też inne, odpowiednie, techniki i metody rozdzielania oraz analizy składników, w tym np., 

technikę TLC-FID. Metody spektroskopowe i analityczne ulegają ciągłej zmianie. Przedłożenie 

stosownych danych spektralnych i analitycznych jest zatem obowiązkiem rejestrującego. 

 
Substancja wieloskładnikowa (kilkuskładnikowa) 

 

Substancja wieloskładnikowa to substancja określana na podstawie swojego składu 

ilościowego, gdzie więcej niż jeden główny składnik występuje w stężeniu ≥ 10% wagowych i < 80% 

wagowych. Substancja wieloskładnikowa jest rezultatem procesu wytwórczego. Różnica pomiędzy 

preparatem a substancją wieloskładnikową polega na tym, że preparat uzyskuje się przez mieszanie 

dwóch lub większej ilości substancji bez reakcji chemicznej, natomiast substancja wieloskładnikowa 

jest rezultatem reakcji chemicznej. 

 
Parametry identyfikujące 
 

Substancja wieloskładnikowa identyfikowana jest na podstawie nazwy chemicznej oraz 

parametrów identyfikujących daną substancję, a także ilościowego i jakościowego składu 

chemicznego (tożsamości chemicznej, włącznie z wzorem cząsteczkowym i strukturalnym) 

składników i jest potwierdzana za pomocą informacji analitycznych. 

 

 
 

Substancje wieloskładnikowe posiadają znany skład chemiczny, a ich identyfikacja odbywa się 

na podstawie więcej niż jednego głównego składnika. Ponadto skład chemiczny danej substancji jest 

przewidywalny pod względem typowych wielkości i zakresów. Główne składniki muszą zostać w pełni 

scharakteryzowane na podstawie wszelkich stosownych parametrów. Suma typowych stężeń 

głównych składników (≥ 10%) i zanieczyszczeń (< 10%) musi wynieść 100%. 

 
Informacje analityczne 
 

W przypadkach gdy dane spektralne dostarczają informacji o składzie substancji 

wieloskładnikowej, to informacje te należy przedłożyć. Jest kilka odpowiednich metod 

spektroskopowych, w szczególności spektroskopia absorpcyjna w ultrafiolecie i zakresie widzialnym 

(UV/VIS), spektroskopia w podczerwieni (IR), magnetyczny rezonans jądrowy (NMR) i spektroskopia 

masowa (MS). W przypadku substancji nieorganicznych bardziej odpowiednia może być analiza 

rentgenowska dyfrakcyjna (XRD), analiza rentgenowska fluorescencyjna (XRF) albo spektroskopia 
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absorpcji atomowej (AAS). Dla potwierdzenia składu substancji należy stosować metody 

chromatograficzne takie jak chromatografia gazowa (GC) lub wysokosprawna chromatografia 

cieczowa (HPLC). Można stosować też inne odpowiednie metody rozdziału i analizy składników. 

Metody spektroskopowe i analityczne ulegają ciągłej zmianie. Przedłożenie stosownych danych 

spektralnych i analitycznych jest zatem obowiązkiem rejestrującego. 

 

SUBSTANCJE UVCB  
 

Pełna identyfikacja substancji o słabo określonym lub zmiennym składzie, złożonych 

produktów reakcji i materiałów biologicznych (zwanymi również substancjami UVCB) na podstawie 

ich składu chemicznego nie jest możliwa z następujących przyczyn:   

- liczba składników jest względnie duża i/lub 

- skład jest w znacznej części nieznany i/lub 

- zmienność składu jest względnie duża lub trudno przewidywalna. 

 

Gdy skład substancji UVCB jest zmienny, to substancję taką można scharakteryzować tylko w 

sposób ogólny. Z powodu braku rozróżnienia pomiędzy składnikami a zanieczyszczeniami, w 

odniesieniu do substancji UVCB nie należy stosować pojęć „główne składniki” oraz 

„zanieczyszczenia”. Niemniej jednak należy określić skład chemiczny oraz nazwy składników, jeśli są 

one znane. Opis składu chemicznego można przedstawić w sposób bardziej ogólny, np. „liniowe 

kwasy tłuszczowe C8- C16” lub „etoksylany alkoholi C10-14 z 4-10 jednostkami oksyetylenowymi”. 

Ponadto dane dotyczące składu chemicznego można podać w oparciu o znane próbki odniesienia lub 

wzorce pierwotne. W wielu przypadkach można również zastosować indeksy oraz istniejące kody. 

Inne ogólne informacje dotyczące składu substancji mogą zawierać tzw. chromatogramy typu 

fingerprint – obrazy chromatograficzne lub spektralne ukazujące charakterystyczny wzorzec 

rozmieszczenia pików. Wszystkie znane składniki substancji UVCB obecne w stężeniu ≥ 10% należy 

określić co najmniej za pomocą ich angielskiej nazwy IUPAC oraz numeru CAS. Ponadto należy podać 

typowe stężenia i przedziały stężeń znanych składników. W każdym przypadku należy zawsze 

zidentyfikować składniki mające wpływ na klasyfikację i/lub ocenę PBT danej substancji, niezależnie 

od ich stężenia. Nieznane składniki, jeśli to możliwe, identyfikowane są na podstawie ogólnego opisu 

ich charakteru chemicznego. Dodatki charakteryzowane są w pełni tak jak w przypadku substancji 

dobrze określonych. 

 
Podstawowe parametry identyfikujące – nazwa, źródło pochodzenia i proces 
 

Skład chemiczny nie jest wystarczający, aby zidentyfikować daną substancję UVCB, należy 

podać jej nazwę, źródło pochodzenia oraz najistotniejsze etapy jej wytwarzania. Istotnymi 

parametrami identyfikującymi, czy to ogólnymi (np. temperatura wrzenia) czy istotnymi dla 

określonych grup substancji (np. aktywność katalityczna w przypadku enzymów), mogą być również 

inne właściwości substancji. 

 
Informacja analityczna 
 

Gdy dane spektralne dostarczają informacji o składzie substancji UVCB, to informacje takie 

należy podawać. Do otrzymywania widm (UV/VIS, w podczerwieni, magnetycznego rezonansu 

jądrowego, masowe) stosuje się kilka metod spektroskopowych. Ponieważ metody oraz podejście do 

ich stosowania ulegają ciągłej zmianie, przedłożenie stosownych danych spektralnych jest 

obowiązkiem rejestrującego. W celu określenia składu substancji należy przedstawić chromatogram 

typu fingerprint. A w stosownych przypadkach można zastosować inne skuteczne techniki rozdziału 

składników.  
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Terminy rejestracji 
 

Art. 23 REACH 

 
Do 1 grudnia 2010 roku muszą być zarejestrowane substancje: 

 

1. Zaklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne, szkodliwe na rozrodczość, kategorii 1 i 2 

produkowane w ilości co najmniej 1 tony rocznie 

2. Zaklasyfikowane jako działające bardzo toksycznie na organizmy wodne, które powodują 

długotrwałe niekorzystne zmiany w środowisku produkowane w ilości co najmniej 100 ton 

rocznie 

3. wprowadzane na rynek Wspólnoty lub importowanych przez producenta lub importera w 

ilości co najmniej 1000 ton rocznie 

 

Do 1 czerwca 2013 roku muszą być zarejestrowane substancje: wprowadzane na rynek Wspólnoty 

lub importowanych przez producenta lub importera w ilości co najmniej 100 ton rocznie 

 

Do 1 czerwca 2018 roku muszą być zarejestrowane substancje: wprowadzane na rynek Wspólnoty 

lub importowanych przez producenta lub importera w ilości co najmniej 1 tony rocznie 

 


