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PROJEKT

TESS -

NARZ~DZIE WSPIERAJACE WORAZANIE

ZROWNOWAiONY MAlYCH I SREDNICH PRZEDSI~BIORSTW

REACH ORAl ROZWOJ
(MSP) DZIAlAJACYCH W

BRANiY CHEMICZNEJ

Projekt TESS sw6j akronim zaczerpnql z angielskiego terminu "Toolbox to support Environmental and

Sustainable Systems for specialty chemicals manufacturers SMEs, with special emphasis on REACH
and Sustainability". Innymi slowy w

j~zyku

polskim w wolnym tlumaczeniu

naleza~oby

rozumiec

znaczenie tego terminu jako "Narz~dzie wspierajqce zr6wnowazony rozw6j Ma~ych i Srednich
Przedsi~biorstw (MSP) dzia~ajqcych w sektorze produkcji chemikali6w specjalistycznych, k~adqce

szczeg61ny nacisk na REACH oraz zr6wnowazony rozw6j (sustainability)".
Projekt jest

cz~sciq

Sz6stego Programu Ramowego

og~oszonego

przez

Komisj~

Europejskq, w

zakresie badan i rozwoju technologii nakierowanych na dzialalnosc MSP w tym zakresie.
Podstawowym celem projektu bylo opracowanie interaktywnego, latwo

dost~pnego narz~dzia,

funkcjonujqcego w Internecie, obejmujqcego cztery kategorie zagadnien:
1.

Prawodawstwo z zakresu REACH;

2.

Toksykologi~

3.

Chemi~

4.

Ocen~

si~

chemicznq oraz drogi rozprzestrzeniania

substancji w srodowisku;

"zr6wnowazonq" (obejmujqcq bazy danych dla substancji alternatywnych);
~ancucha

zaopatrzenia (ze szczeg61nym

zdolnosci do dalszej

dzia~alnosci

uwzgl~dnieniem

przedsi~biorstwa

metodologii samooceny

po przeprowadzeniu ewentualnych

zmian).
Narz~dzie

moze bye uzywane bezplatnie przez wszystkie zainteresowane

przedsi~biorstwa.

GI6wnym koordynatorem i sprawozdawcq projektu przed Komisjq Europejskq jest Brytyjskie
Stowarzyszenie Przemyslu Chemicznego - CIA (Chemical Industries Association) z siedzibq w
Londynie (Wielka Brytania)
Ponadto uczestnikami projektu byty Uniwersytety w Hull, York, Londynie, Ghent oraz finska jednostka
badawczo-rozwojowa
opracowywania

VTT

(Technical

przedsi~wzi~cia

Research

Centre

of Finland).

w projekcie uczestniczyto szese

W

poczqtkowej

p,zedsi~biorstw

fazie

nale;':qcych do

kategorii MSP: Arran Chemicals (Irlandia), Robinson Brothers (Wielka Brytania), Organica (Niemcy),

Vantaco (Finlandia), Vickers (Wielka Brytania). Poza tym uczestnikami projektu, opr6cz wymienionego
juz CIA, byly wybrane stowarzyszenia przemyslu chemicznego z Europejskq Radq

Przemys~u

Chemicznego (CEFIC) na czele oraz stowarzyszeniami przemystu chemicznego: Belgii (Essenscia),
Wloch (Federchimica) , Holandii (VNC/), Finlandii (KT Ry), a takze BACS (Brytyjskie Stowarzyszenie
Chemikali6w Specjalistycznych).
Projekt zostal podzielony na szereg zadan (pakiet6w zadaniowych) od WP1 do WP9. Pakiet WP1
dotyczyl wymagan i funkcjonalnych warunk6w technicznych projektu, a liderem byte Brytyjskie
Stowarzyszenie Przemyslu Chemicznego (CIA).

Pakiety od WP2

do WP7 dotyczyly badan

innowacyjnych i dzialan rozwojowych, a ich realizatorami byty wybrane przedsi~biorstwa MSP oraz
uczelnie i jednostki badawczo-rozwojowe. Pakiety WP8 i WP9 dotyczq szkolenia i rozpowszechniania
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informacji

0

projekcie, za kt6re odpowiedzialny byl CEFIC oraz pozostale stowarzyszenia przemyslu

chemicznego.
rozpocz~la si~

Realizacja projektu

4 wrzesnia 2006 roku. Pakiety zadaniowe WP 1 do 7 byly

realizowane do 4 wrzesnia 2008 roku. Realizacja pakiet6w od WP 8 do 9 trwa wlasnie w chwili
obecnej i obejmuje okres od 4 wrzesnia 2008 roku do 4 wrzesnia 2009 roku.
narz~dzia

Ostateczna wersja
ono

dost~pne

internetowego uruchomiona zostala na poczqtku grudnia 2008 r. Jest

w Internecie pod adresem: http://www.reach·serv.com .

Celem opracowania zagadnienia dotyczqcego prawodawstwa z zakresu REACH byla pomoc dla MSP
branzy

chemicznej

w zrozumieniu

obowi qzk6w

i przestrzeganiu

przepis6w wynikajqcych z

rozporzqdzenia REACH. Pakiet zawiera:
•

Kr6tki przewodnik po przepisach REACH;

•

Narz~dzie

•

Przewodnik po tekscie (Przestrzeganie postanowieri rozporzqdzenia REACH);

•

Siowniczek wazniejszych poj~c;

•

Kompendium wiedzy na temat waznieJszych link6w powiqzanych z tematem.

do okreslenia obowi qzk6w wynikajqcych z REACH;

Siowniczek wazniejszych

poj~c

oraz kompendium wiedzy na temat wazniejszych link6w powiqzanych

z tematem dotyczq wszystkich zagadnieri
dost~pne

b~dqcych

przedmiotem omawianego

narz~dzia

i Sq

w menu gl6wnym, jako dodatkowe elementy nawigacyjne.

Celem opracowania

narz~dzia

do okreslania obowi qzk6w wynikajqcych z REACH byte dostarczenie

prostego zestawienia obowi qzk6w rejestracyjnych wynikajqcych
uzytkownik6w oraz
Narz~dzie

uwzgl~dnienie

z REACH dla potencjalnych

innych obowiqzk6w, Jakie mogq miec potencjalni uzytkownicy.

obejmuje pojedyncze sUbstancje, substancje wprowadzone i niewprowadzone a takZe

obowiqzki, Jakie dotyczq producent6w / importer6w / dalszych uzytkownik6w / dystrybutor6w. Pewne
ograniczenia zostaty nalozone na wyroby oraz p61produkty (te ostatnie zostaty
oddzielna pozycja
Z

narz~dzia

jako

narz~dzia).

korzysta

si~

poprzez system pytan i odpowiedzi. Uzytkownik moze w celu okreslenia

obowiqzk6w wynikajqcych z REACH zdefiniowac odpowiedniq
okreslenia

uwzgl~dnione,

obowiqzk6w.

Przewidywane

jest

powiqzanie

substancj~

substancji

tonazowym. W uzyskanej informacji mozna oczekiwac sformulowania

z

referencyjnq w celu

okreslonym

zakresem

nast~pujqcego zestawienia:

•

Obowi qzk6w rejestracyjnych oraz ich termin6w;

•

Klasyfikacji oraz oznakowania;

•

Skr6t6w poradnik6w na temat:

o

Procesu przekazywania informacji / Kart charakterystyki;

o

Raport6w Bezpieczeristwa Chemicznego (RBCh) dalszych uzytkownik6w;

o

Substancji bardzo wysokiego ryzyka (SVHC - Substances of Very High Concern) / Procedury
udzielania zezwoleri;

o

Link6w do 'Przestrzegania wymog6w REACH' w celu uzyskania dalszej informacji;

Oczywiscie istnieje mozliwosc sporzqdzenia wydruku dotyczqcego wyzej wymienionych zagadnien.
Celem
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narz~dzia

dotyczqcego przestrzegania przepis6w REACH jest wsparcie

narz~dzia

dotyczqcego

obowi qzk6w wynikajqcych z REACH (poprzez link; do charakterystycznych temat6w) oraz poradnictwo

i pomoc dla MSP w zrozumieniu tego, co muszq zrobic w celu przestrzegania obowiqzk6w
wynikajqcych z REACH.

Narz~dzie

obejmuje swoim zakresem:

•

Substancje wprowadzone i niewprowadzone;

•

Rejestracj~

•

Producent6w / Importer6w / Dalszych uzytkownik6w;

•

Przekazywanie informacji I Karty charakterystyki;

•

Klasyfikacja i oznakowanie (z

/

Ocenf~

/ System udzielania zezwoler't oraz Restrykcje;

uwzgl~dnieniem

GHS - Globally Harmonized System czyli

globalnego systemu zharmonizowanego dotyczqcego nowej klasyfikacji i oznakowania);
•
Z

Wyroby (w skr6cie).

narz~dzia

korzysta

si~

poprzez system przeglqdania indeksu temat6w polqczony z wyszukiwaniem.

Uzytkownik moze w kazdej chwili skorzystac z tekstu rozporzqdzenia oraz uzyskae

dost~p

do link6w

dotyczqcych:
•

Dokument6w Doradztwa Technicznego;

•

Literatury z mozliwosciq sciqgni~cia dokument6w w formacie PDF;

•

Stron internetowych np. ECHA;

•

Innych pakiet6w

narz~dzia,

np. temat6w powiqzanych, oksykologii.

W sekcji zatytulowanej Toksykologia Chemiczna (Chemical Toxicology) mozna znaleze praktyczny
przewodnik wraz z opracowanymi przykladami wykorzystania modeli przekrojowych i alternatywnych
oraz (Q)SAR do predykcji wlasciwosci sUbstancji. Pakiet zostal opracowany dla uzytkownik6w, aby
pom6c im w ocenie kluczowych aspekt6w toksycznosci, ekotoksycznosci, procedur badawczych, dr6g
rozprzestrzeniania

si~

substancji w srodowisku, skutk6w dla zdrowia czlowieka (mutagennosci), z

wykorzystaniem bezplatnie

dost~pnych

metod poza badawczych takich, jak (Q)SAR oraz innych

technik przekrojowych i alternatywnych. Zastosowanie metod poza badawczych ma przede wszystkim
na celu ograniczenie koszt6w oraz czasu na przygotowanie niezblildnych danych do celow
rejestracyjnych.
W pakiecie tym moina znaleze definicje podstawowych

poj~e

z zakresu toksykologii i ekotoksykologii

I tak ekotoksycznose oznacza dzialanie toksyczne (kr6tko- i dlugotrwale) na organizmy wodne, takie
jak np. ryby. Losy substancji w srodowisku dotyczq przede wszystkim danych dotyczqcych rozkladu
substancji w srodowisku (z

uwzgl~dnieniem

biodegradacji oraz typowego rozkladu chemicznego.

Skutki dzialania dla zdrawia ludzkiego to na przyklad: dziafanie drazniqce na oczy, dziatanie drazniqce
na

sk6r~,

toksycznose astra czy tez rakotw6rczosc. (Q)SAR, to modele teoretyczne lub zasady

wynikajqce ze struktury substancji, ktore mogq bye wykorzystane do predykcji wtasciwosci
fizykochemicznych, toksykologicznych, ekotoksykologicznych, a takZe los6w cZqsteczek substancji w
srodowisku. Techniki przekrojowe i alternatywne Sq to techniki predykcji wtasciwosci danej substancji
z wykorzystaniem danych dla takiej samej wlasciwosci innej sUbstancji, uznawanej pod pewnym
wzgl~dem

za podobnq do anallzowanej. Warto w tym miejscu wspomniee, ze do kazdego ze

wspomnianych pakiet6w

narz~dziowych

dotqczone Sq przyklady i uzyteczne linki. Struktura kazdego z

pakiet6w wyglqda podobnie. Kazdy pakiet poprzedzony jest stronq gl6wnq, na kt6rej zwykle
zamieszczone jest wprowadzenie do danej tematyki, a

nast~pnie

rozwijajqc poszczeg61ne podstrony

moma dokonae przeglqdu stopniowanej etapami metodologii, kt6ra zawiera wszystkie kroki operacji
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powiqzanej z danym pakietem. Z kolei katdy etap zawiera odnoszqcy

si~

do niego tekst wyjasniajqcy.

Celem un

Calosc pakietu wyposatona jest w przyklady dotyczqce konkretnych chemikali6w oraz linki do innych

•

lJ

stron internetowych powiqzanych tematycznie z danym zagadnieniem.

•
•

S

W tym miejscu nalety wyraznie podkreslie,

te

najwi~cej

korzysci ze stosowania narzEildzia

uzyskac uzytkown,ik, ktory posiada przynajmniej podstawowq
pami~tac,

wiedz~

mote

chemicznq. Trzeba takie

51

ze pozys'kanie wynikow testow, zwlaszcza tych wymagajqcych uzycia zwierzqt do badarl. sa.

•

rozwiqzaniem ostatecznym, stosowanym wylqcznie wowczas, gdy metody alternatywne wyraime
zawodzq. Tak

wi~c

b~dq

gruczolow wydzielania

wewn~trznego

•

uznawane w ramach wymogow rozporzqdzenia REACH. Z

kolei metodologia majqca na celu zakwalifikowanie substancji do grupy zaburzajqcych dzialame
(tzw. endocrine disruptors)

mote bye uzyta jedynie w celu

Z

k'

wyniki pochodzqce zar6wno z analiz PST jak i screening'u mutagennosci z

wykorzystaniem metody (Q)SAR

\/I

C

p

Podstaw(

srodowisl

priorytetyzacji substancji do przeprowadzenia dalszych badan oraz do stwierdzenia aktywnego lub
nieaktywnego potencjalu

w tym

zakresie

(stwierdzenia

aktywnosci

•

na wiqzanie receptor6w

• v

estrogenowych).
Pakiet

narz~dziowy

do oceny lancucha zaopatrzenia wykorzystuje proces samooceny dokonywany

przez samego utytkownika. Wykorzystuje

si~

tutaj prosty zestaw pytan do samooceny

uwzgl~dniajqcy

kluczowe parametry techniczne i handlowe. Udzielane odpowiedzi majq charakter jakosciowy i
sprowadzajq si~ do stwierdzenia: "tak" lub "nie", ewentualnie "wi~kszy nit", "taki sam jak", "mniejszy
niz". Oceny dokonuje

si~

w trzech kategoriach: ryzyka, zdolnosci do dalszej dzialalnosci, krytycznej

niewydolnosci. Ostatecznym rezultatem ogolnej oceny jest wizualny obraz tzw. macierzy ryzyka i
zdolnosci

przedsi~biorstwa do

na potrzeby tego pakietu

dalszej dzialalnosci. W tym kontekscie kategorie oceny zdefiniowane S<\

nast~pujqCo.

Ryzyko - to praktyczne prawdopodobienstwo, ie obszar

poddany badaniu ulegnie uszkodzeniu. Zdolnose do dalszej dzialalnosci - zdefiniowana jest przez
praktyczne prawdopodobieristwo
niewydolnose przedsi~biorstwa

to

moment,

w

zachowania
kt6rym

uzytecznosci

propozycja

analizowanego obszaru. Krytyczna

zmiany

narusza

akceptowanq zdolnosc

0

•

T

•

t\

•

E

Wykorzy:
o dane
Formulm
pochodn'
Surowiec
Siok stru
Sub5tan<
Szukanie
element)

do dalszej dzialalnosci.

Metodologia oparta jest

odpowiedzi na pytania jakosciowe sformulowane w

nast~pujqcych

blokach

W

POdSI

1.

tematycznych:
1.

Opcje kierunku dzialania;

2.

Zgodnose z REACH;

3.

Wydajnose chemiczna;

4.

Inzynieria chemiczna;

5.

Zr6wnowazony rozwoj;

6.

Wplyw na srodowisko;

7.

Koszty operacyjne;

8.

lancuch zaopatrzenia i ustalanie ceny za produkt;

9.

Koszty kapitalowe;

2.

3.

10. Sezpieczenstwo;
4.

11. Akceptowalnosc rynkowa.
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Na podstawie udzielonych odpowiedzi dokonuje

C

si~

og61nej oceny wykonalnosci.

,

Celem utworzenia bloku biotechnologicznych baz danych jest pomoc uzytkownikom w znalezieniu:
•

Zr6del biomasy,

•

Substancji z biomasy,

•

Wlasciwych dr6g zr6wnowatonej chemii zar6wno ekonomicznych, ekologicznych, jak ;
spDtecznych),

•

Zamiennik6w otrzymanych z biomasy, alternatywnych dla aktualnie uzywanych substancji,
kt6rych istnienie "jest zagrotone" ze

•

Odpowiednich

wzgl~du

na postanowienia przepis6w REACH;

"proekologicznych" substancji

mozliwych

do uzycia zamiast substancji

pochodzenia petrochemicznego.
Podstawowymi kryteriami dla budowanych blok6w substancji korzystnych z punktu widzenia ochrony
srodowiska Sq:
dost~pnose

•

Dlugoterminowa

i konkurencyjna cena;

•

Wysoka wydajnose i niewielka liczba operacji jednostkowych w procesie produkcji z biomasy;

•

Technologia produkcji z biomasy

•

Niewielki wptyw oddziatywania na srodowisko;

•

Brak konkurencji w przemysle spotywczym.

0

dlugim czasie tywotnosci;

Wykorzystywane bazy danych cechuje prostota w obstudze przy formutowaniu zapytan. Sq one oparte
o dane literaturowe, w tym patenty i dokumenty naukowe. kt6re Sq regularnie uaktualniane.
Formutowanie zapytania odbywa

si~

poprzez podanie strumieni substancji, surowca oraz jego

pochodnych. Bazy danych pozwalajq na wygenerowa ie
W~glowodany,

Surowiec z biomasy:

nast~pujqcych

informacji:

skrobia, itp.;

Blok strumieni substancji: Etanol, kwas mlekowy, itd.;
SUbstancje obecnie

dost~pne:

np. Etylen, aceton, itd.;

Szukanie odpowiedniego rozwiqzania

b~dzie si~

opierato

0

zastosowanie substancje. Wszystkie

elementy bazy wyposatone Sq w odpowiednie odnosniki.
W podsumowaniu ...
1.

Narz~dzie wydaje si~ bye bardzo uzytecznym, zwtaszcza dla potrzeb MSP. w samodzielnym

poszukiwaniu zr6det informacji lub samoksztalceniu z wykorzystaniem Internetu do tego celu,
ale ...
2.

Biorqc pod uwag~ sytuacj~ MSP w "nowych" Panstwach Cztonkowskich UE - istnieje obawa,

te w

wi~l\szosci przypadk6w przedstawiciele MSP z tych panstw b~dq przede wszystkim

poszukiwae bezposredniej szybkiej pomocy od fachowc6w zorientowanych w danej tematyce;
Najprawdopodobniej przedstawiciele MSP z kraj6w regionu Europy Centralnej i Wschodniej
b~dq

prezentowali

poswi~cenia

3.

Narz~dzie
b~dzie

4.

niech~tne

podejscie do jakichkolwiek

narz~dzi

wymagajqcych od nich

dodatkowego czasu;

dost~pne

jest jedynie w

j~zyku

angielskim: bariera

j~zykowa

w dalszym ciqgu

czynnikiem mocno ograniczajqcym;

Nalety jak najszybciej dostosowae

narz~dzie

do tatwiej przyswajalnych wersji krajowych, jesti

udziat MSP z kraj6w Regionu Europy Centralnej i Wschodniej w szkoleniach opartych
dost~pne narz~dzia

internetowe ma bye powszechny.

0
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