
CM\1006105BG.doc PE521.569v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.9.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1509/2012 от Химика италиана (Chimica Italiana), италианско 
дружество относно прилагането на Регламент относно регистрацията, 
оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (Регламент 
REACH)

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията са група от малки и средни химични дружества, които 
произвеждат химикали за текстилната, кожената и хартиена промишленост и са се 
обединили в консорциум, за да спазят процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 
1907/2006, познат като „Reach” и Регламент (ЕО) № 1272/2008, познат като Регламент 
за КЕО.

Тези малки и средни предприятия (МСП) срещат практически затруднения, по-
специално във връзка с високи цени и липса на прозрачност в „SIEF” (Форум за обмен 
на информация за веществата).

2. Допустимост

Обявена за допустима на 06.05.2013 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20.09.2013 г.

Регламентът за REACH е значителна промяна по отношение на начина, по който 
рисковете, свързани с химическите вещества, са били управлявани в рамките на ЕС, 
преди неговото приемане. Той предостави на предприятията (както на малките, така и 
на средните) по голяма отговорност за установяването и управляването на опасностите 
и рисковете от химическите вещества, както и за установяването на адекватни мерки за 
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управление на риска, за да се гарантира безопасното използване на химически 
вещества. 
Комисията отчита тревогите, за които й е било докладвано, във връзка с тежестта, която 
REACH поставя над промишления сектор, по-специално по отношение на малките и 
средните предприятия, както това е отразено в прегледа на REACH (доклад от 
Комисията относно функционирането на REACH и придружаващ работен документ на 
службите на Комисията, приет на 5 февруари 2013 г.). С оглед гарантиране на 
законодателна стабилност и предвидимост и отчитането на цялостното добро 
функциониране на законодателството, Комисията реши да не предлага промени към 
разпоредбите на регламента. Прегледът обаче установи нуждата от известно 
адаптиране и по-специално необходимостта да се намали въздействието на REACH 
върху МСП. В приложение към доклада на Комисията се съдържа следният списък с 
конкретни препоръки, с които се цели намаляването на административната тежест на 
REACH от МСП, като същевременно се запази тяхната способност за изпълняване на 
задълженията по REACH:

 Европейската агенция по химикали (ЕАХ) се насърчава да предостави по-конкретни 
насоки относно прозрачността, недискриминирането и справедливото поделяне на 
разходите в рамките на създаването и функционирането на Форумите за обмяна на 
информация за веществата (SIEF). В рамките на прегледа бяха установени проблеми, 
свързани с правомощията на водещите регистранти, чиято роля по-често се упражнява 
от по-големите компании. Тези правомощия биха могли да се изразят в налагане на 
фиксирана такса за "писмата за достъп" и изискването на несъразмерни суми за 
администрирането на SIEF. Стимулите за гарантиране на наличието на икономически 
ефективно администриране на SIEF трябва да се засилят.

 ЕАХ и промишленият сектор следва да разработят насоки, които да са ориентирани в 
по-голяма степен към потребителите, като се обърне специално внимание на МСП. 
Прегледът установи конкретен проблем, свързан с големия обем насоки, разработени в 
подкрепа на прилагането на REACH. Само една малка част от съществуващите насоки 
на предназначени към конкретни групи дружества. REACH е приложим за редица 
различни видове дружества чрез цялостната верига за доставка, която е довела до често 
по-скоро сложни документи за предоставяне на насоки.

 ЕАХ в сътрудничество с промишления сектор следва да подобри насоките за защита на 
интелектуалната собственост във връзка със задължителния обмен на информация по 
веригата на стойността. Във връзка със съвместната регистрация беше открит 
конкретен проблем с разкриването на важна търговска информация, което в някои 
случаи стои в основата на конкретни дружества. Необходими са по-конкретни насоки, 
за да се разпространят най-добрите практики сред промишлените предприятия относно 
информацията, която следва да бъде защитена, и как най-добре да се постигне 
задоволителна защита. 

 По същия начин ЕАХ следва да разработи по-добри насоки, по-специално ориентирани 
към МСП и дружествата с по-малък опит, за използването на "Използване на 
дескрипторната система". Понастоящем МСП често се нуждаят от външно 
подпомагане, което ще увеличи техните разходи по привеждане в съответствие. 
Неправилното използване на системата може да доведе до значителни различия между 
доставчиците на същото вещество при необходимите условия, което ограничава 
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възможността за смяна на доставчика; води до по-големи разходи и намалена 
стабилност на доставките.

ЕАХ и националните "бюра за помощ" във връзка с REACH са призовани да разработят 
конкретни дейности и насоки за ранното интегриране на процесите по REACH в 
изследователската и развойна дейност и другите процеси на иновация. Някои 
иновативни дружества изразиха безпокойство по отношение на регулаторната 
несигурност. независимо от това, че в REACH са налице редица механизми, които 
благоприятстват иновациите, и че ЕАХ произвежда голям обем информация във връзка 
с точните задължения и я разпространява по интернет, то тези механизми и източници 
на информация трябва да бъдат добре рекламирани сред дружествата, които се 
занимават с иновации. 

Комисията ще продължи да използва Европейската мрежа на предприятията (Enterprise 
Europe Network), за да увеличи осведомеността по отношение на REACH по веригата за 
доставки и да подобри комуникацията в рамките на веригата за доставки. REACH 
засяга богат набор от дружества, а значителен дял от предприятията в Европа се 
окачествяват като потребители надолу по веригата. Счита се, че редица МСП не са 
наясно ролята и задълженията си, свързани с регламента, а тези, които са наясно, може 
да са останали с лъжливо впечатление за точния обхват на техните задължения. Поради 
тази причина чрез установените платформи на Европейската мрежа на предприятията 
(Enterprise Europe Network) и националните "бюра за помощ" във връзка с REACH ще 
продължат да провеждат дейности за засилване на комуникацията и повишаване на 
осведомеността. 

Най-накрая, Комисията ще продължи да следи какви са административните разходи по 
прилагането на REACH от страна на МСП, както и количеството и качеството на 
техническата и правната подкрепа за МСП, предоставена от отговорната институция по 
прилагането.

Освен това, Регламентът относно таксите е преразгледан при отчитане на резултатите 
от цялостния преглед на REACH, по-специално на тези резултати, свързани с разходите 
по REACH и неговото отражение върху конкурентоспособността и иновациите. 
Основна цел на Регламента относно таксите беше намаляването на разходите за МСП 
чрез осигуряване на намаляване на таксите с до 95% от таксите.

Що се отнася до предложението да се регистрират семейства от багрила, Комисията би 
желала да напомни, че принципът за „едно вещество, една регистрация” (OSOR) 
произтича от формулировката в дял ІІ от REACH, която наистина уточнява 
изискванията за регистрация. Независимо от това Комисията би желала да изтъкне 
факта, че член 13 от REACH предвижда възможното използване на алтернативни 
методи, за де се генерира информация относно присъщите свойства на веществата, а 
именно използването на групиране или на асоцииране (read-across) в случай на 
сходства, при условие че тези условия, установени в приложение ХІ към регламента, 
бъдат спазени. Тази разпоредба позволява на регистранта да намали разходите за 
необходимото тестуване. Независимо от това тежестта на доказването се пада на 
регистранта, който трябва да оцени уместността на използването на тези алтернативни 
методи. 
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Що се отнася до изискванията за вносни вещества съгласно REACH, регламентът 
предвижда производителите и вносителите на вещества в самостоятелен вид в смеси 
или в артикули да бъдат третирани еднакво и следователно да бъдат обект на същите 
изисквания по регламента. Като се има предвид вече казаното съществува 
възможността, предвидена в член 8 от REACH, производител, който е извън 
Общността, да назначава единствен представител, който да изпълнява задълженията на 
вносителите по Регламента за  REACH. 

Основната цел на разпоредбите за обмен на данни на REACH е да се намали 
изпитването върху животни, но също така да се сведат до минимум разходите по 
събирането на данни за промишления сектор. Създаването и функционирането на 
Форумите за обмен на информация за веществата не се регулира от REACH и 
следователно промишленият сектор е този, който трябва да се организира, за да спази 
съответните разпоредби на регламента. Независимо от това службите на Комисията са 
наясно с потенциалните притеснения, свързани с прозрачността и комуникацията в 
рамките на Форумите за обмен на информация за веществата, по-специално що се 
отнася до МСП (както е отбелязано в прегледа на REACH). Службите на Комисията 
понастоящем работят върху събирането на конкретна информация относно 
практическото неправилно функциониране на Форумите за обмен на информация за 
веществата, за да решат, и въз основа на тези конкретни примери службите на 
Комисията ще решат допълнително какви са уместните действия, които да бъдат 
предприети, за да се разреши този въпрос.

Заключение

Даден е частичен отговор на притесненията на вносителите на петицията, а именно 
чрез намаляването на таксите за регистрация и наличната подкрепа за МСП, за да се 
гарантира спазване на разпоредбите на REACH. Във връзка с прилагане на препоръките 
от прегледа на REACH службите на Комисията събират информация, за да бъдат в 
състояние, въз основа на конкретни примери, да преценят кои биха могли да бъдат 
уместните действия, с които да се отговори на притесненията по отношението на 
действието на Форумите за обмен на информация за веществата по REACH. 


