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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1509/2012 af Chimica Italiana, en italiensk virksomhed, om 
gennemførelsen af REACH-forordningen

1. Sammendrag

Andragerne er en gruppe af små og mellemstore kemikalievirksomheder, der fremstiller 
kemikalier til tekstil-, læder- og papirindustrierne og har sluttet sig sammen i et konsortium 
med henblik på at overholde de procedurer, der fastsættes i forordning (EF) nr. 1907/2006, 
kendt som REACH-forordningen, og forordning (EF) nr. 1272/2008, kendt som CLP-
forordningen.

Disse SMV'er står over for praktiske vanskeligheder, særlig hvad angår de høje omkostninger 
og den manglende gennemsigtighed inden for SIEF (forum for informationsudveksling om 
stoffer).

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. maj 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. september 2013

REACH-forordningen er en betydelig ændring til den måde, hvorpå risici i forbindelser med 
kemiske stoffer har været behandlet i EU før dens vedtagelse. Den har givet industrien (både 
stor og lille) et større ansvar for at identificere og forvalte farer og risici i forbindelse med 
kemikalier såvel som at træffe passende risikobegrænsende foranstaltninger for at sikre en 
sikker anvendelse af kemikalier. 
Kommissionen erkender de bekymringer, der er blevet rapporteret til den hvad angår den 
byrde, som REACH lægger på industrien, især for små og mellemstore virksomheder 
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(SMV'er), som afspejlet i revisionen af REACH (Kommissionens generelle rapport om 
REACH og tilhørende arbejdsdokumenter vedtaget den 5. februar 2013). Med henblik på at 
sikre lovgivningsmæssig stabilitet og forudsigelighed og ved at tage hensyn til lovgivningens 
overordnede gode funktion har Kommissionen besluttet ikke at forslå ændringer til den 
dispositive del af forordningen. Ikke desto mindre blev der i revisionen identificeret nogle 
behov for regulering og især behovet for at reducere indvirkningerne af REACH på SMV'er. 
Et bilag til Kommissionens rapport indeholder den følgende liste over specifikke 
anbefalinger, der tager sigte på at reducere de administrative byrder ved REACH hos SMV'er, 
medens at deres evne til at opfylde alle forpligtelserne i REACH opretholdes:

· ECHA opfordres til at give mere specifik vejledning i åbenhed, ikke-diskriminering og 
retfærdig omkostningsfordeling inden for rammerne af oprettelsen og driften af SIEF-foraene.  
Ved revisionen er der identificeret specifikke problemer i forbindelse med ledende 
registranters beføjelser, idet det ofte er større virksomheder, der er ledende registranter. Disse 
beføjelser kan føre til, at der indføres et fast gebyr for "dataadgangstilladelser" og opkræves 
urimelige beløb for forvaltningen af SIEF. Incitamenterne til at sikre en økonomisk effektiv 
forvaltning af SIEF bør styrkes.

· ECHA og industrien bør udarbejde mere brugerfokuserede vejledninger med særligt fokus 
på små og mellemstore virksomheder. Revisionen har påvist et særligt problem i forbindelse 
med den omfattende mængde af vejledninger, der er udarbejdet til støtte for gennemførelsen 
af REACH. Kun en brøkdel af de eksisterende vejledninger er målrettet specifikke grupper af 
virksomheder. REACH finder anvendelse på mange forskellige typer af virksomheder i hele 
leverandørkæden, og derfor er de vejledende dokumenter ofte temmelig komplekse.

· ECHA bør i samarbejde med industrien forbedre vejledningen til beskyttelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder i forbindelse med den obligatoriske udveksling af oplysninger i 
værdikæden. Der er i forbindelse med den fælles registrering opstået et problem med 
videregivelse af vigtige forretningsoplysninger, som i nogle tilfælde udgør selve grundlaget 
for visse virksomheder. Der er behov for specifik vejledning for at sprede bedste praksis i 
industrien om, hvilke oplysninger der bør beskyttes, og hvordan man bedst opnår tilstrækkelig 
beskyttelse.

· Tilsvarende bør ECHA udarbejde bedre vejledninger om, hvordan man anvender use 
descriptor-systemet, som navnlig er målrettet små og mellemstore virksomheder og mindre 
erfarne virksomheder. I øjeblikket har små og mellemstore virksomheder ofte brug for ekstern 
støtte, hvilket får deres overholdelsesomkostninger til at stige. Forkert anvendelse af systemet 
kan medføre betydelige forskelle mellem leverandører af det samme stof for så vidt angår 
betingelserne for stoffets anvendelse, hvilket begrænser mulighederne for at skifte leverandør, 
fører til højre omkostninger og mindre stabile forsyninger.

· ECHA og de nationale REACH-helpdeske opfordres til at udvikle særlige aktiviteter og 
vejledninger om tidlig integrering af REACH-processer i FoU og andre innovationsprocesser. 
Visse innovative virksomheder har udtrykt betænkeligheder over lovgivningsmæssig 
usikkerhed Selv om der findes en række innovationsvenlige mekanismer i REACH, og ECHA 
udarbejder en masse oplysninger om de nøjagtige forpligtelser, som formidles via internettet, 
er det nødvendigt, at der gøres reklame for disse mekanismer og informationskilder blandt de 
innovative virksomheder. 
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· Kommissionen vil gøre yderligere brug af Enterprise Europe Network (EEN) for både at øge 
kendskabet til REACH i leverandørkæden og forbedre kommunikationen i leverandørkæden. 
REACH berører en lang række forskellige virksomheder, og en betydelig del af 
virksomhederne i Europa kan betragtes som downstream-brugere. Det antages, at en række 
små og mellemstore virksomheder ikke er klar over deres rolle og forpligtelser i forbindelse 
med forordningen, og de, som er bekendt hermed, har måske en forkert opfattelse af det 
præcise omfang af deres forpligtelser Derfor vil der blive gennemført kommunikations- og 
bevidstgørelsesforanstaltninger ved hjælp af de etablerede EEN-platforme og de nationale 
REACH-helpdeske.

· Endelig vil Kommissionen fortsat overvåge de små og mellemstore virksomheders 
administrative omkostninger ved gennemførelsen af REACH og kvantiteten og kvaliteten af 
den tekniske og juridiske støtte, som de institutioner, der er ansvarlige for gennemførelsen, 
yder til de små og mellemstore virksomheder.

Endvidere er forordningen om gebyrer blevet revideret under hensyntagen til resultaterne af 
den overordnede revision af REACH, især til dem, der er knyttet til omkostningerne ved 
REACH og dens indvirkninger på konkurrencedygtighed og innovation. Et hovedformål med 
den reviderede forordning om gebyrer var at mindske omkostningerne for SMV'er ved at give 
mulighed for en reduktion på op til 95 % af gebyrerne.

Med hensyn til forslaget om registrering af farvearter vil Kommissionen gerne minde om, at 
OSOR-princippet (et stof, en registrering) følger af ordlyden i afsnit II i REACH, som faktisk 
specificerer registreringskravene. Imidlertid vil Kommissionen gerne understrege, at der i 
artikel 13 i REACH fastsættes bestemmelser for den mulige anvendelse af alternative metoder 
med henblik på at generere information om iboende egenskaber for stoffer og navnlig 
anvendelsen af gruppering eller analogislutning i lignende tilfælde, forudsat at betingelserne i 
henhold til bilag XI i forordningen overholdes. Bestemmelserne sætter registranten i stand til 
at reducere omkostninger for de test, der er påkrævede. Ikke desto mindre ligger bevisbyrden 
hos registranten om at vurdere, om anvendelsen af disse alternative metoder er passende. 

Med hensyn til kravene til importerede stoffer i henhold til REACH fastlægger forordningen 
bestemmelser for producenter og importører af stoffer, alene, i blandinger eller i varer, at 
blive behandlet på lige fod og derfor at være underlagt de samme krav ifølge forordningen. 
Efter at dette er sagt, er der en mulighed i henhold til artikel 8 i REACH for en producent fra 
et tredjeland at udpege en enkelt repræsentant til at opfylde forpligtelserne for importører i 
henhold til REACH-forordningen. 

Hovedformålet med datadelingsbestemmelserne i REACH er at reducere dyreforsøg, men 
også at minimere omkostninger til indsamling af data til industrien. Oprettelsen og driften af 
forum for informationsudveksling om stoffer (SIEF) er ikke reguleret af REACH, og det er 
derfor op til industrien selv at organisere sig med henblik på at overholde de relevante 
bestemmelser i forordningen. Kommissionens tjenestegrene er dog opmærksomme på, at 
potentielle bekymringer i forbindelse med gennemsigtighed og kommunikation inden for 
SIEF, især med hensyn til SMV'er (som erkendt i revisionen af REACH). Kommissionens 
tjenestegrene arbejder i øjeblikket på at samle konkrete oplysninger om praktiske 
funktionsfejl ved SIEF med henblik på baggrund af disse konkrete eksempler at beslutte 
hvilke passende tiltag, der skal gennemføres for at håndtere dette spørgsmål.
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Konklusion

Andragernes bekymringer er blevet delvist behandlet, nemlig ved reduktionen i 
registreringsgebyrerne og den tilgængelige støtte til SMV'er med henblik på at sikre 
overholdelse af REACH. I forbindelse med gennemførelsen af anbefalingerne i revisionen af 
REACH indsamler Kommissionens tjenestegrene oplysninger for at kunne – på baggrund af 
konkrete eksempler – overveje hvilke tiltag, der kan gennemføres for at behandle disse sager 
med hensyn til driften af SIEF i henhold til REACH. 


