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1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες αποτελούν ομάδα ΜΜΕ στον τομέα των χημικών, οι οποίες παράγουν 
χημικές ουσίες για τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, της βυρσοδεψίας και της 
χαρτοβιομηχανίας και έχουν συστήσει κοινοπραξία με σκοπό τη συμμόρφωση προς τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, γνωστό και ως 
κανονισμό «Reach», και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, γνωστό και ως κανονισμό 
CLP.

Οι εν λόγω ΜΜΕ αντιμετωπίζουν πρακτικές δυσκολίες, ιδίως σε σχέση με το υψηλό κόστος 
και την έλλειψη διαφάνειας του ΦΑΠΟ (Φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών για τις ουσίες).

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Μαΐου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Σεπτεμβρίου 2013

Ο κανονισμός REACH έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης, σε επίπεδο 
ΕΕ, των κινδύνων που σχετίζονται με τις χημικές ουσίες. Αναθέτει σε όλες τις βιομηχανίες, 
ανεξαρτήτως μεγέθους, μεγαλύτερη ευθύνη όσον αφορά τον εντοπισμό και τη διαχείριση της 
επικινδυνότητας και των κινδύνων που παρουσιάζουν τα χημικά προϊόντα, καθώς και τον 
προσδιορισμό των κατάλληλων μέτρων διαχείρισης του κινδύνου ώστε να εξασφαλίζεται η 
ασφαλής χρήση των χημικών. 
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Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες που εκφράζονται όσον αφορά την επιβάρυνση 
που συνεπάγεται ο κανονισμός REACH για τη βιομηχανία, και ειδικότερα για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπως αντικατοπτρίζεται και στην επανεξέταση ορισμένων 
στοιχείων του REACH (Έκθεση της Επιτροπής για την επανεξέταση του κανονισμού 
REACH και συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 
5ης Φεβρουαρίου 2013). Προκειμένου να εξασφαλιστεί η νομοθετική σταθερότητα και 
προβλεψιμότητα και λαμβανομένης υπόψη της συνολικής ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας, 
η Επιτροπή αποφάσισε να μην προτείνει αλλαγές στο διατακτικό του κανονισμού. Εντούτοις, 
κατά την επανεξέταση προσδιορίστηκαν ορισμένες ανάγκες για προσαρμογή, ιδίως όσον 
αφορά την ανάγκη μείωσης των επιπτώσεων του REACH στις ΜΜΕ. Στο παράρτημα της 
έκθεσης της Επιτροπής περιλαμβάνεται ο ακόλουθος κατάλογος ειδικών συστάσεων οι οποίες 
αποσκοπούν στη μείωση του διοικητικού φόρτου του κανονισμού REACH για τις ΜΜΕ και, 
παράλληλα, στη διατήρηση της ικανότητας των ΜΜΕ να εκπληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις 
του REACH:

· Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (Εuropean Chemicals Agency-ECHA) 
παροτρύνεται να παρέχει πιο ειδική καθοδήγηση σε θέματα διαφάνειας, αποφυγής των 
διακρίσεων και δίκαιου επιμερισμού του κόστους στο πλαίσιο της σύστασης και της 
λειτουργίας του ΦΑΠΟ. Η επανεξέταση έχει εντοπίσει συγκεκριμένα προβλήματα σε σχέση 
με τις εξουσίες που έχουν οι κύριοι καταχωρίζοντες, δεδομένου ότι ο ρόλος του κύριου 
καταχωρίζοντα ασκείται συχνότερα από τις μεγαλύτερες εταιρείες. Οι εξουσίες αυτές θα 
μπορούσαν να υλοποιηθούν στην επιβολή παγίου τέλους στα «έγγραφα πρόσβασης» και στη 
χρέωση δυσανάλογων ποσών για τη διοίκηση του ΦΑΠΟ. Τα κίνητρα που βοηθούν να 
εξασφαλίζεται η οικονομικά αποδοτική διοίκηση του ΦΑΠΟ πρέπει να ενισχυθούν.

· Ο ECHA και η βιομηχανία πρέπει να αναπτύξουν καθοδήγηση περισσότερο επικεντρωμένη 
στον χρήστη, με ιδιαίτερη προσοχή στις ΜΜΕ. Η επανεξέταση έχει εντοπίσει ένα 
συγκεκριμένο πρόβλημα σε σχέση με την τεράστια ποσότητα εγγράφων καθοδήγησης που 
έχουν αναπτυχθεί για την υποστήριξη της εφαρμογής του κανονισμού REACH. Μόνο ένα 
ελάχιστο τμήμα της υφιστάμενης καθοδήγησης εστιάζει σε συγκεκριμένες ομάδες εταιρειών. 
Ο κανονισμός REACH εφαρμόζεται για πολλούς διαφορετικούς τύπους επιχειρήσεων σε όλο 
το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, γεγονός που έχει οδηγήσει στην κατάρτιση εγγράφων 
καθοδήγησης τα οποία συχνά είναι μάλλον πολύπλοκα.

· Ο ECHA, σε συνεργασία με τη βιομηχανία, θα πρέπει να βελτιώσει την καθοδήγηση για την 
προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της υποχρεωτικής ανταλλαγής 
πληροφοριών σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας. Στο πλαίσιο της κοινής καταχώρισης έχει 
διαπιστωθεί ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ως προς την κοινολόγηση σημαντικών 
επιχειρηματικών πληροφοριών οι οποίες, σε ορισμένες περιπτώσεις, αποτελούν τη βάση 
συγκεκριμένων εταιρειών. Χρειάζεται πιο συγκεκριμένη καθοδήγηση για τη διάδοση των 
βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται στη βιομηχανία όσον αφορά το είδος των 
πληροφοριών που θα πρέπει να προστατεύονται και τον καλύτερο τρόπο επίτευξης 
ικανοποιητικής προστασίας.

· Ομοίως, ο ΕCHA θα πρέπει να αναπτύξει καλύτερη καθοδήγηση που θα στοχεύει ιδίως στις 
ΜΜΕ και στις εταιρείες που έχουν μικρότερη εμπειρία στη χρησιμοποίηση του συστήματος 
περιγραφής. Επί του παρόντος οι ΜΜΕ χρειάζονται συχνά εξωτερική υποστήριξη η οποία 
αυξάνει το κόστος της συμμόρφωσής τους. Η ακατάλληλη χρήση του συστήματος μπορεί να 
οδηγήσει σε σημαντικές διαφορές μεταξύ των προμηθευτών της ίδιας ουσίας ως προς τις 
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απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη χρήση της, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα αλλαγής 
προμηθευτή· οδηγεί σε υψηλότερο κόστος και σε μειωμένη ασφάλεια εφοδιασμού.

· Ο ECHA και τα εθνικά γραφεία εξυπηρέτησης REACH καλούνται να αναπτύξουν 
συγκεκριμένες δραστηριότητες και καθοδήγηση με στόχο την έγκαιρη ενσωμάτωση των 
διαδικασιών του κανονισμού REACH στην έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και σε άλλες 
διαδικασίες καινοτομίας. Ορισμένες καινοτομικές εταιρείες έχουν εκφράσει ανησυχίες 
σχετικά με το κλίμα ρυθμιστικής αβεβαιότητας. Παρά το ότι στον κανονισμό REACH 
υπάρχουν ορισμένοι μηχανισμοί φιλικοί προς την καινοτομία και παρόλο που ο ECHA 
παράγει και δημοσιεύει στο διαδίκτυο πολλές πληροφορίες σχετικά με τις ακριβείς 
υποχρεώσεις, οι εν λόγω μηχανισμοί και πηγές πληροφόρησης πρέπει να διαφημίζονται 
σωστά μεταξύ των καινοτομικών εταιρειών. 

· Η Επιτροπή θα προβεί σε περαιτέρω χρήση του δικτύου Enterprise Europe Network (EEN) 
ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τον κανονισμό REACH σε ολόκληρη την 
αλυσίδα εφοδιασμού και να βελτιωθεί η επικοινωνία στο εσωτερικό της αλυσίδας 
εφοδιασμού. Ο κανονισμός REACH αφορά ένα ευρύ φάσμα εταιρειών, ενώ σημαντικό 
ποσοστό των επιχειρήσεων στην Ευρώπη είναι επιλέξιμες ως μεταγενέστεροι χρήστες. 
Πιστεύεται ότι ορισμένες ΜΜΕ δεν έχουν συναίσθηση του ρόλου και των υποχρεώσεών τους 
όσον αφορά τον κανονισμό, αλλά και οι ΜΜΕ που γνωρίζουν τον ρόλο και τις υποχρεώσεις 
τους ενδέχεται να έχουν λανθασμένη εντύπωση ως προς το ακριβές πεδίο των καθηκόντων 
τους. Για τον λόγο αυτό, θα επιδιωχθεί η οργάνωση ευρύτερων δραστηριοτήτων επικοινωνίας 
και ευαισθητοποίησης χρησιμοποιώντας τις καθιερωμένες πλατφόρμες του ΕΕΝ και των 
εθνικών γραφείων εξυπηρέτησης REACH.

· Τέλος, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί τις διοικητικές δαπάνες των ΜΜΕ 
για την εφαρμογή του κανονισμού REACH, καθώς και την ποσότητα και την ποιότητα της 
τεχνικής και νομικής υποστήριξης που παρέχεται στις ΜΜΕ από τα αρμόδια όργανα 
εφαρμογής.

Επιπλέον, επανεξετάστηκε ο κανονισμός για τα τέλη, λαμβανομένων υπόψη των 
αποτελεσμάτων από τη συνολική επανεξέταση του κανονισμού REACH, ιδίως εκείνων που 
αφορούν τις δαπάνες που συνεπάγεται ο κανονισμός REACH και τον αντίκτυπό του στην 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Ένας από τους κύριους στόχους του αναθεωρημένου 
κανονισμού για τα τέλη ήταν να μειωθεί το κόστος για τις ΜΜΕ προβλέποντας μείωση μέχρι 
95% των τελών.

Όσον αφορά την πρόταση για την καταχώριση κατηγοριών βαφών, η Επιτροπή επιθυμεί να 
επισημάνει ότι η αρχή «μία ουσία, μία καταχώρηση» (OSOR) προκύπτει από τη διατύπωση 
του Τίτλου ΙΙ του REACH στον οποίον ορίζονται οι απαιτήσεις καταχώρισης. Ωστόσο, η 
Επιτροπή εφιστά την προσοχή στο άρθρο 13 του REACH όπου προβλέπεται η δυνατότητα 
χρήσης εναλλακτικών μεθόδων για την παραγωγή πληροφοριών για τις εγγενείς ιδιότητες των 
ουσιών, όπως η ομαδοποίηση ή η σύγκριση σε περίπτωση ομοιοτήτων, εφόσον πληρούνται οι 
όροι του παρατήματος ΧΙ του κανονισμού. Η εν λόγω διάταξη επιτρέπει στον καταχωρίζοντα 
να μειώσει το κόστος των απαιτούμενων δοκιμών. Ωστόσο, ο καταχωρίζων εξακολουθεί να 
φέρει το βάρος της απόδειξης όσον αφορά την αξιολόγηση της καταλληλότητας χρήσης των 
εν λόγω εναλλακτικών μεθόδων. 
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Όσον αφορά τις απαιτήσεις για τις ουσίες που εισάγονται βάσει του REACH, ο κανονισμός 
προβλέπει ότι οι παρασκευαστές και εισαγωγείς ουσιών υπό καθαρή μορφή, σε 
παρασκευάσματα ή σε προϊόντα πρέπει να αντιμετωπίζονται επί ίσοις όροις και, ως εκ 
τούτου, να υπόκεινται αμφότεροι στις ίδιες απαιτήσεις δυνάμει του κανονισμού. Ωστόσο, 
σύμφωνα με το άρθρο 8, παρέχεται στους μη κοινοτικούς παρασκευαστές η δυνατότητα να 
διορίσουν έναν αποκλειστικό αντιπρόσωπο για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις για τους 
εισαγωγείς δυνάμει του κανονισμού REACH. 

Κύριος σκοπός των διατάξεων που αφορούν την κοινοχρησία των δεδομένων είναι η μείωση 
της διενέργειας δοκιμών σε ζώα, καθώς και η ελαχιστοποίηση του κόστους συλλογής 
δεδομένων για τη βιομηχανία. Η σύσταση και η λειτουργία του φόρουμ ανταλλαγής 
πληροφοριών για τις ουσίες (ΦΑΠΟ) δεν ρυθμίζονται από τον κανονισμό REACH και, ως εκ 
τούτου, πρέπει οι ίδιες οι βιομηχανίες να οργανωθούν ώστε να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή τους με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού. Ωστόσο, οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής έχουν επίγνωση των ενδεχόμενων ανησυχιών σχετικά με τη διαφάνεια και την 
επικοινωνία στο πλαίσιο των ΦΑΠΟ, ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ (όπως αναγνωρίζεται στην 
επανεξέταση του REACH). Επί του παρόντος, οι υπηρεσίες της Επιτροπής ασχολούνται με τη 
συλλογή συγκεκριμένων πληροφοριών όσον αφορά τις πρακτικές πτυχές της δυσλειτουργίας 
των ΦΑΠΟ ώστε να αποφασίσουν, με βάση τα εν λόγω συγκεκριμένα παραδείγματα, τις 
κατάλληλες δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για την αντιμετώπιση του εν λόγω 
προβλήματος.

Συμπεράσματα

Οι προβληματισμοί των αναφερόντων έχουν αντιμετωπιστεί εν μέρει, μεταξύ άλλων μέσω 
της μείωσης των τελών καταχώρισης και της παροχής στήριξης στις ΜΜΕ για την 
εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τον κανονισμό REACH. Στο πλαίσιο της εφαρμογής των 
συστάσεων που διατυπώνονται στην επανεξέταση του REACH, οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
συλλέγουν πληροφορίες ώστε να μπορέσουν –με βάση συγκεκριμένα παραδείγματα– να 
εξετάσουν ποια κατάλληλα μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν για να αντιμετωπιστούν οι 
ανησυχίες που αφορούν τη λειτουργία των ΦΑΠΟ στο πλαίσιο του κανονισμού REACH. 


