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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Chimica Italiana olasz vállalat által benyújtott 1509/2012. számú petíció a 
vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 
szóló rendelet végrehajtásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói kis és közepes vegyipari vállalkozások, amelyek a textil-, bőr- és papíripar
számára állítanak elő vegyi anyagokat, és amelyek konzorciumot alkottak az 1907/2006/EK 
rendelet, azaz a „REACH” rendelet és az 1272/2008/EK rendelet, azaz a CLP-rendelet által 
meghatározott eljárások teljesítése céljából.

Ezek a kkv-k gyakorlati nehézségekbe ütköznek, különösen az anyaginformációs cserefórum 
magas költségeit és átláthatóságának hiányát tekintve.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. május 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. szeptember 20.

„A REACH rendelet jelentős mértékben megváltoztatta a vegyi anyagokkal kapcsolatos 
kockázatok kezelésének a rendelet elfogadását megelőző módját az EU-ban. A vegyi 
anyagokkal járó veszélyek és kockázatok meghatározása és kezelése tekintetében nagyobb 
felelősséget ruházott az iparágra (kis- és nagyvállalatokra egyaránt), valamint arra kötelezte 
az iparághoz tartozókat, hogy megfelelő kockázatkezelési intézkedéseket dolgozzanak ki 
annak érdekében, hogy biztosítsák a vegyi anyagok biztonságos használatát. 
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A Bizottság elismeri azokat a beszámolókban felé jelzett aggályokat, amelyek a REACH 
rendelet által – különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k) vonatkozásában – az iparágra 
háruló terhekkel kapcsolatosak, s amelyek a rendelet felülvizsgálatában is tükröződnek (a 
Bizottság 2013. február 5-én elfogadott jelentése a REACH működéséről és az azt kísérő 
szolgálati munkadokumentum). A jogalkotási stabilitás és a jogszabályok 
kiszámíthatóságának biztosítása érdekében, valamint a jogszabály általánosságban való 
megfelelő működését figyelembe véve a Bizottság úgy határozott, hogy nem javasolja a 
rendelet rendelkezéseinek módosítását. A felülvizsgálat ugyanakkor rámutatott arra, hogy 
bizonyos mértékű kiigazítás szükséges, különösen a rendeletnek a kkv-kra gyakorolt hatását 
szükséges csökkenteni. A bizottsági jelentés egyik melléklete a következő konkrét ajánlásokat 
tartalmazza a REACH rendelet miatt a kkv-ra háruló adminisztratív terhek oly módon történő 
csökkentésére, hogy azok továbbra is képesek legyenek a rendeletben foglalt kötelezettségeik 
teljesítésére:

· A Bizottság arra ösztönzi az ECHA-t (Európai Vegyianyag-ügynökség), hogy 
anyaginformációs cserefórumok (SIEF-ek) létrehozása és működtetése révén nyújtson 
konkrétabb iránymutatást az átláthatóság, a megkülönböztetésmentesség és tisztességes 
költségmegosztás témájában. A felülvizsgálat során konkrét problémákra derült fény a vezető 
regisztrálók hatásköreivel kapcsolatban; ezt a szerepet egyre többször a nagyobb vállalatok 
töltik be. A szóban forgó hatáskörök adott esetben a »hozzáférési felhatalmazásokra« 
vonatkozó átalánydíj kiszabásában és a SIEF-ek igazgatásáért kiszabott aránytalan díjakban 
nyilvánulnak meg. Meg kell erősíteni a SIEF-ek gazdasági szempontból hatékony igazgatását 
szolgáló ösztönzőket.

· Az ECHA-nak és az ágazatnak felhasználóorientáltabb iránymutatást kell nyújtania, különös 
tekintettel a kkv-k igényeire. A felülvizsgálat során fény derült egy konkrét problémára: a 
REACH végrehajtásának támogatására hatalmas mennyiségű iránymutatást fejlesztettek ki, 
ám ezeknek csak töredéke irányul vállalatok konkrét csoportjaira. A REACH előírásai az 
ellátási lánc számos különböző vállalattípusát érintik, ami miatt sok esetben meglehetősen 
összetett útmutatók jöttek létre.

· Az ECHA-nak az ágazattal együttműködésben, az ellátási láncon belüli kötelező 
információcsere keretében javítania kell a szellemi tulajdonjog védelmére vonatkozó 
iránymutatást. A közös regisztrálás területén szintén konkrét probléma mutatkozott, mivel a 
regisztrálás során olyan, bizalmas üzleti információk kerülhetnek nyilvánosságra, amelyek 
egyes vállalatok puszta működésének alapját képezik. Pontosabb iránymutatásra van szükség 
ahhoz, hogy az ágazatban elterjedjenek a bevált gyakorlatok azzal kapcsolatban, hogy mely 
információkat kell védeni, és hogyan érhető el a megfelelő szintű védelem.

· Hasonlóképpen az ECHA alakítson ki – különösen a kkv-kat és a kevesebb tapasztalattal 
rendelkező vállalatokat célzó – jobb útmutatást a felhasználási leírók rendszerének 
használatára vonatkozóan. Jelenleg a kkv-k sok esetben külső támogatásra szorulnak, ami 
növeli a megfeleléssel kapcsolatos költségeiket. A rendszer nem megfelelő használata jelentős 
különbségeket okozhat ugyanazon anyag szállítói között az anyagok felhasználására 
vonatkozó feltételek tekintetében, ami nehezíti a szállítók közötti váltást, megnöveli a 
költségeket, és hátrányosan befolyásolja az ellátás egyenletességét.

· Az ECHA-nak és a nemzeti REACH információs szolgálatoknak konkrét tevékenységeket és 
útmutatást kell kidolgozniuk a REACH-folyamatok K+F-be és más innovációs folyamatokba 
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való korai integrálására. Néhány innovatív vállalkozás aggodalmának adott hangot a 
szabályozási bizonytalanságot illetően. Bár a REACH-ben számos innovációbarát 
mechanizmus is jelen van, és az ECHA tekintélyes mennyiségű tájékoztató anyagot állít elő 
és tesz közzé az interneten a konkrét kötelezettségekkel kapcsolatban, hatékony módszerekkel 
fel kell hívni a figyelmet a szóban forgó mechanizmusokra és információforrásokra az 
innovatív vállalkozások körében. 

· A Bizottság továbbra is a Europe Enterprise Network-öt (EEN) fogja felhasználni arra, hogy 
növelje a REACH ismertségét és javítsa az információáramlást az ellátási láncban. A REACH 
sokféle vállalattípust érint, az európai vállalkozások jelentős része minősül 
továbbfelhasználónak. A kkv-k jelentős része vélhetően nincs tisztában a rendeletből fakadó 
szerepével és kötelezettségeivel, és azoknak, amelyek tisztában vannak vele, pontatlan lehet a 
feladataik köréről alkotott elképzelésük. Ezért a jövőben bővíteni kell a meglévő EEN-
platformokon és a nemzeti REACH információs szolgálatokon keresztül megvalósuló 
tájékoztató és tudatosságnövelő tevékenységeket.

· Végezetül a Bizottság továbbra is nyomon fogja követni a REACH végrehajtásából fakadóan 
a kkv-kat sújtó adminisztratív költségeket, valamint a felelős végrehajtó intézmények által a 
kkv-k számára nyújtott technikai és jogi segítségnyújtás mennyiségét és minőségét.

Ezenkívül megtörtént a díjszabályozásról szóló rendelet felülvizsgálata, amelynek során 
figyelembe vették a REACH általános felülvizsgálatának eredményeit is, különösen a 
REACH-hez kapcsolódó költségek, valamint a versenyképességet és az innovációt 
befolyásoló hatások terén. A díjszabályozásról szóló rendelet felülvizsgálatának fő célja a 
kkv-kat sújtó költségek csökkentése a díjak legfeljebb 95%-os mérséklése révén.

A festékanyagok családjainak regisztrációjára vonatkozó javaslat tekintetében a Bizottság 
emlékeztetni kíván arra, hogy az »egy anyag – egy regisztráció« (OSOR) alapelve a REACH 
II. címének szövegezéséből fakad, amely kétségkívül meghatározza a regisztrációra 
vonatkozó követelményeket. A Bizottság ugyanakkor szeretné hangsúlyozni, hogy a REACH 
13. cikke az anyagok lényegi tulajdonságaira vonatkozó információk megszerzésére alternatív 
módszerek használatának lehetőségéről rendelkezik, mégpedig hasonlóságok esetén a 
csoportosítás, illetve a kereszthivatkozás használatáról, amennyiben a rendelet XI. 
mellékletében foglalt feltételek teljesülnek. Ez a rendelkezés lehetővé teszi a regisztráló 
számára, hogy csökkentse a szükséges vizsgálat költségeit. Mindazonáltal a bizonyítási teher 
továbbra is a regisztrálót terheli, hogy felmérje az alternatív módszerek használatának 
megfelelőségét. 

Ami a REACH behozott anyagokra vonatkozó követelményeit illeti, a rendelet előírja, hogy 
az önmagukban, készítményekben vagy árucikkekben előforduló anyagok gyártóit és 
importőreit azonos bánásmódban kell részesíteni, és ezért a rendelet értelmében mindkét 
csoportra ugyanazoknak a követelményeknek kell vonatkozniuk. A fentiek ellenére a REACH 
8. cikkének rendelkezése értelmében megvan az a lehetőség, hogy egy nem közösségi gyártó 
mindössze egyetlen képviselőt nevezzen ki a REACH rendelet által az importőrökre háruló 
kötelezettségek teljesítésére. 

A REACH rendelet adatok megosztására vonatkozó rendelkezéseinek fő célja az, hogy 
csökkentsék az állatkísérletek számát, de egyúttal az is, hogy az iparág számára minimálisra 
csökkentsék az adatok összegyűjtésének költségeit. Az anyaginformációs cserefórumok 
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(SIEF-ek) létrehozását és működését a REACH nem szabályozza, ennek következtében az 
iparághoz tartozókra hárul az a feladat, hogy a rendelet vonatkozó rendelkezéseinek való 
megfelelés érdekében saját maguk szervezzék meg azokat. A Bizottság szolgálatai 
ugyanakkor tudatában vannak a SIEF-eken belüli – különösen a kkv-kra vonatkozó –
átláthatósággal és kommunikációval kapcsolatos lehetséges aggályoknak (amelyeket a 
REACH felülvizsgálata is elismer). A Bizottság szolgálatai jelenleg azon dolgoznak, hogy 
konkrét információkat gyűjtsenek a SIEF-ek gyakorlatban való nem megfelelő működéséről 
annak érdekében, hogy e konkrét példák alapján tudjanak döntést hozni, és dönteni fognak 
arról, hogy milyen eljárások lefolytatása szükséges a probléma kezelése érdekében.

Összegzés

A petíció benyújtóinak aggályait részben már elkezdték megoldani, mégpedig a regisztrálási 
díjak csökkentése, valamint a kkv-k számára rendelkezésre álló, a REACH-nek való 
megfelelés biztosítása érdekében nyújtott támogatás által. A REACH-felülvizsgálat 
ajánlásainak végrehajtása keretében a Bizottság szolgálatai jelenleg információkat gyűjtenek 
azért, hogy konkrét példák alapján legyenek képesek átgondolni azt, hogy milyen eljárásokat 
lehetne lefolytatni a REACH hatálya alá tartozó SIEF-ek működésével kapcsolatos aggályok 
megoldása érdekében.”


