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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1509/2012 dėl REACH reglamento įgyvendinimo, kurią pateikė 
Italijos įmonė „Chimica Italiana“

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai yra grupė mažųjų ir vidutinių chemijos pramonės sektoriaus įmonių, 
gaminančių chemines medžiagas tekstilės, odos bei popieriaus pramonės šakoms ir sudariusių 
konsorciumą, kad laikytųsi Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 (toliau – REACH reglamentas) ir 
Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 (toliau – CLP reglamentas) nustatytų procedūrų.

Šios mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) susiduria su praktiniais sunkumais, visų pirma dėl 
didelių sąnaudų ir nepakankamo Informacijos apie cheminę medžiagą apsikeitimo forumo 
(angl. SIEF) skaidrumo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. gegužės 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugsėjo 20 d.

„REACH reglamentas, palyginti su prieš jo patvirtinimą buvusia padėtimi, atnešė didelių su 
cheminėmis medžiagomis susijusios rizikos valdymo Europos Sąjungoje pokyčių. Pagal šį 
reglamentą pramonės įmonės (tiek didžiosios, tiek ir mažosios) turi prisiimti didesnę 
atsakomybę už cheminių medžiagų keliamo pavojaus ir rizikos nustatymą ir valdymą, taip pat 
už atitinkamų rizikos valdymo priemonių, skirtų saugiam cheminių medžiagų naudojimui 
užtikrinti, įdiegimą.
Komisija pripažįsta, kad yra susirūpinusi dėl jai praneštų dalykų, susijusių su REACH 
reglamento keliama našta pramonės įmonėms, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
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(MVĮ), kuriuos atspindi ir REACH reglamento peržiūra (2013 m. vasario 5 d. patvirtinta 
Komisijos ataskaita dėl REACH reglamento veikimo ir prie jos pridedamas Komisijos 
tarnybų darbinis dokumentas). Komisija, siekdama užtikrinti teisėkūros stabilumą ir 
nuspėjamumą bei atsižvelgdama į bendrą gerą teisės aktų veikimą, nusprendė nesiūlyti keisti 
pagrindinių šio reglamento nuostatų. Nepaistant to, persvarstant šį reglamentą nustatytas tam 
tikras poreikis patikslinti taikomas normas, visų pirma būtinybė sumažinti REACH 
reglamento poveikį MVĮ. Komisijos ataskaitos priede pateikiamas konkrečių toliau išvardytų 
rekomendacijų, kurių paskirtis – sumažinti dėl REACH reglamento MVĮ tenkančią 
administracinę naštą kartu išsaugant jų gebėjimus įvykdyti visus REACH reglamento 
įpareigojimus, sąrašas:

· Europos cheminių medžiagų agentūra (angl. ECHA) raginama pagal Informacijos apie 
cheminę medžiagą apsikeitimo forumų sudarymo ir organizavimo sistemą pateikti išsamesnes 
skaidrumo, nediskriminavimo ir teisingo išlaidų pasidalijimo gaires. Persvarstant reglamentą 
nustatyta konkrečių problemų, susijusių su pagrindinių registruotojų (dažniausiai tai –
stambiosios įmonės) įgaliojimais. Šiais įgaliojimais galėjo būti naudojamasi nustatant fiksuotą 
mokestį už vadinamąjį prieigos leidimą ir neproporcingai didelius mokesčius už Informacijos 
apie cheminę medžiagą apsikeitimo forumo administravimą. Privalu aktyviau skatinti 
užtikrinti ekonomiškai veiksmingą Informacijos apie cheminę medžiagą apsikeitimo forumo 
administravimą;

· Europos cheminių medžiagų agentūra ir pramonės atstovai turėtų sukurti naudotojams 
patogesnes gaires, itin daug dėmesio skirdami MVĮ. Persvarstant reglamentą nustatyta 
konkreti problema – parengta labai daug gairių, kurių paskirtis yra padėti įgyvendinti REACH 
reglamentą. Tik nedidelė šių taikomų gairių dalis skirta konkrečioms įmonių grupėms.
REACH reglamentas taikomas įvairių rūšių visos tiekimo grandinės įmonėms, todėl 
rekomendaciniai dokumentai dažnai yra gana sudėtingi;

· bendradarbiaudama su pramonės atstovais, Europos cheminių medžiagų agentūra turėtų 
patobulinti intelektinės nuosavybės apsaugos gaires, atsižvelgdama į privalomą keitimąsi 
informacija vertės grandinėje. Kalbant apie bendrą registravimą, nustatyta konkreti problema, 
susijusi su svarbios verslo informacijos, kuri kai kuriais atvejais yra konkrečių įmonių veiklos 
pagrindas, atskleidimu. Siekiant užtikrinti geriausios patirties pavydžių sklaidą pramonės 
sektoriuje, reikia parengti konkretesnes saugotinos informacijos ir geriausių tinkamos 
apsaugos užtikrinimo būdų gaires;

· Europos cheminių medžiagų agentūra taip pat turėtų parengti tinkamesnes Naudojimo 
deskriptorių sistemos taikymo gaires, ypač skirtas MVĮ ir mažiau patyrusioms įmonėms. Šiuo 
metu MVĮ dažnai prireikia išorės paramos, dėl kurios didėja jų patiriamos reikalavimų 
laikymosi išlaidos. Dėl netinkamo naudojimosi šia sistema gali atsirasti didelių tos pačios 
medžiagos tiekėjų skirtumų – jie gali nustatyti labai skirtingas privalomas medžiagų 
naudojimo sąlygas, o dėl to mažėja galimybės pakeisti tiekėją, didėja išlaidos ir mažėja 
tiekimo stabilumas;

· Europos cheminių medžiagų agentūra ir nacionalinės REACH reglamento pagalbos tarnybos 
raginamos plėtoti konkrečią veiklą ir gaires dėl ankstyvo REACH procedūrų integravimo į 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bei kitus inovacijų diegimo procesus. Kai kurios 
novatoriškos įmonės išreiškė susirūpinimą dėl reguliavimo neapibrėžtumo. Nors REACH 
reglamente nustatyta keletas inovacijoms palankių mechanizmų, o Europos cheminių 
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medžiagų agentūra teikia ir internete skelbia daug informacijos apie konkrečius įpareigojimus, 
apie minėtus mechanizmus ir informacijos šaltinius reikia tinkamai pranešti novatoriškoms 
įmonėms;

· Komisija toliau naudosis Europos įmonių tinklu (angl. EEN), kad didintų informuotumą apie 
REACH reglamentą tiekimo grandinėje ir gerintų ryšius joje. REACH reglamentas taikomas 
labai įvairioms įmonėms, o didelė dalis Europos įmonių yra tolesni naudotojai. Manoma, kad 
nemažai MVĮ nesuvokia savo atliekamo vaidmens ir pagal REACH reglamentą prisiimtų 
įsipareigojimų, o tos, kurios tai suvokia, gali būti susidariusios netinkamą nuomonę apie 
tikslią savo pareigų apimtį. Todėl, pasitelkiant sukurtas Europos įmonių tinklo ir nacionalinių 
REACH reglamento pagalbos tarnybų platformas, bus vykdoma platesnio masto informacijos 
perdavimo ir informuotumo didinimo veikla;

· galiausiai Komisija toliau stebės MVĮ patiriamas su REACH reglamento įgyvendinimu 
susijusias administravimo išlaidas ir atsakingų įgyvendinimo užtikrinimo institucijų 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms teikiamos techninės ir teisinės paramos apimtį ir kokybę.

Be to, atsižvelgiant į visos REACH reglamento peržiūros rezultatus, visų pirma susijusius su 
dėl REACH reglamento įgyvendinimo patiriamomis išlaidomis ir jo poveikiu 
konkurencingumui bei inovacijų diegimui, persvarstytas Mokesčių reglamentas. Vienas iš 
pagrindinių Mokesčių reglamento persvarstymo tikslų buvo sumažinti MVĮ patiriamas 
išlaidas numatant galimybę sumažinti iki 95 proc. mokesčių.

Dėl pasiūlymo registruoti dažiklių rūšis, Komisija norėtų priminti, kad principas „viena 
medžiaga – vienas registravimas“ nustatytas REACH reglamento II antraštinės dalies 
formuluotėje, kurioje iš tikrųjų smulkiai apibūdinti registravimo reikalavimai. Vis dėlto 
Komisija norėtų pabrėžti, kad REACH reglamento 13 straipsnyje numatyta galimybė taikyti 
alternatyvius informacijos apie cheminių medžiagų savybes rinkimo metodus ir visų pirma 
panašumo atvejais taikyti grupavimo arba kryžminės patikros metodus, jeigu tenkinamos šio 
reglamento XI priede nustatytos sąlygos. Pagal šią nuostatą registruotojas gali sumažinti dėl 
reikalaujamų bandymų patiriamas išlaidas. Nepaisant to, prievolė įrodyti ir toliau tenka 
registruotojui, kuris turi įvertinti tokių alternatyvių metodų taikymo tinkamumą.

Dėl pagal REACH reglamentą importuojamoms medžiagoms taikomų reikalavimų šiame 
reglamente nustatyta, kad medžiagų (atskirų, esančių mišinių arba gaminių sudėtyje) 
gamintojai ir importuotojai turi būti vertinami vienodai ir todėl jiems turi būti taikomi tokie 
pat šiame reglamente nustatyti reikalavimai. Taigi REACH reglamento 8 straipsnyje 
nustatyta, kad importuotojams pagal REACH reglamentą taikomiems įpareigojimams vykdyti 
ne ES gamintojas gali paskirti vienintelį atstovą.

Pagrindinis REACH reglamento nuostatų, susijusių su keitimusi duomenimis, tikslas – atlikti 
mažiau bandymų su gyvūnais, tačiau taip pat ir sumažinti pramonės patiriamas duomenų 
rinkimo išlaidas. Informacijos apie cheminę medžiagą apsikeitimo forumų sudarymas ir 
organizavimas nereglamentuojamas REACH reglamento nuostatomis, todėl pramonės 
atstovai, siekdami laikytis atitinkamų šio reglamento nuostatų, gali patys juos organizuoti. 
Tačiau, kaip pripažįstama ir REACH reglamento peržiūros ataskaitoje, Komisijos tarnybos 
supranta, kad gali kilti su Informacijos apie cheminę medžiagą apsikeitimo forumų skaidrumu 
ir bendravimu juose susijusių problemų, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Šiuo metu 
Komisijos tarnybos renka konkrečią informaciją apie praktinius Informacijos apie cheminę 
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medžiagą apsikeitimo forumų veikimo sutrikimus, kad, remdamosi šiais konkrečiais 
pavyzdžiais, nuspręstų, kokių atitinkamų veiksmų reikia imtis šiam klausimui išspręsti.

Išvada

Peticijos pateikėjų iškeltos problemos iš dalies sprendžiamos, visų pirma mažinant 
registravimo mokesčius ir teikiant paramą MVĮ, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 
REACH reglamento reikalavimų. Įgyvendindamos persvarsčius REACH reglamentą pateiktas 
rekomendacijas, Komisijos tarnybos renka informaciją, kad, remdamosi konkrečiais 
pavyzdžiais, galėtų apsvarstyti, kokių atitinkamų veiksmų būtų galima imtis Informacijos apie 
cheminę medžiagą apsikeitimo forumų veikimo pagal REACH reglamentą problemoms 
išspręsti.“


