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Temats: Lūgumraksts Nr. 1509/2012, ko iesniedza Itālijas uzņēmums Chimica 
Italiana, par REACH regulas īstenošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumrakstu iesniedza grupa, ko veido mazie un vidējie ķīmiskās rūpniecības uzņēmumi, 
kuri ražo ķimikālijas tekstila, ādas un papīra rūpniecībai un ir apvienojušies konsorcijā, lai 
nodrošinātu atbilstību procedūrām, kuras paredzētas Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kas zināma 
kā REACH regula, un Regulā (EK) Nr. 1272/2008, kas pazīstama ar nosaukumu „CLP
regula”.

Šiem MVU ir praktiskas grūtības, īpaši saistībā ar augstajām izmaksām un SIEF (Forums 
informācijas apmaiņai par vielām) pārredzamības trūkumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 6. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 20. septembrī

REACH regula būtiski mainīja veidu, kādā riski, kas saistīti ar ķīmiskām vielām, tika 
pārvaldīti ES pirms tās pieņemšanas. Ar to rūpniecības nozarei (neatkarīgi no tās lieluma) tika 
noteikta lielāka atbildība par apdraudējumu un risku, kas saistīti ar ķimikālijām, apzināšanu 
un pārvaldību, kā arī atbilstošu risku pārvaldības pasākumu izstrādi, lai garantētu, ka 
ķimikāliju izmantošana ir droša. 
Komisija atzīst bažas, kas tai ir paustas attiecībā uz slogu, kuru REACH rada rūpniecības 
nozarei, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kā minēts REACH pārskatā 
(Komisijas ziņojums par REACH darbību un pievienotais Komisijas dienestu darba 
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dokuments, kas pieņemts 2013. gada 5. februārī). Lai nodrošinātu likumdošanas stabilitāti un 
paredzamību un, ņemot vērā to, ka likumdošana kopumā darbojas labi, Komisija nolēma 
neierosināt izmaiņas regulas normatīvajā daļā. Tomēr pārskatā tika konstatēts, ka jāveic 
vairākas korekcijas un jo īpaši jāsamazina REACH ietekme uz MVU. Komisijas ziņojuma 
pielikumā ir ietverts šāds saraksts ar konkrētiem ieteikumiem, kuru mērķis ir samazināt 
REACH radīto administratīvo slogu MVU, vienlaikus saglabājot to spēju izpildīt visus 
REACH uzliktos pienākumus:

· Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) ir aicināta sniegt precīzākus norādījumus par 
pārredzamību un nediskrimināciju, kā arī izmaksu godīgu sadali saistībā ar SIEF izveidi un 
darbību. Pārskatā ir konstatētas konkrētas problēmas attiecībā uz vadošo reģistrētāju, kas bieži 
ir lielāki uzņēmumi, ietekmi. Šīs ietekmes dēļ var tikt ieviesta fiksēta maksa par „piekļuves 
pilnvarām” un iekasētas nesamērīgas summas par SIEF administrēšanu. Ir jānostiprina 
stimuli, kuru mērķis ir nodrošināt ekonomiski lietderīgu SIEF administrēšanu.

· ECHA un rūpniecības nozarei būtu jāizstrādā pamatnostādnes, kas vairāk vērstas uz 
lietotājiem, īpašu uzmanību pievēršot MVU. Pārskatā ir konstatēta īpaša problēma saistībā ar 
daudzajām pamatnostādnēm, kas izstrādātas REACH īstenošanas atbalstam. Tikai neliela daļa 
no pašreizējām pamatnostādnēm ir paredzētas konkrētām uzņēmumu grupām. REACH ir 
piemērojama daudzu dažādu veidu uzņēmumiem visā piegādes ķēdē, tāpēc izstrādātie 
pamatnostādņu dokumenti bieži vien bijuši visai sarežģīti.

· ECHA sadarbībā ar rūpniecības nozari būtu jāuzlabo pamatnostādnes par intelektuālā 
īpašuma aizsardzību saistībā ar obligāto informācijas apmaiņu vērtību ķēdē. Saistībā ar 
kopīgu reģistrāciju ir konstatēta konkrēta problēma: var tikt izpausta svarīga uzņēmējdarbības 
informācija, kas atsevišķos gadījumos ir konkrētu uzņēmumu pamats. Ir vajadzīgas precīzākas 
pamatnostādnes, lai rūpniecības nozarē izplatītu labāko praksi par to, kāda informācija būtu 
jāaizsargā un kā vislabāk panākt pietiekamu aizsardzību.

· Tāpat ECHA būtu jāizstrādā labākas pamatnostādnes, kas īpaši paredzētas MVU un mazāk 
pieredzējušiem uzņēmumiem, par lietojumu deskriptora sistēmas izmantošanu. Pašlaik MVU 
bieži nepieciešams ārējs atbalsts, kas palielina to atbilstības nodrošināšanas izmaksas. 
Nepareizi izmantojot sistēmu, var rasties situācija, kurā vienas un tās pašas vielas 
piegādātājiem ir atšķirīgi obligātie lietojuma nosacījumi; tādējādi mazinās iespēja mainīt 
piegādātāju un tas, savukārt, paaugstina izmaksas un mazina piegādes stabilitāti.

· ECHA un valstu REACH palīdzības dienesti ir aicināti izstrādāt īpašus pasākumus un 
norādījumus par REACH procedūru agrīnu integrēšanu pētniecības un izstrādes, kā arī citos 
inovāciju procesos. Daži novatoriski uzņēmumi ir pauduši bažas par tiesisko nenoteiktību. Lai 
gan REACH ir paredzēti vairāki inovācijām labvēlīgi mehānismi un ECHA sagatavo un 
internetā izplata plašu informāciju par konkrētajiem pienākumiem, šie mehānismi un 
informācijas avoti ir aktīvi jāreklamē novatorisku uzņēmumu vidū. 

· Komisija arī turpmāk izmantos Eiropas Biznesa atbalsta tīklu (EEN), lai uzlabotu 
informētību un saziņu saistībā ar REACH visā piegādes ķēdē. REACH attiecas uz plašu 
dažādu uzņēmumu klāstu, un ievērojama daļa no Eiropas uzņēmumiem ir uzskatāma par 
pakārtotiem lietotājiem. Pastāv uzskats, ka daudzi MVU nezina par savu lomu un 
pienākumiem saistībā ar regulu, bet tiem, kas to zina, iespējams, ir maldīgs priekšstats par 
viņu pienākumu konkrēto darbības jomu. Šā iemesla dēļ tiks īstenoti plašāki saziņas un 
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izpratnes veicināšanas pasākumi, izmantojot izveidotās EEN platformas un valstu REACH
palīdzības dienestus.

· Visbeidzot, Komisija turpinās uzraudzīt ar REACH īstenošanu saistītās MVU administratīvās 
izmaksas, kā arī tās tehniskās un juridiskās palīdzības kvantitāti un kvalitāti, ko atbildīgās 
īstenošanas iestādes nodrošina MVU.

Turklāt ir pārskatīta Regula par maksām, ņemot vērā vispārējā REACH pārskata rezultātus, jo 
īpaši tos, kas attiecas uz izmaksām saistībā ar REACH un tās ietekmi uz konkurētspēju un 
inovāciju. Pārskatītās regulas par maksām galvenais mērķis bija samazināt izmaksas, kas 
rodas MVU, un nodrošināt maksu samazinājumu līdz pat 95 % apmērā.

Attiecībā uz priekšlikumu reģistrēt krāsvielu grupas Komisija gribētu atgādināt, ka OSOR
(viena viela, viena reģistrācija) princips izriet no REACH II sadaļas formulējuma, kurā 
noteiktas reģistrācijas prasības. Tomēr Komisija vēlas uzsvērt to, ka REACH 13. pantā ir 
paredzēta iespēja izmantot alternatīvas metodes, lai iegūtu informāciju par būtiskām vielu 
īpašībām, proti, vielu grupēšanu vai analoģijas pieeju līdzību gadījumā, ar noteikumu, ka tiek 
ievēroti Regulas XI pielikumā paredzētie nosacījumi. Šis noteikums ļauj reģistrētājam 
samazināt nepieciešamās testēšanas izmaksas. Tomēr reģistrētājam ar pierādījumiem ir 
jāapliecina šo alternatīvo metožu izmantošanas atbilstība. 

Saskaņā ar REACH prasībām par importētajām vielām regulā paredzēts, ka atsevišķu vielu, to 
maisījumu vai izstrādājumu ražotāji un importētāji uzskatāmi par līdzvērtīgiem un tādēļ uz 
vieniem un otriem attiecas vienādas prasības, kā noteikts regulā. Tomēr REACH 8. pantā ir 
paredzēta iespēja ārpuskopienas ražotājam iecelt vienīgo pārstāvi, kas saskaņā ar REACH
regulu pilda importētāja pienākumus. 

REACH datu kopīgas lietošanas noteikumu galvenais mērķis ir samazināt testus ar 
dzīvniekiem, kā arī samazināt datu vākšanas izmaksas rūpniecības nozarei. Forumu 
informācijas apmaiņai par vielām (SIEF) izveide un darbība netiek regulēta ar REACH, tādēļ 
rūpniecības nozarei pašai jāorganizē sava atbilstība attiecīgajiem regulas noteikumiem. Tomēr 
Komisijas dienesti ir informēti par iespējamām problēmām saistībā ar SIEF pārredzamību un 
saziņu tajos, jo īpaši attiecībā uz MVU (kā atzīts REACH pārskatā). Komisijas dienesti pašlaik 
apkopo konkrētu informāciju saistībā ar nepilnībām SIEF darbībā, lai ar konkrētiem 
piemēriem pamatotu, vai Komisijas dienestiem būs jāturpina lemt par atbilstošiem 
pasākumiem, kas jāveic nolūkā atrisināt šo jautājumu.

Secinājums

Lūgumrakstu iesniedzēju bažas ir daļēji novērstas, proti, samazinot reģistrācijas maksas un 
sniedzot atbalstu MVU, lai nodrošinātu atbilstību REACH. Saistībā ar REACH pārskatā 
minēto ieteikumu īstenošanu Komisijas dienesti apkopo informāciju, lai, pamatojoties uz 
konkrētiem piemēriem, varētu lemt, kādi konkrēti pasākumi būtu jāveic, lai novērstu 
problēmas, kas saistītas ar SIEF darbību REACH ietvaros.


