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Suġġett: Petizzjoni 1509/2012 imressqa minn Chimica Italiana, kumpanija Taljana, 
dwar l-implimentazzjoni tar-regolament ‘Reach’

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti huma grupp ta’ kumpaniji kimiċi żgħar u ta’ daqs medju, li jipproduċu kimiċi 
għall-industriji tat-tessuti, tal-ġilda u tal-karta u ngħaqdu flimkien f’konsorzju sabiex 
jikkonformaw mal-proċeduri previsti fir-Regolament (KE) Nru 1907/2006, magħruf bħala 
‘Reach’ u r-Regolament (KE) Nru 1272/2008, magħruf bħala r-Regolament CLP.

Dawn l-SMEs qed iħabbtu wiċċhom ma’ diffikultajiet prattiċi, b’mod partikolari fir-rigward 
tal-ispejjeż għoljin u n-nuqqas ta’ trasparenza tas-SIEF (il-Forum ta’ Skambju ta’ 
Informazzjoni dwar Sustanzi).

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta’ Mejju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Settembru 2013

Ir-Regolament tar-REACH huwa bidla sinifikanti fil-mod kif riskji assoċjati ma’ sustanzi 
kimiċi ġew ġestiti mill-UE qabel l-adozzjoni tiegħu. Ta lill-industrija (kbira u żgħira bl-istess 
mod) responsabbiltà akbar biex tidentifika u tiġġestixxi l-perikli u r-riskji tal-kimiċi kif ukoll 
biex tistabbilixxi miżuri xierqa ta’ ġestjoni tar-riskji sabiex ikun assigurat l-użu sikur tal-
kimiċi. 
Il-Kummissjoni tirrikonoxxi t-tħassib li ġie rappurtat lilha fir-rigward tal-piż li r-REACH 
ipoġġi fuq l-industrija, speċjalment għall-intrapriżi żgħar u medji (SMEs), kif rifless fir-
reviżjoni tar-REACH (Rapport mill-Kummissjoni dwar il-ħidma tar-REACH u Dokument ta’ 
Ħidma tal-Persunal ta’ akkumpanjament adottat fil-5 ta’ Frar 2013). Bl-għan li tiġi assigurata 
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stabbiltà leġiżlattiva u prevedibbiltà u filwaqt illi ġie kkunsidrat il-funzjonament tajjeb tal-
leġiżlazzjoni, il-Kummissjoni ddeċidiet li ma tipproponix bidliet lit-termini ta’ 
promulgazzjoni tar-Regolament. Madankollu, ir-reviżjoni identifikat xi ħtiġijiet għall-
aġġustament u b’mod partikolari l-ħtieġa li jitnaqqas l-impatt tar-REACH fuq l-SMEs. L-
Anness għar-Rapport mill-Kummissjoni fih il-lista li ġejja ta’ rakkomandazzjonijiet speċifiċi 
bil-għan li jitnaqqas l-piż amministrattiv tar-REACH mill-SMEs filwaqt li jżommu l-kapaċità 
tagħhom li jwettqu l-obbligazzjonijiet kollha tar-REACH:

· L-ECHA hija inkoraġġuta tagħti gwida iktar speċifika dwar it-trasparenza, in-
nondiskriminazzjoni u t-tqassim ġust tal-ispejjeż fil-qafas tal-formazzjoni u l-operat tas-SIEF.
Ir-reviżjoni identifikat problemi speċifiċi relatati mal-poteri tar-reġistranti prinċipali liema 
rwol huwa spiss eżerċitat minn kumpaniji ikbar. Dawn il-poteri jistgħu jwasslu għall-
impożizzjoni ta’ miżata fissa fuq “ittri ta’ aċċess” u l-ħlas ta’ ammonti sproporzjonati għall-
amministrazzjoni tas-SIEF. Għandhom jissaħħu l-inċentivi biex tiġi żgurata amministrazzjoni 
tas-SIEF ekonomikament effiċjenti.

· L-ECHA flimkien mal-industrija għandhom jiżviluppaw gwida iffukata iktar fuq l-utent, 
b'attenzjoni speċjali fuq l-SMEs. Ir-reviżjoni identifikat problema speċifika relatata mal-
ammont kbir ta’ gwida żviluppata biex tappoġġa l-implimentazzjoni tar-REACH. Parti biss 
mill-gwida eżistenti hija mmirata għal gruppi speċifiċi ta’ kumpaniji. Ir-REACH huwa 
applikabbli għal ħafna tipi differenti ta’ kumpaniji permezz tal-katina sħiħa tal-provvista li 
ħafna drabi wasslet għal dokumenti ta’ gwida pjuttost kumplessi.

· L-ECHA, f'kollaborazzjoni mal-industrija, għandha ttejjeb il-gwida għall-protezzjoni tal-
proprjetà intelletwali fil-kuntest ta’ skambju mandatarju ta’ informazzjoni fil-katina tal-valur.
Instabet problema speċifika fil-kuntest tar-reġistrazzjoni konġunta minħabba kxif ta’ 
informazzjoni importanti dwar in-negozju, li f’xi każijiet hija parti mill-bażi ta’ kumpaniji 
speċifiċi. Hemm il-ħtieġa ta' gwida iktar speċifika sabiex jixterdu l-aħjar prassi fost l-
industrija li l-informazzjoni dwarha għandha tiġi protetta, flimkien mal-aħjar mod biex 
tinkiseb protezzjoni sodisfaċenti.

· Bl-istess mod, l-ECHA għandha tiżviluppa gwida aħjar, li jkollha fil-mira l-SMEs u 
kumpaniji b’inqas esperjenza, bl-użu tas-Sistema ta’ Deskrizzjoni tal-Użu. Bħalissa l-SMEs 
spiss ikollhom bżonn appoġġ estern li jgħolli l-ispiża tal-konformità. L-użu ħażin tas-sistema 
jista’ jirriżulta f’differenzi sinifikanti bejn il-fornituri tal-istess sustanza fil-kundizzjonijiet 
meħtieġa għall-użu tagħha li tillimita l-possibbiltà li jinbidel il-fornitur, iwassal għal iktar 
spejjeż u anqas stabbiltà tal-provvista.

· L-ECHA u l-helpdesks tar-REACH qed jiġu msejħa jiżviluppaw attivitajiet u gwidi speċifiċi 
dwar l-integrazzjoni tal-proċessi tar-REACH kmieni fil-proċess tar-riċerka u l-iżvilupp u fi 
proċessi oħra ta’ innovazzjoni. Xi kumpaniji innovattivi wasslu t-tħassib tagħhom dwar 
nuqqas ta’ ċertezza regolatorja. Filwaqt li għadd ta’ mekkaniżmi favorevoli għall-
innovazzjoni huma preżenti fir-REACH u l-ECHA qed tipproduċi ħafna informazzjoni u 
xxeridha fuq l-internet dwar l-obbligazzjonijiet eżatti, dawn il-mekkaniżmi u s-sorsi ta' 
informazzjoni jeħtieġu li jiġu rreklamati sew fost il-kumpaniji l-ġodda.

· Il-Kummissjoni se tagħmel aktar użu tan-Netwerk Enterprise Europe (NEE) biex jiżdied l-
għarfien dwar ir-REACH matul il-katina ta’ provvista u biex tittejjeb il-komunikazzjoni fi 
ħdan il-katina tal-provvista. Ir-REACH jolqot varjetà wiesgħa ta’ kumpaniji u parti sostanzjali 
ta’ negozji fl-Ewropa jikkwalifikaw bħala utenti downstream. Huwa maħsub li għadd ta’ 
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SMEs mhumiex konxji tar-rwol u tal-obbligi tagħhom relatati mar-Regolament, u dawk li 
huma konxji, jista’ jkun li għandhom impressjoni ħażina tal-ambitu eżatt tal-obbligi tagħhom.
Għaldaqstant, permezz ta’ pjattaformi stabbiliti tan-NEE u tal-helpdesks nazzjonali tar-
REACH, se jkun hemm fil-mira komunikazzjoni usa’ u attivitajiet biex titqajjem kuxjenza.

· Finalment, il-Kummissjoni se tkompli tissorvelja l-ispejjeż amministrattivi tal-
implimentazzjoni tar-REACH mill-SMEs kif ukoll il-kwantità u l-kwalità tal-appoġġ tekniku 
u legali għall-SMEs pprovdut mill-istituzzjonijiet responsabbli għall-implimentazzjoni.

Barra minn hekk, ir-Regolament tal-Miżata ġie rivedut filwaqt illi qed jitqiesu r-riżultati tar-
reviżjoni ġenerali tar-REACH, b’mod partikolari dawk relatati mal-ispejjeż tar-REACH u l-
impatt tiegħu fuq il-kompetittività u l-innovazzjoni. Għan ewlieni tar-reviżjoni tar-
Regolament tal-Miżata kien dak li jitnaqqsu l-ispejjeż tal-SMEs billi jiġi provdut tnaqqis sa 
95 % tal-miżati.

Fir-rigward tal-proposta li jiġu reġistrati familji ta’ żebgħa, il-Kummissjoni tixtieq tfakkar li l-
prinċipju tal-OSOR (sustanza waħda reġistrazzjoni waħda) joħroġ mit-test tat-Titlu II tar-
REACH li tabilħaqq jispeċifika r-rekwiżiti tar-reġistrazzjoni. Madankollu, il-Kummissjoni 
tixtieq tenfasizza l-fatt li l-Artikolu 13 tar-REACH jipprovdi għall-użu possibbli ta’ metodi 
alternattivi sabiex tiġi ġġenerata informazzjoni dwar il-proprjetajiet intrinsiċi ta’ sustanzi u l-
użu ta’ raggruppament jew read-across f’każ ta’ similaritajiet, sakemm jiġu sodisfatti l-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness XI tar-Regolament.  Din id-dispożizzjoni tippermetti lir-
reġistrant inaqqas l-ispiża tal-ittestjar meħtieġ. Madankollu, l-oneru tal-prova jibqa’ fuq ir-
reġistrant li jivvaluta l-adegwatezza tal-użu ta’ dawn il-metodi alternattivi. 

Rigward ir-rekwiżiti għal sustanzi importati taħt REACH, ir-Regolament jipprovdi li l-
manifatturi u l-importaturi ta’ sustanzi waħedhom, f’taħlitiet jew f’oġġetti, jiġu trattati fuq l-
istess livell u għalhekk, ikunu t-tnejn soġġetti għal għall-istess rekwiżiti taħt ir-Regolament. 
Madankollu, hemm il-possibiltà provduta mill-Artikolu 8 tar-REACH għal manifattur mhux 
Komunitarju li jaħtar rappreżentant wieħed biss biex jissodisfa l-obbligazzjonijiet tal-
importaturi taħt ir-Regolament tar-REACH. 

L-għan ewlieni tad-dispożizzjonijiet tar-REACH dwar il-kondiviżjoni tad-dejta huwa li 
jnaqqas l-ittestjar fuq l-annimali imma li jimminimizza wkoll l-ispejjeż ta’ ġbir ta’ dejta għall-
industrija. Il-formazzjoni u l-operat tal-Forum ta’ Skambju ta’ Informazzjoni dwar Sustanza 
(SIEF) mhumiex regolati mir-REACH u għalhekk huwa l-kompitu tal-industrija li torganizza 
lilha nnifisha sabiex tkun konformi mad-dispożizzjonijiet relevanti tar-Regolament. 
Madankollu, is-servizzi tal-Kummissjoni huma konxji mit-tħassib potenzjali relatat mat-
trasparenza u l-komunikazzjoni fost is-SIEFs, speċjalment rigward l-SMEs (kif rikonoxxut 
fir-Reviżjoni tar-REACH). Is-servizzi tal-Kummissjoni bħalissa qed jaħdmu fuq il-ġbir ta’ 
informazzjoni konkreta dwar il-funzjonament ħażin prattiku tas-SIEFs, sabiex fuq il-bażi ta’ 
dawn l-eżempji konkreti, jiddeċiedu ulterjorament dwar l-azzjonijiet xierqa li għandhom 
jittieħdu sabiex il-kwistjoni tiġi indirizzata.

Konklużjoni

It-tħassib tal-petizzjonanti ġie indirizzat parzjalment, jiġifieri bit-tnaqqis tal-miżati għar-
reġistrazzjoni u l-appoġġ disponibbli għall-SMEs sabiex tiġi żgurata konformità mar-
REACH. Fil-kuntest tal-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet mir-Reviżjoni tar-
REACH, is-servizzi tal-Kummissjoni qed jiġbru informazzjoni sabiex ikunu jistgħu – fuq il-
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bażi ta’ eżempji konkreti – jikkunsidraw liema azzjonijiet xierqa jistgħu jittieħdu biex jiġi 
indirizzat it-tħassib fir-rigward tal-operat tas-SIEFs taħt ir-REACH. 


