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Betreft: Verzoekschrift 1509/2012, ingediend door Chimica Italiana, een Italiaans bedrijf, 
over de implementatie van de "REACH-verordening"

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners vormen een groep van kleine en middelgrote chemische bedrijven die chemicaliën 
produceren voor de textiel-, leer- en papierindustrie en hebben zich verenigd in een 
consortium om te voldoen aan de procedures die vastgesteld zijn in Verordening (EG) 
nr. 1907/2006, bekend als de REACH-verordening en Verordening (EG) nr. 1272/2008, 
bekend als de CLP-verordening.

Deze kleine en middelgrote ondernemingen lopen tegen praktische problemen aan, vooral wat 
betreft de hoge kosten en het gebrek aan transparantie van het informatie-uitwisselingsforum 
voor stoffen (Substance Information Exchange Forum, SIEF).

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 mei 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 september 2013

Sinds de vaststelling van de REACH-verordening wordt er in de EU heel anders omgegaan 
met de risico's die verbonden zijn aan chemische stoffen. Ondernemingen (zowel grote als 
kleine) hebben een grotere verantwoordelijkheid gekregen om de risico's en gevaren van 
chemische stoffen vast te stellen en te beheren. Ook worden ze geacht passende maatregelen 
te nemen op het gebied van risicomanagement om een veilig gebruik van chemische stoffen te 
garanderen.
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De Commissie begrijpt de bezorgdheid die is geuit naar aanleiding van de last die REACH op 
de bedrijfstak legt, vooral wat betreft kleine en middelgrote ondernemingen, zoals naar voren 
komt in de evaluatie van REACH (verslag van de Commissie over de werking van REACH 
en het begeleidende werkdocument van de diensten, aangenomen op 5 februari 2013). Om de 
stabiliteit en voorspelbaarheid van de wetgeving te verzekeren en rekening houdend met het 
over het algemeen goed functioneren van de wetgeving, heeft de Commissie besloten geen 
wijzigingen aan de bepalingen van de verordening voor te stellen. Desalniettemin bleek uit de 
evaluatie dat enkele aanpassingen noodzakelijk zijn en dan met name om het effect van 
REACH op de kleine en middelgrote ondernemingen te beperken. In een bijlage van het 
verslag van de Commissie is onderstaande lijst van specifieke aanbevelingen opgenomen, die 
als doel hebben de door REACH veroorzaakte administratieve hinder voor kleine en 
middelgrote ondernemingen bij de nakoming van al hun verplichtingen in het kader van 
REACH te beperken:

· ECHA wordt aangemoedigd om meer specifieke richtsnoeren te verstrekken met betrekking 
tot transparantie, non-discriminatie en eerlijke kostenverdeling, in het kader van de vorming 
en het beheer van het informatie-uitwisselingsforum voor stoffen (SIEF). Bij de evaluatie 
werden specifieke problemen vastgesteld met betrekking tot de bevoegdheden van de 
hoofdregistranten – een rol die vaker door grote bedrijven wordt vervuld. Deze bevoegdheden 
kunnen leiden tot het opleggen van een vaste vergoeding voor "verklaringen van toegang" en 
het aanrekenen van onredelijke bedragen voor de administratie van SIEF. De stimulansen om 
een economisch efficiënte administratie van SIEF te waarborgen, moeten worden versterkt.

· ECHA en de sector zouden meer gebruikersgerichte richtsnoeren moeten ontwikkelen, met 
bijzondere aandacht voor kleine en middelgrote ondernemingen. Bij de evaluatie werd een 
specifiek probleem vastgesteld met betrekking tot de grote hoeveelheid richtsnoeren ter 
ondersteuning van de uitvoering van REACH. Slechts een klein aantal van de bestaande 
richtsnoeren is gericht op specifieke bedrijventypes. REACH is van toepassing op veel 
uiteenlopende bedrijventypes in de hele toeleveringsketen, wat vaak tot nogal ingewikkelde 
richtsnoeren heeft geleid.

· ECHA zou in samenwerking met de sector de richtsnoeren moeten verbeteren ter 
bescherming van de intellectuele eigendom bij de verplichte uitwisseling van informatie in de 
waardeketen. In het kader van de gezamenlijke registraties is een specifiek probleem 
vastgesteld met het openbaar maken van belangrijke bedrijfsinformatie, die in enkele gevallen 
de bestaansgrond voor de bedrijven in kwestie vormt. Meer specifieke richtsnoeren zijn 
vereist om de beste praktijken in de sector te verspreiden met betrekking tot welke soort 
informatie moet worden beschermd en hoe voldoende bescherming kan worden geboden.

· Evenzo zou ECHA betere richtsnoeren moeten ontwikkelen door zich in het bijzonder te 
richten op kleine en middelgrote ondernemingen en op bedrijven die weinig ervaring hebben 
met het gebruikdescriptorsysteem. Momenteel moeten kleine en middelgrote ondernemingen 
vaak een beroep doen op externe ondersteuning, waardoor de nalevingskosten worden 
opgedreven. Oneigenlijk gebruik van het systeem kan bij leveranciers van eenzelfde stof 
leiden tot aanzienlijke verschillen in de gebruiksvoorwaarden, waardoor de mogelijkheid om 
van leverancier te veranderen wordt beperkt; dit verhoogt de kosten en verlaagt de stabiliteit 
van de leveringen.
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· ECHA en de nationale REACH-helpdesks wordt verzocht om specifieke activiteiten en 
richtsnoeren te ontwikkelen om de REACH-procedures in een vroeg stadium in onderzoek en 
ontwikkeling en andere innovatieprocessen te integreren. Enkele innovatieve bedrijven 
hebben hun bezorgdheid geuit over onzekerheid op het vlak van de regelgeving. Hoewel een 
aantal innovatievriendelijke regelingen deel uitmaakt van REACH en ECHA heel wat 
informatie over de precieze verplichtingen verstrekt en via internet beschikbaar stelt, moeten 
deze regelingen en informatiebronnen bij innovatieve bedrijven goed worden bekendgemaakt.

· De Commissie zal verder gebruikmaken van het Enterprise Europe Network (EEN) om in de 
hele toeleveringsketen de bewustmaking met betrekking tot REACH te versterken en de 
communicatie in de toeleveringsketen te verbeteren. REACH is van belang voor een grote 
verscheidenheid aan bedrijven en een aanzienlijk deel van de bedrijven in Europa wordt als 
downstreamgebruikers beschouwd. In een aantal kleine en middelgrote ondernemingen is men 
niet op de hoogte van zijn rol en verplichtingen in het kader van de verordening; is men 
hiervan wel op de hoogte, dan heeft men wel eens een verkeerd beeld van de precieze omvang 
van zijn verplichtingen. Daarom zullen een bredere communicatie en 
bewustmakingsactiviteiten worden nagestreefd door middel van de bestaande EEN-platforms 
en de nationale REACH-helpdesks.

· Ten slotte zal de Commissie blijven waken over de administratieve kosten bij de uitvoering 
van REACH voor kleine en middelgrote ondernemingen en over de omvang en de kwaliteit 
van de technische en juridische ondersteuning voor deze ondernemingen, die door de voor de 
uitvoering verantwoordelijke instellingen wordt verstrekt.

Bovendien is de verordening inzake vergoedingen herzien; daarbij wordt rekening gehouden 
met de resultaten van de globale evaluatie van REACH en in het bijzonder met de kosten en 
het effect van REACH op het concurrentievermogen en de innovatie. Een belangrijke 
doelstelling van de herziene verordening inzake vergoedingen is een kostenverlaging voor 
kleine en middelgrote ondernemingen door te voorzien in een verlaging van de vergoedingen 
tot en met 95%.

Wat betreft het voorstel voor registratie van kleurstoffenfamilies wil de Commissie graag 
wijzen op het "één stof, één registratie"-beginsel (OSOR principle) dat voortvloeit uit de 
formulering van titel II van REACH waarin de registratievereisten worden bepaald. De 
Commissie wil echter benadrukken dat artikel 13 van REACH de mogelijkheid biedt 
alternatieve methoden te gebruiken om informatie over de intrinsieke eigenschappen van 
stoffen te verkrijgen, namelijk door middel van groeperen of read across in het geval van 
overeenkomsten, mits aan de voorwaarden in bijlage XI van de verordening wordt voldaan.
Deze bepaling stelt de registrant in staat de kosten van de vereiste proeven te verminderen. De 
bewijslast om te beoordelen of de toepassing van deze alternatieve methoden adequaat is, 
blijft niettemin bij de registrant liggen.

Wat betreft de eisen voor in het kader van REACH ingevoerde stoffen is in de verordening 
bepaald dat fabrikanten en importeurs van stoffen als zodanig, in een mengsel of in 
voorwerpen, op gelijke voet moeten worden behandeld en om die reden beiden aan dezelfde 
eisen van de verordening onderworpen zijn. Daarnaast schept artikel 8 van REACH voor 
buiten de Gemeenschap gevestigde fabrikanten de mogelijkheid een enige vertegenwoordiger 
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aan te wijzen om aan de in het kader van REACH gestelde verplichtingen voor importeurs te 
voldoen.

Het belangrijkste doel van de REACH-bepalingen betreffende het gezamenlijk gebruiken van 
informatie is het reduceren van dierproeven, maar ook het minimaliseren van de kosten van 
gegevensverzameling voor de sector. REACH voorziet niet in de oprichting en het beheer van 
informatie-uitwisselingsfora (SIEF's). Het is daarom aan de sector om zichzelf te organiseren 
en te voldoen aan de desbetreffende bepalingen van de verordening. De diensten van de 
Commissie zijn zich echter bewust van eventuele bezorgdheid over de transparantie en 
communicatie binnen de SIEF's, vooral wat betreft kleine en middelgrote ondernemingen 
(zoals erkend in de evaluatie van REACH). De diensten van de Commissie zijn op dit 
moment bezig concrete informatie te vergaren over het slechte functioneren van de SIEF's in 
de praktijk om op basis van die concrete voorbeelden te beslissen welke maatregelen het 
meest passend zijn voor de aanpak van het probleem.

Conclusie

Indieners' punten van bezorgdheid zijn gedeeltelijk behandeld, namelijk door de verlaging van 
de registratievergoedingen en door de steun die voor kleine en middelgrote bedrijven 
beschikbaar is om aan REACH te voldoen. In verband met de uitvoering van de 
aanbevelingen in de REACH-evaluatie zijn de diensten van de Commissie nu informatie aan 
het verzamelen om op basis van concrete voorbeelden te kijken welke passende maatregelen 
genomen kunnen worden om de bezorgdheid wat betreft het beheer van SIEF's in het kader 
van REACH weg te nemen.


