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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1509/2012, którą złożyła włoska firma Chimica Italiana, w sprawie 
wykonania rozporządzenia REACH

1. Streszczenie petycji

Składający petycję to grupa małych i średnich spółek chemicznych, zajmujących się 
produkcją chemikaliów dla przemysłu tekstylnego, skórzanego i papierniczego, które 
połączyły się w konsorcjum w celu spełniania wymogów dotyczących procedur określonych 
w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH) oraz rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 
(CLP).

Napotykają one praktyczne trudności, zwłaszcza w związku z wysokimi kosztami i brakiem 
przejrzystości SIEF (forum wymiany informacji o substancjach).

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 maja 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 20 września 2013 r.

Przyjęcie rozporządzenia REACH wiąże się z istotną zmianą w sposobie zarządzania 
ryzykiem związanym z substancjami chemicznymi w UE. Na mocy rozporządzenia 
zwiększono zakres odpowiedzialności przedsiębiorstw przemysłowych (zarówno dużych, jak
i małych) w związku z identyfikacją zagrożeń i ryzyka związanego z substancjami 
chemicznymi oraz zarządzaniem tymi zagrożeniami i ryzykiem, a także w związku z 
ustanowieniem odpowiednich środków zarządzania ryzykiem służących zapewnieniu 
bezpiecznego stosowania chemikaliów.
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Komisja uznaje obawy zgłoszone do niej w odniesieniu do obciążeń, jakie w związku z 
REACH nakłada się na przedsiębiorstwa przemysłowe, w szczególności małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP), co zostało odzwierciedlone w przeglądzie rozporządzenia REACH 
(sprawozdaniu Komisji w sprawie działania REACH oraz w towarzyszącym mu dokumencie 
roboczym służb Komisji przyjętym w dniu 5 lutego 2013 r.). W celu zapewnienia stabilności i 
przewidywalności przepisów, a także uwzględniając ogólne prawidłowe funkcjonowanie 
przepisów, Komisja podjęła decyzję o niewprowadzaniu zmian do części normatywnej 
rozporządzenia. Niemniej jednak w przeglądzie wskazano na potrzebę dokonania pewnych 
zmian, w szczególności potrzebę ograniczenia wpływu REACH na MŚP. Załącznik do 
sprawozdania Komisji zawiera następujący wykaz szczegółowych zaleceń, które mają na celu 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z REACH dla MŚP, przy 
jednoczesnym utrzymaniu ich zdolności do wypełniania wszystkich obowiązków w świetle 
REACH:

Zachęca się ECHA, by w ramach tworzenia i funkcjonowania SIEF przedstawiła 
dokładniejsze wytyczne odnośnie do przejrzystości, niedyskryminacji i sprawiedliwego 
podziału kosztów. W ramach przeglądu ustalono, że pojawiają się problemy związane z 
uprawnieniami wiodących rejestrujących, których rolę częściej pełnią duże przedsiębiorstwa. 
Uprawnienia te mogą przejawiać się w narzucaniu opłaty ryczałtowej od upoważnienia do 
korzystania z danych wnioskodawcy lub w pobieraniu nieproporcjonalnie wysokich opłat za 
prowadzenie SIEF. Należy wzmocnić zachęty do takiego prowadzenia SIEF, które jest 
efektywne z ekonomicznego punktu widzenia.

ECHA i przemysł powinny opracować wytyczne w większym stopniu odpowiadające 
potrzebom użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP. W ramach przeglądu 
stwierdzono, że problemów przysparza ogromna ilość wytycznych opracowanych w związku 
z wdrażaniem REACH. Tylko niewielka część obowiązujących wytycznych skierowana jest 
do konkretnych grup przedsiębiorstw. REACH ma zastosowanie do wielu różnych rodzajów 
przedsiębiorstw w całym łańcuchu dostaw, przez co dokumenty zawierające wytyczne mają 
raczej złożony charakter.

We współpracy z przemysłem ECHA powinna poprawić wytyczne dotyczące ochrony 
własności intelektualnej w kontekście obowiązkowej wymiany informacji w ramach łańcucha 
wartości. W kwestii wspólnej rejestracji odnotowano problem związany z ujawnianiem 
istotnych informacji biznesowych, które w niektórych przypadkach są podstawą 
funkcjonowania danego przedsiębiorstwa. Niezbędne są bardziej szczegółowe wytyczne, aby 
móc upowszechnić w przemyśle najlepsze praktyki w zakresie ustalania, które informacje 
należy chronić oraz najlepsze sposoby zapewniania zadowalającej ochrony.

ECHA powinna także opracować lepsze wytyczne dotyczące korzystania z systemu 
deskryptorów dla zastosowań, skierowane szczególnie do MŚP i mniej doświadczonych 
przedsiębiorstw. Obecnie MŚP często potrzebują wsparcia zewnętrznego, co zwiększa ich 
koszty przestrzegania wymogów REACH. Niewłaściwe korzystanie z systemu może 
skutkować znacznym zróżnicowaniem wymaganych warunków stosowania tej samej 
substancji, określanych przez poszczególnych dostawców, co ogranicza możliwości zmiany 
dostawcy, podwyższa koszty i zmniejsza stabilność dostaw.

Wzywa się ECHA i krajowe centra informacyjne REACH do podjęcia działań i opracowania 
wytycznych w zakresie włączania procesów związanych z REACH do wczesnych etapów 
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badań i rozwoju oraz innych procesów innowacyjnych. Pewne innowacyjne przedsiębiorstwa 
wyraziły zaniepokojenie brakiem pewności prawa. REACH obejmuje wiele mechanizmów 
sprzyjających innowacji, a ECHA opracowuje i publikuje w internecie dużą ilość informacji 
dotyczących dokładnego zakresu obowiązków, należy jednak dobrze spopularyzować te 
mechanizmy i źródła informacyjne wśród innowacyjnych przedsiębiorstw.

Komisja będzie nadal wykorzystywać Europejską Sieć Przedsiębiorczości, by zwiększać 
wiedzę na temat REACH w całym łańcuchu dostaw, a także poprawić komunikację w obrębie 
tego łańcucha. REACH dotyczy bardzo różnych przedsiębiorstw. Znaczna część europejskich 
firm kwalifikuje się jako dalsi użytkownicy. Jak się wydaje, wiele MŚP nie zdaje sobie 
sprawy ze swojej roli i obowiązków związanych z REACH, a te z nich, które mają taką 
świadomość, mogą mieć fałszywy obraz faktycznego zakresu swoich obowiązków. Z tego 
względu będą prowadzone szersze działania w zakresie komunikacji i zwiększania wiedzy, 
przy wykorzystaniu już istniejących platform – Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości i 
krajowych centrów informacyjnych REACH.

Ponadto Komisja będzie nadal monitorować koszty administracyjne wdrażania REACH przez 
MŚP oraz ilość i jakość wsparcia technicznego i prawnego udzielanego tym 
przedsiębiorstwom przez instytucje odpowiedzialne za wdrażanie REACH.

Dokonano także przeglądu rozporządzenia w sprawie opłat, z uwzględnieniem wyników 
ogólnego przeglądu REACH, w szczególności ustaleń dotyczących kosztów REACH i 
wpływu, jaki wywiera na konkurencyjność i innowacje. Głównym celem zmian 
rozporządzenia w sprawie opłat było obniżenie kosztów dla MŚP poprzez wprowadzenie 
obniżki opłat aż do 95 %.

Jeżeli chodzi o wniosek dotyczący rejestracji rodzin barwników, Komisja pragnie 
przypomnieć, że zasada OSOR (jedna substancja, jedna rejestracja) wynika z brzmienia tytułu 
II REACH, w którym istotnie wyszczególniono wymogi w zakresie rejestracji. Komisja 
pragnie jednak podkreślić, że zgodnie z art. 13 REACH możliwe jest zastosowanie 
alternatywnych metod generowania informacji o swoistych właściwościach substancji, a 
mianowicie stosowanie grupowania lub podejścia przekrojowego w przypadku podobieństw, 
z zastrzeżeniem spełnienia wymogów określonych w załączniku XI rozporządzenia. Ten 
przepis umożliwia rejestrującemu obniżenie kosztu wymaganych badań. Jednak to nadal na 
rejestrującym spoczywa ciężar dowodu w zakresie oceny zasadności zastosowania tych metod 
alternatywnych. 

W odniesieniu do wymogów dotyczących substancji importowanych w świetle REACH, w 
rozporządzeniu przewiduje się równe traktowanie producentów i importerów substancji w ich 
postaci własnej, w postaci mieszaniny lub wyrobu, a zatem nakładane są na nich takie same 
wymogi na mocy REACH. W związku z powyższym, zgodnie z art. 8 REACH producent 
spoza obszaru Wspólnoty może wyznaczyć wyłącznego przedstawiciela w zakresie 
wypełniania obowiązków ciążących na importerach na mocy rozporządzenia REACH.

Głównym celem określonym w przepisach REACH dotyczących udostępniania danych jest 
ograniczenie badań na zwierzętach, ale także obniżenie kosztów zbierania danych dla 
przedsiębiorstw przemysłowych. Rozporządzenie REACH nie zawiera regulacji dotyczących 
tworzenia i funkcjonowania forów wymiany informacji o substancjach (SIEF), zatem 
zorganizowanie struktur w celu zapewnienia zgodności z przepisami rozporządzenia należy 
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do kompetencji przedsiębiorstw przemysłowych. Służby Komisji mają jednak świadomość 
potencjalnych obaw związanych z przejrzystością i komunikacją w ramach SIEF, w 
szczególności jeżeli chodzi o MŚP (co uwzględniono w przeglądzie REACH). Służby 
Komisji pracują obecnie nad zebraniem konkretnych informacji na temat nieprawidłowości w 
funkcjonowaniu SIEF w praktyce, aby w oparciu o te konkretne przykłady zdecydować jakie 
właściwe działania należy podjąć w celu rozwiązania tego problemu.

Wniosek

Część problemów zgłoszonych przez składających petycję została już rozwiązana, poprzez 
obniżenie opłat rejestracyjnych i wsparcie oferowane MŚP w celu zapewnienia zgodności z 
REACH. W kontekście wdrożenia zaleceń określonych w przeglądzie REACH służby 
Komisji zbierają informacje, aby w oparciu o konkretne przykłady podjąć decyzję odnośnie 
do właściwych działań, które należy podjąć w związku z obawami dotyczącymi 
funkcjonowania SIEF na mocy REACH.


