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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1509/2012, adresată de Chimica Italiana, o întreprindere italiană, 
privind punerea în aplicare a Regulamentului REACH

1. Rezumatul petiției

Petiționarii sunt un grup de întreprinderi chimice mici și mijlocii care produc substanțe 
chimice pentru industrii textile, de piele sau de hârtie și care s-au reunit într-un consorțiu 
pentru a se conforma procedurilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, cunoscut 
sub denumirea „REACH”, și în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, cunoscut și ca 
Regulamentul CLP.

Aceste IMM-uri întâmpină dificultăți practice, îndeosebi legate de costurile ridicate și lipsa 
transparenței din cadrul SIEF (Forumul pentru schimbul de informații despre substanțe).

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 mai 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 septembrie 2013

Regulamentul REACH este o schimbare semnificativă a modului în care riscurile asociate 
substanțelor chimice erau gestionate în UE înainte de adoptarea sa. A conferit industriei (mari 
și mici deopotrivă) o mai mare responsabilitate în ceea ce privește identificarea și gestionarea 
pericolelor și riscurilor impuse de substanțele chimice, precum și stabilirea unor măsuri 
adecvate de gestionare a riscurilor pentru a se asigura utilizarea în siguranță a substanțelor 
chimice. 
Comisia recunoaște îngrijorările care i-au fost raportate în ceea ce privește sarcina impusă de 
REACH industriei, în special întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), astfel cum se 
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reflectă în revizuirea REACH (Raportul Comisiei privind funcționarea REACH și documentul 
de lucru al serviciilor Comisiei de însoțire adoptat la 5 februarie 2013). Pentru a se asigura 
stabilitatea și predictibilitatea legislative și pentru a lua în considerare buna funcționare 
generală a legislației, Comisia a decis să nu propună schimbări ale condițiilor de punere în 
aplicare a regulamentului. Cu toate acestea, revizuirea a identificat unele nevoi de ajustare și, 
în special, nevoia de a reduce impactul REACH asupra IMM-urilor. O anexă la raportul 
Comisiei conține următoarea listă de recomandări speciale care au ca scop reducerea sarcinii 
administrative a REACH asupra IMM-urilor, în același timp păstrându-și capacitatea de a 
îndeplini toate obligațiile REACH.

ECHA este încurajată să ofere o îndrumare mai specifică în ceea ce privește transparența, 
nediscriminarea și împărțirea corecta a costurilor în cadrul formării și funcționării SIEF. 
Revizia a identificat probleme speciale în ceea ce privește competențele solicitanților 
principali al căror rol este cel mai frecvent jucat de societăți mai mari. Aceste competențe s-ar 
putea materializa în impunerea unei taxe forfetare pentru „scrisorile de acces” și în perceperea 
de sume disproporționate pentru administrarea SIEF. Stimulentele de asigurare a unei 
administrări eficiente din punct de vedere economic a SIEF trebui consolidate.

ECHA și industria ar trebui să dezvolte orientări mai axate pe utilizator, acordându-se o 
atenție specială IMM-urilor. Revizuirea a identificat o problemă specială în ceea ce privește 
volumul mare de orientări elaborate pentru a sprijini punerea în aplicare a REACH. Numai o 
parte din orientările existente vizează grupuri speciale de societăți. REACH se aplică multor 
tipuri diferite de societăți de la nivelul întregului lanț de aprovizionare, ceea ce a dus adesea la 
documente de orientare destul de complexe.

ECHA, în colaborare cu industria, ar trebui să îmbunătățească orientările privind protejarea 
proprietății intelectuale în contextul schimbului obligatoriu de informații din cadrul lanțului 
valoric. În contextul înregistrării în comun, s-a identificat o problemă specifică în ceea ce 
privește divulgarea de informații profesionale importante, care în unele cazuri constituie 
fundația anumitor societăți. Sunt necesare orientări mai specifice pentru diseminarea bunelor 
practici în cadrul industriei privind informațiile care ar trebui protejate și cel mai bun mod de 
realizare a unei protecții satisfăcătoare.

În mod similar, ECHA ar trebui să elaboreze orientări mai bune, în special care să vizeze 
IMM-urile și societățile cu mai puțină experiență, privind folosirea Sistemului de descriere a 
utilizării. În prezent, IMM-urile au nevoie deseori de sprijin extern, ceea ce crește costurile lor 
de conformitate. Utilizarea adecvată a sistemului poate avea ca rezultat diferențe 
considerabile între furnizorii aceleași substanțe în ceea ce privește condițiile necesare pentru 
utilizarea sa, ceea ce limitează posibilitatea de a schimba furnizorul; duce la costuri mai 
ridicate și o stabilitate redusă a furnizorilor.

ECHA și serviciile naționale de asistență în materie de REACH sunt invitate să elaboreze 
măsuri și orientări speciale privind integrarea timpurie a proceselor REACH în C-D și în alte 
procese inovatoare. Unele societăți inovatoare și-au exprimat îngrijorarea cu privire la 
incertitudinea reglementărilor. Deși în REACH există o serie de mecanisme favorabile 
inovării, iar ECHA produce numeroase informații și le diseminează pe internet privind 
obligațiile exacte, aceste mecanisme și surse de informații trebuie să se bucure de o bună 
publicitate în rândul societăților inovatoare. 
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Comisia va utiliza în continuare Rețeaua întreprinderilor europene (EEN) pentru a sensibiliza 
cu privire la REACH la nivelul lanțului de aprovizionare și pentru a îmbunătăți comunicarea 
din cadrul lanțului de aprovizionare. REACH privește o varietate mare de societăți și o 
proporție semnificativă a întreprinderilor din Europa care se califică drept utilizatori din aval. 
Se consideră că mai multe IMM-uri nu își cunosc rolul și obligațiile legate de regulament, iar 
cele care nu cunosc pot avea o falsă impresie a sferei exacte a obligațiilor lor. Din acest motiv, 
vor fi urmărite măsuri mai extinse de comunicare și de sensibilizare, utilizând platforme 
consacrate ale EEN și ale serviciilor naționale de asistență în materie de REACH.

În cele din urmă, Comisia va monitoriza în continuare costurile administrative de punere în 
aplicare a REACH de către IMM-uri și cantitatea și calitatea sprijinului tehnic și juridic 
acordat IMM-urilor de instituții responsabile de punere în aplicare.

În plus, Regulamentul privind taxele a fost revizuit având în vedere rezultatele revizuirii 
generale a REACH, în special cele privind costurile REACH și impactul său asupra 
competitivității și inovării. Unul dintre obiectivele principale ale Regulamentului privind 
taxele revizuit a fost scăderea costurilor pentru IMM-uri printr-o reducere a taxelor cu până la 
95 %.

În ceea ce privește propunerea de a înregistrat categorii de vopsele, Comisia ar dori să 
amintească faptul că principiul OSOR (o substanță, o înregistrare) decurge din formularea 
titlului II din REACH, care într-adevăr specifică cerințele de înregistrare. Cu toate acestea, 
Comisia ar dori să sublinieze că articolul 13 din REACH prevede posibila utilizare de metode 
alternative pentru a se genera informații privind proprietățile intrinseci ale substanțelor și, în 
special, utilizarea de grupări sau de analogii în cazul unor similarități, numai dacă sunt 
îndeplinite condițiile prevăzute la anexa XI din regulament. Această dispoziție permite 
solicitanților să scadă costul testării necesare. Cu toate acestea, sarcina probei revine 
solicitantului pentru a evalua caracterul adecvat al utilizării metodelor alternative respective. 

În ceea ce privește cerințele pentru substanțele importate în temeiul REACH, regulamentul 
prevede ca producătorii și importatorii de substanțe de sine stătătoare, în amestec sau în 
articole să fie tratați în mod egal și, prin urmare, să facă cu toții obiectul acelorași cerințe 
prevăzute de regulament. În lumina celor de mai sus, în conformitate cu articolul 8 din 
REACH există posibilitatea pentru un producător din afara Comunității să numească un 
reprezentant unic care să îndeplinească obligațiile importatorilor în temeiul Regulamentului 
REACH. 

Principalul obiectiv al dispozițiilor privind schimbul de date din REACH este de a reduce 
testele efectuate pe animale, dar și de a reduce la minimum costurile colectării de date pentru 
industrie. Formarea și funcționarea forumurilor pentru schimbul de informații despre 
substanțe (SIEF) nu sunt reglementate de REACH și, prin urmare, industriei îi revine sarcina 
să se organizeze pentru a respecta dispozițiile relevante din regulament. Cu toate acestea, 
serviciile Comisiei sunt conștiente de eventualele îngrijorări privind transparența și 
comunicarea din cadrul SIEF, în special în ceea ce privește IMM-urile (astfel cum s-a 
recunoscut în revizuirea REACH). Serviciile Comisiei strâng în prezent informații concrete 
privind funcționarea nesatisfăcătoare în practică a SIEF, pentru a lua decizii, pe baza 
exemplelor concrete respective. Serviciile Comisiei vor decide în continuare cu privire la 
măsuri corespunzătoare care trebuie realizate pentru a rezolva problema.
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Concluzie

Îngrijorările petiționarilor au fost parțial abordate, în special reducerea taxelor de înregistrare 
și sprijinul pus la dispoziția IMM-urilor pentru a se asigura conformitatea cu REACH. În 
contextul punerii în aplicare a recomandărilor din revizia REACH, serviciile Comisiei strâng 
informații pentru a putea, pe baza unor exemple concrete, să examineze ce măsuri 
corespunzătoare ar putea fi realizate pentru a aborda îngrijorările privind funcționarea SIEF în 
temeiul REACH. 


