EGZEKWOWANIE WYMOGÓW Rozporządzenia REACH
Tekst opracowano na podstawie Raportu z okresu przedłużenia (maj 2010 – kwiecień 2011)
Projektu dotyczącego egzekwowania rozporządzenia REACH z zakresu rejestracji, wstępnej
rejestracji i kart charakterystyki (projekt REF-1) Forum Wymiany Informacji na temat
Egzekwowania Prawa

Na początku 2010 r. Forum Wymiany Informacji na temat egzekwowania wymogów
rozporządzenia REACH 1907/2006 WE zdecydowało się przedłużyć czas
prowadzenia projektu. W okresie od maja do grudnia 2009 r. w ramach projektu
skontrolowano 1600 przedsiębiorstw z 25 państw, natomiast w okresie przedłużenia
od maja 2010 r. do kwietnia 2011 r. Kontroli poddano prawie 800 firm z 19 państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Projekt kierowany był przez Grupę Roboczą, która przekazała podręcznik z
wytycznymi i zaleceniami dla inspektorów oraz kwestionariusz lub listę z pozycjami
do kontroli. W przypadku każdej kontroli kwestionariusz został wypełniony przez
inspektora. Grupa robocza była także odpowiedzialna za raport z wyników projektu.
Mianowani krajowi koordynatorzy z państw uczestniczących w projekcie, zostali
przeszkoleni w Helsinkach, a następnie byli odpowiedzialni za przeszkolenie
inspektorów w swoich krajach.
W tabeli 1 zestawiono
przeprowadzonych kontroli.
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Łotwa

państwa

Liczba
inspekcji
12
10
11
21
150
67
1
16
19
6

uczestniczące

w

projekcie

oraz

Kraj

Liczba kontroli

Malta
Holandia
Norwegia
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Hiszpania
Wielka Brytania
Suma

4
51
5
289
2
5
28
77
17
791

liczbę

Podczas większości przeprowadzonych kontroli (94%) sprawdzano wstępną i pełną
rejestrację oraz karty charakterystyki, natomiast 6% kontroli ograniczono tylko do
tematu kart charakterystyki. Kontrolowane przedsiębiorstwa pełniły różne role w
ramach REACH, niektóre z nich były zarówno producentami lub importerami jak i
dalszymi użytkownikami. Inspektorzy skontrolowali 449 producentów, 278
importerów, 38 wyłącznych przedstawicieli i 436 dalszych użytkowników.
Sumarycznie niezgodność z przepisami rozporządzenia REACH stwierdzono w 152
(20%) skontrolowanych przedsiębiorstwach. Uchybienia dotyczyły m.in. naruszenia

przepisów rejestracyjnych (25), kart charakterystyki (123) i innych braków (18).
Wynikiem nieprzestrzegania przepisów były: wina i wstyd (2), odwołania (36), nakazy
administracyjne (42), grzywny (6), zarzuty karne (3) i inne (108) np. pisemne porady,
listy z dodatkową informacją lub zaleceniami dokonania poprawek w określonym
czasie.
W celu osiągnięcia zgodności z przepisami, po dalszych działaniach podjętych przez
inspektorów, firmy zapoczątkowały w czasie realizacji projektu niektóre z
następujących kroków: zapewnienie o późniejszej rejestracji (9), przeprowadzenie
późniejszej
rejestracji
(1) i inne (głównie dostosowanie kart charakterystyki do wymagań rozporządzenia
REACH -97 podmiotów. W 61 przypadkach żadne dalsze przedsięwzięcia nie zostały
podjęte.
Inspektorzy biorący udział w projekcie sumarycznie zidentyfikowali fakt prowadzenia
produkcji lub importu substancji wprowadzonych w postaci własnej lub w mieszaninie
w ilości równej lub powyżej 1 tony rocznie odpowiednio dla substancji i mieszanin w
472 i 203 przedsiębiorstwach. W 238 przypadkach zgłoszone zostały zwolnienia z
obowiązku rejestracji. W 322 przypadkach nie odnotowano zwolnień. Rodzaje
zwolnień z obowiązku rejestracji zestawiono w tabeli 2.
Zwolnienie z obowiązku rejestracji
Substancje poniżej 1 tony rocznie
Odpady
Półprodukty niewyodrębniane
Polimery
Substancje w trakcie przewozu tranzytem
Zwolnienie ze względu na obronność
Substancje zgłoszone (uznawane za
zarejestrowane)
Specjalne zastosowania- Art.2 (ust.3,5,6,7),9 i
15
Substancje z załącznika IV
Substancje z załącznika V
Zwolnienia nie mające zastosowania

Liczba zwolnień
119
32
12
70
2
2
20
30
33
65
49

Sumarycznie 623 z 757 przedsiębiorstw posiadało wymagane karty charakterystyki.
W przypadku 67 firm (ok. 9%) wymagana karta charakterystyki nie była dostępna lub
była tylko częściowo. Na sprawdzonych 1 969 produktów , 379 kart było
nieprawidłowych. Inspektorzy zgłosili, że 493 przedsiębiorstwa z 747 wypełniły
obowiązek wynikający z artykułu 31 ust.5 (kartę charakterystyki dostarcza się w
językach urzędowych państw członkowskich) i art. 31 ust.6 (karta zawiera datę
sporządzenia i 16 punktów). W 119 (16%) firmach formalne wymagania dotyczące
kart charakterystyki nie były spełnione. Sumarycznie sprawdzono 1711 kart
charakterystyki, z czego 366 było nieprawidłowych z powodu tych błędów.

Wyniki z okresu przedłużenia projektu są porównywalne z wynikami uzyskanymi w
ramach tego samego projektu w 2009 roku. Łączna liczba przeprowadzonych kontroli
w okresie przedłużenia jest o połowę mniejsza od liczby kontroli w pierwszym
projekcie, natomiast procent niezgodności z przepisami jest nieco mniejszy (20%) niż
w 2009 roku (24%).

