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Относно: Списък на вещества - кандидати за разрешаване, съгласно REACH

Основна цел на REACH е заместването на вещества, предизвикващи сериозно 
безпокойство (SVHC). Такова заместване може да стане чрез два основни механизма. 
Първо, издаването на разрешение да се обвърже със забрана на ползването на такива 
вещества. Второ, производителите може доброволно да заменят SVHC с по-
безопасни алтернативи, особено предвид чл. 33 от REACH. Това въвежда задължение 
за доставчиците да предоставят на всеки потребител, при поискване, информация 
относно безопасната употреба на SVHC в изделията, в това число най-малко 
наименованието на съответното SVHC.

Като предварително условие за двата процеса обаче се налага първо да бъдат 
определени SVHC. Приложение XVII на REACH вече съдържа списък от 800 вещества, 
официално класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за 
репродуктивния процес (CMR). Освен това, Комисията и държавите-членки са приели 
списък от 27 вещества, които са устойчиви, биоакумулиращи и токсични (PBT) или 
много устойчиви и много биоакумулиращи (vPvB). По същество има повече от 800 
вещества, които очевидно отговарят на критериите за SVHC. Въпреки това, 
настоящият списък на веществата кандидати за разрешаване, приет през м. 
октомври 2008 г., съдържа едва 15 вещества. До изтичането на крайния срок през 
юни 2008 г. Комисията не е поискала от Европейската агенция по химикалите (ECHA)
нито едно предложение. В този смисъл е интересно да се отбележи, че в резултат на 
седмото изменение на Директива 76/768/ЕИО, Комисията е включила наведнъж целия 
списък с вещества CMR в списъка на забранените за употреба в козметични продукти 
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вещества.

Крайно малкият брой SVHC, съдържащ се в списъка на веществата кандидати за 
разрешаване, създава множество проблеми: 

а) налага минимални изисквания във връзка с разрешението;

б) на практика обезсмисля механизма за приоритизация, предвиден в чл. 58;

в) драстично ограничава правото на потребителя да бъде информиран.

Освен това, считано от 2011 г., това ще позволи вноса на изделия, съдържащи SVHC, 
които не са в списъка на веществата кандидати, без за това да се налага каквото и 
да било уведомление.

В списъка на потенциалните вещества на ECHA  от септември 2008 г. се съдържат 
едва седем допълнителни вещества, които евентуално биха могли да бъдат добавени в
списъка на веществата кандидати (пет от тях по искане на Комисията).

Ако не се предприемат конкретни действия, за определен период в бъдеще броят на 
SVHC в списъка с веществата — кандидати ще остане ограничен до около 2 % от 
всички SVHC. Това е подигравка със стремежа на REACH за замяна на веществата, 
застрашава процеса на приоритизация, лишава потребителите от правото им на 
информация относно повечето от SVHC и ще допусне SVHC във вносните изделия.

Какви действия смята да предприеме Комисията, за да гарантира, че съответните 
разпоредби на REACH се прилагат по отношение на всички SVHC, или поне по 
отношение на онези, които могат да доведат до опасност за работниците или 
потребителите, или до емисии в околната среда?

За колко вещества Комисията възнамерява да поиска от ECHA изготвянето на досие
съгласно Приложение XV за прибавяне към списъка с вещества кандидати до изтичане 
на крайния срок през март 2009 г.?
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