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Om: Fortegnelse over kandidater i henhold til Reach

Et hovedformål i henhold til Reach er substitution af særligt problematiske stoffer (SVHC). 
En sådan substitution kan ske ved hjælp af to hovedmekanismer. For det første kan der 
vedtages en udfasning i forbindelse med godkendelsen. For det andet er der procedurer, der 
frivilligt kan erstatte SVHC med nogle mere sikre alternativer, særligt i lyset af artikel 33 i 
Reach. Heri fastsættes det, at udbyderne på anmodning skal give forbrugeren information om 
den sikre anvendelse af SVHC i artikler, herunder i det mindste navnet på SVHC'et.

Imidlertid er det et forudgående krav for begge processer, at SVHC først skal identificeres. 
Bilag XVII i Reach indeholder allerede en liste over ca. 800 stoffer, der officielt klassificeres 
som CMR. Desuden er Kommissionen og medlemsstaterne blevet enige om en liste over 27 
PBT- eller vPvB-stoffer Som sådan er der over 800 stoffer, der klart opfylder kriterierne for 
SVHC. Imidlertid indeholder den nuværende fortegnelse over kandidater, der blev vedtaget i 
oktober 2008, kun 15 stoffer. Ved fristens udløb i juni 2008 havde Kommissionen ikke 
anmodet om et eneste forslag fra Echa. Det er i denne forbindelse interessant at bemærke, at 
Kommissionen medtog hele listen over CMR-stoffer på listen over forbudte stoffer i 
kosmetiske produkter straks efter den syvende ændring af direktiv 76/768/EØF. 

Det meget lave antal SVHC'er på fortegnelsen over kandidater skaber en lang række 
problemer:
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a) Det skaber et minimalt udgangspunkt for godkendelse 

b) Det foregriber effektivt prioriteringsmekanismen i artikel 58

c) Det begrænser drastisk forbrugerens ret til indsigt.

Endvidere ville det fra og med 2011 tillade import af artikler med SVHC, som ikke er på 
fortegnelsen over kandidater, uden nogen som helst anmeldelse.

Echa-hensigtsregistreringen fra september 2008 indeholder kun syv yderligere stoffer, der 
eventuelt kan tilføjes fortegnelsen over kandidater (hvor Kommissionen har anmodet om 
fem). 

Medmindre der træffes klare foranstaltninger, vil antallet af SVHC'er på fortegnelsen over 
kandidater i en vis tid fremover forblive begrænset til ca. 2 % af alle SVHC'er. Dette er at 
gøre grin med substitutionsmålet i Reach, underminere prioriteringsprocessen, afskære 
forbrugerne fra deres ret til indsigt, hvad angår de fleste SVHC'er, og at vende det blinde øje 
til SVHC'er i importerede artikler. 

Hvilke foranstaltninger vil Kommissionen træffe for at sikre, at de relevante bestemmelser i 
Reach gælder for alle SVHC'er, i det mindste dem, der kan føre til arbejdstagernes og 
forbrugernes eksponering eller udslip i miljøet? 

For hvor mange stoffer har Kommissionen til hensigt at anmode Echa om at udarbejde et 
bilag XV-dossier for tilføjelse på fortegnelsen over kandidater inden næste tidsfrist i marts 
2009?
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