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Betreft: REACH-kandidatenlijst

Een van de centrale doelstellingen van REACH is de vervanging van zeer zorgwekkende 
stoffen (SVHC’s – substances of very high concern). Er zijn in hoofdzaak twee manieren 
waarop deze vervanging kan plaatsvinden. Ten eerste kan een stof in de context van het 
autorisatieproces geleidelijk verboden worden en ten tweede kunnen producenten zeer 
zorgwekkende stoffen vrijwillig vervangen door veiliger alternatieven, vooral tegen de 
achtergrond van artikel 33 van de REACH-verordening. Dit artikel verplicht leveranciers om 
de consument op verzoek informatie te verstrekken om een veilig gebruik van een voorwerp 
dat een zeer zorgwekkende stof bevat, mogelijk te maken, waaronder ten minste de naam van 
de stof.

Voorwaarde voor beide procedures is echter dat eerst moet worden vastgesteld welke stoffen 
zeer zorgwekkend zijn. Bijlage XVII van de REACH-verordening bevat reeds een lijst van 
ongeveer 800 stoffen die officieel zijn ingedeeld als carcinogeen, mutageen en 
reproductietoxisch (CMR). Bovendien zijn de Commissie en de lidstaten een lijst 
overeengekomen van 27 PBT- of zPzB-stoffen. Er zijn dus meer dan 800 stoffen die duidelijk 
voldoen aan de criteria voor SVHC’s. Op de huidige kandidatenlijst, die in oktober 2008 is 
goedgekeurd, staan echter slechts 15 stoffen. Toen de deadline van juni 2008 in zicht kwam, 
had de Commissie het ECHA zelfs niet om één enkel voorstel verzocht. Het is in dit verband 
interessant om op te merken dat de Commissie na de zevende wijziging van Richtlijn 
76/768/EEG de volledige lijst CMR-stoffen in één klap opnam in de lijst van stoffen die niet in 
cosmetica gebruikt mochten worden. 

Het uiterst geringe aantal SVHC’s op de kandidatenlijst creëert talrijke problemen:
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a) het biedt een minimaal uitgangspunt voor autorisatie, 

b) de prioriteitsstelling zoals bedoeld in artikel 58 wordt er in feite onmogelijk door gemaakt,

c) het recht op informatie van de consument wordt er drastisch door ingeperkt.

Bovendien zou het tot gevolg hebben dat artikelen met SVHC’s die niet op de kandidatenlijst 
staan per 2011 zonder enige kennisgeving ingevoerd kunnen worden.

Het ECHA-register van september 2008 van stoffen waarvoor de relevante autoriteiten 
voornemens zijn beperkingen aan te vragen, bevat slechts zeven stoffen die ook nog aan de 
kandidatenlijst zouden kunnen worden toegevoegd (vijf daarvan op verzoek van de 
Commissie). 

Tenzij duidelijk actie wordt ondernomen, zal het aantal SVHC’s op de kandidatenlijst 
voorlopig beperkt blijven tot circa 2 % van alle zeer zorgwekkende stoffen. Dit is een 
aanfluiting van de vervangingsdoelstelling van REACH, ondermijnt de prioriteitsstelling, 
ontneemt consumenten in het geval van de meeste SVHC’s het recht ervan op de hoogte 
gebracht te worden dat een artikel een dergelijke stof bevat en het zou tot gevolg hebben dat 
artikelen die zeer zorgwekkende stoffen bevatten zonder belemmering kunnen worden 
ingevoerd. 

Welke maatregelen zal de Commissie nemen om te waarborgen dat de relevante bepalingen 
van REACH van toepassing zijn op alle zeer zorgwekkende stoffen, in elk geval op al die 
stoffen waaraan werknemers of consumenten kunnen worden blootgesteld of die zich kunnen 
verspreiden in het natuurlijk milieu? 

Voor hoeveel stoffen is de Commissie van plan het ECHA te verzoeken een Bijlage XV-
dossier op te stellen met het oog op toevoeging aan de kandidatenlijst voor de volgende 
deadline, in maart 2009?


