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Dotyczy: Kandydackiej listy substancji na mocy rozporządzenia REACH

Kluczowym celem REACH jest zastąpienie substancji wzbudzających szczególnie duże obawy
(SVHC). Takie zastąpienie może mieć miejsce przy pomocy dwóch głównych mechanizmów. 
Po pierwsze decyzję o stopniowym wycofywaniu można podjąć w kontekście udzielania 
zezwoleń. Po drugie, producenci mogą dobrowolnie zastąpić substancje wzbudzające 
szczególnie duże obawy bezpieczniejszymi rozwiązaniami, w szczególności w świetle art. 33 
rozporządzenia REACH. Dostawcy mają w związku z tym obowiązek informowania 
konsumentów, na żądanie, o bezpiecznym użytkowaniu substancji wzbudzających szczególnie 
duże obawy zawartych w produktach, z uwzględnieniem, jako wymogu minimalnego, nazwy 
substancji wzbudzających szczególnie duże obawy.

Jednakże, i jest to warunek wstępny dla obydwu procesów, najpierw należy zidentyfikować 
substancje wzbudzające szczególnie duże obawy. Załącznik XVII rozporządzenia REACH już 
zawiera listę około 800 substancji oficjalnie zaklasyfikowanych jako mających działanie 
rakotwórcze, mutagenne i szkodliwe działanie na rozrodczość (CMR). Ponadto Komisja 
i państwa członkowskie uzgodniły listę 27 substancji trwałych, wykazujących zdolność do 
biokumulacji i toksycznych (PBT) lub bardzo trwałych i wykazujących bardzo dużą zdolność 
do biokumulacji (vPvB). W tej sytuacji istnieje ponad 800 substancji, które wyraźnie spełniają 
kryteria dotyczące substancji wzbudzających szczególnie duże obawy. Obecna kandydacka 
lista substancji przyjęta w październiku 2008 r. zawiera jednak tylko 15 substancji. Wraz 
z upływem ostatecznego terminu przypadającego w czerwcu 2008 r. Komisja nie zażądała od 
ECHA nawet jednego wniosku. Warto w tym kontekście zauważyć, że w następstwie siódmej 
poprawki do dyrektywy 76/768/EWG Komisja włączyła naraz całą listę substancji 
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zaklasyfikowanych jako mających działanie rakotwórcze, mutagenne i szkodliwe działanie na 
rozrodczość (CMR) do listy substancji, których stosowanie w produktach kosmetycznych jest 
zakazane. 

Bardzo niewielka liczba substancji wzbudzających szczególnie duże obawy na kandydackiej
liście substancji powoduje wiele problemów:

a) tworzy minimalny punkt wyjścia dla udzielania zezwoleń, 

b) skutecznie udaremnia mechanizm ustalania substancji priorytetowych określony w art. 58,

c) radykalnie ogranicza prawo konsumenta do informacji.

Ponadto od 2011 r. umożliwi, bez jakiegokolwiek powiadomienia, import artykułów 
zawierających substancje wzbudzające szczególnie duże obawy, które nie znajdują się na 
kandydackiej liście substancji.

Rejestr ECHA z września 2008 r. obejmujący substancje mające zostać włączone do listy 
zawiera tylko siedem dodatkowych substancji, które ewentualnie mogłyby zostać dodane do
kandydackiej listy substancji (przy czym włączenia pięciu z nich zażądała Komisja). 

O ile nie zostaną podjęte wyraźne działania, to w najbliższym czasie liczba substancji 
wzbudzających szczególnie duże obawy na kandydackiej liście substancji będzie ograniczona 
do około 2% wszystkich substancji wzbudzających szczególnie duże obawy. To ośmiesza cel 
rozporządzenia REACH polegający na zastępowaniu substancji, podważa proces określania 
substancji priorytetowych, pozbawia konsumentów prawa do informacji o większości
substancji wzbudzających szczególnie duże obawy, a także oznaczałoby przymknięcie oka na 
obecność substancji wzbudzających szczególnie duże obawy w wyrobach importowanych. 

Jakie działania podejmie Komisja, aby zagwarantować, że odnośne przepisy rozporządzenia 
REACH będą miały zastosowanie do wszystkich substancji wzbudzających szczególnie duże 
obawy, a przynajmniej do wszystkich tych, które mogą powodować zagrożenie dla
pracowników i konsumentów lub być uwalniane do środowiska? 

W odniesieniu do ilu substancji Komisja zamierza zażądać od ECHA przygotowania dossier 
zgodnie z załącznikiem XV, które to dossier zostaną dodane do kandydackiej listy substancji 
w kolejnym terminie w marcu 2009 r.?
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