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Subiect: Lista de substanțe candidate conform REACH

Un obiectiv cheie al REACH este substituirea substanțelor deosebit de preocupante (SDP). O 
asemenea substituire se poate efectua prin două mecanisme. În primul rând, se poate adopta 
o retragere treptată în contextul autorizării. În al doilea rând, producătorii pot în locui în 
mod voluntar SDP cu alternative mai sigure, în special în lumina articolului 33 din REACH. 
Acesta stabilește o îndatorire a furnizorilor de a oferi consumatorului, la cerere, informații 
legate de utilizarea sigură a SDP în articole, inclusiv, ca un minimum, numele SDP. 

Totuși, ca o precondiție pentru ambele procese, SDP trebuie mai întâi identificate. Anexa 
XVII la REACH cuprinde deja o listă de circa 800 de substanțe clasificate în mod oficial 
drept CMR. Mai mult, Comisia și statele membre au aprobat o listă de 27 PBT sau substanțe
vPvB. Ca atare, există mai mult de 800 de substanțe care satisfac în mod clar criteriile pentru 
SDP. Cu toate acestea, lista curentă de substanțe candidate adoptată în octombrie 2008 
cuprinde doar 15 substanțe. Până la termenul limită din iunie 2008, Comisia nu a solicitat o 
propunere unică de la ECHA. Este interesant de notat  în acest context faptul că Comisia a 
inclus dintr-o dată întreaga listă de substanțe CMR pe lista de substanțe interzise pentru 
produse cosmetice în conformitate cu cel de-al șaptelea amendament la Directiva
76/768/CEE. 

Numărul foarte scăzut de SDP de pe lista de substanțe candidate creează numeroase 
probleme:

a) instituie un punct de plecare minim pentru autorizare, 
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b) aduce efectiv atingere mecanismului de prioritizare stipulat la articolul 58,

c) limitează în mod drastic dreptul la cunoaștere a l consumatorului.

Mai mult, începând din 2011, acesta ar permite importul de articole care conțin SDP care nu 
se află pe lista de substanțe candidate fără niciun fel de notificare.

Registrul de intenție ECHA din septembrie 2008 cuprinde numai șapte substanțe
suplimentare care ar putea fi adăugate pe lista de substanțe candidate (dintre care cinci sunt 
solicitate de Comisie). 

Dacă nu se iau măsuri clare, numărul de SDP de pe lista de substanțe candidate va rămâne 
limitat la aproximativ 2% din toate SDP pentru ceva timp înainte. Această situație este e 
ridiculizare a obiectivului de substituire al REACH, subminează procesul de prioritizare, 
privează consumatorii de dreptul la cunoaștere în ceea ce privește majoritatea SDP și 
permite tolerarea SDP în articolele de import.  

Ce acțiune trebuie să întreprindă Comisia pentru a asigura că dispozițiile relevante ale 
REACH se aplică tuturor SDP, cel puțin tuturor celor care pot conduce la expunerea 
lucrătorilor sau consumatorilor sau la eliberări în mediul înconjurător? 

Pentru câte substanțe intenționează Comisia să solicite ECHA să pregătească un dosar Anexa 
XV pentru adăugarea pe lista de substanțe candidate până la următorul termen limită din 
martie 2009?
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