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Angående: Kandidatförteckningen i Reach

Ett huvudmål för Reach är ersättningen av särskilt farliga ämnen (SVHC). Sådan ersättning 
kan genomföras med hjälp av två huvudmekanismer. För det första genom en utfasning i 
samband med godkännande. För det andra kan tillverkare frivilligt ersätta SVHC med 
säkrare alternativ, särskilt mot bakgrund av artikel 33 i Reach. I denna fastställs en 
skyldighet för leverantörer att tillhandahålla varje konsument som så begär information med 
åtminstone namnet på SVHC-ämnet, så att varan kan användas på ett säkert sätt.

Men en förutsättning för båda förfarandena är att SVHC först måste identifieras. Bilaga XVII 
i Reach innehåller redan en förteckning över ca 800 ämnen som officiellt klassificeras som 
CMR-ämnen. Dessutom har kommissionen och medlemsstaterna enats om en förteckning över 
27 PBT- eller vPvB-ämnen. Således finns det mer än 800 ämnen som klart uppfyller 
kriterierna för SVHC. Men den nuvarande kandidatförteckningen som antogs i oktober 2008 
innehåller endast 15 ämnen. När tidsfristen gick ut i juni 2008 hade kommissionen inte bett 
Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) om ett enda förslag. I detta sammanhang är det av 
intresse att uppmärksamma att kommissionen tog med hela förteckningen med CMR-ämne i 
förteckningen över förbjudna ämnen i kosmetiska produkter på en gång efter den sjunde 
ändringen av direktiv 76/768/EEG. 

Det mycket låga antalet SVHC på kandidatförteckningen skapar många problem:

a) det ger en minimal utgångspunkt för godkännande 
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b) det upphäver i praktiken den prioriteringsmekanism som fastställts i artikel 58

c) det minskar drastiskt konsumentens rätt till information.

Dessutom kommer det från och med 2011 medföra att import av varor som innehåller SVHC 
och som inte är med på kandidatförteckningen blir tillåten utan någon som helst 
underrättelse.

ECHA:s förteckning över ämnen som troligen kommer att tas upp på kandidatförteckningen 
från september 2008 innehåller endast sju ytterligare ämnen (fem av dessa på kommissionens 
begäran). 

Om det inte vidtas tydliga åtgärder kommer antalet SVHC på kandidatförteckningen att vara 
begränsat till ca 2 procent av alla SVHC under lång tid. Detta gör att ersättningsmålet i 
Reach blir löjligt, prioriteringsprocessen undergrävs, konsumenterna fråntas sin rätt till 
information när det gäller de flesta SVHC och att SVHC i importvaror ignoreras. 

Vilka åtgärder kommer kommissionen att vidta för att se till att de tillämpliga 
bestämmelserna i Reach omfattar alla SVHC, åtminstone alla som arbetstagare eller 
konsumenter kan utsättas för eller som medför utsläpp i miljön? 

För hur många ämnen avser kommissionen att begära att ECHA utarbetar en akt till 
bilaga XV som kan läggas till i kandidatförteckningen när nästa tidsfrist löper ut i mars 2009?
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