REACH & Artikelen
Artikel:
Een voorwerp dat tijdens de productie een speciale vorm, een speciaal oppervlak of ontwerp kreeg,
dat de functie ervan in grotere mate bepaalt dan de chemische samenstelling.
Soorten voorwerpen:

100% voorwerpen

Intended release
Ketting = voorwerp
Geur = stof

Sophisticated
containers
Pen = voorwerp
Inkt = stof

Stoffen in
verpakking:
Verpakking
= voorwerp

Geen voorwerp:
stof of mengsel

REACH wetgeving stoffen
> 1 ton per jaar
> 100 ton
Vanaf 2018 > 1 ton
Pre-Registreren
Registreren
Registreren
Registreren als de stof een
CMR is (kankerverwekkend,
mutageen, reprotoxisch)
O.a uitgezonderd zijn Annex IV en V, al geregistreerd door OR, geneesmiddelen, voedsel en afval.
REACH wetgeving artikelen
Candidate List (SVHC)
> 0,1 % communicatie aan
afnemer (professioneel)
• Naam van stof
• Indien nodig relevante
veiligheidsinformatie
> 0,1 % communicatie
consument op aanvraag (45
dagen)

Restrictions to marketing and
use (Annex XVII)
Bijlage XVII van de REACH
Verordening is een lijst van
gevaarlijke stoffen waarvoor
restricties (beperkingen) gelden
in de EU.

Authorisation list (stoffen ook
op Candidate list)
Stoffen mogen na ‘sunset date’
niet meer in de handel worden
gebracht of worden gebruikt,
tenzij er een vergunning is
verleend voor het specifieke
gebruik of het gebruik is
vrijgesteld van autorisatie.
Wettelijk geen regels voor
importeren van voorwerpen.

> 0,1 % en > 1 ton per jaar:
kennisgeving van stoffen aan
ECHA
• Uitzondering: als al
geregistreerd voor dat
gebruik
• Uitzondering: zeker
geen blootstelling mens
of milieu

Sitmae Reach Services
reach@sitmae.com
0346-562414

Candidate List (SVHC)
Ook wel bekend als Kandidaats lijst, List of SVHC, Candidate list for Authorisation.
Maar is niet hetzelfde als Authorisation list.
http://echa.europa.eu/nl/candidate-list-table

Restrictions to marketing and use (Annex XVII)
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/restrictions/index_en.htm

Authorisation list
Deze stoffen staan ook op Candidate list.
http://echa.europa.eu/nl/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-forinclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list

Echa richtsnoer voor stoffen in voorwerpen:
http://echa.europa.eu/nl/guidance-documents/guidance-on-reach

Echa navigator:
http://echa.europa.eu/nl/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/identify-yourobligations/navigator
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