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Status for REACH forhandlingerne efter møde i Coreper den 7. december 2005

Som grundlag for drøftelsen i Coreper havde formandskabet fremlagt et
Coreper dokument som fokuserede udeståender spørgsmål herunder følgende substantielle emner:
- "Scope", herunder forskellige landes ønsker om undtagelser
- Tysk forslag om udvidet mulighed for exposure-based waiving (undladelse af tests) for stoffer mellem 10 og 100 tons
- Forslag om lempelser i kravene til datadeling i forbindelse med registrering under systemet "et stof - en registrering"
- Definitioner af brugs- og eksponeringskategorier i forbindelse med
down-stream brugeres forpligtelser.
- Rollefordeling mellem agentur og medlemsstater i evalueringen
- Substitutionsprincippet i godkendelsesordningen
- Offentlighedens adgang til information om de kemiske stoffer
På de områder, hvor der ikke kunne opnås enighed, og hvor der ikke var
klart flertal for formandskabets forslag, fremlagde formandskabet nye tekstforslag. Det drejer sig om:
- anvendelses- og eksponeringskategorier, hvor formandskabet har stillet
forslag om en klarere formulering af hvordan man definerer et stofs anvendelse og eksponering
- substitution, hvor formandskabet vil foreslå en delvis opstramning af den
eksisterende tekst, idet der nu stilles krav om en analyse af egnede alternativer i forbindelse med alle ansøgninger om godkendelse. Samtidig
ændres der i undtagelsen fra hovedreglen om, at godkendelse skal gives, hvis risikoen for sundhed og miljø ved brugen af stoffet er passende
kontrolleret. Undtaget fra denne hovedregel er PBT stoffer og vPvB stoffer og CMR stoffer samt hormonforstyrrende stoffer "for hvilke det ikke er
muligt at fastsætte et 0-effekts- eller 0 koncentrationsniveau". Dette er
nu ændret til, "for hvilke der ikke kan fastsættes en tærskel for, hvornår
en risiko acceptabel"

Disse forslag vil være udgangspunkt for drøftelsen på rådsmødet den 13. december.
Formandskabet konstaterede afsluttende, at der var gjort store fremskridt på Coreper, at sagen
nu var på rette spor og at man var tæt på et endeligt resultat. Formanden udtrykte tillid til at der
kan opnås en politisk enighed på rådsmødet den 13. december.
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