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Toevoeging van lood aan kandidatenlijst
Informatieplicht
Samenvatting
Op 27 juni heeft ECHA lood opgenomen in de kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen
(Substances of Very High Concern (SVHC)) krachtens REACH. De toevoeging aan de kandidatenlijst
betekent dat lood waarschijnlijk toelaatbaar wordt krachtens REACH. Vanwege de grote hoeveelheden
lood die in de EU worden gebruikt, is het mogelijk dat het metaal snel voorrang krijgt om in de
autorisatielijst te worden opgenomen. Een onmiddellijk gevolg van de toevoeging aan de
kandidatenlijst is een informatieplicht en een proces dat, als we de gestelde tijdlijn volgen, kan leiden
tot een mogelijke verbodsdatum in 2024 (datum waarop het op de markt brengen en het gebruik van
de stof verboden wordt, tenzij toestemming wordt verleend of het gebruik is vrijgesteld van
toestemming). Bedrijven die toestemming voor het gebruik van lood aanvragen, moeten hun aanvraag
ten minste 18 maanden voor de verbodsdatum indienen om onderbreking van de productieketen te
voorkomen.
Uitgave
Op 27 juni ontvingen wij de bevestiging dat lood zoals verwacht is opgenomen in de kandidatenlijst
voor zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) krachtens REACH, op grond van de geharmoniseerde
gevarenclassificatie als toxisch voor de voortplanting (categorie 1A). U vindt de actuele kandidatenlijst
van ECHA hier.
Zodra een stof wordt toegevoegd aan de kandidatenlijst, worden een aantal informatieverplichtingen
onmiddellijk van kracht, met name krachtens artikel 31 (Voorschriften voor
veiligheidsinformatiebladen) en artikel 33 (Informatieplicht met betrekking tot in voorwerpen
voorkomende stoffen). Er bestaat tevens een informatieplicht krachtens artikel 7 (Registratie en
mededeling van stoffen in voorwerpen):

•

leveranciers van loodhoudende legeringen dienen op hun veiligheidsinformatiebladen aan te
geven dat lood een op de kandidatenlijst voorkomende SVHC is. Sinds 1 maart 2018 zijn
veiligheidsinformatiebladen volgens classificatie verplicht voor leveranciers van massief koper
of ingots of vormen van koperlegeringen met een loodgehalte van meer dan 0,3% en voor
leveranciers van koperpoeders of koperlegeringpoeders met een loodgehalte van meer dan
0,03%.

•

Leveranciers van producten die lood bevatten in een concentratie van meer dan 0,1%
(gewichtsprocent) dienen de ontvanger van het product voldoende informatie te verschaffen
opdat het veilig gebruikt kan worden. In dit geval zijn de ontvangers industriële of professionele
gebruikers en distributeurs, maar geen consumenten. De eerste keer dat het product wordt
geleverd nadat lood officieel is toegevoegd aan de kandidatenlijst, dient als minimumvereiste
de naam, lood, te worden vermeld. In de verschafte informatie dient duidelijk te worden
aangegeven dat lood voorkomt op de meest recente versie van de kandidatenlijst en dat dit de
reden is dat de informatie wordt verstrekt. Indien het product aan consumenten wordt
geleverd, moet dezelfde informatie binnen 45 dagen na een verzoek van de consument worden
verschaft.

•

Fabrikanten van complexe producten dienen er rekening mee te houden dat deze informatie
verplicht is, zodra één component van het complexe product een loodgehalte van meer dan
0,1% van het gewicht bevat, zelfs als het loodgehalte van het complexe product in totaal minder
dan 0,1% bedraagt.
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De verschafte informatie dient voldoende te zijn voor een veilig gebruik van het product in
alle fasen van de levenscyclus van het product, met inbegrip van verwijdering. Dergelijke
informatie kan bijvoorbeeld worden verstrekt op productinformatiebladen of in speciale
brieven. Wat betreft het veilige gebruik van loodhoudende legeringen of producten, zou
bijvoorbeeld informatie over het vermijden van blootstelling aan stof of dampen van
toepassing kunnen zijn. Het feit dat lood wordt geclassificeerd als SVHC betekent niet dat de
voorwaarden voor veilig gebruik zijn gewijzigd.

• Producenten of importeurs van producten dienen ECHA te informeren indien hun product een
stof op de kandidatenlijst bevat. Deze verplichting is van toepassing als lood aanwezig is in
producten in hoeveelheden van in totaal meer dan één ton per producent of importeur per
jaar en indien lood aanwezig is in producten in concentraties van meer dan 0,1%
(gewichtsprocent). De kennisgevingen dienen uiterlijk 6 maanden na de opname in de
kandidatenlijst te worden ingediend.
Wat doet ECI?
Bij ECI volgen we de ontwikkelingen in deze kwestie op de voet en bereiden we ons voor om deel te
nemen aan de komende regelgevingsprocessen ter autorisatie. Er wordt een werkgroep voor
loodautorisatie opgericht voor verdere voorbereiding op en aanpak van de komende prioriteitsbepaling
(een openbare raadpleging vindt naar verwachting in september 2019 plaats). ECI neemt ook deel aan
de 'Eurometaux Pb metal Authorisation Taskforce' die de samenwerking tussen de verschillende
waardeketens coördineert en de krachten bundelt voor belangenbehartiging en communicatie.
Meer informatie
U vindt meer informatie op de website van ECHA:
https://echa.europa.eu/candidate-list-obligations
De richtlijn voor eisen aan stoffen in voorwerpen is te vinden op:
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/articles en.pdf/
Richtlijn in een notendop op:
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/nutshell guidance articles2 en.pdf
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