Vaststellen van een redelijk,
veilig en efficiënt systeem voor de
notificatie van polymeren
Huidige regelgeving

Nieuwe discussie

Op dit moment zijn polymeren vrijgesteld
van registratie in het kader van de Europese
stoffenwetgeving REACH.

Er zijn belanghebbenden die de industrie oproepen
meer informatie over polymeren te verstrekken.

De Europese Commissie is bezig de registratieeisen voor polymeren uit te breiden.
De wijziging zal opgenomen worden in de
komende revisie van EU REACH, als gevolg van
de Chemicals Strategy for Sustainability.

De Europese Commissie overweegt nu om van de
industrie te eisen informatie over bepaalde polymeren
te verstrekken ofwel om polymeergegevens te
notificeren.
Het ziet er naar uit dat deze kennisgevingseis
niet beperkt is tot polymeren die registratie
vereisen, maar wordt uitgebreid naar alle
polymeren op de markt.
Dit is nieuw ten opzichte van de huidige REACH-eisen,
die stellen dat er alleen voor geregistreerde stoffen een
informatieplicht geldt.

De kennisgeving van informatie over polymeren
moet beperkt blijven tot een beperkte dataset.
Het genereren van data draagt niet bij
aan meer bescherming van de menselijke
gezondheid of het milieu en is
een extra administratieve last,
bovenop de bestaande
registratieverplichtingen,
voor polymeerproducenten en ECHA.

VOLGENS HET RAPPORT VAN WOOD/PFA ZIJN ER MOMENTEEL CIRCA
200.000 POLYMEREN OP DE EUROPESE MARKT. VOOR ELK VAN DIE
POLYMEREN ZOUDEN EEN OF MEER PRODUCERENDE/IMPORTERENDE
RECHTSPERSONEN MOETEN WORDEN AANGEMELD.

Hoeveel data zijn te veel data?
Als de notificatie van polymeerinformatie wordt gevraagd, zal
ECHA een disproportionele hoeveelheid niet-geanalyseerde,
ruwe gegevens ontvangen.
Om een dergelijke gegevensverzameling te rechtvaardigen,
zullen al die kennisgevingen moeten worden verwerkt en
geanalyseerd. Deze exercitie vergt echter veel middelen, met
name van ECHA.
Als kennisgevingsgegevens moeten worden gegenereerd –
inclusief polymeren die nu geen registratie vereisen zoals PLC’s,
niet-PRR, polymere voorlopers, enz. – zouden deze gegevens
dan na indiening ongebruikt blijven?
Het nut van de kennisgeving zal sterk uiteenlopen, het hangt af van de relevantie van de gedeelde
data. Het genereren van gegevens op zich draagt immers niet bij aan verdere bescherming
van mens en milieu, terwijl het wél een disproportionele administratieve last kan zijn voor
polymeerproducenten en ECHA.

Wat is FEICA’s voorstel ?
De kennisgeving van polymeerinformatie moet beperkt zijn
tot de volgende informatie:
• Identificatie van de fabrikant/importeur
• CAS-nummer (indien beschikbaar)
• Chemische naam
• Hoeveelheidsklasse
ECHA moet deze informatie behandelen als vertrouwelijke
bedrijfsinformatie en de data mogen níet openbaar
toegankelijk worden gemaakt. Als informatie over CASnummers publiekelijk beschikbaar worden, kan dat de
concurrentiepositie van de desbetreffende onderneming
schaden.

HET IS ESSENTIEEL
DAT DE GEVRAAGDE GEGEVENS
WORDEN BEPERKT TOT DE
VEREISTE DATASET EN DAT
GÉÉN EXTRA INFORMATIE WORDT
GEVRAAGD.
IN DIT STADIUM VAN
NOTIFICATIE MOGEN
GEEN ANALYTISCHE OF
TESTGEGEVENS
WORDEN GEËIST.

Meer informatie over de standpunten van FEICA en VLK over de registratie van polymeren is beschikbaar op:
https://www.feica.eu/our-priorities/reach/polymers-requiring-registration
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