
OP WEG 
NAAR EEN VEILIG 
CHEMICALIËNBELEID

REACH
Een van onze grote successen in de laatste jaren is het
waarborgen van een goed beleid inzake chemicaliën, om
zeker te zijn dat deze veiligheidstesten ondergaan en
 geregistreerd worden.

Er zijn meer dan 100.000 verschillende chemische 
stoffen die elk schadelijk kunnen zijn voor onze 
gezondheid en het milieu. Daarnaast zijn er tal van 
andere waarover we nog steeds heel weinig weten. 
Sommige chemicaliën kunnen bijvoorbeeld kanker,
ademhalings- of hormonale problemen, en huidaandoe-
ningen veroorzaken. We worden dagelijks aan honderden
chemicaliën blootgesteld en een bewustzijnscampagne
van een aantal ngo’s toonde aan dat ons bloed
 gemiddeld 41 potentieel schadelijke chemische 
stoffen kan bevatten. 

Wij willen de gevaarlijkste chemicaliën verbieden en door
veiligere alternatieven vervangen. Vergeet niet dat asbest
volop in brandpreventie gebruikt werd, voordat 
wetenschappelijk vastgesteld werd hoe gevaarlijk 
het was. De Sociaaldemocratische Fractie is een grote
 voorstander van ’s werelds meest ambitieuze systeem
voor een veiliger gebruik van chemicaliën. Dankzij de
 inspanningen van de Europese Unie en de sociaa l -
democratische Europese parlementsleden zijn sommige
van de meest giftige substanties, zoals de ftalaten die
 vroeger in  speelgoed gebruikt werden, nu verboden.

Je hebt waarschijnlijk al gehoord van de voorstellen voor
een nieuw systeem dat REACH genoemd wordt. 

Wat is REACH? Het is een acroniem voor de Registratie,
Evaluatie en Authorisatie van CHemicaliën. Het betreft
de invoering van een systeem aan de hand waarvan je
alles kan te weten komen over de risico’s van chemica-
liën die in de Europese Unie geproduceerd of ingevoerd
worden. De Europese Unie beschikt al over een test- 
en risicoanalysesysteem dat door de officiële instanties
beheerd wordt en alleen chemicaliën betreft die sinds
1981 op de markt gebracht werden. Het is algemeen
bekend dat dit systeem inefficiënt is en wij vinden dat
het ondanks enkele verwezenlijkingen aan ambitie 
ontbreekt.   

Er werd te weinig bereikt op het vlak van de evaluatie
van chemicaliën. Het huidige testsysteem is veel te
traag en de bewijslast zou bij de producenten moeten
liggen, omdat zij het best geplaatst zijn om voor een
 gepaste risicoanalyse te zorgen. De chemische
 industrie klaagde dat de kosten van een nieuw systeem
te hoog zouden zijn en tot banenverlies zouden leiden. 

De sociaaldemocraten in het Europees Parlement
 stelden alles in het werk om ervoor te zorgen dat het 
systeem bruikbaar zou zijn voor de industrie. 
Tegelijkertijd moest het voldoende efficiënt zijn om 
de belangrijkste doelstelling van het chemicaliënbeheer
te verwezenlijken, namelijk onze kennis verbeteren, 
de belangrijkste chemicaliën  verbieden en veiligere 
alternatieven ontwikkelen.

Onder dit nieuwe REACH-systeem moeten producenten
hun chemicaliën registreren en gegevens over hun
 eigenschappen verzamelen. Openbare overheden
 zullen de testvoorstellen van de industrie evalueren. 
Zij kunnen verdere informatie vragen over producten 
die ze potentieel gevaarlijk achten. 

Wanneer een substantie een zeer groot risico blijkt in te
houden, heeft de industrie een speciale goedkeuring
nodig om ze te produceren. 

Die goedkeuring wordt enkel onder de strengste
 voorwaarden gegeven. Producenten moeten bewijzen
dat de risico’s van dichtbij gecontroleerd worden. 

Voor meer informatie over onze activiteiten, 
kijk op onze website:

www.socialistgroup.eu
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STAP VOOR STAP NAAR EEN VEILIG BELEID 
VOOR CHEMISCHE STOFFEN REACH

Juli / Het gemeenschappelijk standpunt van de
Raad wordt voorgelegd aan het Parlement.

September / Besprekingen in het Europees Parlement over de
tweede lezing.

November – december / Onderhandelaars van de Raad, het Parlement
en de Commissie bereiken een akkoord dat is goedgekeurd door het

Parlement, dan door de Europese ministers van Milieu, en REACH
wordt aangenomen. Eind december wordt het wet.

Lente – begin zomer / 
De Europese Commissie publiceert delen van

haar ontwerpwetgeving voor een acht weken durende
publieke consultatie. Meer dan 6000 reacties en de ont-

werpwetgeving wordt gewijzigd en schrapt de eis tot verplichte
veiligheidsinformatie voor meer dan 20.000 chemische stoffen.

De Commissie presenteert haar definitieve voorstel, samen met de  externe
impactstudie over REACH. Het voorstel heeft als doel veiligheidsdata te

verzamelen voor 30.000 van de 100.000 chemische stoffen verkrijgbaar op de
Europese markt, waarvan 2/3 met relatief weinig data, en daardoor moeilijk te
classificeren.

In oktober stelt de sociaaldemocratische rapporteur, Guido Sacconi,  
zijn rapport over REACH voor, maar door vertragingstactieken van de
conservatieve parlementsleden, wordt er niet gestemd. 
De besprekingen zullen pas weer starten na de Europese verkiezingen.

Op dat moment starten de nationale experts een analyse van het
voorstel om een gemeenschappelijk standpunt van de Raad over

REACH uit te werken, voorzien voor eind december 2005.

Februari / De Commissie
publiceert het Witboek 

“Strategie voor een toekomstig 
beleid voor chemische stoffen” met 
de noodzakelijke veranderingen.

Werkgevers- en industrie
organisaties starten meer impact-

 studies over REACH. In hetzelfde jaar
analyseert een werksessie van het

 Europees Voorzitterschap 36 impactstudies en
concludeert dat nieuwe wetgeving een beperkte

kostprijs voor de industrie zal inhouden, maar
grote voordelen heeft voor de gezondheid en  
het leefmilieu. 

Na de Europese verkiezingen in juni, zullen de 
besprekingen in de Commissies weer starten.

2006

2003

2004

2001

1998
Juni / De Milieuraad neemt

stappen ten aanzien van een fundamen-
tele herziening van het Europese beleid inzake

chemische stoffen, door de Europese Commissie
een duidelijk mandaat te geven.

1999

April / Tijdens een infor-
mele vergadering van de Milieu-

raad in Engeland, dienen Oostenrijk,
Denemarken, Finland, Nederland en 
Zweden een document in waarin de 
noodzaak voor een geheel nieuw 

beleid inzake chemische stoffen 
uiteengezet wordt.

2005

Juni
REACH wordt van kracht 

in alle 27 lidstaten.

2007
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April / Een studie van de industrie

geeft aan dat REACH niet zal leiden tot 
het terugtrekken van de markt van belangrijke

chemische stoffen en concludeert dat REACH niet
slecht is voor de industrie.

November / Het Parlement stemt voor een afschaffing 
van de gevaarlijkste chemische stoffen en in december

is er een gemeenschappelijk standpunt van de Raad.
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