Samenvatting van de belangrijkste punten uit ECHA’s praktische gids voor aanvraag van
autorisatie, december 2016.
De praktische gids “hoe vraag ik autorisatie aan” biedt u ondersteuning bij de voorbereiding en onderbouwing
van een autorisatieverzoek. De belangrijkste punten die in de verschillende hoofdstukken aan bod komen,
kunnen als volgt worden samengevat:
Wees eerlijk en overtuigend
•
•

•

Vertel duidelijk wat er echt gebeurt als uw verzoek tot autorisatie niet zou worden gehonoreerd.
Verzeker u er van dat u begrijpt wat de gebruiksvoorwaarden en risicomaatregelen zijn, beschrijf deze
duidelijk inclusief hun relatie met het niveau van blootstelling. Onderbouw blootstellingsscenario’s
met recente betrouwbare en representatieve gegevens. Daarbij kunt u denken aan blootstelling op de
werkplek of emissies naar het milieu.
Wees “eigenaar” van uw aanvraag voor autorisatie, ook als u gebruik maakt van deskundigheid van
externe partijen om het verzoek voor te bereiden. Het verzoek voor autorisatie gaat over úw bedrijf.
Houd rekening met uitdagingen tijdens de beoordeling van uw aanvraag.

Beschrijf het gebruik waarvoor u autorisatie aanvraagt, het is een kritische stap
•

•

De toepassingen leggen de reikwijdte van uw verzoek vast. Dit is de kern van uw autorisatieverzoek en
vormt de basis voor een elke toekenning. Elk gebruik moet duidelijk en tot in detail worden
beschreven. Hierdoor verkleint u de onzekerheden die de beoordeling van uw verzoek kunnen
beïnvloeden. Beschrijf de context waarin de stof wordt gebruikt (in uw proces, uw bedrijfsvoering, de
markt en de maatschappij).
Als u weet dat er geschikte alternatieven bestaan, dan dient u voor dit gebruik geen autorisatieverzoek
in. Voor deelgebruiken waarvoor alternatieven beschikbaar zijn, identificeer deze duidelijk en zeg
duidelijk dat uw autorisatieverzoek op dit gebruik geen betrekking heeft.

Beschrijf en analyseer de alternatieven duidelijk
•

•

Beschrijf duidelijk welke alternatieve stoffen en technologieën u heeft overwogen (inclusief verder
kijken dan uw gebruikelijke praktijk). Analyseer de meest kansrijke daarvan en met name de stof of
techniek die de beste mogelijkheden biedt.
Ga na of uw concurrenten zijn overgestapt op alternatieve stoffen of technieken of dit van plan zijn.
Beschrijf en onderbouw waarom u daar niet voor hebt gekozen en wat het voor u zou betekenen als u
dat wel zou doen.

Beschrijf en analyseer uw activiteiten in een maatschappelijke context
•

•

Analyseer en documenteer wat u zou doen als uw verzoek tot autorisatie niet wordt toegekend. U zou
bijvoorbeeld overstappen op een alternatieve stof of techniek, of u zou uw productie verplaatsen naar
een land buiten de EU. Dit is een heel belangrijk onderdeel. Wees hierover dus duidelijk.
Analyseer de sociaaleconomische effecten van het stoppen van het gebruik van de Annex XIV stof
(non-use) op uw bedrijf en uw gehele toeleveringsketen maar ook op de gebruikers en producenten
van alternatieven. Beschrijf deze effecten zo goed als u kunt omdat het Sociaal Economisch Analyse
Comité deze informatie in de beoordeling mee zal moeten nemen.

Weet dat een autorisatie a zal worden onderworpen aan herbeoordeling (review)
•

•

Verstrek alle benodigde informatie (b.v. over alternatieven en de baten van blijvend gebruik van de
Annex XIV stof), zodat de wetenschappelijke comités in staat zijn voor uw gebruik een toepasselijke
tijd gelimiteerde herbeoordelingsperiode (review period) aan te bevelen.
Het kan zijn dat de aanbevolen herbeoordelingsperiode korter is dan de periode die u nodig hebt om
over te stappen op een alternatieve stof of techniek. Dit komt doordat de review rapportage wordt
gebruikt om bijvoorbeeld te kijken naar de technische vooruitgang in de ontwikkeling van
alternatieven voor uw gebruik of naar de maatregelen die u heeft genomen als gevolg van de aan u
opgelegde voorwaarden bij toekenning van uw autorisatie.

Maak een planning en begin gewoon
•
•
•
•
•
•
•
•

Begin zo snel mogelijk. Praat met iedereen in de toeleveringsketen die direct of indirect hiermee te
maken krijgt.
Ga eerst naar de website van ECHA en lees hoe u een verzoek tot autorisatie kunt indienen.
Beslis al in een vroeg stadium of u ondersteuning moet inhuren of niet en voor welke onderdelen.
Stel ECHA ervan op de hoogte dat u een verzoek tot autorisatie wilt indienen en vraag een informatie
sessie voorafgaand aan indiening (pre-submission information session) aan.
Herhaal de exercitie waarbij u het gebruik van uw stof afbakent en de benodigde analyse uitvoert.
Bepaal wie in de toeleveringsketen in de beste positie is om uw gebruik te dekken. Bedenk van
tevoren hoe u uw autorisatieverzoek gaat indienen: individueel of met anderen.
Wees flexibel en sta open voor nieuwe informatie en inzichten, bijvoorbeeld van uw klanten en
toeleveranciers.
U doet er goed aan uw verzoek ruim voor de uiterste inleverdatum in te dienen. Gebruik de laatste
maand vóór indiening om de samenhang en de leesbaarheid van uw verzoek te verbeteren.

Lees de richtsnoeren en gebruik deze
•
•

Lees de richtsnoeren en maak daarnaast ook gebruik van de checklist voor autorisatieverzoeken.
Vergewis u ervan hoe ECHA’s wetenschappelijke comités uw verzoek tot autorisatie gaan beoordelen.
Ga daarvoor naar de ECHA website (notes on evaluating applications).

Zorg ervoor dat uw verzoek leesbaar en begrijpelijk is
•

•
•
•

Maak uw verzoek niet te omvangrijk. Eén of enkele overtuigende argumenten zijn vaak al voldoende.
Leg uw belangrijkste argumenten vast in uw onderzoek naar alternatieven of uw sociaaleconomische
analyse en bouw daarop voort.
Schrijf zo dat ook niet-deskundigen u kunnen begrijpen. Zorg voor samenhang en logica in de
informatie en voor onderbouwing van de beweringen.
Overweeg om een samenvatting van de meest belangrijke punten op te nemen.
Laat voorafgaand aan indiening een buitenstaander uw verzoek kritisch beoordelen.

