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REACH
Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok
regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról
A REACH az Európai Parlament és a Tanács, 1907/2007/EK számon nyilvántartott, a
vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló új
rendelete, amelyet az Európai Parlament 2006 decemberében fogadott el, és amely 2007.
június 1-től lépett, kötelező érvénnyel hatályba. Ez a rendelet fogja szabályozni az
elkövetkező években (a 2010 és 2018 közötti időszakban) az EU-n belül gyártott és
felhasznált, illetve a Közösségbe importált vegyi anyagok regisztrálását és
veszélyelemzését, és mint ilyen lényegi hatással lesz az Európai Unión belül működő
valamennyi vegyi anyag gyártóra, importőrre, és felhasználóra egyaránt.
A CRC Industries Europe már a tavalyi év folyamán felállított egy munkacsoportot (CRC
REACH csoport), melynek feladata, a CRC európai működéséért felelős Elnökvezérigazgató irányításával, hogy a REACH szabályokból és előírásokból fakadó új
követelményekhez való alkalmazkodás megtörténjen, illetve kiértékelje ezeknek az új
előírásoknak a CRC működésére és termékeire gyakorolt (várható) hatását. A
munkacsoport előzetes értékelése szerint az újonnan életbe lépő REACH szabályok és
előírások feltételezhetően semmilyen (a disztribútorok és végfelhasználók által is
érzékelhető) mértékben nem befolyásolják a CRC termékek hozzáférhetőségét, így azok
változatlan minőségben hosszú távon, továbbra is elérhetők maradnak.
2008. június 1. és november 30. között az érintett vállalatoknak lehetőségük van az EU
területén belül gyártott, illetve az EU területén belülre importált vegyi (alap)anyagaik
előzetes regisztrációjára.
Azon termékek esetében, amelyeket a CRC évi 1 tonnát meghaladó mennyiségben hoz be
az Európai Unión kívülről, a CRC importőrként lép fel, és saját maga fogja az előzetes
regisztráció adta kereteken belül, a megadott határidőig regisztráltatni az ezen termékeket
alkotó alapanyagokat.
Az Európán belül előállított termékek esetében ugyanakkor a CRC REACH csoportjának,
a REACH rendelet értelmében, nincs jogosultsága az előzetes regisztrációra, valamint
termékei regisztrációjára, mivel ebben az esetben a CRC nem gyártója a készítményeiben
előforduló (alap)anyagoknak.
Annak biztosítása érdekében, hogy a CRC termékek összetételében (formuláiban)
előforduló valamennyi vegyi anyag előzetes regisztrációja időben megtörténjen, a CRC
REACH munkacsoportja szoros együttműködésben áll a CRC vegyi anyag beszállítóival,
sőt sok esetben vegyi anyag beszállítóinak beszállítóival, hogy nyomon követhesse, és
szükség esetén segítse az előzetes regisztráció folyamatát. A CRC teljesen biztos abban,
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hogy a termékei jelenlegi formuláiban szereplő valamennyi anyag (alkotóelem) előzetes
regisztrációja meg fog történni.
A CRC elkötelezi magát amellett, hogy abban a kivételes esetben, ha egy terméke
összetevői között előforduló alapanyag előzetes regisztrációjára valamilyen okból nem
kerül sor, a lehető leggyorsabban új beszállítót keres az adott anyagra, vagy a már
előzetes regisztráción átesett anyagokkal helyettesíti az így kieső alapanyagokat (azaz a
termékek receptúrája kerül módosításra). Mindezeknek megfelelően, hacsak a CRC
ellenkező értelmű nyilatkozatban nem tájékoztatja disztribútorait, Partnereink biztosak
lehetnek benne, hogy az addig megismert és vásárolt teljes CRC kínálat, változatlanul
elérhető és rendelhető marad.
Amint az alapanyagok előzetes regisztrációja lezárult, azonnal kezdetét veszi a
regisztrációs szakasz. A regisztráció, amely 2009. január 1-én veszi kezdetét, 2-9 évig fog
tartani, a gyártásra kerülő anyagok mennyiségtől függően. Valamennyi, évi 10 tonnát
meghaladó mennyiségben előállított, vagy importált, a REACH rendelet hatálya alá
tartozó vegyi anyagról, illetve ezen vegyi anyagokat tartalmazó készítményekről
Partnereink kapni fognak egy kibővített biztonságtechnikai adatlapot, amely az új
előírásoknak megfelelően tartalmazni fogja egy vagy több új expozíciós esemény leírását
(lehetséges veszélyhelyzet, ill. az elhárításuk érdekében szükséges teendők, stb.). A CRC
REACH csoportja ezzel kapcsolatban is szorosan együttműködik beszállítóival, hogy
garantálni tudja, hogy a Partnereink számára releváns felhasználásokra és expozíciós
eseményekre vonatkozóan, valamennyi – általunk felhasznált – alapanyag regisztrálása
megtörténjen. Mindazonáltal, mivel a termékek gyakorlatban történő felhasználási módjai
és körülményei rendkívül nagyszámúak lehetnek (és ezek a CRC részéről nem
kontrolálhatók), a CRC-t semmiféle felelősség nem terheli, ha bizonyos termékei
esetében a felhasználási mód nem szerepel a biztonságtechnikai adatlapok kibővített
expozíciós eseményleírásai között.
A CRC célja, hogy az új rendeletnek megfelelő átállás a partnereink számára a lehető
legteljesebb mértékben zökkenőmentesen történjen meg, és a CRC biztos abban, hogy
termékei az eddig megszokott módon, a jövőben is elérhetőek lesznek.
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Amennyiben disztribútorként, vagy felhasználóként többet szeretne megtudni a REACH
rendeletről, kérem látogasson el Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) hivatalos
honlapjára, ahol magyar nyelven is minden, a témát érintő információhoz hozzájuthat. Az
ECHA a világhálón a http://echa.europa.eu címen érhető el.
A CRC Industries Europe REACH ügyekben felelős munkatársa Ms Sabine Daeninck,
aki szívesen válaszol felmerülő kérdéseikre, melyeket elküldhetnek az alábbi e-mail
címre: reach@crcind.com
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