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Nové nařízení Evopského
společenství (ES) skýtá v oblasti
průmyslu a obchodu mnoho
námětů k debatám: Dne 1.
června 2007 vstoupila v platnost
směrnice REACH pro manipulaci
s chemickými látkami. Předepisuje, že veškeré látky musí být
registrovány a hodnoceny některou z centrál a tou jsou také
autorizovány. Třebaže výroba
nebo další zpracování chemikálií
nepatří k oborům činnosti
skupiny Angst + Pfister, přijala
společnost včas taková opatření,
aby byla schopna požadavkům
směrnice REACH dostát.

REACH je zkratkou pro Registration,
Evaluation and Authorisation of Chemicals, tj. Registrace, hodnocení
a schvalování chemikálií. Dle odhadů
je v Evropě v oběhu více než
100 000 různých látek, z nichž cca
1,5 % má vlastnosti vzbuzující obavy
a měla by podléhat určitému omezení nebo zákazu. Cílem směrnice
REACH je zaregistrovat všechny chemické látky v EU a současně vyhodnotit potenciál jejich nebezpečí pro
člověka a životní prostředí, přičemž
se obrací důkazní břemeno: Do budoucna tedy budou látka a její aplikace legální jen tehdy, bude-li jejich
použití předem výslovně povoleno.

REACH – nařízení s mnoha efekty

Cílem nařízení je zesílení ochrany životního prostředí a zdraví takovým
způsobem, aby použití zvlášť nebezpečných látek bylo buďto regulováno, nebo úplně zakázáno. Záměrem
je také mimo jiné podnícení průmyslu k vývoji nezávadných alternativních látek. Toto však nejsou jediné
cíle, které směrnice REACH sleduje:
Shromáždění údajů o chemických
látkách přispěje ke zlepšení konkurenceschopnosti evropského chemického průmyslu, který touto cestou
získá přístup ke zkušenostem jiných
podniků, resp. uživatelů. Tatáž látka
se v budoucnu nebude muset vícekrát testovat, neboť k registraci musí
podniky předložit výsledky toxikologických a ekologicko-toxikologických
zkoušek a výsledky šetření přístupu
k ochraně životního prostředí.
V neposlední řadě by se měl díky
větší transparentnosti snížit počet
testů chemických látek na zvířatech.

Angst + Pfister klade důraz na čisté životní prostředí

ECHA – centrální evidence všech látek

Nařízení REACH sleduje to, aby průmyslové podniky byly za své činy
v této oblasti zodpovědné. Díky tomuto seznamu mají úřady a podniky
nejprve získat přehled o tom, jaké
chemické látky jsou nyní k dispozici
na evropském trhu. Tato fáze předběžné registrace běží již od 1. června 2008 a potrvá do 1. prosince
2008. Směrnice REACH se týká
všech látek, které jsou v EU vyráběny
nebo jsou do EU dováženy v objemu
přesahujícím více než jednu tunu za
rok. V centrálním registru Evropské
agentury pro chemické látky (ECHA)
v Helsinkách se evidují veškeré chemické látky a veškeré možnosti jejich
aplikace.

Angst + Pfister – zprostředkovatel se
smyslem pro zodpovědnost

Skupina Angst + Pfister, jako jeden
z předních distributorů a poskytovatelů služeb, si je vědoma své zodpovědnosti v roli prostředníka: Skupina
Angst + Pfister informovala včas
své zákazníky o interních opatřeních
týkajících se směrnice REACH
a vytvořila interní pracovní skupinu
zabývající se touto tématikou – ačkoli obchodní firmy žádnou registraci,
resp. předběžnou registraci, provádět
nemusí. Jako součást průmyslového
odbytového řetězce vedla společnost
Angst + Pfister ihned se svými dodavateli konzultace, jejichž cílem bylo
vypracování společného plánu opatření pro efektivní realizaci směrnice
REACH. Tento plán mj. předpokládá, že se dodavatelé zaregistrují co
nejrychleji. Kromě toho Angst + Pfister
zabezpečuje, aby veškeré informace
o použití chemických látek byly dále
předávány také dodavatelům – což
je velice důležité pro konečný zápis
do ECHA. Všechna tato opatření
zaručují, že zákazníci skupiny
Angst + Pfister nebudou v případě
neúspěšné registrace znevýhodněni.

Společně do budoucnosti

Skupina Angst + Pfister nastavuje zásady pro zavedení směrnice REACH:
Nové nařízení EU o chemikáliích
zabrání tomu, aby k regulaci závadných látek došlo až poté, co už
budou rozptýlené v životním prostředí. Proto aby byla směrnice REACH
co nejrychleji realizována, táhne
Angst+Pfister se svými dodavateli
a obchodními partnery za jeden
provaz! Koneckonců je přáním nás
všech, abychom své životní prostředí
udrželi „nejedovaté” tak dlouho,
jak to jen bude možné.
Další informace ke směrnici REACH najdete na adrese:
http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm
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