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Een nieuwe verordening van de
Europese Gemeenschap (EG)
zorgt in de industrie en handel
voor meer dan genoeg gespreksstof: op 1 juni 2007 is met
REACH een verordening voor de
omgang met chemische stoffen
van kracht geworden. Deze
schrijft voor dat alle stoffen op
een centrale plaats geregistreerd, beoordeeld en toegelaten moeten worden. Hoewel
de productie en verdere verwerking van chemische stoffen
niet tot de activiteiten van de
Angst + Pfister Groep behoren,
heeft de onderneming in een
vroeg stadium maatregelen
getroffen om snel aan de REACH
eisen te kunnen voldoen.

REACH is de afkorting van Registration,
Evaluation and Authorisation of Chemicals, d.w.z. voor de registratie, beoordeling en toelating van chemische stoffen. Binnen Europa zijn naar schatting
meer dan 100.000 verschillende stoffen
in omloop waarvan ongeveer 1,5 procent bijzonder zorgwekkende eigenschappen vertonen en aan een beperking of zelfs een verbod onderhevig
zouden moeten zijn. Het is de doelstelling van REACH om alle chemische stoffen in de EU te registreren en daarbij
hun bedreigend potentieel voor mens en
milieu te beoordelen, waarbij de bewijslast omgekeerd wordt: voortaan zijn
een stof en zijn toepassingen slechts
dan wettig wanneer zij van tevoren uitdrukkelijk toegestaan zijn.

REACH – een verordening met
veel effect
De verordening beoogt de verhoogde
bescherming van milieu en gezondheid,
waarbij bijzonder gevaarlijke stoffen
gereglementeerd c.q. verboden worden. Daarachter staat de doelstelling de
industrie te stimuleren om alternatieve
stoffen te ontwikkelen. Dit is echter niet
het enige doel dat met REACH wordt
nagestreefd: de bundeling van de stofgegevens draagt bij tot de verbetering
van de concurrentiepositie van de Europese chemische industrie, die zodoende
toegang krijgt tot een schat van ervaring van andere bedrijven c.q. gebruikers. Op deze manier wordt het in de
toekomst overbodig om dezelfde stof
meerdere malen te testen. Voor de registratie moeten bedrijven namelijk de resultaten van toxicologische en ecotoxicologische proeven en van onderzoek
naar het gedrag ten opzichte van het
milieu presenteren. Uiteindelijk beoogt
men ook met de nieuwe transparantie
dat het aantal dierproeven met chemische stoffen afneemt.

Angst + Pfister hecht waarde aan een zuiver milieu

ECHA – centrale registratie
van alle stoffen

Angst + Pfister – bemiddelaar
met verantwoordelijkheidsbesef

De REACH-verordening is gebaseerd
op het beginsel van de eigen verantwoordelijkheid van de industrie. Door
een inventarisatie moeten instanties
en ondernemingen zich een overzicht
verschaffen welke chemische stoffen op
het ogenblik in Europa op de markt
zijn. Deze fase van preregistratie is
reeds op 1 juni 2008 begonnen en zal
nog tot 1 december 2008 duren.
REACH betreft alle stoffen die door een
onderneming in een hoeveelheid van
meer dan een ton per jaar worden vervaardigd of in de EU worden ingevoerd. In het centrale register van het
Europees Agentschap voor Chemische
Stoffen (ECHA) in Helsinki worden alle
stoffen met al hun toepassingsmogelijkheden opgenomen.

De Angst + Pfister Groep is zich als één
van de toonaangevende handelsondernemingen en dienstverleners bewust van
haar rol als bemiddelaar met verantwoordelijkheidsbesef en heeft een interne werkgroep opgericht die zich
speciaal met dit onderwerp bezighoudt
– en dat terwijl handelsondernemingen
niet verplicht zijn zelf een registratie
c.q. preregistratie door te voeren. Als
deel van de industriële afzetketen heeft
Angst + Pfister rechtstreeks met haar leveranciers gesprekken gevoerd om een
gezamenlijk concept van maatregelen
op te stellen voor de doeltreffende omzetting van REACH. Dit plan houdt o.a.
in dat de leveranciers zo snel mogelijk
hun registratieplicht nakomen. Gelijktijdig waarborgt Angst+Pfister dat alle informatie over het gebruik van chemische stoffen wordt doorgegeven aan
haar leveranciers – dit is voor de definitieve registratie bij het ECHA van groot
belang. Al deze maatregelen garanderen dat voor klanten van Angst + Pfister
geen nadelen ontstaan doordat er eventueel geen registratie heeft plaatsgevonden.

Samen naar de toekomst
Angst + Pfister heeft de koers uitgezet
voor de invoering van REACH: de nieuwe EU-verordening voor chemische stoffen zal voorkomen dat bedenkelijke
stoffen pas dan gereglementeerd worden als zij reeds in het milieu verdeeld
zijn. Om deze reden trekt Angst + Pfister
één lijn met haar leveranciers en handelspartners om REACH zo snel mogelijk te
realiseren! Het is tenslotte een gezamenlijk belang om onze leefomgeving
zo ’gifvrij’ mogelijk te houden.
Meer informatie over REACH vindt u op:
http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm
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