ІНФОРМАЦІЯ
Повідомлення для преси
Консорціум CTACSub-Konsortium 2 рад повідомити про те, що Європейська Комісія після
затримки, яка тривала більше двох років, врешті надала дозвіл для шести важливих галузей
використання триоксиду хрому (дозволи EC 215-607-8; CAS 1333-82).
Термін перевірки становить 7 років, починаючи з дати закінчення строку дії для використання №
1 (рецептура), використання № 2 (тверде хромування) та використання № 4 (обробка поверхні,
авіація та дослідження космосу); та 4 роки після дати прийняття рішення про дозвіл для
використання № 3 (функціональний хром з декоративним характером), використання № 5 (інші
процеси обробки поверхні) та використання № 6 (пасивування оцинкованих сталевих деталей
(ETP)).
Рішення про дозвіл використання містять в собі ряд умов, виконання яких буде важким,
включаючи календарний графік їх виконання. Терміни календарного графіка зазначені нижче.
1 квітня 2019 р.

Юридичним особам, які подавали клопотання про надання дозволу на
використання, повідомляється рішення про надання дозволу на використання
(очікувана дата)

до
1 липня 2019 р.

Володарі дозволу складають та розсилають (у вигляді додатку до паспортів
безпеки) специфічні сценарії дії хімікатів для репрезентативних процесів, а також
процеси та індивідуальні завдання.

до
1 липня 2019 р.

Компанії або окремі виконавці, які використовують хімікати, відповідно до статті 66
REACH повідомлять ECHA про використання ними хімікатів.

до
1 жовтня 2019 р.

Компанії або окремі виконавці, які використовують хімікати, повинні закінчити перші
кампанії оцінки дії хімікатів.

до
1 квітня 2020 р.

Компанії або окремі виконавці, які використовують хімікати, повинні повідомити
ECHA дані, отримані в результаті оцінки дії хімікатів та контролю атмосфери та
стічної води.

до
1 жовтня 2020 р.

Володарі дозволу підтверджують відповідальність сценаріїв дії хімікатів вимогам,
використовуючи для цього нові дані оцінки дії хімікатів, а також дані контролю
атмосфери і стічних вод, які вони отримали через ECHA від компаній або окремих
користувачів, які використовують хімікати.

до
1 жовтня 2021 р.

Володарі дозволу можуть направити звіт про перевірку для цілей використання №
3, 5 та 6, якщо вони приймуть рішення про продовження використання хімікатів у
технологічному ланцюгу перед іншими процесами

1 квітня 2023 р.

Закінчення періоду перевірки для цілей використання № 3, 5 та 6.
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-2до
21 квітня 2023 р.

Володарі дозволу можуть направити звіт про перевірку для цілей використання №
1, 2 та 4, якщо вони приймуть рішення про продовження використання хімікатів у
технологічному ланцюгу перед іншими процесами.

21 жовтня 2024 р.

Закінчення періоду перевірки для цілей використання № 1, 2 та 4.

-3-

Термін та інформація, яку слід надавати
Повідомлення повинно бути надіслано ECHA не пізніше трьох місяців після публікації в
офіційному інформаційному бюлетені рішення про надання дозволу для використання.
Інформація, яку ви повинні надіслати
• Назва вашої компанії;
• Номер дозволу на використання та
• Контактна інформація.
Крім того, ви повинні надати інформацію про звичайну кількість речовини, яку ви використовуєте
за рік, а також про співробітників, які використовують відповідну речовину.
Надсилайте ваше повідомлення шляхом використання веб-формуляра
Для можливості направлення вашого повідомлення ви повинні мати активний аккаунт на REACHIT (дивись пункти 1 та 2 нижче).
1. Зареєструйтесь на REACH-IT (ви можете пропустити цей крок, якщо ваша компанія вже має
аккаунт на REACH-IT).
2. Ввійдіть у систему на REACH-IT для активування вашого аккаунта користувача (ви можете
пропустити цей крок, якщо ви хоча б раз вже реєструвались на REACH-IT).
3. Для надсилання з допомогою веб-формуляра вашого повідомлення як компанії або як
окремого виконавця, яка / який використовує хімікати, клацніть на кнопку нижче та виконайте
вказівки, які з’являються на екрані.

https://echa.europa.eu/de/support/dossier-submission-tools/reach-it/downstream-userauthorised-use

Детмольд, 20.2.2019 р.
mü-ca

