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2014 hareketli ve bol denetim çalışmalarıyla geçti. 2015’te
firmalar, güvenlik bilgi formu yükümlülükleri, izin listesine
dahil maddeler ve özellikle tehlikeli kimyasallarla ilgili
olarak daha hareketli bir yıl yaşayacak.
vrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA),
“FORUM REACH-EN-FORCE3–
Faz 1 Proje Raporu’na baktığımızda
raporun genel içeriğinin; üretici, ithalatçı
ve tek temsilcilerin REACH ve kayıt
yükümlülüklerinin gümrükle yakın
işbirliği içinde denetim ve uygulamaya
geçirilmesi üzerinde duruluyor. Denetim,
REACH tüzüğü (EC) No: 1096/2006, Madde 5 ve 6 kayıt
yükümlülükleri doğrultusunda ve “no data, no market” (veri
yoksa, pazar da yok) prensibi üzerine odaklanıyor. Şubatağustos 2013 tarihleri arasında 28 üye ülkede ve 528 firmada
toplamda 3 bin 65 madde denetlendi. Tüm üye ülkeler
gerçekleştirilecek denetim hedeflerini belirleyebilmek için
maddeler ve karışımlar hakkında gümrükle yakın işbirliği
içinde, ithalat deklarasyonlarından derlenen verileri kullandı.
Tedarik zincirinde ithalatçı rolünde bulunan yüzde 64
ve küçük orta ölçekli firmalar yüzde 67 denetlendi.
endi.
Kimyasal üretici konumundaki, genellikle büyük
yük
ölçekli firmalar denetlenen firmaların yüzde
53’ünü, perakende sektöründe ekonomik
gruba giren küçük ve orta ölçekli firmalar
ise denetlenen firmaların yüzde 30’unu
oluşturdu.

A

Yükümlülükler yerine getirilmeli
Denetlenen firmaların yüzde 50’sinden fazlası
ası
maddelerin faz içi olmasından ve REACH
tüzüğü ek IV ve V listelerinde yer almasından
an
dolayı muafiyetlerden faydalandı. Bu firmaların yüzde
84’ünün kayıt veya ön kayıt dosyalarına sahip olduğu,
çoğunluğu büyük ölçekli firmalardan oluşan yüzde 55’inin
ise sadece bir maddeyi kayıt yaptırdığı görüldü. Firmaların
yüzde 29’u şimdiye kadar ön kayıt yaptırmış durumda.
Projenin odak konusu dolayısıyla, denetimler sırasında en
çok yüzde 64’le ithalatçıların, yüzde 71’le de ithal edilen
maddelerin üzerinde duruldu. Üreticiler denetimlerin
sadece yüzde 29’unu oluşturdu. Projenin faz 1 aşamasında
tek temsilci denetimleri yüzde 7’yle son sıralarda kaldı.
Bu sebeple, denetimlerin 2014 yılına uzatılarak REACHEN-FORCE-3 Projesi faz 2 aşamasına geçilmesi planlandı.
Yine 2014’te AB dışında yerleşik üreticileri temsil eden tek
temsilciler detaylı denetimlerden geçti ve bu denetimler
sürecek. Birinci denetimde şüpheli durumlar söz konusu
ise; ek iletişimler ve bunu takiben ikinci denetim süreci

olabilir. Firmalarımız tek temsilcileriyle sıkı iletişimde ve
yükümlülüklerini yerine getirdiğinden emin olmalı.
Suçlulara karşı yaptırımlar yoğunlaşacak
Uyumsuzluk tespit edilen firmalar için icra makamları
(otoriteler) ilk elden risk üzerinde odaklanmış, firmalara
iyileştirme yönünde tavsiye vererek, riski düşürme yoluna
gitti. Bu çalışmalar sonucunda ilgili maddelerin yasal
zorunluluklara uyumu sağlandı. Ancak, madde kayıt
yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürekli olarak reddeden
firmalar için yaptırımlar giderek yoğunlaştırılacak.
Varılan nokta ve öneriler
FORUM REACH-EN-FORCE 3 projesinin faz 1
bulgularını göz önünde bulundurarak başlıca önerileri şu
şekilde sıralayabiliriz:
temsilcilerin yüksek uyumsuzluk oranı, ilgili
• Tek te
sanayi ve endüstri paydaşları tarafından ele
sana
alınmalı. Tek temsilcilerin diğer firmalara
al
oranla iki kat daha uyumsuz olduğu tespit
edildi. Bu uyumsuzluğun sebebi sadece
gerçekleştirilmeyen kayıt yükümlülükleri
değil, aynı zamanda REACH Tüzüğü
Madde 8 gerekliliklerinin ve tek temsilci
yyükümlülüklerinin ihlalidir.
İthalatçılar için yüksek uyumsuzluk oranı,
• İtha
sanayi ve endüstri paydaşları tarafından ele
ilgili sanay
alınmalı. İthalatçıların diğer üretici firmalara oranla en
az iki kat daha uyumsuz olduğu tespit edildi. İthalatçılar
çoğunlukla REACH Tüzüğü uyarınca firmalarının kayıt
yükümlülüklerinden habersiz veya bunlara aşina değil.
• Kimya sanayi ve kimyasal dağıtım sektörleriyle ilgili
olmayan aktörlerin yüksek uyumsuzluk oranı, ilgili sanayi
ve endüstri paydaşları tarafından ele alınması gerekiyor.
Tedarik zincirindeki bu aktörlerin ithalatçılar ve diğer
üretici firmalara oranla iki kat daha uyumsuz olduğu tespit
edildi. Tedarik zincirindeki bu aktörler, REACH Tüzüğü
uyarınca firmalarının kayıt yükümlülüklerinden habersiz
veya bunlara aşina değil.
Ref: http://echa.europa.eu/documents/10162/13577/
forum_report_ref3_en.pdf
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YÖNETMELİK

GÜVENLİK
BİLGİ FORMU
YÖNETMELİĞİ
GÜNCELLENDİ
iyasaya arz edilen zararlı maddelerin
ve karışımların insan sağlığıyla çevre
üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere
karşı etkin kontrol ve gözetimi sağlamak
üzere, “Zararlı Maddelere ve Karışımlara
İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında
Yönetmelik’’ 29204 sayılı ve 13 Aralık
2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girdi. Avrupa Birliği’nin çevre mevzuatına uyum
çalışmaları kapsamında, “Maddelerin ve Karışımların
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Zararlı Maddelere ve Karışımlara
İlişkin Güvenlik Bilgi Formları
Hakkında Yönetmelik yayımlandı.
Yeni düzenlemede, sertifikalandırma,
sınıflandırma bilgileri ve formun
online gönderimiyle ilgili konularda
değişiklikler yapıldı.
Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması
Hakkında Yönetmelik” (SEA) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından 11. 12. 2013 tarihinde 28848 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştı. Avrupa Birliği’nde Güvenlik
Bilgi Formları, yürürlükte olan REACH Tüzüğünün revize
edilmiş Ek-11’incisi olan 453/2010 EC sayılı yönetmelik
kapsamında hazırlanıyor. Yeni düzenlemeyle, “Zararlı
Maddelere ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları
Hakkında Yönetmelik’’ ile maruziyet senaryoları ve REACH
kayıt numarası dışında AB uyumu sağlanmış oldu.

