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KARIŞIM ÜRETİCİLERİ
İÇİN TEDARİK
ZİNCİRİNDE İLETİŞİM
REACH konusunda karışım üreticilerinin dikkat
etmesi gereken hususlar nelerdir? 2. Kayıt
süresinin sona erdiği 31 Mayıs 2013 tarihine
kadar neler yapmalı? AB pazarında yer edinmek
isteyen karışım üreticilerinin REACH tüzüğüne
göre atması gereken adımlara ilişkin tüm
detaylar…

R

EACH Tüzüğü her ne kadar Avrupa
Birliği tarafından yürürlüğe konmuş
olsa da, AB pazarında yer edinmek
isteyen tüm firmaları etkiliyor.
AB’de yerleşik ve AB dışı firmalar,
yükümlülüklerini yerine getirmek
için ilk adımı ön-kayıt döneminde atmışlardı.
Bu sırada karışım üreticileri ECHA’nın (Avrupa
Kimyasallar Ajansı) önerisiyle tedarik ettikleri
maddelerin ön-kayıtlarını ihtiyaten yaptırmıştı.
Yüksek tonajda veya CMR kategorisinde madde
üreten firmalar ikinci adımı da 2010 yılındaki kayıt
işlemiyle gerçekleştirdiler. Kayıt edilen maddelerin
aynı tedarik zincirinde tekrar kayıt edilmesine gerek
olmadığından, karışım üreticileri için önem kazanan
konu da “tedarikçiyle verimli iletişim” olarak
şekillendi.
Dolayısıyla, ilk kayıt döneminden sonra, karışım
üreticilerine düşen en temel görev, tedarikçileriyle
iletişime geçip hangi maddelerin kayıt edildiğini
öğrenmek olacaktır. Karışım üreticisinin bu kayıt
numarasını kullanabilmesi için, ilgili kullanım
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alanı ve tonaj miktarı kayıt dosyası kapsamına
alınmış olmalıdır. Ön-kayıt süresi dolmuş ancak
tedarikçi tarafından kayıt edilmemiş maddeler
için, REACH yükümlülüklerini yerine getiren
başka bir tedarikçiyle çalışılmalıdır. Aynı konuda
bir diğer alternatif de karışım üreticisinin kayıt
işlemini bizzat kendisinin gerçekleştirmesi olacaktır.
Karışımın içindeki ön kayıtlı diğer maddeler
için belirlenmiş kayıt tarihi 2013 ve 2018 ise ön
kayıt numaraları geçerliliğini bu tarihe kadar
korumaktadır.
Kayıt numaraları tedarik zincirinde
nasıl iletilmeli?

Kayıt döneminden sonra firmaların kafasını
karıştıran bir diğer konu ise kayıt numaralarının
hangi yolla iletilmesi gerektiği oldu. REACH
Tüzüğü’nün 32. Maddesinde belirtildiği üzere
kayıt numaraları, SDS’lerin (Güvenlik Bilgi
Formu) içerisinde veya SDS’in gerekli olmadığı
durumlarda tedarikçi tarafından risk yönetimi
ölçümlerini sağlamak amacıyla hazırlanan

dokümanla birlikte iletilmelidir. Avrupa
Kimya Sanayi Konseyi (CEFIC), yayınladığı
dokümanla tüzükte belirtilenlerin dışında yasal bir
yükümlülük olmadığını belirtmiştir. CEFIC’in aynı
dokümanında, yetkili makamlar tarafından yapılan
denetimlerde kayıt numaralarının otoritelerce talep
edilebileceğini, bazı durumlarda kayıt numarasının
son 4 rakamının firmaya özgü bilgi içermesi
sebebiyle gizli tutulabileceği de belirtilmiştir. Bu
durumda ilgili otoritenin kayıt numarası talebi, alt
kullanıcı tarafından tedarikçiye yönlendirmelidir.
ECHA tarafından ön-kayıt ve kayıt numaralarının
iletişimi konusunda net bir prosedür
belirlenmemesine rağmen, büyük firmaların
çoğu REACH kayıtlarındaki son durumlarını bir
deklarasyon yazısıyla duyuruyorlar. Bu deklarasyon
yazıları gerek web siteleri kanalıyla, gerekse
e-mail yoluyla alt kullanıcılara iletiliyor. Bazı
firmalar kayıt numaralarını açıklamakta sakınca
görmezken, bazıları da sadece REACH ile ilgili
yükümlülüklerini yerine getirdiklerini beyan eden
bir deklarasyon yapıyor. Tedarikçilerden gelen bu
dokümanlar, karışım üreticilerine bir fikir vermekle
birlikte tek başına yeterli olmayabiliyor. Bu sebeple
tedarikçi mektubunda kayıt numarasına yer
verilse bile karışım üreticilerinin kendi ihtiyati önkayıtlarını iptal etmeden önce, tedarikçiyle tekrar
iletişime geçip, kayıt dosyasında kullanım alanları
ve tonajın kapsanıp kapsanmadığını sorgulamaları
yerinde olacaktır. REACH Global Services SA
olarak, bu noktada müşterilerimize tedarikçileri
tarafından sağlanan dokümanların uygunluğunu
değerlendirmek, gerektiğinde tedarikçiyle birebir
iletişime geçmek ve eksiklikleri tamamlamak
konusunda konusunda hizmet veriyoruz.
Güvenlik Bilgi Formlarını (SDS), REACH’e
uyumlu hale getirmek yetkinlik istiyor!

Karışım üreticilerini ilgilendiren bir diğer husus ise,
AB pazarına sürdüğü ürünün SDS’sini REACH
ve CLP’ye uyumlu hale getirmektir. Karışımların
CLP’ye uygunluğu için geçiş süreci 1 Haziran
2015’te sona ermektedir. Karışım üreticisi, güncel
SDS’yi kendi kadrosundan yetkili ve eğitimli
bir kişiye hazırlatmalı ya da dışarıdan hizmet
almalıdır. Karışımların güncel SDS’si hazırlanırken
tedarikçilerden gelen Kimyasal Güvenlik Raporları
(CSR) dikkate alınmalı, -varsa- maddelerin kayıt

Üreticilerin karışımlarla ilgili
Güvenlik Bilgi Formları (SDS)
ya kendi kadrosundan yetkili
ve eğitimli bir kişi tarafından
hazırlanmalı, ya da dışarıdan
hizmet alınmalıdır. Bu işlem
sırasında, Kimyasal Güvenlik
Raporu’nu dikkate almak
gerekiyor…

numarası belirtilmelidir. SDS’ler tedarik zincirinde
ücretsiz olarak iletilmelidir. İlgili üye ülke aksine
hüküm vermediği sürece, SDS kimyasal maddenin
piyasaya sürüldüğü üye ülkenin/ülkelerin resmi
dillerinden birinde yazılmış olarak temin edilecektir
(REACH Tüzüğü, Article 31(5)). İnternet sitesi
üzerinden SDS paylaşımı hâlâ tartışılan bir konu
olduğu için, e-mail yoluyla iletilmesini tavsiye
etmekteyiz.
2013 kayıt dönemi çok uzak değil
İlk kayıt aşamasının etkileri sürerken, 31 Mayıs
2013 son tarihli 2. kayıt dönemi hızla yaklaşıyor.
Son tarihten 1 yıl önce, karışım üreticilerinin
kayıt dosyası hazırlayacak olan tedarikçilerine
kullanım alanlarını ve tonaj bilgilerini bildirmiş
olmaları gerekiyor. Görüldüğü gibi REACH’e
uyumluluk konusunda iş yükü azalmıyor, aksine
kayıtlardan sonra gündeme gelen değerlendirme,
izin gibi süreçler firmaları oldukça zorlayacak gibi
görünüyor. Tedarikçi ve alt kullanıcı arasındaki
özverili çalışmayla atlatılacak bu süreçte, sağlıklı
iletişimin gücü de önem taşıyor.
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