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Актуализиране на ръководството за
мономери и полимери.
Европейската агенция по химикали (ЕСНА) публикува обновено
„Ръководство за мономери и полимери“ след приключване на процеса на
консултации
Хелзинки, 27 април 2012 г. – Ръководството на ECHA за мономери и полимери е
публикувано за първи път през 2008 г. Вследствие на решение на Съда на Европейския
съюз по Дело № C-558/07 възникна нужда от неговото актуализиране. В решението се
пояснява, че понятието „мономерно вещество“ се отнася едновременно до мономерите в
реагирала форма и мономерите в нереагирала форма (член 6, параграф 1 и член 6, параграф 3
от REACH). Потенциално това ще окаже пряко въздействие върху задълженията за
регистрация, както първоначално са описани в ръководството.
В съответствие с промяната ЕСНА изготви проект за изменение на текста на ръководството,
който бе представен за консултация пред компетентните за REACH и CLP органи (в рамките
на CARACAL). Окончателната версия 2.0 отразява получените коментари.
В конкретните раздели на документа са пояснени засегнатите понятия. По-конкретно са
включени допълнителни пояснения към член 6, параграф 1 от REACH с цел да се покрият
задълженията за регистрация на мономери в нереагирала форма и други съдържащи се в
полимерите вещества. Освен това ръководството е съгласувано с наскоро одобреното
тълкуване за естествени полимери, което вече е отразено в раздела "Често задавани
въпроси за REACH“ на сайта на ЕСНА. Внесени са и други незначителни промени и
редакторски поправки.

Допълнителна информация
Ръководство за мономери и полимери.
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-reach.
Консултативна процедура за ръководства:
http://echa.europa.eu/documents/10162/13559/mb_14_2011_consultation_procedure_guidan
ce_en.pdf
Решение на Европейския съд по Дело C-558/07 от 7 юли 2009 г.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007CJ0558:BG:HTML
Регламент REACH:
http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/legislation

Раздел „Съдействие“ на уебсайта на ECHA:
http://echa.europa.eu/web/guest/support
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