Szanowni Klienci,
firma Azelis dostarcza ponad 70 000 produktów chemicznych pochodzących od ponad 3000
dostawców do ponad 27 000 klientów w całej Europie. Zgodność z REACH i komunikacja w
zakresie REACH stanowi istotną część naszej organizacji.
W pierwszych dwóch terminach rejestracji REACH (2010 r. i 2013 r.) firma Azelis zebrała od
swoich dostawców wszystkie wnioski o rejestrację REACH dotyczące produktów, w przypadku
których obowiązywały te terminy. O numerach rejestracyjnych tych produktów nasi klienci
zostali poinformowani w kartach charakterystyki.
Rejestracja jest procesem ciągłym z coraz bardziej wymagającym programem wdrożeniowym.
Ostatni etap, który ma zostać zakończony do dnia 31 maja 2018 r., obejmuje wszystkie
substancje importowane lub produkowane w ilości jednej tony lub więcej rocznie. Ponieważ
wiele produktów jest mieszaniną kilku substancji, często w mniejszych ilościach, które mogą
być pozyskiwane w ramach wielu różnych kanałów dostaw, przewidujemy, że ten etap będzie
obejmował większą liczbę rejestracji niż dwa wcześniejsze etapy. Podczas gdy w przypadku
wielu naszych dostawców proces rejestracji produktów będzie już zakończony, niektórzy będą
chcieli skorzystać z kolejnego terminu rejestracji.
Ponieważ firma Azelis przywiązuje dużą wagę do zgodności z przepisami i dba o zapewnienie
obsługi klienta na najwyższym poziomie, powołała interdyscyplinarny zespół ds. projektu
REACH 2018, aby zapewnić możliwość zidentyfikowania w swoich łańcuchach dostaw
substancji chemicznych, w przypadku których istnieje ryzyko niezarejestrowania w terminie
wyznaczonym na 2018 r. Jeżeli produkt nie będzie wspierany przez partnera łańcucha dostaw
Azelis, Azelis będzie współpracować ze swoimi klientami w celu zarejestrowania substancji
przez Azelis, znalezienia alternatywnego źródła lub alternatywnego składu chemicznego, który
będzie można zastosować.
Firma Azelis będzie zajmowała się produktami etapami, począwszy od tych, w przypadku
których ryzyko jest największe. Za cel postawiliśmy sobie uzyskanie pełnego obrazu rejestracji
produktów do lipca 2017 r. Proces rejestracji produktów, które wymagają rejestracji REACH z
udziałem firmy Azelis, rozpocznie się we wrześniu 2017 r.
Podsumowując, zapewnienie zgodności z REACH w przypadku wszystkich produktów, jakie
dostarczamy na terenie Europy, jest niezwykle ważne zarówno dla nas, jak i dla naszych
klientów. W ciągu najbliższych miesięcy nadal będziemy informować o wymaganiach REACH i
naszych postępach. Pragniemy odgrywać konstruktywną rolę we wdrażaniu REACH i
zobowiązujemy się zapewniać praktyczną pomoc i przekazywać niezbędne informacje. W
związku z powyższym firma Azelis oferuje swoim klientom specjalną usługę: możliwość
skorzystania z pomocy zespołu ekspertów gotowych do udzielenia odpowiedzi na każde
Państwa pytanie. Pytania do naszego zespołu należy kierować na adres reach@azelis.com
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