
 في المتمثل الجديد التشريع
 لتسجيل التنظيمية الالئحة
الكيماويات وترخيص وتقييم

 تقديم



:  تقديم
 وترخيص وتقييم تسجيل تنظم REACH إن

 الكيماوية والمستحضرات المواد وتقييد
 لتسجيل التنظيمية الالئحة أصبحت وقد

 المفعول سارية الكيماويات وترخيص وتقييم
 في ُيشرع لن ذلك ومع ،2007 يونيو فاتح في

. 2008 يونيو فاتح بتاريخ إال الشروط استكمال
 لتسجيل التنظيمية الالئحة هدف ويتمثل
 مستوى ضمان في الكيماويات وترخيص وتقييم

 السوق في وبيئية بشرية صحية حماية
 التنظيمية الالئحة وتسمح.  األوربية الداخلية
 لرفع الكيماويات وترخيص وتقييم لتسجيل

 الكيماوية المواد مستهلكي لدى الثقة



  التنظيمية  الالئحة  وتهم
  وترخيص  وتقييم  لتسجيل

  المواد  آل  الكيماويات
  أو" الجديدة "سواء  الكيماوية،

  المواد  باستثناء  ،"الموجودة"
  صراحة  إقصاؤها  تم  التي

  بالالئحة

مستوردي المواد   /وال تهم الالئحة التنظيمية لتسجيل وتقييم وترخيص الكيماويات مصنعي               
.  سلسلة التوريد بأآملها      الكيماوية والمواد والمنتجات فحسب، بل آل مستعملي هذه المواد خالل            



:  التسجيل

  ُتصنع  التي  الكيماوية  المواد  آل  تسجيل  يجب
  باستثناء  واحدًا،  طنًا  تفوق  بكميات  ُتستورد  أو

  من  التنظيمية  الالئحة  أعفتها  التي  تلك
. التسجيل

  وتقييم  لتسجيل  التنظيمية  الالئحة  ُتشرك
  بهدف  والموردين  الصناع  الكيماويات  وترخيص
  التي  المواد  خصائص  آل  بتفاصيل  تعريفهم

  قد  التي  األخطار  مراقبة  طريق  عن  يستعملونها
  أو  األشخاص  على  سواء  استعمالها،  عن  تنجم

  التنظيمية  الالئحة  فإن  وعليه.   البيئة
  الكيماويات  وترخيص  وتقييم  لتسجيل
  أو  المصّنع  أو  األطنان  عدد  حسب  وذلك  تفرض،

  بملف  المعلومات  من  مجموعة  تقديم  المستورد،
  فاتح  من  ابتداء  تقديمه  يتم  التي  التسجيل

. 2008 يونيو

  الشروط  من  مجموعة  التنظيمية  الالئحة  وتفرض
  بمواد  يتعلق  األمر  آان  إذا  ما  حسب  تختلف  التي

  الكميات  حيث  من  وذلك  منتجات  أو  مستحضرات  أو
.   وخطورتهااستيرادهاأوتصنيعهايتمالتي



    

 التقييم

 والمستحضرات للمواد األوربية الوآالة
: الكيماوية

 يتم التي التسجيل ملفات بتقييم ستقوم
:  تقديمها

  المثيرة  ” المسّماة  بالمواد  الخاصة  الملفات  آل
"  لالنشغال

  فردية  بصفة  تقديمها  يتم  التي  الملفات  آل

  بصفة  تقديمها  يتم  التي  الملفات  من  بالمائة 5
  جماعية



الترخيص 
  الباعثة  المواد  استعمال  أو  واستيراد  تصنيع  رخصة  تكون

  الضرر  تلحق  التي  أو  للسرطان  مسببة  [ لالنشغال
  والمواد (CMR  ( للتكاثر  سامة  تكون  أو  الجينية  بالترآيبة

  والمواد (PBT  ( والسمومية  بيولوجيًا  والمتراآمة  الثابتة
 (vPvB  ( البيولوجية  الناحية  من  جدًا  والمتراآمة  جدًا  الثابتة
  داخل  ضرورية]   لالنشغال  الباعثة  الشبيهة  األخرى  والمواد
.   األوربي  االتحاد

  الرابع  بالملحق  خاصة  رخصة  تتطلب  التي  المواد  الئحة  توجد
  نونبر  من  ابتداء  سُتنشر  التي  التنظيمية  الالئحة  من  عشر
2009 .



التقييد

 وتسويق تصنيع لتنظيم بآليات األمر يتعلق
 غير خطرًا تمثل أنها ُيعتقد التي المواد واستعمال
.  األوربي باالتحاد البيئة أو الصحة على مقبول

 في المواد استعمال أو تسويق أو تصنيع ُيمكن ال
 الملحق في الواردة مستحضراتها أو األصلي شكلها
 الخاضعة المواد على يحتوي الذي عشر، السابع

 آانت إذا إال األوربي االتحاد في للتقييد،
  التقييد شروط تستوفي



  في  ومكوناتها  آيماوية  عناصر  أنها  على  عمومًا  وتعرف  المواد
. تصنيع  عملية  خالل  من  عليها  محصل  أو  الطبيعي  شكلها

  محلوالت  أو  خالئط  أنها  على  تعريفها  يتمو  المستحضرات
  التجميل،  مواد  الصابون،:   مثال  ( أآثر  أو  مادتين  من  تتكون
. . . الشعر  ألوان

  أو  سطحًا  أو  شكال  التصنيع  خالل  يأخذ  شيء  هو  المنتج
  ترآيبته  يفوق  بقدر  وظيفته  يحدد  خاصًا  تصميمًا

  الحالقة  شفرات  األقالم،  الشموع،:   مثال  ( الكيماوية
  . . . . . . )   صابون،  بشريط

تعريف المفاتيح 



األدوار
المواد مستورد/صانع
المستحضرات مستورد/ صانع
 المنتج مستورد/ صانع

 غير شخص هو: الوسيط المستعمل
. المادة يستعمل المستورد أو الصانع
 أو بتخزين يكتفي الذي هو: الموزع

. المادة تسويق



 دجنبر فاتح إلى  2008 يونيو فاتح من
 األولي التسجيل إنجاز يجوز:  2008

 إطار في تدخل التي للمواد بالنسبة
.  االنتقالية المرحلة

 الوآالة نشرت  2009 يناير فاتح في
 للتسجيل خضعت التي للمواد الئحة
 األولي

 ال ُتسّجل لم التي الشرآة / المادة
 النظام من تستفيد أن يمكنها

!!!!!المواد التي تدخل في إطار المرحلة االنتقالية فقط         االنتقالي

للمواد األولي التسجيل



  القائمة  في  توجد  للمواد  األولي  التسجيل
E  (التجارية  الكيميائية  للمواد  األوربية INECS . (

  المواد"  ( بوليميرات  ُتعتَبر  تعد  لم  التي  المواد"
) الموجودة

  تكن  لم  والتي  المصنعة  الكيماوية  المواد
  الالئحة  مفعول  سريان  من 15 قبل  تسوَّق

  وترخيص  وتقييم  لتسجيل  التنظيمية
 بالمصنع المصنعة الوسيطة المواد(   الكيماويات

) ذاته

 المرحلة إطار في تدخل التي المواد
 االنتقالية



مواد في مرحلة غير انتقالية    

1.06.2008
 شهرا12

1.06.2008

)0112.2008( شهرا 18  سنوات 3
ونصف

1.10.2008

 سنة11

01.06.2018

انطالق الوآالة   

التسجيل األولي

 طن 1000من + ● 
طن واحد  + CMRمواد ● 
PBT/vPvBمواد ●  (R50-53)

 طن100           + 

  1000 إلى    100من 
طن

 طن100من طن واحد إلى    

 مادة30000

 مادة2700

 مادة4300

 مادة23000

الجدول الزمني       
 2007فاتح يونيو : سريان المفعول

 سنوات6

01.06.2013



األولي  التسجيل  آثار

 منصة خالل من األولي التسجيل ملف إرسال
. 2008 يونيو فاتح من ابتداء REACH.IT المعلومات

 بقاعدة سُيدرجون األولي التسجيل طالبي آل
) SIEF (المعلومات القتسام معطيات

. جماعي بشكل المادة تسجيل ملف تهييء



  ما  شرآة  تنجز  لم  إذا
  األولي  التسجيل

  ُيحظر  سوف  ما،  لمادة
  المادة  تلك  بيع
  من  ابتداء  بأوربا
  أن  إلى 2008 دجنبر
. تسجيلها  يتم



 واالتحادات المعلومات تبادل منتديات
 سيتم األولي، التسجيل مدة انتهاء بعد

 بين المعلومات لتبادل منتديات تشكيل
 بهدف المادة نفس مستوردي أو/و مصنعي
.  التسجيل إجراءات تنسيق

 شرآة آل على يتعين النقطة هذه عند
 لكي ستتبعها التي االستراتيجية تحديد
.  النجاعة من قدر بأآبر العملية تكون

.  المعلومات وطلبات االتصاالت ستبدء



 المحضَّرة غير المواد تسجيل سيتم
 على مادة آل ( المستورد أو المصنع سيسجلها

)  الشرآات لكل وبالنسبة حدة
 للمواد األوربية بالوآالة تسجيلها سيتم

 الكيماوية والمستحضرات
 سلسلة خالل المادة استعماالت إدراج يجب

.بأوربا بأآملها التوريد

االنتقالية المرحلة إطار خارج المواد تسجيل

تقديم   ) طن واحد في السنة    (المستوردين الذين لم ينجزون التسجيل األولي،       /يتعين على المصنعين      
.   بالوآالةللتسجيل   طلب   

2008 يونيو  1خ وبالنسبة للمواد خارج المرحلة االنتقالية، سُيشرع في تسجيلها بتاري   



التوريد  سلسلة



الشكر  جزيل  ولكم

Pedro Guerra                           Regional Activity
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