Zodpovědnost společnosti Ecolab
Společnost Ecolab stála vždy v čele iniciativ zaměřených na udržitelný rozvoj a nadále se aktivně podílí na
zajišťování souladu s neustále se měnícími legislativními
požadavky týkajícími se ochrany životního prostředí.
Pečlivě posuzujeme a vybíráme suroviny používané v našich produktech, abychom našim zákazníkům poskytli
jistotu, že dokážeme splnit nejen dnešní, nýbrž i budoucí
požadavky ekologických, toxikologických i kvalitativních
norem platných v jejich zemích.

REACH

Jako dlouholetý člen evropského průmyslového sdružení
AISE (mezinárodní sdružení pro výrobky na bázi mýdla, čisticí prostředky a úklidové prostředky) a místních
průmyslových sdružení, jakými jsou IHO (Neměcko), UIC
(Francie) a ALDEMA (Španělsko), se společnost Ecolab již
mnoho let aktivně podílí na provádění technických analýz a účastní připomínkových řízení souvisejících s legislativními iniciativami a navrhovanými směrnicemi.
Nejnovější iniciativou Evropské unie je program, který se
nazývá REACH.
Cíle programu REACH velmi přesně vyjadřují povinnosti,
které na sebe společnost Ecolab vzala již v minulosti a za
kterými si bude stát i v budoucnu.

Dotazy týkající se programu REACH
a související s jednotlivými produkty
zasílejte na adresu reach@ecolab.com
Obecnější informace o programu REACH
naleznete na adrese:
http://www.aise.eu/reach
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Čistší.
Bezpečnější.
Zdravější.

Závazek společnosti Ecolab

Co je program REACH? (pokračování)

Jak společnost Ecolab postupuje? (pokračování)

Společnost Ecolab si je vědoma svého
závazku poskytovat svým zákazníkům
v celém světě co nejúčinnější čisticí
a dezinfekční prostředky společně s co
nejefektivnějšími řešeními v oblasti
bezpečnosti potravin a ochrany zdraví a pomáhat jim dosáhnout čistšího,
bezpečnějšího a zdravějšího životního
a pracovního prostředí, ve kterém jsou
důsledně dodržovány všechny platné
normy.

Látky, které se do zemí Evropské unie dovážejí a/nebo
které se zde vyrábějí, mají v budoucnu podléhat povinné
registraci, jestliže jejich množství překročí 1 tunu za rok.
Při registraci těchto látek bude nutno předkládat obsáhlé
dokumenty Evropské agentuře pro chemikálie. V závislosti
na objemech a vlastnostech chemických látek budou pro
registraci stanoveny určité konečné termíny.

Pokračujeme v přezkoumávání seznamu chemických
látek, které používáme k výrobě našich produktů, abychom definovali výchozí základnu pro budoucí komunikaci s našimi dodavateli.

Neustále hledáme nové způsoby vytváření inovativních řešení, která poskytují
vynikající účinnost při co nejmenším
dopadu na životní prostředí.
Naše produkty, jejichž sortiment sahá
od koncentrovaných přípravků ve formě
pevných látek až po přípravky, pro které
se používají nejmodernější způsoby balení a dávkování, jsou navrženy tak, aby
přispívaly ke zvyšování bezpečnosti, snižování spotřeby vody a energie a omezování množství chemikálií používaných
při čisticích postupech a tedy i odpadu,
který při těchto postupech vzniká.

Co je program REACH?
REACH je zkratka vzniklá ze slov „Registration, Evaluation and Authorisation
of Chemicals“ (registrace, posuzování
a schvalování chemikálií). Příslušné nařízení (ES/1907/2006) nabylo účinnosti
dne 1. června 2007 s cílem zpřehlednit
a zdokonalit dřívější nepřeberné množství rámcových legislativních předpisů
existujících v Evropské unii.

OPATŘENÍ

červen 2007

červen 2008

Předběžná
registrace

Cíle programu REACH spočívají ve:
Zvýšení úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí před nebezpečími představovanými účinky chemikálií. Tohoto cíle se má dosahovat lepším a včasnějším
rozpoznáváním vlastností chemických látek.
Zajištění volného pohybu zboží při současném umožnění větší konkurence na vnitřním trhu.

Postavení společnosti Ecolab
v rámci programu REACH
Pokud jde o většinu jejích produktů, není společnost
Ecolab obecně výrobcem látek, na které se vztahuje
definice obsažená v programu REACH. Společnost Ecolab
je tvůrcem receptur a následným uživatelem a dovozcem
surovin, a proto bude poskytovat požadované informace
související z každou z těchto svých činností. Stejně jako
v minulosti budeme i nadále zajišťovat soulad všech našich
látek a produktů s bezpečnostními normami a poskytovat
veškeré požadované informace.
Jsme v neustálém úzkém kontaktu s našimi dodavateli, zejména s výrobci surovin, abychom zajistili trvalou dostupnost produktů obsažených v našem aktuálním portfoliu
a vytvářeli předpoklady pro další inovace.

Jak společnost Ecolab postupuje?
Zřídili jsme tým REACH, jehož členové jsou zařazeni na
všech funkčních úrovních. Úkolem tohoto týmu je vyhodnocování našich stávajících procesů a zjišťování, které
z těchto procesů je třeba přizpůsobit tak, aby byly splněny
všechny povinnosti vyplývající z aplikace programu REACH.
30. listopad 2008

Zahájení postupné
registrace
chemických látek

Společnost Ecolab se již začala podílet na výměně
informací týkajících se povinností stanovených programem REACH. V úzké spolupráci s našimi dodavateli se
snažíme zajistit, aby všechny chemické látky používané
v našich produktech byly náležitým způsobem zahrnuty
v registrační dokumentaci, ve zprávách o chemické bezpečnosti a v bezpečnostních listech produktů.
Bezpečnostní list se používá jako spolehlivý a důležitý nástroj při komunikaci jak s našimi zákazníky tak
i s našimi dodavateli. V souvislosti s postupnou realizací
programu REACH bude úloha bezpečnostního listu jako
komunikačního nástroje ještě významnější.

Společnost Ecolab
poskytne bezpečnostní list
produktu

V pořádku ANO

Zákazník provede ověření:
Je list v souladu se způsobem použití produktu?
NE
Zákazník informuje
společnost Ecolab:
zkontrolujte, zda je nové
„identifikované použití“
v souladu s požadavky
programu REACH

Máte-li jakékoli dotazy nebo potřebujete-li jakoukoli
podporu, obraťte se na svého odborného poradce společnosti Ecolab, který vám ochotně pomůže.
30. listopad 2010

Fáze I registrace
• 1000 tun/rok
• CMR 1 a 2
• R50/53 > 100 tun/rok

Společnost
Ecolab provede
aktualizaci listu

Fáze II registrace
• 100 - 1000 tun/rok

31. květen 2013

31. květen 2018

Fáze III registrace
• 1 - 100 tun/rok

