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Sunuﬂ
Kimyasal maddelerin tescili, de¤erlendirilmesi, izne ba¤lanmas› ve k›s›tlanmas› konusunda AB’nin yeni politikas›n› içeren REACH Tüzü¤ü, 40 küsur
parçadan oluﬂan eski AB mevzuat›n›n yerini al›yor.
Aral›k 2006’da AB Parlamentosu’nda yap›lan ikinci oturumdan sonra nihai biçimini alan tüzük Haziran 2007’den itibaren aﬂama aﬂama yürürlü¤e girecek.
Tüzü¤ün yürürlü¤e girmesiyle birlikte Helsinki’de kurulacak Avrupa Kimyasal
Madde Ajans› kimyasal maddelerin tescilinden, de¤erlendirilmesinden, izne
ba¤lanmas›ndan ve gerekti¤inde k›s›tlanmas›ndan sorumlu olacak. Tescil
kapsam›na giren kimyasal maddelerin say›s› 30.000 dolay›nda. Tescil takvimi kimyasal maddenin içerdi¤i riske ve üretildi¤i miktara ba¤l› olacak. Tüzük
kapsam›ndaki kimyasal maddelerin 2018’e kadar tescil edilmiﬂ olmas› gerekiyor.
Tescil süreci, kimyasallar›n içerdi¤i tehlikeler konusundaki bilgi aç›¤›n›n kapat›lmas›na ve kimyasallar›n güvenli kullan›m›n› sa¤layacak risk yönetimi önlemlerinin saptanmas›na olanak verecek.
Tüzü¤ün öngördü¤ü izin sistemi ﬂirketlerin daha güvenli seçeneklere yönelmesini sa¤layacak.
Yeni sisteme göre, kimyasal maddelerin içerdi¤i tehlikeler konusunda ispat
yükü resmi makamlardan sanayicilere geçiyor. Bu ise kimyasal maddelerin
içerdi¤i tehlike düzeyiyle ilgili verilerin haz›rlanmas› ve gerekli risk yönetimi
önlemlerinin saptanmas› yükümlülü¤ünün art›k sanayi çevrelerinin omuzlar›nda olmas› anlam›na geliyor.
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REACH Tüzü¤ü’nün y›llar süren ve özellikle sanayi çevreleri ile sendikalar ve
sivil toplum örgütleri aras›nda çok sert tart›ﬂmalara yol açan yasalaﬂma süreci birçok yönden ö¤retici bir süreç oldu.
Kitab› okurken bir noktay› dikkate almak gerekiyor: Giriﬂteki ilk yaz› da dahil,
kitaptaki raporlar›n her biri REACH yasama sürecinin de¤iﬂik aﬂamalar›nda
haz›rlanm›ﬂt›r. Nitekim sunuﬂ yaz›s› haz›rlan›rken REACH Tüzü¤ü’nün
AB’deki yasama süreci henüz tamamlanm›ﬂt›. Metinlerin bilgi içeri¤ini de¤erlendirirken okurlar›n bu noktay› göz önünde bulundurmalar› gerekiyor.
REACH’i de¤erlendirirken ﬂu tarihsel olguyu görmezden gelmek yan›lt›c› olacakt›r: AB’nin yeni kimyasal madde politikas›n› içeren REACH Tüzü¤ü, özellikle Avrupa iﬂçi s›n›f›n›n yaklaﬂ›k iki yüz y›ll›k mücadelesinin ürünüdür.
Petrol-‹ﬂ Merkez Yönetim Kurulu olarak REACH konusundaki bu kitapç›¤›n
bu alanda ülkemizde yap›lacak tart›ﬂmalara katk›s› olmas›n› diliyoruz.

Petrol-‹ﬂ Merkez Yönetim Kurulu
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AVRUPA B‹RL‹⁄‹’N‹N K‹MYA SEKTÖRÜNDEK‹ YEN‹ POL‹T‹KASI:

REACH
Avrupa’daki sendikal hareketin ana talebi, AB entegrasyonunda sosyal boyutun güçlendirilmesi ve etkinleﬂtirilmesi. Bu ba¤lamda kimya sektörüyle ilgili
yeni düzenlemeler getiren ve özellikle son beﬂ y›ld›r AB’nin gündeminde yer
alan REACH tüzü¤ü, geçen Kas›m ay›nda Avrupa Parlamentosu’nun ilk oturumunda kabul edildi.
Yeni AB tüzü¤ünün yasama süreci henüz tamamlanm›ﬂ de¤il ve kimya sektöründe özellikle büyük çokuluslu ﬂirketler REACH tüzü¤ündeki hükümlerde
kendi ç›karlar› do¤rultusunda gedikler açmak için hâlâ sistemli çabalar harc›yorlar.
De¤iﬂik sendikal örgütlerin ve Greenpeace’in Avrupa örgütünün sitelerinden
yararlanarak AB’nin kimya sektörüyle ilgili yeni politikas›n› içeren REACH tüzü¤ü konusunda bilgi vermek istiyoruz.

REACH TÜZÜ⁄ÜNÜN ANA NOKTALARI
Avrupa Komisyonu AB’nin kimyasal maddelerle ilgili yeni politikas› üzerinde
çal›ﬂmaya 2001’de baﬂlad›. Amaç, 40 küsur parçal›k mevzuat›n yerine, bir tüzükle, basitleﬂtirilmiﬂ bir çerçeve düzenleme getirmekti.
REACH Avrupa Birli¤i’nde kimya endüstrisi politikas›yla ilgili yeni düzenlemeler getiren tüzü¤ün ad›n› oluﬂturan kelimelerin baﬂ harflerinin bir araya gelmesiyle oluﬂmuﬂ bir kelime: Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Kimyasal Maddelerin Tescili, De¤erlendirilmesi ve ‹zne Ba¤lanmas›).
REACH tüzü¤ünde kimyasal maddeler için öngörülen prosedür ﬂöyle:
Tescil

• Y›lda bir ton veya daha fazla miktarda üretilen ya da ithal edilen bütün
kimyasal maddeler için imalatç›lar ve ithalatç›lar Avrupa Kimyasal Madde
9
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Ajans›’na sunmak üzere bir tescil dosyas› haz›rlamak zorundalar. Bunun
için gerekli bilgiyi toplamak ve de¤erlendirmek yükümlülü¤ü endüstri çevrelerine ait. Y›lda 10 tonun üzerinde imal edilen, ithal edilen veya kullan›lan kimyasal maddeler için ise ayr›nt›l› bir Kimyasal Madde Güvenlik Raporu da gerekiyor.

De¤erlendirme

• Dosya de¤erlendirmesi: Üye devletlerin yetkili makamlar› herhangi bir
tescil dosyas›n›n REACH koﬂullar›na uygunlu¤unu denetleyebilir ve sanayiden gelen test baﬂvurular›n› inceleyip onaylayabilir.
• Kimyasal maddenin de¤erlendirilmesi: Üye devletlerin yetkili makamlar› bir maddenin insan sa¤l›¤› veya çevre aç›s›ndan tehlikeli olup olmad›¤›n›, pazarlama ve kullan›m izni verilmesine ya da k›s›tlanmas›na gerek
olup olmad›¤›n› belirlemek için tescil dosyalar›n› inceleme yetkisine sahip.
‹zin verme

• ‹nsanlar ve çevre üzerinde ciddi ve onar›lmaz etkiler yaratan bir maddenin her kullan›m› için izin gerekiyor.
• ‹malatç› ya da ithalatç› firma kimyasal maddenin içerdi¤i risklerin yeterli bir biçimde kontrol alt›na al›nabilece¤ini kan›tlayabilirse kullan›m izni
verilecek. Bunun kan›tlanamamas› halinde, ancak maddenin belli bir biçimde kullan›lmas›n›n sosyoekonomik avantajlar›n›n a¤›r bast›¤›n›n bir
analizle saptanmas› koﬂuluyla izin verilebiliyor.

K›s›tlama

• Bir riskin yeterince kontrol alt›na al›namad›¤› saptan›rsa, Komisyon
veya bir üye devlet, o maddenin pazarlanmas›n› ve kullan›lmas›n› k›s›tlamay› önerebilir. K›s›tlama kararlar› üye devletlere dan›ﬂ›larak Komisyon taraf›ndan al›n›r.
Tescil iﬂlerini görmek, bunun için gerekli veri taban›n› kurmak ve yönetmek
10

Petrol-‹ﬂ

üzere bir Avrupa Kimyasal Madde Ajans› kuruluyor. Üye devletlerin de¤erlendirme ve izin aﬂamalar›yla ilgili sorumluluklar› sürüyor. ‹zinle ilgili nihai karar, üye devletlere dan›ﬂ›larak Komisyon taraf›ndan verilecek.

REACH TÜZÜ⁄Ü NASIL B‹R DÜZENLEME GET‹R‹YOR?
REACH kurallar›na göre, Avrupa Birli¤i’ndeki ﬂirketlerin ürettikleri ya da ithal
ettikleri kimyasal maddelerin güvenli oldu¤unu kan›tlamalar› gerekiyor.
Yeni kurallar›n ana amac›, insan sa¤l›¤›n› ve çevreyi korumak, kimya endüstrisinin rekabet gücünün korunmas›n› sa¤lamak, ﬂeffafl›¤› art›rmak ve deneylerin hayvan kullan›lmadan yap›lmas›n› sa¤lamak.

Mevcut sistemdeki yetersizlik
Kimyasal maddelerle ilgili yürürlükteki mevzuat, kimyasal maddelerin insan
sa¤l›¤› ve çevre üzerindeki etkileri konusunda yeterli bilgi üretilmesine elvermemiﬂtir. Saptanan risklerin de¤erlendirilmesi ve risk yönetimi önlemlerinin
uygulanmas› konusunda etkili olamam›ﬂt›r. Mevcut sistem araﬂt›rma ve yenili¤i de engellemiﬂtir.
Bunun sonucunda, büyük miktarda kimyasal madde iﬂçiler, tüketiciler ya da
çevre üzerinde yaratabilece¤i zararl› etkiler konusunda çok s›n›rl› bir bilgiyle
bugün piyasada dolaﬂ›yor.

‹ﬂçi sa¤l›¤› ve güvenlik
REACH iﬂçi sa¤l›¤› ve güvenlik aç›s›ndan daha etkin bir mekanizma ve önlemler bütünü getiriyor. AB’nin 15 eski üyesinde her üç meslek hastal›¤›ndan
biri kimyasal maddelere maruz kalmaktan kaynaklan›yor. Kimyasal maddelerle günlük temas içinde bulunan insanlar›n ço¤u o maddeleri üretmiyor, ama o
maddelerin bulundu¤u binalarda oturuyor, o maddeleri içeren tekstil ve kozmetik ürünleri ile temizlik malzemelerini kullan›yor.
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Kimler etkilenecek?
REACH sadece kimya endüstrisini de¤il, kimyasal madde üreten firmalar›n
yan› s›ra, baﬂka ürünlerin yap›m›nda o kimyasal maddeleri kullananlar da dahil, ekonominin bütün sektörlerini etkileyecek. K›sacas›, yeni mevzuat üreticileri, da¤›t›c›lar›, ithalatç›lar› ve kullan›c›lar› etkileyecek.
Ne var ki, REACH hükümlerinin büyük bölümü esas olarak kimyasal madde
imalatç›lar› ile ithalatç›lar›na uygulanacak. ‹malatç›lar ve ithalatç›lar kimyasal
maddelerin özellikleriyle ilgili verileri sa¤lamak, kimyasal güvenlik de¤erlendirmelerini yapmak ve risk yönetimi önlemlerini uygulamak yükümlülü¤ü alt›nda
olacaklar.
Kullan›c›lar sat›n ald›klar› kimyasal maddelerin güvenli¤i konusunda bilgi sahibi olacaklar.

REACH kurallar› hangi kimyasal maddelere uygulanacak?
REACH kurallar› g›da maddelerinden, temizlik ve kozmetik ürünlerine, bilgisayarlara ve hal›lara kadar her üründe bulunan bütün kimyasal maddeleri kaps›yor. Bu kurallara göre, üretici firmalar›n, yaln›z laboratuvarlarda yap›lan testlerle ilgili de¤il, ürünün kullan›m biçimiyle de ilgili güvenlik bilgilerini sa¤lamas› gerekiyor.
ﬁirketlerin y›lda bir ton ya da daha fazla miktarda üretilen veya ithal edilen bütün kimyasal maddeleri tescil ettirmesi gerekiyor. Bu ise 11 y›l boyunca, aﬂamalar halinde, 30.000 dolay›nda kimyasal maddenin testten geçirilmesi demek. ‹lk aﬂamada en tehlikeli maddeler ve en büyük miktarlar halinde kullan›lanlar tescil edilecek. Yaklaﬂ›k 1.500 kimyasal madde bu kategoriye giriyor.
Belli kimyasal maddeler, sözgelimi polimerler (plastik) ve kimyasal süreçlerde
ara ürün olarak kullan›lan ve fabrikadan hiç ç›kmayan belli maddeler konusunda muafiyet söz konusu. Ne var ki tehlikeli maddeleri saptaman›n pratik ve düﬂük maliyetli bir yönteminin geliﬂtirilmesi halinde muafiyet kalkacak.
12
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REACH kimyasal madde esas›na dayand›¤› için, tescili gerekecek olan, müstahzar de¤il, müstahzar›n bileﬂimindeki kimyasal maddedir. Müstahzar sat›ld›¤›nda, bileﬂimindeki kimyasal madde ile ilgili güvenlik bilgisi müstahzar›n tamam›na uygulanacak.
REACH kurallar› sadece AB’de üretilen veya AB’ye ithal edilen kimyasal maddelere uygulanacak. Üretimi tamamlanm›ﬂ ürünlerdeki kimyasal maddelerin
kullan›m›na uygulanmayacak. Bu nedenle, televizyon, bilgisayar veya ﬂampuan gibi AB d›ﬂ›nda üretilmiﬂ bir ürün REACH kurallar› çerçevesinde tescil edilmemiﬂ kimyasal maddeler içerebilecek.

Küçük ve orta boy ﬂirketler
Küçük ve orta boy iﬂletmeler AB kimya endüstrisinin önemli bir bölümünü
oluﬂturuyor. Yeni mevzuattan etkilenecek olan orta ve küçük boy iﬂletmelerin
birço¤u kimyasal maddeleri sat›n al›p ürettikleri ürünlerin bileﬂiminde veya
baﬂka bir ﬂekilde kullanan firmalar. Bu durumda, orta ve küçük boy iﬂletmelerin kulland›¤› ço¤u kimyasal maddenin tescili gerekecek.
REACH kurallar› orta ve küçük boy iﬂletmeler için destek mekanizmalar› öngörüyor. 1-10 ton dilimindeki kimyasal maddeler için öngörülen tescil zorunlulu¤unu, söz konusu maddeler son derece riskli ise sadece ek güvenlik bilgisi
verme yükümlülü¤ü getirmek suretiyle gevﬂetiyor. Ayr›ca, orta boy ve küçük
iﬂletmelere uygulanan tescil harçlar› daha düﬂük oranda olacak.

‹spat yükü
REACH kurallar›na göre, kimyasal maddelerin güvenli oldu¤unu kan›tlama
yükü, her durumda, üretimi veya ithalat› yapan firmalarda olacak. Üretici firmalar, kimyasal maddelerin test ve tescil masraflar›n›n kendilerine ek bir yük
getirece¤i kayg›s›yla da, ispat yükünün kendilerinde olmas›na karﬂ›lar. ﬁu an
yürürlükte olan mevzuata göre, kimyasal maddenin güvenli olmad›¤›n› ispat
yükü ülkelerin ve AB’nin yönetim makamlar›nda.
13
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Bir kimyasal madde için bir tescil
Bu kural REACH mevzuat›n›n önemli bir özelli¤ini oluﬂturuyor. Kural ﬂu anlama geliyor: Ayn› kimyasal maddeyi tescil etmesi gereken birden çok firma söz
konusuysa, o kimyasal maddenin özellikleriyle ilgili bütün bilginin firmalar aras›nda paylaﬂ›lmas› gerekiyor. Buna göre, tescilin ana unsurlar›, di¤erleri ad›na bir firma taraf›ndan sa¤lanacak. ‹ﬂletmelerin, özellikle orta ve küçük boy iﬂletmelerin tescil giderlerini asgariye indirmesi bak›m›ndan bu yerinde bir düzenleme.

Hayvanlarda deney
REACH mevzuat›n›n ana amaçlar›ndan biri kimyasal maddelerin hayvanlarda
denenmesini k›s›tlamak. Bu nedenle, alternatif deney yöntemleri uygulanmas› aray›ﬂ› sürüyor. Ayr›ca, bir kimyasal madde için bir tescil yap›lmas› ilkesi de
bu yönde at›lm›ﬂ önemli bir ad›m.

Avrupa Kimyasal Madde Ajans›
Avrupa Kimyasal Madde Ajans› REACH’in teknik ve idari yönleriyle ilgili faaliyette bulunacak ve tescillerin yönetiminden, de¤erlendirmenin koordinasyonundan ve uygulamada bütünlü¤ün sa¤lanmas›ndan sorumlu olacak. Ajans
ayr›ca üye devletlerin yetkili makamlar›na bu alanda yönlendirme ve yard›m
sa¤layacak.

Maliyet ve yarar
Avrupa Komisyonu’nun tahminlerine göre, REACH’in ilk 11 y›l boyunca sektöre maliyeti 2,8 milyar avro ile 5,2 milyar avro aras›nda olacak. Öte yandan, yine Komisyon’un hesaplar›na göre, kimyasal maddelere maruz kalmaktan kaynaklanan hastal›klar›n say›s› azalaca¤› için, REACH mevzuat› 30 y›ll›k bir süre içinde Avrupa’ya 54 milyar avro tasarruf sa¤layacak.
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REACH tasar›s›n›n yasama takvimi
Avrupa Komisyonu’nun önerisi olarak Avrupa Parlamentosu’na gelen tasar›
Kas›m 2005’te yap›lan ilk oturumda 155’e 407 oyla geçti. 23-26 Ekim 2006’da
Avrupa Parlamentosu’nun ikinci oturumunda tasar›da son de¤iﬂiklikler yap›lacak. 2006 sonbahar›nda nihai biçimini alacak olan tasar› muhtemelen 2007
ilkbahar›nda yürürlü¤e girecek. 2008 ilkbahar›nda, Finlandiya merkezli Avrupa Kimyasal Madde Ajans› faaliyete geçecek ve aﬂamal› olarak 2019 y›l›na
kadar REACH tüzü¤ü kapsam›ndaki kimyasal maddelerin tescil iﬂlemleri tamamlanm›ﬂ olacak.

GREENPEACE REACH’E NASIL YAKLAﬁIYOR?
Sorun
Bugün Avrupa piyasas›ndaki tüm kimyasal maddelerin yüzde 90’›ndan fazlas› sa¤l›k ve çevre üzerindeki etkileri bak›m›ndan test edilmiﬂ de¤il.
• Halen bilinen yaklaﬂ›k 104.000 kimyasal maddenin hemen hemen tümü
ilk olarak 1981’den önce üretildi. Bu kimyasal maddelerin tehlike dereceleri hiçbir zaman yeterince test edilmedi. Ancak 1981’den sonra piyasaya ç›kan 3.500 “yeni” madde konusunda elimizde daha güvenilir veriler var.
• Çevremizdeki kimyasal maddelerin ço¤unun genlere zarar verip vermedi¤i, alerjiye yol aç›p açmad›¤›, besin zincirinde birikip birikmedi¤i ya da
kansere neden olup olmad›¤› bilinmiyor. Alman Çevre Müdürlü¤ü’nün saptamas›na göre, “Y›lda binlerce ton üretilen kimyasal maddelerin bile yüzde
80’inde, bu maddelerin içerdi¤i tehlike konusunda yeterince güvenilir bilgi
yok.”

Her yer kimyasal maddeyle dolu

• Günlük hayatta temas içinde oldu¤umuz birçok üründe kimyasal madde
var: boyalarda, plastik eﬂyada, kozmetik malzemesinde, hal›larda, mobilyalarda, tekstil ürünlerinde, oyuncaklarda, arabalarda, ambalaj malze15
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mesinde, kauçuk eﬂyada, temizlik malzemelerinde, vb.
• Kimyasal maddeler olmamas› gereken yerlerde bile var: kan›m›zda, anne karn›ndaki çocuklarda ve anne sütünde, hayvanlarda, bitkilerde, suda,
toprakta ve atmosferde.

Bedenimizde kimyasal maddelerden oluﬂan bir kokteyl var

• Ortalama bir Avrupal›’n›n kan›nda ve Avrupal› kad›nlar›n emzirdikleri sütte 300 kadar de¤iﬂik kimyasal madde var. Bilinmeyen sadece bu maddelerden birço¤unun içerdi¤i tehlike de¤il, bu “kimyasal kokteyl”in bileﬂik etkisi de bilinmiyor.

Kimyasal maddeler sa¤l›¤›m›za zarar veriyor

• Birçok kimyasal madde kaç›n›lmas› mümkün kanser türleriyle, alerjilerle
ve k›s›rl›kla ba¤lant›l›. Dünya Sa¤l›k Örgütü’nce tescil edilmiﬂ kronik hastal›klarda, özellikle kanserde tehlikeli bir art›ﬂ var. Geliﬂmiﬂ sanayi ülkelerinde özellikle erkek k›s›rl›¤› art›ﬂ gösteriyor. Her yedi çocuktan biri ast›ml›. Araﬂt›rmalarda kaydedilen büyük ilerlemeye ra¤men, t›p ﬂimdiye kadar
bu geliﬂmenin önünü alamad›.

Kimyasal maddeler do¤al çevreyi zehir çöplü¤üne çeviriyor

•

Kimyasal maddeler toprakta, nehirlerde, hayvanlarda, bitkilerde ve bu
nedenle de besin zincirinde birikiyor. Kimya fabrikalar›n›n binlerce kilometre uza¤›ndaki kutupay›lar›n›n kan›nda bile hormonlara zarar veren toksinlere rastlan›yor.

Kimyasal maddeler üzerindeki denetim mekanizmalar› etkin de¤il ve
koruma sa¤lam›yor

• Kimyasal maddelerin içerdi¤i tehlikeler konusundaki bilgisizlik 20 y›l boyunca giderilmedi. Son 12 y›lda, mevcut 100.000’in üzerindeki kimyasal
maddeden en önemli 140’› bile kapsaml› bir testten geçirilemedi. Çünkü en
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tehlikeli maddelerin testten geçirilmesi bile yönetim makamlar›n›n yetkileri
d›ﬂ›nda.

Kimya ﬂirketleri sorumsuzca üretme özgürlü¤üne sahip

• Yürürlükteki rejime göre, bir kimyasal maddenin tehlikeli olup olmad›¤›n›
kan›tlama yükümlülü¤ü, kimyasal maddeyi üreten firmaya de¤il, yönetim
makamlar›na aittir.

REACH: bir çözüm giriﬂimi
Y›llar süren tart›ﬂmalardan sonra, Avrupa Komisyonu Ekim 2003’te REACH
tüzü¤ünü önerdi. REACH yönerge (direktif) de¤il, tüzük. Bu ﬂu anlama geliyor:
Yürürlü¤ü girdi¤inde, bütün AB ülkelerinde yasa de¤eri kazanacak. ﬁu anki
takvime göre, REACH 2007 y›l›nda yürürlü¤e girecek.

REACH ﬂunlar› amaçl›yor

• Kimyasal maddelerin içerdi¤i tehlike derecesi konusundaki bilgi aç›¤›n›
kapatmak.
• Tehlikeli kimyasal maddelerden insanlar› ve çevreyi korumak.
• Kimyasal maddelerle ilgili sorumlulu¤un tamam›n› yönetim organlar›ndan
al›p kimyasal madde üreticisi firmalara devretmek. Bu de¤iﬂiklik, “ispat yükünün tersine çevrilmesi” olarak niteleniyor. Buna göre, bir kimyasal maddenin tehlikeli olmad›¤›n› kan›tlama yükü imalatç› firmalara ait olacak.
• Ancak hakk›nda özel bilgi bulunan kimyasal maddeler piyasaya ç›kabilecek. “Bilgi yoksa, piyasa da yok”.
• Bütün kimyasal maddeler hakk›nda yeterli bilgi bulunmas›n› ve bu bilginin o kimyasal maddeyle temasa geçen, kullan›c›lardan nihai tüketicilere kadar, herkese iletilmesini sa¤lamak.
• Testten geçmiﬂ kimyasal maddelerin testten geçmemiﬂ maddeler karﬂ›s›ndaki rekabet dezavantaj›na son vermek.
• Kimyasal maddelerle ilgili mevzuat› basitleﬂtirmek. Kimyasal maddelerle
17
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ilgili 40 küsur yönerge ve tüzü¤ün yerini yaklaﬂ›k 70 sayfa tutan 117 maddenin almas› amaçlan›yor.

REACH: yetersiz bir uzlaﬂma
2003’te sunulan biçimiyle REACH, kimya ﬂirketlerini gözeten çok geniﬂ
kapsaml› bir uzlaﬂmad›r. Komisyon’un orijinal önerisindeki ana unsurlar ç›kar›lm›ﬂ ya da büyük ölçüde suland›r›lm›ﬂt›r. Birkaç örnek vermek gerekirse:

•

REACH 100.000’in üzerindeki bilinen kimyasal maddeden sadece
30.000 kadar›na, yani ancak y›lda bir tondan yukar› miktarlarda üretilen
kimyasal maddelere uygulanacak. Bu ﬂu demek: REACH bilinen kimyasal maddelerin sadece üçte birinden az›n› kaps›yor. Bu konuda, y›lda
10 kilodan daha fazla miktarda üretilen “yeni” kimyasal maddelere uygulanan yürürlükteki mevzuat›n taban s›n›r› REACH’inkinden daha düﬂüktür.
• ‹malatç› firmalar›n ürettikleri kimyasal maddelerin güvenli¤i konusunda
yeterli bilgi sa¤lama yükümlülü¤ü azar azar daralt›lm›ﬂt›r:

•

REACH tüzü¤ü kapsam içi 30.000 kimyasal maddeden
17.500’ü (her imalatç› için y›lda 1-10 ton) konusunda sadece basit veriler istemektedir. Bu kimyasal maddeleri üreten firmalar,
sözgelimi, bir kimyasal maddenin son derece zehirli olup olmad›¤›n› veya çevrede ayr›ﬂ›p ayr›ﬂmad›¤›n› aç›klamak zorunda de¤ildirler.
Verdikleri bilgiler, bir maddenin “çevre yönünden tehlikeli” olarak
s›n›fland›r›lmas›na bile yetmeyecektir.
• Üstelik, bir kimyasal maddeye maruz kalma konusunda hiçbir bilgi sa¤lamak gerekmiyor. Bu ﬂu demektir: Bir maddenin
ne kadar›n›n çevreye nüfuz edece¤i ve insanlar›n o maddeyle
nas›l temasa geçece¤i belirsizli¤ini koruyacakt›r.
• Hormonal sistemi olumsuz etkileyen polimerler tescil yükümlülü¤ünün d›ﬂ›nda tutulmuﬂtur.
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Kimya sektörü için sorun yok

• Yürürlükteki mevzuat, y›ll›k üretimi 10 kilo olan “yeni” kimyasal maddelere bile uygulan›rken, insanlara yönelik a¤›r tehlike, kanser yap›c› etki ya da
do¤urganl›k veya genler üzerindeki zararl› etkiler konusunda bilgi verilmesini öngörürken, REACH hükümleri, bu ba¤lamda, onun daha gerisinde
kal›yor.
• REACH tüzü¤ü kimyasal maddelerin tescili için imalatç›lara ve ithalatç›lara çok uzun bir süre tan›yor. 1-100 ton dilimindeki maddelerle ilgili zorunlu verileri sa¤lama süresi 11 y›l, 100-1.000 ton dilimindekiler için alt› y›l,
1.000 tonun üzerindekiler için üç y›l.
• Tersi yöndeki bütün iddialara ra¤men, REACH kimya sektöründeki sanayicilerin ç›karlar›na ayk›r› düﬂecek önemli hiçbir sonuç yaratmayacakt›r. Komisyon’un ve di¤er birçok ilgili kurumun tahminlerine göre, kimya endüstrisinin bu konuda 11 y›l boyunca yapaca¤› do¤rudan giderler, 2,3
milyar ile 4 milyar avro aras›nda de¤iﬂebilecek. Bu ﬂu demek: Bu iﬂin Avrupa kimya endüstrisine y›ll›k maliyeti, toplam y›ll›k sat›ﬂlar›n ancak yüzde
0,04-0,06’s› kadar olacak.

Greenpeace’in talepleri
Avrupa kimya politikas›nda yap›lacak reformun, AB’nin rekabet gücünü koruman›n yan› s›ra, insan sa¤l›¤›n› ve çevreyi korumas›n› güvence alt›na almak
için, REACH’in ﬂunlar› sa¤lamas› gerekiyor:

• “En zararl› kimyasal madde” kategorisine girdi¤i saptanan maddeler aﬂama aﬂama kald›r›lmal› ve yerine daha güvenli uygun alternatifler geçirilmelidir.
• Binlerce kimyasal maddenin içerdi¤i zehir konusundaki bilgisizlik sona
ermelidir. Bu amaçla, tehlikeli kimyasal maddeleri ve daha güvenli muhtemel alternatifleri saptamak üzere, bütün kimyasal maddeler için yeterli temel güvenlik bilgisi bulunmal›d›r.
• Bütün kimyasal madde imalatç›lar› ve kullan›c›lar› için öngörülen “Özen
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Yükümlülü¤ü”, onlar› ürünlerinin güvenli¤inden sorumlu tutmaktad›r. REACH, y›lda bir tondan az üretilen veya ithal edilen 70.000 kimyasal maddeye uygulanmayacakt›r. Tüzükte özen yükümlülü¤ü konusunda hüküm bulunmas›, bu maddeler için temel bir güvenlik a¤› sa¤layacakt›r.

• Kamu, kimyasal maddelerin güvenli¤iyle ilgili bilgiye eriﬂme olana¤› oldu¤unu bilme hakk›na sahiptir. Tüketiciler, kulland›klar› ürünlerdeki zararl›
kimyasal maddeleri ö¤renebilmelidirler.
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Avrupa Komisyonu’nun REACH konusunda haz›rlad›¤› 27.2.2001 tarihli
rapor:

BEYAZ K‹TAP
Gelece¤in Kimyasal Madde Politikas› ‹çin Strateji
1. G‹R‹ﬁ
Bu rapor, Topluluk’un gelecekteki kimyasal madde politikas›yla ilgili strateji
konusunda Komisyon’un -sürdürülebilir geliﬂme ana hedefi çerçevesindekiönerilerini içeriyor.
Kimyasallar (yani kimyasal maddeler ve müstahzarlar), sözgelimi g›da maddeleri üretiminde, ilaçta, tekstilde, arabada vb. modern toplumun ihtiyaç duydu¤u yararlar sa¤l›yor. Ayr›ca, ticaret ve istihdam aç›s›ndan, insanlar›n ekonomik ve sosyal refah›na hayati bir katk›da bulunuyor.
Kimyasal maddelerin küresel üretimi 1930’da 1 milyon ton iken bugün 400 milyon tona ç›kt›. AB piyasas›nda kay›tl› yaklaﬂ›k 100.000 farkl› kimyasal madde
var. Bu kimyasallar›n 10.000’i 10 tondan fazla miktarda, 20.000’i ise 1-10 ton
aras›nda pazarlan›yor (tonaj s›n›rlar›, her imalatç› ya da ithalatç›n›n bir y›lda
üretti¤i veya ithal etti¤i miktarlarla ilgilidir). Dünya kimyasal madde üretimi
1998’de, yüzde 31’i AB kimya sanayisine iliﬂkin olmak üzere,1.244 milyar avro idi. Bu ise 41 milyar avroluk bir ticaret fazlas› yaratt›. 1998’de AB dünyan›n
en büyük kimya sanayisi idi ve onu yüzde 28’lik üretim de¤eriyle ve 12 milyar
avroluk ticaret fazlas›yla ABD izliyordu.
Kimya sanayisi, ayn› zamanda, Avrupa’n›n üçüncü en büyük imalat sanayisidir. Bu sanayi 1,7 milyon insan› do¤rudan istihdam ediyor ve 3 milyon dolay›nda istihdam alan› bu sektöre ba¤l›. Birçok büyük çokuluslu ﬂirketin yan› s›ra,
sektörde yaklaﬂ›k 36.000 KOB‹ var. Bu KOB‹’ler toplam iﬂletme say›s›n›n yüzde 96’s›n› buluyor ve kimya üretiminin yüzde 28’ini gerçekleﬂtiriyor.
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Öte yandan, belli kimyasal maddeler insan sa¤l›¤›na ve çevreye ciddi zararlar
veriyor. Bunun bilinen örneklerinden ikisi, akci¤er kanserine neden olan asbest ile kan kanserine yol açan benzendir. DDT’nin aﬂ›r› kullan›m› ise kuﬂlarda üreme bozukluklar›na yol aç›yor. Bu kimyasal maddeler bütünüyle yasaklanm›ﬂ ya da kontrole tabi tutulmuﬂ olmas›na ra¤men, zararlar› gözlenene kadar önlemler al›nmam›ﬂt›r. Çünkü bu kimyasallar büyük miktarlarda kullan›lmadan önce olumsuz etkileri görülmüyordu.
Özellikle genç erkeklerde görülen mesane kanseri ve alerjiler gibi baz› hastal›klar son y›llarda önemli ölçüde artt›. Bu art›ﬂ›n nedenleri henüz saptanm›ﬂ olmamakla birlikte, belli kimyasal maddelerin alerjilere yol açt›¤› konusunda
hakl› kayg›lar var. AB Komisyonuna ba¤l› Toksisite, Ekotoksisite ve Çevre Bilimsel Komitesi’ne göre, do¤al yaﬂamdaki canl›larda endokrin (iç salg›) sisteminde bozukluklara yol açan kimyasal maddeler ile üreme ve geliﬂme bozukluklar› aras›nda ba¤lant›lar saptanm›ﬂt›r. Komite potansiyel küresel bir sorun
bulundu¤u sonucuna varm›ﬂt›r. Bu kayg›, okyanus sular›nda yaﬂayan baz› deniz memelilerinde endokrin bozuklu¤u yaratan kimyasal maddelere yüksek
düzeylerde rastland›¤›n› gösteren bulgulara dayan›yor.
Birçok kimyasal maddenin insan sa¤l›¤› ve çevre üzerinde nas›l bir etki yaratt›¤›n›n bilinmemesi kayg› nedenidir. Elbette insanlar çocuklar›n›n oyuncaklardaki belli ftalatlara maruz kald›¤›n› ve anne sütünde pentabromo difenil eter
adl› kimyasal maddenin miktar›n›n artt›¤›n› duyunca kayg›lan›yor. Bunlar da
Komisyon’un yasaklanmas›n› önerdi¤i maddeler aras›nda yer almas›na ra¤men, yasama iﬂleminin sonuç vermesi uzun bir zaman al›yor.
Bu örnekler AB’nin mevcut kimyasal madde politikas›n›n zay›f yanlar›n› ortaya koyuyor. Ne var ki sorun sadece AB’ye özgü de¤il. Kanada ve ABD’de devlet kuruluﬂlar›, son zamanlarda, halen büyük miktarlar halinde piyasalarda bulunan ve riskleri hakk›nda pek az ﬂey bilinen kimyasal maddelerin büyük bölümü için test verileri sa¤lama giriﬂimi baﬂlatt›. Asl›nda, kimyasal maddelerle
ilgili büyük bilgi aç›¤›n›n üstesinden henüz hiçbir ülke gelebilmiﬂ de¤il.
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AB’nin kimyasal madde politikas›, Antlaﬂma’da öngörüldü¤ü gibi, hem ﬂimdiki
kuﬂaklara hem gelecek kuﬂaklara insan sa¤l›¤›n›n ve çevrenin korunmas› konusunda etkin bir güvence getirmeli, öte yandan, iç pazar›n etkin iﬂleyiﬂini ve
kimya sanayisinin rekabet gücünün korunmas›n› da sa¤lamal›d›r. Bu hedeflere ulaﬂ›lmas› aç›s›ndan ‹htiyatl›l›k ‹lkesi (Precautionary Principle) son derece
gerekli. Bir kimyasal maddenin insan sa¤l›¤› ve çevre üzerinde ters bir etki yaratabilece¤i konusunda elde güvenilir bilimsel kan›tlar bulunmakla birlikte, potansiyel zarar›n niteli¤i ya da büyüklü¤ü konusunda hâlâ bilimsel bir belirsizlik
varsa, insan sa¤l›¤›na ve çevreye zarar verilmesini önlemek için, karar alma
sürecinin tedbirlilik (ihtiyatl›l›k) ilkesine dayanmas› gerekiyor. Bir baﬂka önemli amaç ise, elveriﬂli seçeneklerin mevcudiyeti halinde, tehlikeli maddelerin daha az tehlikeli maddelerle ikamesinin özendirilmesidir.
‹ç pazar›n etkin iﬂleyiﬂinin ve kimya sanayisinin rekabet gücünün sa¤lanmas›
da gerekiyor. Kimyasal maddelerle ilgili AB politikas› teknik buluﬂlar›/yenilikleri ve daha güvenli kimyasal maddelerin geliﬂtirilmesini teﬂvik etmelidir. Son
zamanlardaki deneyim göstermiﬂtir ki -sözgelimi yeni ve genellikle daha güvenli kimyasallar›n geliﬂtirilmesindeki- teknik yenilikler, mevcut bildirim sisteminin getirdi¤i yükümlülükler nedeniyle engellenmektedir. Sürdürülebilirlik
ana hedefine ulaﬂabilmek amac›yla, geliﬂmenin ekolojik, ekonomik ve sosyal
yönlerinin entegre ve dengeli bir biçimde dikkate al›nmas› gerekiyor.

2. AB’N‹N K‹MYASAL MADDE POL‹T‹KASI
AB’nin mevcut kimyasal madde politikas›n›n yeterli koruma sa¤lamad›¤› konusunda kayg›lar›n artmas›, Nisan 1998’de Chester’de yap›lan Çevre Bakanlar› Konseyi toplant›s›nda tart›ﬂmaya yol açt›. Kimyasallarla ilgili mevcut politikan›n gözden geçirilmesinin zorunlu oldu¤unu kabul eden Komisyon, Topluluk’ta kimyasal maddeleri düzenleyen dört önemli yasal düzenlemenin iﬂleyiﬂini de¤erlendirme karar› ald›.
Bulgular› içeren rapor Kas›m 1998’de Komisyon taraf›ndan kabul edildi ve
Aral›k 1998’de Konsey taraf›ndan benimsendi.
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Bu dört düzenleme, kökenleri farkl›, çeﬂitli kimyasal maddeleri (sözgelimi endüstriyel kimyasal maddeleri, do¤al ürünlerden üretilen kimyasallar›, metalleri, mineralleri vb.) kaps›yor.Bu kimyasal maddelerin testten geçirilmesini düzenliyor ve risk azalt›c› önlemleri belirliyor. Ayr›ca, kullan›c›lara sa¤lanacak
güvenlik bilgisi hakk›nda yükümlülükler getiriyor (etiketleme, güvenlik bilgi varakalar›). Bu dört düzenleme d›ﬂ›nda, belli sektörler ve alanlarla ilgili (sözgelimi fabrika koruma ürünleri veya kozmetik ürünleri ya da tehlikeli ürünlerin nakliyesiyle ilgili) özel mevzuat var.
Komisyon bulgular konusunda ﬁubat 1999’da 150’den fazla tarafla (yasa koyucular, bilim insanlar›, sanayiciler, çevre ve tüketici örgütleri, ülke temsilcileri), sorunlar ve potansiyel çözümleri konusunda kapsaml› bir görüﬂ oluﬂmas›n› sa¤layan bir beyin f›rt›nas› toplant›s› düzenledi.
Konsey, Haziran 1999’da, Topluluk’ta gelece¤in kimyasal madde stratejisi
konusunda bir dizi sonuca vard›. Beyaz Kitap’ta yer alan öneriler oluﬂturulurken bu sonuçlardan önemli ölçüde yararlan›ld›.

Saptanan ana sorunlar
Genelde endüstriyel kimyasal maddelerle ilgili ﬂimdiki sistem, “mevcut kimyasal maddeler”, yani Eylül 1981’de piyasada oldu¤u aç›klanan kimyasal maddeler ile “yeni kimyasal maddeler”, yani o tarihten sonra piyasaya ç›kar›lanlar
aras›nda ay›r›m yap›yor.
2.700 kadar yeni kimyasal var. 10 kg’dan fazla miktarda pazarlamadan önce,
bu kimyasallar›n, 67/548 say›l› Yönerge uyar›nca, insan sa¤l›¤› ve çevre aç›s›ndan içerdi¤i risklerin testten geçirilmesi ve de¤erlendirilmesi gerekiyor. Daha fazla miktarlar için uzun vadeli ve kronik etkilere yönelik daha derinlemesine bir test gerekiyor.
Mevcut kimyasal maddeler ise piyasadaki kimyasallar›n tümünün toplam miktar›n›n yüzde 99’undan fazlas›n› oluﬂturuyor ve ayn› test koﬂullar›na tabi de¤il. 1981’de bildirilen mevcut kimyasal say›s› 100.106 idi. 1 tondan fazla mik24
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tarda pazarlanan mevcut kimyasallar›n ﬂimdiki say›s›n›n ise 30.000 oldu¤u
tahmin ediliyor. Bu maddelerin 140 kadar›n›n öncelikli kimyasal madde oldu¤u saptanm›ﬂ ve bunlar üye ülkelerin yetkili makamlar›nca yürütülen kapsaml› risk de¤erlendirmesine tabiler.
Mevcut kimyasal maddelerin özellikleri ve kullan›m› konusunda genel bir bilgi
eksikli¤i var. Risk de¤erlendirmesi süreci a¤›r iﬂliyor, yo¤un kaynak kullan›m›
gerektiriyor ve sistemin verimli ve etkin iﬂlemesine olanak vermiyor. Sorumluluklar›n da¤›l›m› yerinde de¤il. Çünkü de¤erlendirmeden, kimyasal maddeleri
üreten, ithal eden ya da kullanan iﬂletmeler yerine yetkili makamlar sorumlu.
Üstelik, yürürlükteki mevzuat, ara kullan›c›lar›n (sanayideki kullan›c›lar›n ve
formüle edenlerin) de¤il, sadece kimyasallar›n imalatç›lar›n›n ve ithalatç›lar›n›n bilgi sa¤lamas›n› öngörüyor. Bu nedenle, kimyasallar›n kullan›m› konusunda bilgi elde etmek zor ve ara kullan›mlar dolay›s›yla kimyasal maddeye
maruz kalma konusundaki bilgi genelde pek yok. Kimyasal maddelerin daha
ayr›nt›l› testlerden geçirilmesiyle ilgili kararlar uzun bir prosedür izlenerek al›nabiliyor ve ancak yetkili makamlar›n bir kimyasal›n ciddi bir risk arz edebilece¤ini kan›tlamas›ndan sonra sanayicilerden talep edilebiliyor. Ne var ki test
sonuçlar› olmadan bu tür bir kan›t sa¤lamak nerdeyse olanaks›z. Bu nedenle, ancak az say›da kimyasal maddenin nihai risk de¤erlendirmesi tamamlanm›ﬂ bulunuyor.
Tehlikeli maddelerin ve müstahzarlar›n pazarlanmas›n›n ve kullan›m›n›n k›s›tlanmas›yla ilgili 76/769 say›l› Yönerge çerçevesinde, Komisyon, kimya endüstrisini etkileyecek herhangi bir önlemi önermeden ya da kabul etmeden önce,
risk de¤erlendirmeleri ile maliyet ve yarar analizleri yap›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Kabul edilemez risk göstergeleri (ki bunlar genellikle ulusal düzeydeki k›s›tlama bildirimlerinden kaynaklanmaktad›r), Komisyon’a ba¤l› Toksikoloji,
Ekotoksikoloji ve Çevre Bilim Komitesi’nin gözden geçirdi¤i raporlara konu olmaktad›r.
Sorumlulukla ilgili yürürlükteki rejimler, saptanan sorunlar›n üstesinden gelmede yetersiz kal›yor. Sorumluluk, genellikle, zarara yol açanlar›n zarar› taz25
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min etmesi ilkesine dayan›yor. Ne var ki sorumlu tutulmak için, genellikle, neden ile ortaya ç›kan zarar aras›nda bir nedensellik ba¤lant›s› bulundu¤unun
kan›tlanmas› gerekiyor. Neden ile sonuç çok farkl› zamanlarda gerçekleﬂmiﬂse ve kimyasal maddelerin etkileri konusunda yeterli test verisi yoksa, bunu
kan›tlamak nerdeyse olanaks›z. Bir nedensellik ba¤lant›s› saptanabilmiﬂ olsa
bile, AB’ye üye ülkelerin mahkemelerinin karara ba¤lad›¤› tazminatlar, genellikle, sözgelimi ABD’de oldu¤u kadar yüksek olmuyor ve bu nedenle cayd›r›c›
etkisi s›n›rl› oluyor. Komisyon bu durumu düzeltmek ve üretici firmalar›n ürünlerinin sorumlulu¤unu üstlenmesini sa¤lamak amac›yla, bu alanda Topluluk
düzeyinde yasal düzenlemeye gitme niyetinde oldu¤unu aç›klad›.

Önerilen stratejinin politik hedefleri
Komisyon, Tek Pazar çerçevesinde kimya sanayisindeki sürdürülebilir geliﬂme ana hedefine ulaﬂmak için, ﬂu hedefleri belirledi:

•
•
•
•

‹nsan sa¤l›¤›n›n ve çevrenin korunmas›.
AB kimya sanayisinin rekabet gücünün korunmas› ve art›r›lmas›.
‹ç pazar›n parçalanmas›n›n önlenmesi.
ﬁeffafl›¤›n art›r›lmas›: Tüketiciler, kulland›klar› kimyasal maddeler hakk›nda bilgiye dayal› kararlar alabilmek için kimyasallarla ilgili bilgilere ulaﬂmak zorundad›rlar.
• Uluslararas› etkinliklerle bütünleﬂme: Kimyasal madde sanayisinin küresel niteli¤i ve belli kimyasal maddelerin s›n›r ötesi etkileri kimyasal maddelerin güvenli¤ini uluslararas› bir konu haline getirmiﬂtir.
• Hayvan kullan›lmadan test uygulanmas›n›n özendirilmesi: ‹nsan sa¤l›¤›n›n ve do¤al yaﬂam›n da içinde yer ald›¤› çevrenin korunmas› ile laboratuvar hayvanlar›n›n sa¤l›¤›n›n korunmas› aras›nda bir denge kurulmal›d›r.
Komisyon, bu nedenle, hayvan kullan›lmadan uygulanacak test yöntemlerinin daha da geliﬂtirilmesini ve geçerlik kazanmas›n› sa¤layacakt›r.
• AB’nin uluslararas› yükümlülüklerine Dünya Ticaret Örgütü’nün kurallar›
gözetilerek uyulmas›: Ticarete gereksiz engeller ç›kar›lmamal› ve ithal edilen kimyasal maddelere ve ürünlere karﬂ› ay›r›m gözetilmemelidir.
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Önerilen stratejinin bu hedefleri gözetmesi gerekiyor.

Önerilen stratejinin ana unsurlar›
‹nsan sa¤l›¤›n›n korunmas› ve zehirsiz bir çevrenin geliﬂmesinin
sa¤lanmas›
Komisyon, mevcut kimyasal maddelerin 2012’ye kadar kademeli olarak sistem içine al›nmas›ndan sonra, mevcut ve yeni kimyasallar›n gelecekte tek bir
sistem çerçevesinde ayn› prosedüre tabi tutulmas›n› öneriyor. Yeni kimyasal
maddelerle ilgili yürürlükteki sistemin etkinleﬂtirilmek üzere gözden geçirilmesi ve yükümlülüklerin kapsam›na mevcut kimyasallar›n da al›nmas› gerekiyor.Önerilen sistem, Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
(Kimyasal Maddelerin Tescili, De¤erlendirilmesi ve ‹zne Ba¤lanmas›) kelimelerinin baﬂ harflerinden oluﬂan REACH ad›n› taﬂ›yor. REACH sisteminin -test
koﬂullar› da dahil olmak üzere- öngördü¤ü koﬂullar, üretilen ya da ithal edilen
kimyasal maddelerin kan›tlanm›ﬂ ya da kuﬂkulan›lan tehlikeli özelliklerine, kullan›m›na, miktar›na ve kimyasala maruz kalma derecesine dayan›yor. 1 tonun
üzerindeki bütün kimyasal maddelerin merkezi bir veritaban›na tescil edilmesi gerekiyor. Daha yüksek tonajlarda uzun vadeli ve kronik etkilerin dikkate
al›nmas› gerekiyor.
Mühletler öngörülmesi: Komisyon, ‘geçmiﬂin yükünü’ tasfiye etmek ve sanayicilerin pazarlamaya devam etmek istedi¤i mevcut kimyasal maddelerle ilgili yeterli bilgi oluﬂturmak için aﬂamal› bir süreç öneriyor. Piyasada mevcut
kimyasallar›n say›s›n›n çoklu¤u nedeniyle, Komisyon, yüksek derecede maruz kalma tehlikesi yaratan ya da bilinen veya kuﬂkulan›lan tehlikeli fiziksel,
kimyasal, toksikolojik veya ekotoksikolojik özellikleri nedeniyle kayg›ya yol
açan kimyasal maddelere öncelik verilmesini öneriyor. Bu tür kimyasal maddelerin tümünün beﬂ y›l içinde testten geçirilmesi ve sonuç olarak insan sa¤l›¤› ve çevre üzerindeki etkileri bak›m›ndan gerekti¤i gibi de¤erlendirilmesi gerekiyor. Di¤er mevcut kimyasal maddelerin ise mevcut kimyasallarla ilgili zaman çizelgesi uyar›nca iﬂlem görmesi gerekiyor.
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Sanayicilerin güvenlikten sorumlu k›l›nmas›: Kimyasal maddelerle ilgili bilgiyi oluﬂturma sorumlulu¤u sanayicilere verilmelidir. Sanayiciler sadece
amaçlanan kullan›mlar aç›s›ndan güvenli kimyasallar›n üretilmesini ve pazara
ç›kar›lmas›n› da sa¤lamal›d›rlar. Komisyon, bilgiyi oluﬂturman›n ve de¤erlendirmenin ve kimyasal maddelerin kullan›lmas›n›n risklerini de¤erlendirmenin
sorumlulu¤unun iﬂletmelere kayd›r›lmas›n› öneriyor. ‹ﬂletmeler, ayr›ca, ara
kullan›c›lara yeterli bilgi de sa¤lamal›d›rlar.
Sorumlulu¤un üretim zincirine yay›lmas›: Kimyasal maddelerin imalatç›lar› ve ithalatç›lar› kadar ara kullan›c›lar› da ürünlerinin güvenli¤inin bütün yönlerinden sorumlu olmal› ve kimyasallar›n kullan›m›yla ve kimyasala maruz kalmayla ilgili bilgi sa¤lamal›d›rlar. Müstahzarlar›n üreticileri ve öbür ara kullan›c›lar, at›k yönetimi evresi de içinde olmak üzere, ürünlerinin güvenli¤ini de¤erlendirme yükümlülü¤ü alt›nda olacaklard›r.
Çok ciddi kayg› uyand›ran kimyasallar›n izne ba¤lanmas›: Belli tehlikeli
özellikleri nedeniyle çok ciddi kayg› uyand›ran kimyasal maddelere, belli biçimlerde kullan›lmadan önce, kullan›mla s›n›rl› izin verilmesi gerekecek. Söz
konusu kullan›m›n sadece önemsiz bir risk içerdi¤ini gösteren kan›tlar ya da
sosyo-ekonomik yarar bak›m›ndan, ayn› iﬂte kullan›lacak ‘daha güvenli’ kimyasallar›n yoklu¤u bak›m›ndan ve tüketecilerin, iﬂçilerin, kamunun ve çevrenin
kimyasala maruz kalmas›n› asgariye indirecek önlemlerin bulunmamas› bak›m›ndan o kullan›m›n kabul edilebilir oldu¤unu gösteren kan›tlar, izin vermeden önce göz önünde bulundurulacakt›r. Kayg› uyand›rmayan kullan›mlar,
izin verme prosedüründen genel olarak muaf tutulabilir.
Tehlikeli kimyasal maddelerin ikamesi: Bir baﬂka önemli hedef, elveriﬂli seçeneklerin bulunmas› halinde, tehlikeli maddeler yerine daha az tehlikeli maddelerin kullan›lmas›n›n teﬂvik edilmesidir. Ara kullan›c›lar›n sorumlulu¤unun
art›r›lmas› ve kamunun daha fazla bilgi edinebilmesi, yeterince test edilmiﬂ ve
öngörülen kullan›m aç›s›ndan güvenli kimyasal maddelere talebi art›racakt›r.
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AB kimya sanayisinin rekabet gücünün korunmas› ve art›r›lmas›
Yenilik ve buluﬂlar›n teﬂviki: Kimya sanayisinin rekabet gücünün geliﬂmesini sa¤lamak ve yenilikleri, özellikle daha güvenli kimyasal maddeler geliﬂtirilmesini teﬂvik etmek gerekiyor. Kimya sanayisinde firmalarda yeniliklere aç›k
bir tutum oluﬂmas› aç›s›ndan yasal düzenlemeler önemli bir faktör. Komisyon,
yeni kimyasal maddelerin bildirimi ve test edilmesiyle ilgili mevcut taban s›n›rlar›n› yükseltmeyi, araﬂt›rma-geliﬂtirme konusundaki muafiyet kapsam›n› geniﬂletmeyi ve test verilerinin esnek bir biçimde kullan›lmas›n› ve sunulmas›n›
sa¤lamay› öneriyor.
Verilerin sunulmas›nda gerçekçi bir takvim haz›rlanmas›: Öngörülen strateji, verilerin sunulmas› konusunda bir takvim önerirken, bunun kaynak bak›m›ndan yarataca¤› sonuçlar› dikkate al›yor. Test taban s›n›rlar›n› yükseltmeye ve test verilerini esnekleﬂtirmeye yönelik önlemlerle birlikte bu düzenleme,
iﬂletme maliyetlerini asgariye indirmelidir.

‹ç pazar›n parçalanmas›n›n önlenmesi
Kimyasal maddelerle ilgili her Komisyon stratejisi hem etkin bir sa¤l›k, güvenlik ve çevre korumas› sa¤lamay› hem de –AB içinde öbür sektörlerde oldu¤u
gibi- sektördeki ‹ç Pazar’›n gere¤ince iﬂlemesini sa¤lamay› amaçlamal›d›r. Bu
hedeflere ulaﬂ›lmas›, yeni politikan›n Topluluk düzeyinde eksiksiz uyum temeline dayanmas›n› gerektiriyor.

ﬁeffafl›¤›n art›r›lmas›
Kamuya eksiksiz bilgi sa¤lanmas›: ‹nsanlar maruz kald›klar› kimyasal maddelerle ilgili bilgiye eriﬂme hakk›na sahiptirler. Bu onlar›n bilgiye dayal› tercihlerde bulunmas›na ve zararl› kimyasal maddeler içeren ürünlerden kaç›nmas›na olanak verecek, böylece sanayicilerin daha güvenli ikame maddeler geliﬂtirmesi yönünde bask› yaratacakt›r. Ne var ki, ticari yönden hassasiyet taﬂ›yan bilgiler uygun ﬂekilde korunacakt›r.
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Yasal düzenleme sisteminin ﬂeffafl›¤›n›n art›r›lmas›: Bütün kimyasal maddelere uygulanacak tek bir sistem oluﬂturulmas›, mevcut maddelerin sistem
içine al›nmas›yla, kimyasallarla ilgili mevzuat›n ﬂeffafl›¤›n› art›racakt›r.

Uluslararas› boyutla bütünleﬂme
Kimyasallar›n küresel düzeyde güvenli kullan›m›na katk›da bulunmak:
Son y›llarda, kimyasallar›n küresel düzeyde güvenli kullan›m›n› sa¤lamak için,
sanayileﬂmiﬂ ve geliﬂmekte olan ülkelerle uluslararas› örgütlerden oluﬂan küresel bir a¤ oluﬂtu. 1992’de Rio’daki Yeryüzü Zirvesi’nde BM Çevre ve Geliﬂme Konferans› (UNCED) taraf›ndan kabul edilen Gündem 21’in 19. Bölümünde öngörüldü¤ü üzere, birçok ulusal ve uluslararas› faaliyeti koordine etmek,
kimyasal güvenli¤in geliﬂmesini sa¤lamak ve kimyasallar›n çevre yönünden
sa¤l›kl› yönetimine iliﬂkin program›n uygulanmas›n› gözetmek amac›yla Hükümetleraras› Kimyasal Güvenlik Forumu kuruldu. Bu Beyaz Kitap’taki öneriler uluslararas› programlara ve küresel düzeyde kimyasal maddelerin güvenli
kullan›m›n›n sa¤lanmas›na katk›da bulunacakt›r.
Küresel piyasada test: Test yükümlülü¤ü sadece AB kimya sanayisini etkilemeyecek. ‹thalatç› firmalar da kimyasal maddelerinin güvenli¤ini de¤erlendirmek, bilgi sa¤lamak ve test giderlerini paylaﬂmak yükümlülü¤ü alt›nda olacaklar. Bu, küresel piyasada çarp›kl›klara meydan vermeyecek ve AB kimya
sanayisinin rekabet gücünün zarar görmemesini sa¤layacakt›r.
AB d›ﬂ›nda elde edilmiﬂ test sonuçlar›n›n tan›nmas›: Mevcut kimyasal
maddelerle ilgili bilgi yoklu¤u küresel bir sorundur. Sözgelimi, ABD ancak ﬂimdilerde bu konuda giriﬂimlerde bulunmaya baﬂlad›. ABD’nin giriﬂimi, çok miktarda üretilen 2.800 kimyasal›n test iﬂlemlerini 2004’e kadar tamamlamay›
amaçl›yor. Bu giriﬂim, ABD pazar›nda çok miktarda dolaﬂan mevcut kimyasal
maddelerle ilgili toksikolojik ve ekotoksikolojik bilgileri sistemli olarak elde etmeye yönelik ilk giriﬂim say›l›yor. ABD’de kimyasallar›n tehlikeli özellikleri konusunda yürütülen incelemelerin Topluluk’ta tekrarlanmas› veya bunun tersi
gerekmeyecek. Çünkü testlerin küresel standartlara uygun test yöntemleri
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kullan›larak yap›lmas› gerekecek.Buna göre, AB’de yap›lacak testlerin say›s›n› azaltmak için, OECD’nin HPV/ICCA SIDS program›n›n test sonuçlar› dikkate al›nacak.
OSPAR’a uygunluk : 1972’de Oslo’da, 1974’te Paris’te ba¤›tlanan iki antlaﬂman›n birleﬂmesinden oluﬂan ve Mart 1998’de yürürlü¤e giren Kuzeydo¤u Atlantik Deniz Çevresinin Korunmas› Antlaﬂmas› (k›sa ad›yla OSPAR), kirlili¤i
önlemeyi ve gidermeyi, Kuzeydo¤u Atlantik’in deniz alan›n› insanlar›n faaliyetlerinin zararl› etkilerine karﬂ› korumay› amaçl›yor. Strateji, özellikle kimyasal
maddelerin ara kullan›c›lar üzerindeki denetim mekanizmalar›na iliﬂkin önerilerle bu amac› destekliyor.
Kararl› organik kirleticiler: Kararl› organik kirleticiler çevrede uzun süre varl›¤›n› sürdürdü¤ü, uzun mesafeler katetti¤i, ço¤u canl› organizman›n dokular›nda birikti¤i ve insanlar ile do¤al yaﬂam› zehirledi¤i için özel bir tehdit oluﬂturuyor. Bu maddelerin s›k› kontrol edilmesi gerekti¤i uluslararas› düzeyde kabul edilmiﬂtir. UNEP (Birleﬂmiﬂ Milletler Çevre Program›) Yönetim Konseyi’nin
yay›mlad›¤› bir yönergenin ard›ndan, ilk elde 12 kararl› organik kirleticinin üretimine, kullan›m›na, emisyonuna ve boﬂalt›m›na son vermeye yönelik uluslararas› bir antlaﬂmayla ilgili görüﬂmeler yak›n zamanda sonuçland›. Mevcut
kimyasal maddeler aras›ndaki baﬂka kararl› organik kirleticilerin saptanmas›
için kriterler geliﬂtirildi. Ayr›ca, antlaﬂman›n taraflar›, kararl› organik kirletici
özelli¤i taﬂ›yan yeni kimyasal maddelerin üretemini ve kullan›m›n› önlemek
zorunda olacaklar.
Geliﬂmekte olan ülkeler: Topluluk’un ana hedeflerinden biri, geliﬂmekte olan
ülkelerin kimyasal maddeleri yönetme kapasitesini art›rmakt›r. Birçok geliﬂmekte olan ülkede kimyasal maddelerin güvenli kullan›m›n› sa¤layacak yeterlikte yasalar, idari kapasite ya da altyap› yok. Tehlikeli endüstriyel kimyasal
maddeler ve böcek ilaçlar› konusunda önceden bilgi vererek r›za alma konusundaki 1998 tarihli Rotterdam Antlaﬂmas›, bu tür kimyasallar› ihraç eden firmalara, teslimden önce, belli kimyasal maddeler konusunda iki tarafl› ve çok
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tarafl› e¤itim ve teknik yard›m programlar› uygulamak suretiyle kimyasal› alan
ülkenin r›zas›n› alma yükümlülü¤ü getiriyordu.
Geliﬂmekte olan ülkeler genellikle kimyasal maddelerin ihracatç›s› de¤il ithalatç›s›d›r. AB’deki test koﬂullar›, bu ülkelerde kullan›lan kimyasal maddelerin
büyük bölümünü oluﬂturan ithal edilmiﬂ kimyasallar›n de¤erlendirilmesini sa¤layacakt›r. Bunun sa¤layaca¤› yarar, geliﬂmekte olan ülkelerdeki kimya ﬂirketlerinin AB’ye ihraç için kimyasal madde üretmeleri halinde sözgelimi test için
giriﬂecekleri ekonomik yükümlülüklere hayli a¤›r basacakt›r.

Hayvan kullan›lmadan test yap›lmas›n›n teﬂviki
Hayvanlar›n kullan›lmad›¤› test yöntemlerinin uygulanmas›n› azamiye
ç›karmak: Test koﬂullar›, mümkün oldu¤u kadar hayvanlar›n kullan›lmad›¤›
mevcut test yöntemlerinin uygulanmas›yla yerine getirilecektir.
Hayvanlar›n kullan›lmad›¤› yeni test yöntemlerinin geliﬂtirilmesinin
teﬂviki: Bu tür yeni test yöntemlerinin geliﬂtirilmesi teﬂvik edilecektir.
Test programlar›n›n asgariye indirilmesi: Test taban s›n›rlar›n› (eﬂiklerini)
yükseltmeye ve test rejimlerini esnekleﬂtirmeye yönelik önlemler test ihtiyac›n› s›n›rlayacakt›r.
AB uluslararas› yükümlülüklerine Dünya Ticaret Örgütü kurallar›
çerçevesinde uygunluk
Ticarete engeller: Yeni politika ithal edilen ürünlere karﬂ› ay›r›m yaratmamal› ve AB, DTÖ’nün ticarete teknik engellerle ilgili düzenlemesinin Madde 2.1
hükmüne uygun davranmal›d›r. Buna göre, AB, insan sa¤l›¤›na ve çevreye
yönelik potansiyel tehditlerin sa¤lam bir bilimsel de¤erlendirmesi yap›lmadan,
üçüncü ülkelerin itiraz etti¤i bir önlemi savunamayacakt›r. Ayn› düzenlemenin
Madde 2.2 hükmüne göre ise AB, “teknik düzenlemelerin uluslararas› ticarete
gereksiz engeller yaratmamas›n›” sa¤lamak zorundad›r.
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3. K‹MYASAL MADDELER HAKKINDA B‹LG‹
Kimyasal maddelerin risklerini de¤erlendirmenin ana amac›, bu maddeleri kullan›rken al›nacak güvenlik önlemleri (risk yönetimi) konusunda güvenilir bir temel sa¤lamakt›r. Risk de¤erlendirmesi, belli bir biçimde kullan›lan bir kimyasal›n olumsuz etkiler yarat›p yaratmayaca¤›n›n de¤erlendirilmesidir. Risk de¤erlendirmesi, bu etkilerin niteli¤inin tan›mlanmas›n›, gerçekleﬂme olas›l›¤›n›n
hesaplanmas›n› ve etkinin derecesinin tahminini içerir.
Kimyasal maddelerle ilgili her risk de¤erlendirmesi iki ayr› unsurdan oluﬂur: (1)
Kimyasal›n do¤as›nda bulunan özelliklerin de¤erlendirilmesi (tehlike de¤erlendirmesi); (2) kimyasal›n kullan›m›na ba¤l› olan maruz kalman›n tahmini.
Tehlike de¤erlendirmesi, -duyarl›¤› art›r›c›, kanser yap›c›, su içi çevrede zehirli gibi- tehlikeli özellikleri saptar ve kimyasal maddenin bu tehlikeli özelliklerle
ilgili etki gücünü belirler. Maruz kalma de¤erlendirmesi ise maruz kal›nan kimyasal maddenin kaynaklar›n› saptar ve maruz kalan organizman›n ald›¤› dozu
hesaplar ya da kimyasal maddenin çevrenin belli bir bölümüne kar›ﬂma derecesini tahmin eder.
Kimyasal maddenin do¤as›ndan kaynaklanan özellikler ve kullan›lmas›ndan
kaynaklanan maruz kalma konusunda eksiksiz bilgi, kimyasallar›n güvenli yönetimi konusunda al›nacak kararlarda vazgeçilmez bir önkoﬂuldur. Özelliklerle ilgili bilginin güvenilir olmas› önemlidir, çünkü bu ayn› zamanda kimyasal
maddelerin s›n›fland›r›lmas›n›n temelini oluﬂturur. Sektör baz›nda insan sa¤l›¤›n› veya çevreyi korumaya yönelik mevzuatta öngörülen önlemlerin büyük
bir bölümü kimyasal maddelerin s›n›fland›r›lmas›yla do¤rudan ba¤lant›l›d›r:

•

S›n›fland›rma, kimyasallar›n özellikleri hakk›nda kullan›c›y› bilgilendirmek üzere ambalajlar›n etiketlenmesine ve güvenli kullan›m konusunda
bilgi verilmesine yol açar.
• Kanser yap›c›, mutasyona yol aç›c› ya da üreme aç›s›ndan zehirli olarak
s›n›fland›r›lan bir kimyasal madde, tüketim alan›nda k›s›tlay›c› önlemlerin
incelenmesine yol açar.
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•

S›n›fland›rma, iﬂçi sa¤l›¤›, suyun korunmas›, at›k yönetimi, büyük kaza
tehlikelerinin ve hava kirlili¤inin önlenmesi konusunda sektör baz›ndaki
mevzuatta öngörülen güvenlik önlemlerini harekete geçirir.

Kimyasal›n do¤as›ndan kaynaklanan özellikler
Kimyasal›n do¤as›ndan kaynaklanan tehlikeli özelliklerin saptanmas› için gereken testin kapsam› genellikle tart›ﬂma konusudur. ‹lk bak›ﬂta, kimyasal
maddeleri bütün tehlikeli özellikleri (yani kimyasal›n bütün potansiyel dozlar›n›n bütün organizmalar üzerindeki bütün olumsuz etkileri) ö¤renilene kadar
testten geçirmek makul görünmekle birlikte, teorik ve pratik bak›mdan bu ne
mümkündür ne de istenen bir ﬂeydir. Bir kere, endokrin bozukluklar›yla ilgili
son tart›ﬂman›n ortaya koydu¤u gibi, mevcut test yöntemlerinin s›n›rlar› vard›r. Bu nedenle, test yöntemlerimizin sürekli gözden geçirilmesi ve geliﬂtirilmesi gerekecektir. ‹kincisi, hem test giderleri hem de hayvanlar›n sa¤l›¤›yla ilgili etik kayg›lar, kimyasal maddelerin test edilmesine dengeli yaklaﬂ›lmas›n›
gerektiriyor. Öyle ki edinilen bilgi, yönetim riskleri aç›s›ndan dengeli ve ölçülü
yararlar sa¤lam›ﬂ olsun. Bu yaklaﬂ›m, düﬂük miktarlarda pazarlanan kimyasal
maddelerin test koﬂullar› aç›s›ndan özellikle önemlidir; çünkü bu durumda, sat›ﬂlardan sa¤lanan gelir kapsaml› testin gerektirdi¤i giderleri karﬂ›lamayabilecektir.
Yeni kimyasal maddeler: Yeni kimyasallar konusunda yürürlükteki AB mevzuat›, kimyasal maddelerin test edilmesi ve de¤erlendirilmesi bak›m›ndan genellikle baﬂar›l› bulunmaktad›r. Test koﬂullar›, piyasaya ç›kar›lan miktara göre
kademelenmiﬂtir. Testi gerektiren en düﬂük miktar 10 kg’d›r. Miktar s›ras›yla
100 kg, 1 ton, 100 ton ve 1.000 tona ç›kt›kça daha kapsaml› test gerekir. Genel olarak, düﬂük miktarlarda (10 kg’dan 1 tona kadar olan dilimde) test zorunlulu¤u akut tehlikelere (maddeye k›sa süre maruz kal›nmas›ndan hemen sonraki veya hafif gecikmiﬂ etkilere) yöneliktir. Daha yüksek tonaj düzeylerindeki
testler ise kronik maruz kalman›n etkileriyle, üreme üzerindeki toksik etkiyle ve
kanser yap›c› etkilerle ilgili daha pahal› incelemeleri kapsamaktad›r. 1 ton di34
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limindeki test paketi ‘temel düzey’ diye adland›r›lmaktad›r; daha yüksek tonaj
dilimindekiler ise 1. Düzey (100 ton) ve 2. Düzey (1.000 ton) olarak adland›r›lmaktad›r.
Mevcut kimyasal maddeler: Mevcut kimyasal maddeler, yeni kimyasallar›n
tersine, bu tür sistemli bir test rejimine hiçbir zaman tabi olmad›. 1981’de yeni
kimyasal maddelere test ve bildirim zorunlulu¤u getirildi¤inde, piyasaya ç›km›ﬂ bulunan kimyasal maddeler bu zorunlulu¤un d›ﬂ›nda tutuldu. Yüksek miktarda (1.000 tonun üzerinde) üretilen mevcut kimyasal maddelerle ilgili verilerin durumu üzerine Avrupa Kimyasal Madde Bürosu’nun yapt›¤› bir inceleme,
bu kimyasallarla ilgili kamusal bilgide önemli aç›klar bulundu¤unu ortaya koydu. Bu bilgi aç›¤› önemli bir eksiklikti.
Öneri A: Yeni ve mevcut kimyasallar konusunda eﬂit düzeyde bilgi
Mevcut ve yeni kimyasallar›n do¤as›ndan kaynaklanan özelliklerle ilgili bilgi
aç›¤›n›n kapat›lmas› gerekiyor. 6. bölümde verilen takvime göre, mevcut kimyasallar yeni kimyasallarla ayn› prosedüre tabi olacaklard›r. Eldeki bilginin dikkatle incelenmesi ve boﬂ yere teste baﬂvurulmamas› için bu bilgiden en iyi ﬂekilde yararlan›lmas› gerekiyor.
Öneri B: Yeni ve mevcut kimyasallar›n testten geçirilmesi
Birçok mevcut kimyasal maddenin test edilmesi ve de¤erlendirilmesi, sanayicilerin ve yetkili makamlar›n önemli çaba harcamas›n› gerektirecek. Bu sorunun üstesinden gelebilmek için, eldeki kaynaklar›n en öncelikli kimyasal maddelere yöneltilmesi gerekiyor. Yürürlükteki mevzuata göre yeni kimyasal maddelerin zorunlu teste tabi olmas› için öngörülen 10 kg taban s›n›r›n›n yukar› çekilmesi gerekiyor. Yeni ve mevcut kimyasallar için aﬂa¤›daki genel test rejimi
önerilmektedir. A ve C’deki öneriler uyar›nca hakl› nedenler bulunmas› halinde testten vazgeçilebilecektir. 4. bölümde belirtildi¤i üzere, yetkili makamlar
daha fazla test yap›lmas›n› isteyebilirler:
• 1-10 ton aras›nda üretilen/ithal edilen kimyasal maddeler: kimyasal maddenin fiziksel-kimyasal, toksikolojik ve ekotoksikolojik özellikleriyle ilgili ve35

Petrol-‹ﬂ

riler; testin genellikle in vitro yöntemlerle (yani canl› organizmalar›n kullan›lmad›¤› yöntemlerle) s›n›rl› tutulmas› gerekiyor.

• 10-100 ton aras›nda üretilen/ithal edilen kimyasallar: 67/548/EEC say›l›
Yönerge’nin VII A numaral› Eki uyar›nca, ‘temel düzey’ test paketi. Öneri A
uyar›nca hakl› nedenlerin bulunmas› halinde testten vazgeçilebilecektir.
Bu kural özellikle mevcut kimyasallar için geçerli olacakt›r.
• 100-1.000 ton aras›nda üretilen/ithal edilen kimyasallar: ‘1. Düzey’ test
(uzun vadeli etkilere iliﬂkin ve kimyasal maddeye uygun düﬂen test).
Uygulanacak ayr›nt›l› testin kapsam›, 67/548/EEC say›l› Yönerge’nin VII
NOLU Ekinde öngörülen koﬂullara ba¤l› olacakt›r. Test stratejisinin karar
süreçleri de dahil olmak üzere testle ilgili kurallar, eldeki bilgi, fizikselkimyasal özellikler, kullan›m biçimi ve kimyasal maddeye maruz kalma
düzeyi göz önünde bulundurularak oluﬂturulacakt›r.
Öneri C: Kimyasala maruz kalman›n neden oldu¤u test
Yeni kimyasal maddelere iliﬂkin yürürlükteki test rejimi, kimyasala maruz kalmadaki farkl›l›klar› yeterince dikkate almamas› nedeniyle eleﬂtirilmiﬂtir. Bu nedenledir ki gelecekteki sistem, farkl› maruz kalma senaryolar›na ba¤l› olarak
testten vazgeçme ya da testin kapsam›n› geniﬂletme konusunda yeterince esnek olmal›d›r. Sözgelimi, s›k› kontrol alt›ndaki ara maddeler için test zorunlulu¤u azalt›lmal›d›r.
Öneri D: Araﬂt›rma ve geliﬂtirmede kullan›lan kimyasallar
için muafiyetler
Yürürlükteki mevzuatta araﬂt›rma ve geliﬂtirme için öngörülen 100 kg taban s›n›r› (eﬂi¤i) 1 tona yükseltilmelidir. Araﬂt›rma ve geliﬂtirmede kullan›lan kimyasal maddeler için halen öngörülmüﬂ olan zaman s›n›r›n›n bir y›ldan üç y›la ç›kar›lmas› gerekiyor. Bu üç y›ll›k süre azami beﬂ y›la kadar uzat›labilmelidir.
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Öneri E: Ürünlerin bileﬂeni olarak pazarlanan kimyasallarla ilgili yükümlülükler
Yürürlükteki mevzuatta öngörülen bildirim yükümlülü¤ü, piyasaya kendi baﬂlar›na ya da bir müstahzar›n bileﬂeni olarak ç›kar›lm›ﬂ kimyasallar› kaps›yor.
Bir müstahzar›n de¤il de bir ürünün (sözgelimi oyuncaklar›n, tekstil ürünlerinin) bileﬂeni olarak piyasaya ç›kar›lan veya kullan›lan kimyasallar ise muafiyet
kapsam›ndad›r. Bununla birlikte, bu tür ürünlerin içerdi¤i kimyasallar›n büyük
bölümü, ürünlerin içinde yer almadan önce kimyasal madde veya müstahzar
bileﬂeni olarak pazarland›klar› için muafiyet kapsam›nda de¤ildir. Ne var ki baz› ürünler, özellikle imalat sürecinin tamam› Topluluk d›ﬂ›nda gerçekleﬂen
ürünler, testten geçmemiﬂ ve tescil edilmemiﬂ kimyasal maddeler içerebilir.
Bu tür kimyasallar›n kullan›m› ve tasfiyesi s›ras›nda büyük miktarlarda serbest
kalmas› nedeniyle insanlar›n ve çevrenin o maddelere maruz kalmas› halinde,
bu durum göz ard› edilemez. Bu konunun üzerinde durulmas› gerekiyor.
‹nsanlar›n ve çevrenin ciddi ölçüde maruz kalabilece¤i ürünlerdeki kimyasallar konusunda Komisyon, ürün kategorilerini (sözgelimi oyuncaklar ya da
tekstil ürünleri), önemli maruz kalma durumlar›n› ve bütün di¤er pratik sonuçlar› saptayacak bir çal›ﬂma grubu kurulmas›n› öneriyor. Bu çal›ﬂma grubunun
bulgular›na dayanarak, üreticilerden veya ithalatç›lardan, bu tür kimyasallar›
içeren ürünleri saptamalar› ve gerekli bilgileri sa¤lamalar› istenecek.

Araﬂt›rma ve do¤rulama
Alternatif yöntemlerin geliﬂtirilmesi
Hayvan testlerinin sonuçlar›n›n uluslararas› düzeyde kabulü, hayvanlara uygulanan testlerin asgariye indirilmesinde önemli bir at›l›m oldu. OECD’nin Test
Kurallar› Program› çerçevesinde geliﬂtirdi¤i yöntemlere ve Baﬂar›l› Laboratuvar Uygulamas› ilkelerine uyulmas› sayesinde oldu bu. Bir ﬂirket böyle bir test
uygulad›¤›nda, test sonuçlar› bildirim amac›yla AB’de oldu¤u kadar Avustralya’da, Japonya’da veya ABD’de kullan›labiliyor.
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Topluluk mükerrer testleri azaltmaya yönelik ad›mlar atm›ﬂ bulunuyor: Hem
67/548 say›l› Yönerge hem de 793/93 say›l› Tüzük, farkl› ﬂirketlerin ayn› testi
yapmas›n› önleyecek hükümler içeriyor. 5. bölümde bu yaklaﬂ›m› geliﬂtirmeye
yönelik öneriler yer al›yor.
Komisyon, deney amac›yla ve di¤er bilimsel amaçlarla kullan›lan hayvanlar›n
korunmas›yla ilgili mevzuat üzerinde ayr›nt›l› bir ﬂekilde duruyor. Bu mevzuata göre, hayvan kullan›larak yap›lan deneylerin yerini bilimsel yönden tatmin
edici di¤er yöntemlerin almas› gerekiyor. Bu yöntemlerin mümkün oldu¤u ölçüde hayvan kullan›lmas›n› gerektirmemesi, daha az hayvan kullan›lmas›n›
gerektirmesi ya da hayvanlara daha az ac› vermesi öngörülüyor. Yeni sistemde yer alan ﬂu unsurlar, hayvanlara uygulanan testleri asgaride tutmak amac›yla geliﬂtirildi:

•

Kimyasal maddelerin zehirlili¤ine ve çevre bak›m›ndan zehirlili¤ine iliﬂkin mevcut bilgiler dikkate al›nacakt›r.
• Genel test koﬂullar›, gerekti¤inde, kimyasala maruz kalman›n yol açt›¤›
testi içerecek ﬂekilde de¤iﬂtirilecektir.
• 1. ve 2. Düzey testler için, yetkili makamlar›n kontrolü alt›nda, kimyasal
maddelere özgü test programlar› geliﬂtirilecektir.
• Test uygulanmas›n› asgariye indirmek için, gerekti¤inde, mevcut kimyasal maddeler grupland›r›lacakt›r.
Komisyon’un Ortak Araﬂt›rma Merkezi’ne ba¤l› Alternatif Yöntemlerin Do¤rulanmas› Merkezi’nin ana görevlerinden biri, hayvanlar üzerindeki deneyleri
azaltacak, geliﬂtirecek ya da ikame edecek alternatif yöntemleri do¤rulamakt›r. Bu yöntemler yerleﬂince, Komisyon bunlar›n Topluluk mevzuat› kapsam›na al›nmas›n› önerir. Ayr›ca, söz konusu alternatif yöntemleri OECD Test Kurallar› Program›’na sunar. Böylelikle, Komisyon, alternatif yöntemlerin uluslararas› düzeyde tan›nmas›n› sa¤lamak için her çabay› harcar. Testte kullan›lmas› gereken hayvan say›s›n› ya da testin hayvanlarda yol açt›¤› ac›y› azaltmak için baz› uluslararas› test yöntemleri de¤iﬂtirilmiﬂ bulunuyor.
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Hayvanlarda yap›lan deneyleri asgariye indirmeye ve bu tür deneyleri gerektirmeyen yöntemler geliﬂtirmeye yönelik araﬂt›rmalar, Komisyon’un aktif olarak destekledi¤i OECD Test Kurallar› Program›’nda öncelikli bir yer tutuyor.
Öneri F: Hem Topluluk hem de üye ülkeler düzeyinde alternatif yöntemlerin geliﬂtirilmesi ve do¤rulanmas›yla ilgili araﬂt›rmalar› özendirmek ve
hayvan say›s›n› art›rmaks›z›n, testlerden elde edilebilecek bilgileri
art›rmak.
Alternatif Yöntemlerin Do¤rulanmas› Merkezi’nin merkezi rolü korunmal› ve
alternatif yöntemlerin geliﬂtirilmesi h›zland›r›lmal›d›r. Testte hayvan kullan›m›n› s›n›rlayacak yeni test stratejileri geliﬂtirmek üzere hem Topluluk düzeyinde
hem de ulusal düzeyde daha fazla araﬂt›rma yap›lacakt›r.

Di¤er araﬂt›rma öncelikleri
Bu Beyaz Kitap’›n öngördü¤ü hedefler çerçevesinde bilgi aç›¤›n› kapatabilmek için, hem Topluluk hem de ülkeler düzeyinde sürekli bir araﬂt›rma çal›ﬂmas› yap›lmal›d›r. Topluluk düzeyinde, Komisyon, Araﬂt›rma, Teknolojik Geliﬂme ve Uygulama Çerçeve Programlar›’yla birçok alandaki araﬂt›rmay› destekliyor. Bu araﬂt›rma alanlar›ndan baz›lar› ﬂunlard›r:

• Risk de¤erlendirmesi prosedürlerinin islah› ve basitleﬂtirilmesi.
• Yeni toksikolojik ve ekotoksikolojik yöntemlerin ›slah› ve geliﬂtirilmesi.
• Kimyasal maddelerin insan ve hayvan endokrin sistemleri üzerinde yaratabilece¤i olumsuz etkileri de¤erlendirmek üzere, canl›lar üzerinde ve
canl›lar kullan›lmadan gerçekleﬂtirilen test yöntemlerinin, QSAR gibi model
oluﬂturma ve eleme yöntemlerinin geliﬂtirilmesi ve do¤rulanmas› için belli
araﬂt›rma çal›ﬂmalar› yap›lmas› gerekiyor. Endokrin bozukluklar› üzerine
yap›lan araﬂt›rmalar, düﬂük dozun, kimyasala uzun süre maruz kalman›n
ve kimyasallar›n oluﬂturdu¤u kar›ﬂ›mlara maruz kalman›n etkilerini ve endoktrindeki de¤iﬂmelerin kanser oluﬂumu üzerindeki etkisini de ele al›yor.
• Tehlikeli kimyasallar›n kullan›lmas›n› ve oluﬂmas›n› azaltmak ve önlemek için temiz kimyasal üretim süreçlerinin/yöntemlerinin geliﬂtirilmesi.
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•

Kimyasal maddelerle ilgili Yaﬂam Döngüsü De¤erlendirmesi yöntemlerinin geliﬂtirilmesi konusunda araﬂt›rmalar yap›lmas›.

Maruz kalma ve kullan›m
Kimyasal maddeye maruz kalma konusunda yeterli bilgi, güvenilir bir risk de¤erlendirmesinin mutlak koﬂuludur. Ne var ki, 793/93 say›l› Tüzük çerçevesindeki süreç, mevcut kimyasallara maruz kal›nmas›yla ilgili bilginin bulunmay›ﬂ›na dikkat çekti. Ayr›ca, ço¤u durumda, üye ülkelerin de¤erlendirmeden sorumlu makamlar›, bu kimyasallar›n kullan›m biçimlerinin tümünü saptayamad›lar. Yetkili makamlar›n bu bilgi eksikli¤i ve bu verilere s›n›rl› bir biçimde ulaﬂabilmesi, kimya sektörünün etkin bir biçimde kontrol edilmesini engelliyor.
Öneri G: ‹malatç›lar›n,ithalatç›lar›n ve ara kullan›c›lar›n kimyasala maruz
kalmay› de¤erlendirme yükümlülü¤ü
Maruz kalmayla ilgili verilerdeki genel eksikli¤in ele al›nmas› gerekiyor. Maruz
kalmayla ilgili tahminler yap›lmas› ya da –gerekiyorsa- maruz kalman›n analizle belirlenmesi, kimyasal madde imalatç›lar› ve ara kullan›c›lar için zorunlu
olmal›d›r. Bu öneriyle ilgili daha ayr›nt›l› bilgi 4. ve 5. bölümlerde yer al›yor.
Öneri H: Çevredeki yo¤unlaﬂmalarla ilgili bilgi sistemi
Çevredeki yo¤unlaﬂmalarla ilgili bir bilgi sistemi kurulmal›d›r. Üye devletlerin
veya sanayicilerin do¤rulad›¤› verilerin izlenmesi kolaylaﬂt›r›lmal›d›r.

Maliyet ve yarar
Temel düzeydeki testin kimyasal madde baﬂ›na yaklaﬂ›k 85.000 avroya mal
olaca¤› tahmin ediliyor. Uzun vadeli testin maliyeti ise, bu konudaki deneyim
s›n›rl› oldu¤u için, daha belirsiz. Buna karﬂ›l›k, yeni kimyasal maddeler için yap›lacak 1. düzey testin maliyeti her kimyasal için yaklaﬂ›k 250.000 avro ve 2.
düzey testin maliyeti ise her kimyasal için yaklaﬂ›k 325.000 avrodur. Bu harcamalar› yapmas› gereken, sadece AB sanayicileri de¤ildir; AB’ye kimyasal
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madde ithal eden herkes bu harcamalara adil bir ﬂekilde katk›da bulunacakt›r.
Yaklaﬂ›k 30.000 adet mevcut kimyasal›n toplam test maliyeti, 2012’ye kadar
11 y›l boyunca, 2,1 milyar avro dolay›nda olacakt›r.
Sistemin idari giderleri, harç niteli¤inde bir bedel ödenmesini öngören bir sistemle karﬂ›lanacakt›r.
Yeni kimyasallar›n sistemli testten geçirilmesi sonucunda, kimyasallar›n yaklaﬂ›k yüzde 70’inin tehlikeli oldu¤u saptand›. Öte yandan, mevcut kimyasal
maddelerin do¤as›ndan kaynaklanan özellikleri hakk›nda az ﬂey bilindi¤i için,
bu kimyasallar›n ço¤unlu¤unun bugün hakk›yla s›n›fland›r›lamayaca¤› ve yeterli risk yönetimi önlemlerinin al›namayaca¤› kabul edilebilir. Bu kimyasal
maddelere zorunlu test uygulanmas›, mevcut kimyasallara yönelik risk yönetiminin ›slah› için gereken bilgiyi sa¤layacakt›r. Sonuçta, bu testler için harcanan para boﬂuna harcanm›ﬂ olmayacakt›r.
Bu politikan›n potansiyel yararlar› risk yönetiminin ›slah›ndan kaynaklanacakt›r. Bu ise her halükârda kimyasal maddelerin daha güvenli kullan›lmas›na ve
tüketicilerin ve çevrenin tehlikeli maddelere daha az maruz kalmas›na yol açacakt›r. Bu de¤iﬂimin getirece¤i potansiyel yararlar› tam olarak ve parasal aç›dan tahmin etmek zor olmas›na ra¤men, baz› göstergelerden söz etmek
mümkün. Asl›nda, ›slah edilmiﬂ risk yönetimi sonucunda e¤er baz› hayatlar
kurtar›labiliyorsa veya alerjik ya da kronik hastal›klar belli bir oranda azalt›labiliyorsa, para yerinde harcanm›ﬂ olacakt›r. Ayr›nt›l› bilgi Ek 1’de yer al›yor.

4. K‹MYASALLARIN KONTROLÜYLE ‹LG‹L‹ YEN‹ B‹R S‹STEM:
REACH S‹STEM‹
Yürürlükteki mevzuat›n öngördü¤ü, yeni kimyasal maddelerde miktara ba¤l›
bildirim sistemi, bu kimyasallar konusunda önemli ve güvenilir bilgi oluﬂmas›n› sa¤lad›. Ne var ki, piyasadaki kimyasallar›n s›n›rl› bir bölümü için olsa da,
bu durum yetkili makamlar›n iﬂ yükünün a¤›rlaﬂmas›n› ve kaynaklar›n›n önemli bir bölümünün bu iﬂe ayr›lmas›n› gerektiriyor. Mevcut kimyasal maddelerin
piyasadaki hakimiyeti yenilere oranla çok daha fazlad›r. Bu nedenle, önde du41
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ran görev, çok say›daki mevcut kimyasal maddenin üstesinden gelecek bir
sistem kurmakt›r. Ana hedef, 6. bölümde öngörülen süreler içinde mevcut ve
yeni kimyasal maddelerle ilgili risk yönetimini ve kamunun yararlanabilece¤i
yeterli bilgiyi sa¤lamakt›r.
Öneri: Kamusal kaynaklar› -yetkili makamlar›n kat›l›m›n›n elzem oldu¤u
ve güvenli¤in sa¤lanmas› bak›m›ndan önemli katma de¤er içeren- kimyasal maddelere yönelten, tutarl› bir sistem oluﬂturulmas›.
REACH ad› verilen sistem ﬂu üç unsurdan oluﬂacak:
a) ﬁirketlerin sundu¤u 30.000 kimyasal maddeyle (bunlar›n hepsi 1 tonluk
üretim miktar›n› aﬂan mevcut ve yeni kimyasal maddeler) ilgili temel bilgilerin merkezi bir veritaban›na tescil edilmesi. Bu kimyasallar›n yaklaﬂ›k
yüzde 80’inin sadece tescilinin gerekece¤i tahmin ediliyor.
b) Üretim miktar› 100 tonun üzerindeki kimyasal maddelerin tümünün (yüzde 15’e tekabül eden 5.000 dolay›ndaki kimyasal maddenin) ya da, kimyasal›n tehlikeleri konusunda baz› önemli kan›tlar bulunmas› halinde, daha
düﬂük tonajdaki kimyasallar›n tescil edilmiﬂ bilgisinin de¤erlendirilmesi.
De¤erlendirme yetkili makamlarca yap›lacak ve uzun süreli maruz kalman›n etkilerini konu alan özgül test programlar›n›n geliﬂtirilmesini içerecektir.
c) Son derece kayg› uyand›ran belli tehlikeli özelliklere sahip kimyasal
maddelerin (kansere neden olan, mutasyona yol açan veya üreme sisteminde toksik etki yaratan 1. ve 2. kategori kimyasal maddelerin ve kararl›
organik kirleticilerin) izne ba¤lanmas›. ‹zin koﬂulu, bir kimyasal madde
güvenli oldu¤u kan›tlanan belli amaçlarla kullan›lmadan önce yetkili makamlar›n özel bir izin vermesini gerektiriyor. ‹zne tabi kimyasallar›n say›s›n›n 1.400 oldu¤u (yani tescil edilen kimyasallar›n yüzde 5’ini buldu¤u) tahmin ediliyor. Bu tahmin ﬂu verilere dayan›yor:

•

Halen kansere neden olan, mutasyona yol açan veya üreme
sisteminde toksik etki yaratan 1. ve 2. kategori kimyasal maddeler olarak s›n›fland›r›lan 850 kimyasal,
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•
•

Kararl› organik kirletici özellikleri taﬂ›yan kimyasallar,
Gelecekte yap›lacak testlerle saptanabilecek ve 500 civar›nda
olaca¤› tahmin edilen, kansere, mutasyona veya üreme sisteminde toksik etkiye yol açan 1. ve 2. kategori kimyasal maddeler.
REACH sistemi yeni ve mevcut kimyasal maddelere uygulanacakt›r. Ne var ki,
yeni kimyasallar›n tersine, çok say›daki mevcut kimyasal›n sistem içine al›nmas› için 11 y›ll›k bir geçiﬂ dönemi gerekiyor. Genel olarak, yüksek miktarda
üretilen mevcut kimyasallar›n önce tescil edilmesi gerekecektir. Bununla birlikte, sistem, daha düﬂük tonajda üretilmesine ra¤men, tehlikeleri konusunda
baz› önemli kan›tlar bulunan kimyasal maddelerin daha önce tesciline elverecek esneklikte olacakt›r. Geçiﬂ evresiyle ilgili çal›ﬂma program› ve takvim 6.
bölümde ayr›nt›l› olarak ele al›n›yor.

Tescil
Tescil, bir imalatç›n›n ya da ithalatç›n›n bir kimyasal maddeyi üretme veya ithal etme niyetini yetkili bir makama (duruma göre, üye devletlerin
yetkili makamlar›na ya da Komisyon’a) bildirmesini ve mevzuat›n öngördü¤ü bilgiyi içeren bir dosya sunmas›n› gerektiriyor. Yetkili makam bu
bilgiyi elektronik bir veritaban›na yükler, bir tescil numaras› verir ve tescil edilmiﬂ kimyasal maddeleri özel kayg› uyand›ran özellikleri bak›m›ndan sondaj ve bilgisayara dayal› tarama yöntemiyle inceler.
Tescil, 1 tonu geçen miktarlarda üretilen yeni ve mevcut kimyasallar için, 6.
bölümde öngörülen takvim uyar›nca, zorunlu olacakt›r. 1 tonun üzerinde olup
bildirimi yeni yap›lm›ﬂ kimyasal maddeler için yürürlükteki mevzuat›n öngördü¤ü genel uygunluk denetiminin yerini sondaj yoluyla denetim ve bilgisayara
dayal› tarama alacakt›r. Tescil dosyas› ﬂu bilgileri içerecektir:

• Kimyasal maddenin kimli¤i ve özellikleri üzerine veri/bilgi (3. bölümde de¤inilen toksikolojik ve ekotoksikolojik özellikler üzerine veriler dahil),
• Amaçlanan kullan›m biçimleri, insanlar›n ve çevrenin kimyasal maddeye
tahmin edilen maruz kalma derecesi,
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• Öngörülen üretim miktar›,
• Kimyasal maddenin s›n›fland›r›lmas› ve etiketlenmesi konusunda öneri,
• Güvenlik Bilgi Belgesi/Varakas›,
• Amaçlanan kullan›m biçimlerini kapsayan ilk risk de¤erlendirmesi,
• Önerilen risk yönetimi önlemleri.
De¤erlendirme
De¤erlendirme, yetkili makamlar›n sanayiciler taraf›ndan sa¤lanan verileri dikkatle incelemesini, ayr›ca, 3. bölümde öngörüldü¤ü üzere, kimyasal maddeye özgü test programlar› konusunda karar vermesini gerektiriyor.
100 tonun üzerindeki kimyasallar: Üretilen veya ithal edilen miktar 100 tonu veya 1.000 tonu buluyorsa (mevcut kimyasal maddelerde ise bu miktar s›n›rlar› aﬂ›l›yorsa), imalatç›n›n veya ithalatç›n›n elindeki bütün bilgileri yetkili
makama vermesi ve mevzuatta öngörülen genel bilgi koﬂullar›na dayanan bir
test stratejisi önermesi gerekecektir. Yetkili makam, sanayicinin sundu¤u bilgiyi ve test stratejisini de¤erlendirecek ve ne yap›lmas› gerekti¤ine karar verecektir.
Asl›nda, yeni kimyasal maddelere iliﬂkin ﬂimdiki yaklaﬂ›m, 100 tonun üzerindeki kimyasal maddelerde uygulanmaya devam edecektir. ‹malatç› veya ithalatç› taraf›ndan bir risk de¤erlendirmesinin haz›rlanm›ﬂ olmas›, yetkili makamlar›n iﬂ yükünü azaltacakt›r. 1. Düzeydeki (100 ton) ve 2. Düzeydeki (1.000
ton) test programlar›, 3. bölümde vurguland›¤› üzere, kimyasal maddeye uygun olacakt›r.
100 tonun alt›ndaki kimyasal maddeler: 100 tonun alt›nda olup kararl› oldu¤undan ve biyolojik olarak birikme e¤ilimi taﬂ›d›¤›ndan kuﬂkulan›lan kimyasal maddelerin, belli tehlikeli özellikler taﬂ›yan kimyasal maddelerin ya da kayg› uyand›ran moleküler yap›lar taﬂ›yan kimyasal maddelerin yetkili makamlarca de¤erlendirilmesi gerekecektir. Bu de¤erlendirme sonucunda, acil güvenlik
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önlemlerine veya yeni bir teste ihtiyaç duyulabilir. Böylece, yetkili makamlar›n
düﬂük miktardaki kimyasallar için, her bir olay›n özelliklerine göre, gerekti¤inde ek bilgi isteme hakk›, ﬂimdiki sistemde oldu¤u üzere, korunacakt›r. Ayr›ca,
bütün imalatç›lar veya ithalatç›lar›n üretti¤i veya ithal etti¤i toplam miktar, bir
tek üretici ya da ithalatç› için öngörülen bir sonraki tonaj eﬂi¤ini önemli bir ölçüde aﬂarsa, yetkili makamlar›n ek test isteme yetkisi olmal›d›r.

Çok ciddi kayg› uyand›ran kimyasallar›n izne ba¤lanmas›
Çok ciddi kayg› uyand›ran kimyasallar için, bu tür bir kimyasal belli bir
amaç için kullan›lmadan, tek baﬂ›na veya bir ürünün bileﬂeni olarak pazarlanmadan önce, yetkili makamlar›n özel bir izin vermesi gerekecektir. Hem sanayiciler hem de yetkili makamlar için kesin mühletler belirlenecek ve kapsam aç›kça tan›mlanacakt›r.
‹zne tabi kimyasallar: 100 tonun alt›ndaki miktarlarda üretilenler dahil, çok
ciddi kayg› uyand›r›c› tehlikeli özelliklere sahip yeni ve mevcut kimyasallar bir
izin rejimine tabi k›l›nacakt›r. Ne var ki, kayg› uyand›rmayacak kullan›m biçimleri genel olarak bundan muaf tutulacakt›r. ‹zin rejimine tabi k›l›nacak kimyasallar ﬂunlard›r:

•

Kansere neden olan, mutasyona yol açan veya üreme aç›s›ndan toksik
etki yaratan 1. ve 2. kategori kimyasal maddeler
• Kararl› organik kirletici özelliklerine sahip kimyasal maddeler.
Daha ayr›nt›l› araﬂt›rma: Kararl› organik kirleticiler d›ﬂ›ndaki kararl›, biyolojik
olarak biriken ve toksik maddeler ile çok kararl›, biyolojik yönden çok yo¤un
olarak biriken maddelerin saptanmas›na yönelik kriterler geliﬂtirmek için daha
ayr›nt›l› araﬂt›rma gerekir. Komisyon, bu özelliklere sahip kimyasallara nas›l
yaklaﬂ›lmas› gerekti¤ine daha sonra karar verecektir.
Endokrin bozukluklar›: Endokrin sisteminde bozukluk yaratan kimyasallar›n
ço¤unlu¤unun REACH sistemi çerçevesinde izne ba¤lanmas› gerekecektir.
ﬁimdiye kadar endokrin sistemini bozan kimyasallarla iliﬂkisi saptanm›ﬂ ciddi
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rahats›zl›klar ﬂunlard›r: mesane kanseri, meme kanseri, prostat kanseri,
sperm yo¤unlu¤unda ve miktar›nda azalma, çocuklarda testis bozukluklar›, idrar torbas› rahats›zl›klar›, ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin ve sinir sisteminin geliﬂmesindeki bozukluklar. Bütün bu etkiler, bir kimyasal maddenin kanser yap›c› veya
üreme aç›s›ndan toksik olarak s›n›fland›r›lmas›n› sa¤layacak ve o kimyasal›n
izne tabi olmas›na yol açacakt›r. Ayr›ca, do¤al yaﬂamdaki türlerin endokrin
sistemindeki bozukluklar ise izne tabi k›l›nacak belli kararl› organik kirleticilerle etkileﬂime ba¤lanm›ﬂt›r.
‹zin sürecinin iﬂleyiﬂi: ‹zin gerektiren çok say›da kimyasal madde, önemli
miktarlarda kullan›ld›¤›nda ancak 1. Düzey ve 2. Düzey testlerle saptanacakt›r. ‹zin prosedürünün uygulanabilmesi amac›yla, gerekli bilginin oluﬂturulmas› ve izin dosyalar›n›n haz›rlanmas› için geçiﬂ süreleri öngörülmüﬂtür. ‹zne karar vermek için gereken sürenin de dikkate al›nmas› gerekiyor. Bu nedenle, iki
aﬂamal› bir karar alma süreci önerilmektedir:

• Birinci aﬂama: ‹zne tabi olacak kimyasal maddelerin veya onlar›n belli
kullan›m biçimlerinin saptanmas›. Bu saptamadan sonra, kimyasal maddenin bütün izinsiz kullan›mlar›n›n yasaklanaca¤› kesin bir tarih söz konusudur. Ayr›ca, 1. aﬂamada, izin koﬂulundan genel olarak muaf tutulacak kullan›mlar›n kapsam› belirlenecektir. Saptanan maddeler sisteme yüklenecek, tehlikelilik düzeyi en yüksek kimyasallar önce ele al›nacakt›r.
• ‹kinci aﬂama: Bir kimyasal maddenin belli kullan›mlar›na, baﬂvuran firman›n yetkili makamlara sundu¤u risk de¤erlendirmesine dayanarak izin
verilecektir. Bu de¤erlendirme, kimyasal maddenin kullan›m›yla ilgili, at›k
tasfiyesi dahil, yaﬂam döngüsünün bütününü kapsayacakt›r. ‹malatç›lar ve
ithalatç›lar bu bilgiyi birlikte ya da birden çok kimyasal maddenin kullan›m›
için eﬂzamanl› (grup baﬂvurusu) sunabilecektir. Yetkili makamlar, genel
olarak, baﬂvuran firmadan daha baﬂka test yapt›rmas›n› istemeyecek, sadece karar almas›n› sa¤layacak ‘kimyasala maruz kalmayla ilgili verilerin’
saptanmas›n› isteyecektir. Kimyasal›n kullan›m› önemsiz bir risk içeriyorsa, izin verilecektir. Kullan›mdan kaynaklanan genel sosyo-ekonomik ya46
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rarlar kullan›m› hakl› gösteriyorsa, koﬂullu bir izin verilebilir. Yetkili makamlar›n risk de¤erlendirmesinin sunulmas›ndan itibaren makul bir süre içinde
izin konusunda karar vermesi gerekecek.
Muafiyetler: Kayg› uyand›rmayan kullan›mlar –sözgelimi gerekti¤i gibi kontrol
edilen endüstriyel kullan›mlar ya da araﬂt›rma laboratuvarlar›ndaki kullan›mlar- izin prosedüründen muaf tutulabilir.
Sanayinin aktif yönlendirici rolü: Yürürlükteki sistem, k›s›tlay›c› önlemler
al›nmadan önce, yetkili makamlar›n, risk de¤erlendirmesi ba¤lam›nda, ikna
edici argümanlar sa¤lamas›n› gerektiriyor. Sistemin sanayicilerin de¤erlendirmeye katk›da bulunmas›n› teﬂvik etmemesi, yetkili makamlar›n görevini daha
da karmaﬂ›klaﬂt›r›yor. Tersine, sürecin geciktirilmesi, pazarlama süresinin
uzat›lmas›yla “ödüllendiriliyor”. Sanayiciler, genellikle, k›s›tlamalardan kaç›nmalar›na elverecek verileri sa¤l›yorlar. Veri yoklu¤u durumu kötüleﬂtirmekte
ve genellikle, risk yönetimi konusunda bilgiye dayanan bir karar al›nmadan
önce, ‘daha fazla bilgi gerekmektedir’ gerekçesiyle risk de¤erlendirmesine gidilmesine yol açmaktad›r. Di¤er gecikmeler, potansiyel bir k›s›tlamaya uygunlu¤u denetlemek için analitik yöntemler geliﬂtirilmesi gereken hallerde ortaya
ç›kmaktad›r. Analitik yöntemlerin geliﬂtirilmesinin as›l yükünü yetkili makamlar›n taﬂ›mas› gerekiyor. Böylesi bir yaklaﬂ›m, yüksek düzeyde güvenlik sa¤lamaya elveriﬂli de¤ildir.
Buna karﬂ›l›k izin, sanayicilerin de¤erlendirme sürecinde aktif yönlendirici bir
rol üstlenmesini gerektiriyor. Kimyasal maddeye maruz kal›nmas›n›n kontrolü
için analitik araçlar/yöntemlerin geliﬂtirilmesi gerekiyorsa, bu araçlar›n sa¤lanmas› iznin önkoﬂulu olmal›d›r.
Esnekli¤in art›r›lmas›: ‹zin aﬂamas›nda, sosyo-ekonomik etkilerin dikkate
al›nmas› gerekebilir. Maliyet/yarar analizlerini yetkili makamlar›n yapmas›n›
öngören yürürlükteki sistemin aksine, kimyasal maddenin sürekli kullan›lmas›ndan kaynaklanan yararlar›n insan sa¤l›¤› ve çevre üzerindeki potansiyel
olumsuz etkilerine a¤›r bast›¤› yolundaki iddialar› kan›tlayan bilgiyi kimyasal›n
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üreticisi ya da ithalatç›s› sa¤lamak zorundad›r. REACH sistemi sanayiye belirgin avantajlar sa¤l›yor. Halen, 76/769 say›l› Yönerge, kimyasal maddelerin
belli kullan›mlar›n› k›s›tl›yor, ama bu tür hükümleri her olay›n özelliklerine göre esnetecek bir mekanizma öngörmeden yap›yor bunu. Bu aç›dan, REACH
sistemi, yeterli güvenlik önlemlerinin al›nmas› koﬂuluyla esnekli¤i art›r›yor. Bu
sistem teknolojik geliﬂmelere daha aç›k.

Di¤er kimyasal maddelerin risk yönetiminin h›zland›r›lmas›
‹zin sistemi çerçevesinde s›ralanan özelliklerden birini taﬂ›mayan ama k›s›tlama gerektiren kimyasal maddelerin özgül kullan›mlar›yla ilgili prosedür ›slah
edilmeli ve h›zland›r›lmal›d›r.
Risk de¤erlendirmelerinin h›zland›r›lmas›: ﬁu dört unsur de¤erlendirmelerin h›zland›r›lmas›n› sa¤layacakt›r:
1) 1 tonun üzerindeki bütün kimyasallar›n tescil zorunlulu¤u nedeniyle, pazarlanan bütün kimyasallar›n sa¤l›k ve güvenlik özellikleri konusunda ayr›nt›l› veriler bulunacakt›r (aﬂa¤›da 5. bölüme bak›n›z).
2) ‹ﬂletmelerin ilk risk de¤erlendirmesini yapma yükümlülü¤ü alt›nda olmas›, yetkili makamlara de¤erli ve kapsaml› bilgi sa¤layacakt›r. Bu bilgi, söz
konusu kimyasal maddenin güvenle kullan›l›p kullan›lamayaca¤›n› ve bu
suretle iﬂçilerin, genel olarak insanlar›n ve çevrenin kabul edilemez risklerden kaç›nmas›n›n mümkün olup olmad›¤›n› içerecektir. Böylece, kimyasallar›n büyük ço¤unlu¤u (tahminen yüzde 80’inden fazlas›) için daha ayr›nt›l› de¤erlendirmeye gerek kalmayacakt›r. Daha ayr›nt›l› de¤erlendirme gerektiren çok az olayda ise yap›lacak de¤erlendirmenin neye yönelik olaca¤› belli olacakt›r. ﬁimdiki sisteme oranla kayda de¤er bir zaman tasarrufu
sa¤lanm›ﬂ olacakt›r.
3) Yeni sistem çerçevesinde, sanayiciler ilk risk de¤erlendirmelerinden sorumlu olacaklar ve ürünlerinin güvenli¤inin sorumlulu¤unu taﬂ›yacaklard›r.
Gerekli görüldü¤ünde toplu risk de¤erlendirmelerine gitme yükümlülü¤ü
söz konusu olacakt›r. Üye devletlerin yetkili makamlar›n›n gerekli olanak48
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lara sahip olmaks›z›n risk de¤erlendirmelerinin sorumlulu¤unu üstlendi¤i
yürürlükteki sistemde karﬂ›laﬂ›lan gecikmelere son verilmiﬂ olacakt›r.
4) Geçmiﬂin kapsaml› risk de¤erlendirmelerinin yerini, ço¤u durumda, somut bir hedefe yönelik risk de¤erlendirmeleri alacakt›r. Kapsaml› risk de¤erlendirmeleri 793/93 say›l› Tüzük çerçevesindeki gecikmelerin ana nedeni olmuﬂtur. Çünkü kapsaml› risk de¤erlendirmeleri bütün tehlikeli etkilerin, kimyasala maruz kalan bütün popülasyonlar›n ve çevrenin bütün bölümlerinin dikkate al›nmas›n› gerektiriyor.
Bu dört faktör birlikte, de¤erlendirme için gereken zaman› önemli ölçüde k›saltacakt›r.
Sürecin h›zland›r›lmas›: ﬁu iki faktör yasal sürecin h›zlanmas›na katk›da bulunacakt›r:
1) Risk de¤erlendirmesi sürecinin gereksiz bir biçimde gecikmesi ve kabul
edilemez bir risk göstergesinin bulunmas› hallerinde, tedbirlilik ilkesi devreye girecektir. Özellikle, belli bir kimyasal maddenin üreticisinin verece¤i
bilgiyi ya da test sonuçlar›n› geciktirmesi halinde, merkezi kuruluﬂ de¤erlendirmeyi sonuçland›rmaya yetkili olacakt›r. Kuruluﬂ, daha sonra, tedbirlilik ilkesini uygulama ve risk yönetimi önlemlerini sonuçland›rma tavsiyesiyle dosyay› Komisyon’a iletecektir.
2) Di¤er kimyasal maddelerle ilgili risk yönetimi kararlar›n›n olabildi¤ince
k›sa bir sürede al›nabilmesi için de sürecin h›zland›r›lmas› gerekiyor. Bu
nedenle, Komisyon’un 76/769 say›l› Yönerge çerçevesinde Komite prosedürünü kullanma yetkisinin geçmiﬂte oldu¤undan daha geniﬂ tutulmas› gerekiyor.
Bu yaklaﬂ›m, muhtemel k›s›tlamalar›n yarataca¤› bütün sonuçlar›, özellikle
muhtemel ikamelerin tehlike derecesini dikkate alacakt›r.
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5. SANAY‹C‹LER‹N ROLÜ, HAKLARI VE SORUMLULUKLARI
Halen, üretim zincirinin tamam›n› kapsayan ve kimyasal maddelerin güvenli
kullan›m›n›n sorumlulu¤unu kimyasallar›n imalatç›lar›na ve kullan›c›lar›na veren bir mevzuat var. Genel Ürün Güvenli¤i üzerine 92/59/EEC say›l› Yönerge,
sorumlulu¤u tüketicinin kullan›m›na yönelik ürünlere yay›yor. Bu ürünlerin normal ya da öngörülebilir kullan›m koﬂullar›nda kabul edilemez riskler içermemesi gerekiyor. ‹ncelemeler gösteriyor ki bu genel sorumluluk da¤›l›m›, kimyasallar›n güvenli¤iyle ilgili tatmin edici bir de¤erlendirmeye elvermiyor. Sanayicilerin yükümlülüklerini daha kesin biçimde düzenleyen ek yasal hükümler gerekiyor. Bu hükümler, üretilen tonaja bakmaks›z›n, sanayicilerin piyasaya ç›kard›klar› kimyasallar›n amaçlanan kullan›m aç›s›ndan güvenli olmas›n›
sa¤lamak durumunda.

Veri oluﬂturma
Yürürlükteki sistem kimyasal maddeleri test etme yükümlülü¤ünü sadece üreticiler ve imalatç›lar için öngörüyor. Ara kullan›c›lar için böyle bir yükümlülük
öngörülmemiﬂ. Kimyasal maddelerin test edilmesinde ara kullan›c›lar›n rolünün daha ayr›nt›l› ele al›nmas› gerekiyor.
Öneri A: Ara kullan›c›lar›n test yükümlülü¤ü
Ara kullan›c›lar›n ürünlerinin güvenli¤inden sorumlu tutulmas› gerekiyor. ‹malatç›lar›n veya ithalatç›lar›n baﬂlang›çta öngördü¤ü kullan›m biçimlerinin de¤iﬂmesi ve buna ba¤l› olarak kimyasala maruz kalma konusunda yine onlar›n
de¤erlendirmesinden çok farkl› bir durum ortaya ç›kmas› halinde, resmi makamlara ara kullan›c›lardan ek test yapmalar›n› isteme yetkisi verilmelidir. Ek
test programlar› yetkili makamlara dan›ﬂ›larak geliﬂtirilmelidir.

Risk/güvenlik de¤erlendirmesi
67/548 say›l› Yönerge ve 793/93 say›l› Tüzük yetkili makamlar›n risk de¤erlendirmesi yapmas›n› öngörüyor. Bu yükümlülük, özellikle mevcut kimyasalla50
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r›n de¤erlendirilmesinde yetkili makamlara önemli bir yük getiriyor. Kimyasallar›n güvenli kullan›m›ndan ve tasfiyesinden sanayiciler sorumlu oldu¤u ve
risk de¤erlendirmesi güvenli¤i de¤erlendirmede tercih edilen yöntem oldu¤u
için, yetkili makamlar ile sanayiciler aras›ndaki mevcut iﬂ da¤›l›m› yerinde de¤ildir. Kimyasallar milyonlarca üründe kullan›l›yor, bu nedenle bu de¤erlendirmeleri yetkili makamlar›n yapmas› veya de¤erlendirmelere kat›lmas› pratik
de¤il. Bunun yerine, Komisyon, Konsey’in önerisi do¤rultusunda, yetkili makamlar›n as›l önem taﬂ›yan alanlara odaklanmas› gerekti¤i inanc›ndad›r.
Öneri B: ‹malatç›lar›n ve ara kullan›c›lar›n risk de¤erlendirmesi yapmas›
Sanayi risk de¤erlendirmesi yapmaktan sorumlu olacakt›r. Bu ise kimyasal
maddeler ve müstahzarlar için risk de¤erlendirmelerini imalatç› ya da ithalatç›
kadar ara kullan›c›n›n da yapmas›n› gerektirecektir.

Sanayicilerin yetkili makamlara sa¤layaca¤› bilgiler
Sanayiciler, 4. bölümde vurguland›¤› gibi, bütün kimyasal maddeler hakk›nda
yetkili makamlara bilgi sa¤lamak durumundad›r. 4. bölümdeki taban s›n›rlar›n
alt›nda, sanayiciler gerekli güvenlik verilerini oluﬂturmal› ve kay›tlar› haz›r tutmal›d›r.
Öneri C: Ara kullan›c›lar›n yetkili makamlar› bilgilendirme yükümlülü¤ü
Komisyon, imalatç› ya da ithalatç›n›n öngörmedi¤i ve bu nedenle ilk risk de¤erlendirmesinde ele al›nmam›ﬂ her ara kullan›m konusunda yetkili makamlara bilgi verilmesini öneriyor.

‹malatç›lar›n ve ithalatç›lar›n ara kullan›c›lara, di¤er profesyonel
kullan›c›lara ve tüketicilere sa¤layaca¤› bilgiler
Kimyasal maddelerin güvenli kullan›m›yla ilgili bilgilerden, tüketiciler dahil, bütün kullan›c›lar yararlanmal›d›r. Esas olarak, güvenlik sistemi, üretim zinciri
boyunca iletilen bilgilerin kalitesine ve anlaﬂ›labilirli¤ine dayan›yor. Bu bilginin
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baﬂl›ca taﬂ›y›c›lar› güvenlik bilgi varakalar›/belgeleri ve ambalaj etiketleridir.
Her iki bilgi sisteminde baz› noksanlar saptanm›ﬂt›r. Güvenlik bilgi varakalar›
aﬂa¤›da, s›n›fland›rma ve etiketleme ise 7. bölümde ele al›n›yor.
Öneri D: Güvenlik bilgi varakalar›yla endüstriyel ve profesyonel kullan›c›lara bilgi verilmesi
Güvenlik bilgi varakalar›, de¤inilen noksanlar›na ra¤men, kullan›c›lara güvenlik bilgisi sa¤lamada genellikle uygun iletiﬂim araçlar› olarak görülmektedir.
Komisyon, Avrupa Kimyasal Madde Bürosu’nun da kat›l›m›yla, üye devletlerin
uzmanlar›ndan oluﬂan bir çal›ﬂma grubu kurulmas›n› öneriyor. Çal›ﬂma grubu
Komisyon’a ﬂu konularda tavsiyelerde bulunacakt›r:

•
•

Güvenlik bilgi varakalar›n›n kalitesinin art›r›lmas›,
Kullan›c›lar›n risk de¤erlendirmesi yapmas›n› sa¤lamak amac›yla, yürürlükteki bilgi verme koﬂullar›n›n –kapsam›n› geniﬂletmek üzere- incelenmesi.

Test verilerinin mülkiyet haklar›
Test verilerinin ve giderlerinin paylaﬂ›lmas›yla ilgili 67/548 say›l› Yönerge ile
793/93 say›l› Tüzük hükümleri mükerrer hayvan testlerinden kaç›nmaya yöneliktir. Ne var ki bu tür hükümler, genel test giderlerini düﬂürdü¤ü için, sanayiciler aç›s›ndan da yararl›d›r. Ayr›ca, test verileri ve giderlerinin paylaﬂ›lmas›na
iliﬂkin mevzuat adil rekabetin sa¤lanmas› bak›m›ndan önemlidir. Aksi takdirde, baz› ﬂirketler, ayn› kimyasal› üreten rakiplerinin kendilerinden önce bunu
yapmak zorunda kalarak bütün giderleri üstlenecekleri beklentisiyle, test iﬂlemini geciktirebileceklerdir.
Kimyasala maruz kalman›n neden oldu¤u testler ve ara kullan›c›lara test konusunda yeni yükümlülükler getirilmesi, bu sorunun önemini ortaya koymaktad›r. Sözgelimi, bir ara kullan›c›, kimyasala maruz kalma konusunda bir kimyasal madde imalatç›s›n›n öngördü¤ünden çok farkl› bir modelle karﬂ›laﬂmas› nedeniyle ek test yapt›rm›ﬂsa, imalatç› o kimyasal maddenin kullan›m
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kapsam›n› geniﬂletmek için bu test verilerini kullanabilecektir. Bu, baz› durumlarda ilk ara kullan›c›n›n zarar›na, potansiyel müﬂterilerin say›s›n› ve pazarlanan kimyasal›n miktar›n› art›racakt›r. Böyle bir sistem, imalatç›lar›, amaçlanan
kullan›mlar›n say›s›n› asgariye indirmeye, testlerden mümkün oldu¤u kadar
vazgeçmeye ve ara kullan›c›lar›n testi tamamlamas›n› beklemeye teﬂvik edecektir. Piyasada belirgin bir olumsuz etki yaratacakt›r bu.
Öneri E: Test verilerinin mülkiyet haklar›
Yeni sistem çerçevesinde test verileri elde eden herkes bu verileri paylaﬂmak
ve bu verileri kullanan herkes verileri elde edene adil bir parasal katk›da bulunmak durumunda olacakt›r.
Öneri F: Mükerrer testin önlenmesi
Omurgal› hayvanlara yönelik mükerrer testlerden kaç›n›lmas›n› sa¤layacak
özel hükümlerin mevzuata girmesi gerekiyor. Mükerrer test yap›lmas›, ilk testin mülkiyet haklar›n› elinde bulunduran taraf›n giderlerini karﬂ›lama yükümlülü¤ünden muafiyete yol açmayacakt›r.

6. MEVCUT K‹MYASAL MADDELER ‹Ç‹N TAKV‹M
Piyasadaki çok say›da mevcut kimyasallar›n test edilmesi ve de¤erlendirilmesi, aﬂamal› bir yaklaﬂ›m gerektiriyor. Bu bölümde, mevcut kimyasallar›n test
ve de¤erlendirmeleri konusunda öngörülen hükümler ve takvim üzerinde duruluyor. Ayr›ca, yetkili makamlar›n risk de¤erlendirmesinde üstlenecekleri rol
ele al›n›yor.
Öneri A: Tescile kademeli yaklaﬂ›m
Mevcut kimyasallarla ilgili tescil dosyalar›n›n sunulmas› kesin mühletlere tabi
olacakt›r. Genel olarak, yüksek miktarlarda üretilen kimyasal maddelerin önce
tescil edilmesi gerekecektir. Ne var ki, sistem, düﬂük tonajda üretilmiﬂ olsa da
kayg› uyand›ran (sözgelimi tüketici kullan›m›na yönelik ya da kan›tlanm›ﬂ
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veya kuﬂkulan›lan belli tehlikeli özelliklere sahip) kimyasal maddelerin daha
önce tesciline elverecek esneklikte olacakt›r. Bu çerçevede, tescil dosyalar›n›n sunulmas› için önerilen mühletler esas olarak ﬂöyledir:

• Üretim miktar› 1.000 tonu geçen kimyasal maddeler: en geç 2005 sonuna kadar,
• Üretim miktar› 100 tonu geçen kimyasallar: en geç 2008 sonuna kadar,
• Üretim miktar› 1 tonu geçen kimyasallar: en geç 2012 sonuna kadar.
Uluslararas› Kimyasal Madde Dernekleri Konseyi’nin (ICCA) gönüllü giriﬂimi
ba¤lam›nda haz›rlanan, OECD format›na uygun dosyalar geçerli olacakt›r. Ne
var ki, bu dosyalar›n içerdi¤i bilgilerin, önceki bölümlerde belirtilen koﬂullara
uygunlu¤u sa¤lamak için tamamlanmas› gerekecektir.
Öneri B: Yüksek miktarda üretilen mevcut kimyasallar›n test ve de¤erlendirilmesine kademeli yaklaﬂ›m
Yüksek miktarda üretilen mevcut kimyasallar›n test ve de¤erlendirilmesine kademeli yaklaﬂmak gerekiyor. 1.000 tonun üzerindeki kimyasallarda 2010’a kadar 2. Düzey testin, 100 tonun üzerindeki kimyasallarda 2012’ye kadar 1. Düzey testin uygulanm›ﬂ olmas› gerekiyor.
Öneri C: Eldeki verileri gözden geçirmek için bir çal›ﬂma grubu kurulmas›
15 üye devletin uzmanlar›ndan oluﬂan istiﬂari bir çal›ﬂma grubunun, yeni mevzuat›n yürürlü¤e girmesinden önceki geçiﬂ döneminde Avrupa Kimyasal Madde Bürosu’nda geçici olarak görevlendirilmesi gerekiyor. Bu çal›ﬂma grubu ﬂu
görevleri yerine getirecek:

• 1.000 tonu geçen kimyasallar için sanayicilerin sundu¤u IUCLID (International Uniform Chemical Information Database) veritaban›ndaki bilgilerin de¤erlendirilmesi:
a) önerilen s›n›fland›rma ve etiketlemenin incelenmesi
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b) özellikler, kimyasala maruz kalma ve kullan›mlarla ilgili IUCLID bilgisinin de¤erlendirilmesi
c) ECVAM (Avrupa Alternatif Yöntemlerin Do¤rulanmas› Merkezi) ile iﬂbirli¤i içinde, ek test programlar›n›n önerilmesi

• ICCA’n›n gönüllü giriﬂimi çerçevesinde OECD’ye sunulan dosyalar›n
incelenmesi,
• Tescil için grupland›r›lmas› ya da genel tescil yükümlülü¤ünden muaf
tutulmas› gereken kimyasal maddelerin önerilmesi.

7. SINIFLANDIRMA VE ET‹KETLEME
Yürürlükteki mevzuat, tehlikeli maddelerin ya 67/548 say›l› Yönerge’nin 1. Ek’i
uyar›nca s›n›fland›r›lmas›n› ve etiketlenmesini (uyumlaﬂt›r›lm›ﬂ s›n›fland›rma)
ya da, tehlikeli maddeler bu Ek’te yer alm›yorsa, bu Yönerge’nin 6. Ek’inde yer
alan ilkeler uyar›nca sanayiciler taraf›ndan s›n›fland›r›lmas›n› ve etiketlenmesini (kendi kendine s›n›fland›rma) öngörüyor. 1. Ek 5.000 dolay›nda tehlikeli
kimyasal maddeyi kapsamaktad›r ve onlarca y›l boyunca oluﬂmuﬂtur.
Yeni kimyasallar›n sistemli de¤erlendirilmesi, bu maddelerin yaklaﬂ›k yüzde
70’inin tehlikeli (sözgelimi kanser yap›c›, zehirli, hassasl›k yarat›c›, tahriﬂ edici, çevre için tehlikeli) olarak s›n›fland›r›ld›¤›n› ortaya koymuﬂtur. Çok say›daki mevcut kimyasal›n önemli bir bölümünün s›n›fland›r›lmas› gerekti¤i düﬂünülecek olursa, bütün kimyasal maddelerle ilgili kapsaml› bir –uyumlaﬂt›r›lm›ﬂlistenin oluﬂturulmas› sa¤l›kl› bir seçenek de¤ildir.
Baz› tehlikeli özelliklere göre s›n›fland›rma, bu maddelerin risk yönetimi aç›s›ndan sonuçlar do¤uracakt›r (3. bölüme bk). Gerekli yönetim önlemleri konusunda belirsizliklerden kaç›nmak için, yeni sistem, uyumlaﬂt›r›lm›ﬂ s›n›fland›rman›n belli unsurlar›n› korumal›d›r.
Öneri A: Uyumlaﬂt›r›lm›ﬂ s›n›fland›rman›n en önemli özelliklerle s›n›rlanmas›
Yetkili makamlar›n kaynaklar›n›n en önemli tehlikeli özelliklere (sözgelimi kan55
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ser yap›c›l›k, mutasyona yol açmak ve üreme aç›s›ndan zehirlilik) odaklanmas› gerekiyor. Bu durumda, s›n›fland›rma önemli risk yönetimi önlemlerine yol
açacakt›r.
Öneri B: Komisyon’un sanayicilerden tehlikeli maddelerin listesini istemesi
Komisyon, sanayicilerden, piyasadaki bütün tehlikeli kimyasallar›n s›n›fland›r›lmas› ve etiketlenmesi hakk›nda kapsaml› bilgi içeren bir liste vermesini isteyecektir. Bu liste internette yer alacak ve kamunun bedava yararlanmas›na
aç›k olacakt›r.
Öneri C: Yürürlükteki etiketleme sisteminin basitleﬂtirilmesi ve anlaﬂ›l›rl›¤›n›n Küresel Olarak Uyumlaﬂt›r›lm›ﬂ Sistem’le art›r›lmas›
Küresel düzeyde uyumlaﬂt›r›lm›ﬂ sistem konusundaki görüﬂmeler, yürürlükteki etiketleme sisteminin köklü bir ﬂekilde gözden geçirilmesi, basitleﬂtirilmesi
ve daha anlaﬂ›l›r hale getirilmesi f›rsat›n› yarat›yor.

8. S‹STEM‹N ‹ﬁLEY‹ﬁ‹
Bu bölümde, 4. bölümde aç›klanan REACH sisteminin iﬂleyiﬂi ele al›n›yor.

REACH sisteminde karar alma
REACH sisteminde esas olarak iki tür karar söz konusudur: kimyasallar de¤erlendirildikten sonra sunulacak bilgiyle ilgili kararlar ve izin prosedürü ba¤lam›nda risk yönetimiyle ilgili kararlar.
De¤erlendirme aﬂamas›nda karar alma: Sistem, sanayicilerin yapt›rd›¤› ilk
risk de¤erlendirmelerinden sonra, kimyasal maddelere iliﬂkin bilgiyle ya da
test programlar›yla ilgili kararlar›n h›zla al›nmas›n› sa¤layacak bir mekanizma
içermelidir. 793/93 say›l› Tüzükte öngörülen, mevcut kimyasallar için sanayicilerden ek test isteme prosedürü son derece a¤›r ve hantald›r. Yeni sistem56
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de, yeni kimyasal maddeler için öngörülen prosedür izlenecektir: Ek test konusunda karar al›nmas›ndan üye devletlerin yetkili makamlar› sorumlu olacakt›r ve ancak üye devletlerin yetkili makamlar›n›n anlaﬂamad›¤› durumlarda
komite prosedürü uygulanacakt›r.
‹zin aﬂamas›nda karar alma: Kimyasal maddenin öngörülen etkisine ba¤l›
olarak, kullan›m izni ya üye devletlerce ya da Topluluk düzeyinde al›nacak bir
kararla verilmelidir. Üye devletler, kimyasallar›n iﬂçiler ve yerel çevre üzerindeki potansiyel etkilerinin dikkate al›naca¤› kullan›mlar için izin vermelidir. Buna karﬂ›l›k, AB içinde pazarlanan ürünlerin içerdi¤i kayg› uyand›racak bir kimyasal›n kullan›m izni insan sa¤l›¤› ve çevre üzerinde oldu¤u kadar iç pazar›n
iﬂleyiﬂi üzerinde de etki yaratabilir. Bir kimyasal›n kullan›m› konusunda Topluluk düzeyinde al›nacak karar›n hakl› gerekçelerinin bulunmas› anlam›na gelecektir bu.
4. bölümde de¤inildi¤i üzere, izin iki aﬂamal› bir prosedür içerecektir:

• 1. aﬂama: izne tabi olacak kimyasallar›n ya da bir kimyasal›n belli kullan›mlar›n›n saptanmas›, izin verilmemiﬂ bütün kullan›mlar›n yasaklanaca¤› kesin bir tarih belirlenmesi;
• 2. aﬂama: belli kullan›mlara izin verilmesi.
Bir kimyasal›n kullan›m›n› yasaklaman›n Topluluk iç pazar› ölçe¤indeki etkileri nedeniyle, 1. aﬂamadaki karar, üye devletlerin izin verece¤i kullan›mlar›n
saptanmas›yla birlikte, Topluluk düzeyinde al›nmal›d›r. Belli kullan›mlara izin
verilmesiyle ilgili 2. aﬂamadaki karar ise 1. aﬂamada belirtilen düzeyde al›nacakt›r. Genel olarak, Topluluk düzeyindeki bütün kararlar›n al›nmas›nda komite mekanizmas› uygulanacakt›r.
H›zland›r›lm›ﬂ risk yönetimi prosedüründe karar alma:
Bu prosedür ﬂöyle iﬂleyecektir:
• 1.aﬂama: K›s›tlamaya tabi olacak kimyasallar›n ya da bir kimyasal›n
belli kullan›mlar›n›n saptanmas›, k›s›tlaman›n kapsam›n›n belirlenmesi,
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• 2.aﬂama : Kimyasal›n kullan›m›n› k›s›tlayan ya da yasaklayan karar›n
al›nmas›.
Bir kimyasal›n kullan›m›n› yasaklaman›n Topluluk iç pazar› ölçe¤indeki etkileri nedeniyle, her iki karar da Topluluk düzeyinde al›nmal›d›r. Genel olarak,
Topluluk düzeyindeki bütün kararlar›n al›nmas›nda komite mekanizmas› uygulanacakt›r.

Merkezi bir kuruluﬂun oluﬂturulmas›
Komisyon, REACH sisteminin yürütülmesi ve teknik-bilimsel destek sa¤lanmas› için bu aﬂamada merkezi bir ajans (geniﬂletilmiﬂ bir Avrupa Kimyasal
Madde Bürosu) kurulmas›n› öneriyor. Geniﬂletilmiﬂ Avrupa Kimyasal Madde
Bürosu tescil dosyalar›n› kabul edecek, bu dosyalar›n kopyalar›n› üye devletlerin yetkili makamlar›na gönderecek, tescil edilmiﬂ tüm kimyasallarla ilgili
kapsaml› bir merkezi veritaban› oluﬂturacak, tescil edilmiﬂ kimyasal maddeleri kayg› uyand›ran özellikleri bak›m›ndan sondaj usulüyle kontrol edecek ve
bilgisayar sistemiyle tarayacakt›r. Ayr›ca, kimyasal maddelerin de¤erlendirilmesinde üye devletlere katk›da bulunacakt›r.
Merkezi kuruluﬂ gizlili¤i olmayan bilgilere kamunun ulaﬂmas›n› sa¤layacak ve
ticari yönden hassas bilgiler için üye devletlerle birlikte etkin ve güvenli bir veri al›ﬂveriﬂ a¤› kuracakt›r. Merkezi kuruluﬂ, tutarl› bir yaklaﬂ›m sa¤lamak amac›yla, de¤erlendirme aﬂamas›nda al›nacak kararlarla ilgili olarak üye devletleri desteklemeli ve koordine etmelidir. Ayr›ca, Avrupa Kimyasal Madde Bürosu
izin prosedürünün iﬂleyiﬂ çerçevesini belirleyecek ve üye devletlerin uzmanlar› ile CSTEE’nin (çevreyle ilgili bilim komitesi) görüﬂlerini alacakt›r. Merkezi
büro kurulmadan önce, Komisyon bir fizibilite incelemesi ve maliyet/yarar analizi yapt›racakt›r.

Üye devletlerin rolü
Üye devletlerin yetkili kuruluﬂlar›n›n ﬂimdiki sorumluluklar› genelde korunacakt›r. Üye devletlerin yetkili makamlar› kimyasallar›n tescilinden ve de¤erlen58

Petrol-‹ﬂ

dirilmesinden birlikte sorumlu olacakt›r.Yetkili makamlar›n kararlar› aras›ndaki tutarl›l›k, Avrupa Kimyasal Madde Bürosu’nun koordinasyonuyla ve geliﬂtirilecek test kurallar›yla sa¤lanacakt›r. 6. bölümde de¤inilen çal›ﬂma grubunun
deneyimleri bu kurallar›n haz›rlanmas›na yard›mc› olacakt›r.
Üye devletlerin yetkili makamlar› aras›ndaki eﬂitsiz iﬂ yükü da¤›l›m›n› düzeltmek için, tescil edilmiﬂ kimyasallar üye devletlere ölçü gözetilerek da¤›t›lacakt›r. Bilgi al›ﬂveriﬂiyle ilgili mevcut hükümler ve üye devletlerin yetkili makamlar› aras›nda anlaﬂmaya var›lamamas› halinde komite prosedürü uygulama olana¤› korunmal›d›r.

9. KAMUYA B‹LG‹ VER‹LMES‹
Komisyon ilgili taraflar›n tümüne ve özellikle tüketici haklar›n› temsil eden sivil
toplum örgütlerine dan›ﬂarak onlar›n kat›l›m›n› sa¤lad›. Stratejinin öngördü¤ü
yararlar› kamunun anlamas›n› ve Komisyon’un kamu ç›kar›n› dikkate almas›n› sa¤lamak için aç›kl›k zorunludur. Bu nedenledir ki Komisyon, farkl› ç›karlar› temsil eden taraflar›n stratejinin uygulama, yönetim ve gözden geçirme aﬂamalar›na kat›l›m›n› sa¤lamay› amaçl›yor.
Avrupa yurttaﬂlar›n›n maruz kald›klar› kimyasal maddelerle ilgili bilgiye
ulaﬂmalar› gerekiyor. Bilgi, bir kimsenin riskleri anlamas›n› ve bu risklerin
kabul edilebilirli¤i konusunda bir yarg›ya varmas›n› sa¤layacak biçimde sunulmal›d›r. Kamunun kimyasallarla ilgili bilgiye daha kolay ulaﬂabilmesi, bu konuda bilinç düzeyini yükseltecek ve sanayiciler ile yetkili makamlar›n hesap vermesini sa¤layacakt›r. Komisyon ﬂimdilerde kimyasal maddelerle ilgili verilerin
birden çok dilde derlemesini yay›ml›yor. Bu çal›ﬂma daha da geliﬂtirilecek.
Ayr›ca, kimyasal kullan›m›yla ilgili risk göstergelerinin oluﬂturulmas› gerekiyor.
Komisyon tüketicilerin ‘tercih hakk›’n› tan›yor. Verilen bilgi, piyasadaki alternatif ürünlerin içerdikleri özellikler ve riskler aç›s›ndan daha elveriﬂli olup olmad›klar› konusunda tüketicinin yarg›ya varmas›na olanak yaratmal›.
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Yap›lan incelemenin bulgular›, kimyasal ürünlerin sa¤l›k ve çevre üzerindeki
etkileri, içerdikleri di¤er ciddi tehlikeler ve güvenli kullan›m talimat› konusunda
tüketicilerin bilgiye ihtiyac› oldu¤unu ortaya koyuyor. Komisyon, esas olarak
sanayicilerin ve ara kullan›c›lar›n bu bilginin tüketicilere sa¤lanmas›ndan sorumlu olmas› gerekti¤i kan›s›ndad›r. Bu sayede, bu tür ürünlerin sat›n al›nmas›yla ilgili kararlar daha bilinçli olacakt›r.
Her kimyasal maddeyle ilgili yasal önlemlerin ne durumda oldu¤unu kamunun
bilmesini sa¤layacak merkezi bir izleme sistemi bulunmuyor. Kimyasallarla ilgili yürürlükteki mevzuat›n neleri öngördü¤ü konusunda kamuda bilinç eksikli¤i var. Yeni sistemin bu bilinç eksikli¤ini giderecek ﬂekilde herkes taraf›ndan
daha kolay anlaﬂ›lmas› gerekiyor.
Öneri A: Taraflar›n yeni sistemin veritaban›ndaki gizlilik taﬂ›mayan bilgiye ulaﬂmas›
Kamu ve KOB‹’ler (250’den az iﬂçi çal›ﬂt›ran küçük ve orta boy iﬂletmeler) dahil, taraflar›n tümü, merkezi sistem veritaban›ndaki gizlilik taﬂ›mayan bilgilere
ulaﬂabilmelidir (bk. 4. bölüm). Kimyasallar için haz›rlanm›ﬂ kolay okunabilir
özetler kamunun kullan›m›n› teﬂvik edecektir. Bu özetler, tehlikeli özelliklerin
k›sa bir profilini, etiketleme koﬂullar›n› ve izin verilen kullan›mlar ile risk yönetimi önlemleri dahil, ilgili Topluluk mevzuat›n› içerecektir.

10. UYGULAMA
Komisyon, yeni mevzuat›n uygulanmaya baﬂlamas›yla, kimyasal madde stratejisinin etkinli¤inin gözden geçirilmesini/gözetilmesini öneriyor. Gözden geçirme süreci bütün ilgili taraflar için bir deneme ve sorgulama boyutu da içerecektir.
Üye devletler yeni mevzuat›n kendi ülkelerinde uygulanmas›ndan sorumlu
olacaklard›r. Ne var ki, mevzuat›n uygulanmas›yla ilgili baz› projeler ve incelemeler, kimyasallarla ilgili mevcut mevzuata uymak aç›s›ndan sanayicilerin
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noksanlar› bulundu¤unu, üye devletlerin mevzuat›n uygulanmas›n› sa¤lamalar› aç›s›ndan ise tutars›zl›klar gözlendi¤ini ortaya koyuyor. Mevzuata ayk›r›l›klar kan›tlanm›ﬂ ve insan sa¤l›¤›na ya da çevreye zarar verilmiﬂ olsa bile,
AB’ye üye devletlerin mahkemelerinin verdi¤i tazminat kararlar›n›n cayd›r›c›
etkisi genellikle s›n›rl› kal›yor. Topluluk üye devletlerin cayd›r›c› ve etkin yapt›r›mlar getirmesini sa¤layarak bu sorunlar›n üstesinden gelmelidir.
Hollanda ve ‹ngiltere’deki son incelemeler, Güvenlik Veri Varakalar› mevzuat›na ayk›r›l›klar›n yayg›n oldu¤unu sapt›yor. Yeni ve mevcut kimyasallarla ilgili mevzuata ayk›r›l›klar, bu alanda son zamanlarda haz›rlanm›ﬂ Topluluk ölçe¤indeki –SENS, NONS ve EUREX gibi- projelerde de vurgulan›yor.
Öneri A: Kimyasal madde politikas›n›n gözden geçirilmesi
Komisyon, yeni mevzuat›n uygulanmaya baﬂlamas›yla birlikte, -bilgilendirme
politikas›n› oluﬂturan bütün unsurlar dahil- kimyasal madde politikas›n›n etkinli¤inin ve verimlili¤inin gözden geçirilmesini öneriyor. Gözden geçirme süreci
bütün ilgili taraflar için bir deneme ve sorgulama boyutu da içerecektir.
Öneri B: Uygulamadan sorumlu makamlardan oluﬂacak a¤
Komisyon, örnek uygulamalar›n yayg›nlaﬂabilmesi ve sorunlar›n Topluluk düzeyinde ele al›nabilmesi için, üye devletlerin ve aday ülkelerin kimyasallarla ilgili yeni mevzuat›n uygulanmas›ndan sorumlu makamlar›n› kapsayacak bir a¤
oluﬂturulmas›n› öneriyor. ﬁimdi aday olan ülkelerin Toplulu¤a kat›lmas›yla iç
pazar geniﬂledi¤inde a¤›n önemi aratacakt›r. Bu a¤›n ele alaca¤› konulardan
biri, önerilen mevzuat›n üye devletlerde uygulanmas›n›n asgari kriterlerini geliﬂtirmektir. Bu kriterler ilerde bir Komisyon Tavsiyesi’ne konu olabilir.
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EK-1
Yeni Kimyasal Madde Politikas›n›n Maliyet ve Yararlar›
Model

•

Bütün kimyasal maddeler için tutarl› tek bir sistem. REACH modeli (kimyasallar›n tescili, de¤erlendirilmesi ve izne ba¤lanmas›/h›zla k›s›tlanmas›);
• Üye devletler ve Avrupa Kimyasal Madde Bürosu yönetecek.

Kapsam

•

30.000 mevcut kimyasal madde (1 ton/y›l/imalatç› üzerindeki bütün mevcut
kimyasallar);
• A¤›r/akut ve uzun vadeli zehirlilik testi. 100 ton/y›l/imalatç› üzerindeki kimyasallar için uzun vadeli etkilere (kanser, üreme sistemi üzerindeki etkiler gibi)
yönelik test;
• Hakl› nedenlerle testten vazgeçilmesi, eldeki bütün test verilerinin kullan›lmas› ve tescili;
• Maruz kalma derecesi düﬂük ve ARGE’de kullan›lan kimyasallar için testin
azalt›lmas›;
• 1-10 ton aras›ndaki kimyasallar için canl› kullan›lmaks›z›n yap›lan testlerin
s›n›rlanmas›.

Maliyet

• ‹ﬂlem maliyeti. Mevcut kimyasallarla ilgili önceki test verilerinin somut durumu genellikle bilinmedi¤i için, “iﬂlem maliyeti” konusunda güvenilir bir tahminde bulunmak çok zor. Bununla birlikte, ﬂöyle bir ilk tahminde bulunmak mümkün:
• Mevcut kimyasallar için test giderleri. Kimya sanayicileri 11 y›lda 2,1 milyar avro, y›lda 0,2 milyar avro üstlenecek,
• Avrupa Kimyasal Madde Bürosu’nun insan kaynaklar›. Teknik ve idari
çerçeveyi oluﬂturmak üzere 190 kiﬂilik bir kadro.
• Üye devletlerdeki kamusal insan kaynaklar›. Üye devletler mevcut kad63
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rolar›n› yeniden düzenleyecekler. Mevcut kimyasallar›n de¤erlendirilmesine
fazladan kaynak ayr›lacak. Bu insan kaynaklar› mevcut iﬂ yükünden ﬂu önlemlerle kurtar›lacak:

•

100 tonun alt›ndaki yeni kimyasallar için mevcut genel uygunluk
kontrolünün yerini bilgisayara dayal› tarama ve sondaj kontrolleri
alacak.
• Risk de¤erlendirmeleri genellikle yetkili makamlar yerine sanayiciler taraf›ndan yap›lacak.
• 76/769 say›l› Yönerge çerçevesindeki mevcut k›s›tlama prosedürü yerine, izin prosedürünün hafifletilmesi ve Avrupa Kimyasal Madde Bürosu’nun geniﬂletilmesi.

•

Sanayicilerin insan kaynaklar›. ‹zin prosedürü gibi süreçler için bir art›ﬂ
beklenebilece¤i için bir tahminde bulunmak hayli zor, ama ﬂu nedenlerle bir
düﬂüﬂ beklenebilir:
• 10 kg-1 ton/y›l/imalatç› aras›ndaki kimyasal maddelerde bildirim
yok;
• maruz kalma derecesi düﬂük ara maddeler gibi belli kimyasal
maddeler için daha gevﬂek koﬂullar öngörülmesi;
• ARGE’de kullan›lan kimyasal maddeler için daha gevﬂek koﬂullar
öngörülmesi.
(Mevcut kimyasal maddelerin test personeli yukar›da sözü geçen
test giderleri kapsam›nda yer al›yor.)

Yararlar

•

Kimyasal maddelerin tehlikeli özellikleri konusunda yeterli bilgiye dayanan
risk yönetimi, çevrenin ve insan sa¤l›¤›n›n daha iyi korunmas›n› sa¤layacakt›r. Bu sayede, kanser ya da alerji gibi, kimyasal maddelerle ilgili belli hastal›klar ve çevrenin maruz kald›¤› riskler (sözgelimi kararl› kimyasallar›n besin
zincirinde birikmesinden kaynaklanan riskler) azalacakt›r. As›l zorluk, hem
tehlikeli özelliklerin hem de kimyasal maddelerin kullan›m biçimlerinin yeterince bilinmemesidir. Örnek olarak alerjiler ele al›nabilir.
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•

Alerji giderlerinin Avrupa’da y›lda 29 milyar avro olaca¤› tahmin ediliyor
(Alman Çevre Dan›ﬂma Konseyi). Sözgelimi, ABD’de yap›lan bir araﬂt›rma,
ast›m olaylar›n›n 1970’lerden beri yüzde 40 artt›¤›n› gösteriyor. Yeni stratejinin 29 milyar avroluk alerji giderlerinde küçük bir düﬂüﬂe yol açmas› bile, stratejinin yol açaca¤› giderlere a¤›r basacakt›r.
• Yeni kimyasal madde politikas› sektörde yenilik ve buluﬂlara daha elveriﬂli bir çerçeve getiriyor. Bu ise:
• Kayg› uyand›ran mevcut kimyasal maddelerin yerini alacak yeni
kimyasal maddelerin geliﬂtirilmesine katk›da bulunacak, böylece
kimyasallardan kaynaklanan risklerin azalmas›na yol açacakt›r;
• AB kimyasal madde sanayisinin rekabet gücünü art›racakt›r.
• ﬁeffafl›¤› art›racak ve kamunun bilgiye daha kolay ulaﬂmas›n› sa¤layacakt›r. Bu sayede insanlar kullanmak istedikleri kimyasal maddeler konusunda
“bilgiye dayanan tercih” olana¤›na kavuﬂmuﬂ olacaklard›r.
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Dünya Do¤al Yaﬂam Fonu ile Avrupa Çevre Bürosu’nun 2003 y›l›nda birlikte haz›rlad›klar› REACH üzerine raporun belli bölümlerini sunuyoruz.

Avrupa’da yeni bir kimyasal madde politikas› –
sanayi için yeni olanaklar
Giriﬂ
Avrupa kamuoyunun kimya sanayisine ve onun üretti¤i kimyasal maddelere
pek güvenmedi¤i bilinir. Bu güvensizlik, kimya sanayisinin yasal yönden yeterince düzenlenmemiﬂ olmas›ndan kaynaklan›yor.
Kimyasal maddelerle ilgili mevcut mevzuattaki sorunlara çözüm getirmek üzere, 1998’de AB Konseyi mevzuat›n iyileﬂtirilmesi konusunda bir tart›ﬂma baﬂlatt›. Tart›ﬂma sonucunda ﬁubat 2001’de Avrupa Komisyonu Gelece¤in Kimyasal Madde Stratejisi baﬂl›kl› bir Beyaz Kitap yay›mlad›.
Ne var ki, Komisyon’un REACH’in iﬂletmeler üzerindeki etkilerini de¤erlendiren bir raporu ve sanayiciler, REACH’in sadece maliyet yönü ve iﬂletmelere
verebilece¤i zararlar üzerine odaklanm›ﬂ bulunuyor. Piyasan›n esneklikten ve
yenilenme kapasitesinden yoksun oldu¤u genel varsay›m›na dayanan bu
analizlerde birçok hata var. Sanayicilerin yapt›rd›¤› bir dizi araﬂt›rma, Beyaz
Kitap’ta henüz yeterince aç›kl›k kazanmam›ﬂ noktalar›n çarp›t›lm›ﬂ ve yer yer
yanl›ﬂ yorumlar›na dayanarak katma de¤erde ve istihdamda büyük kay›plar
öngörüyor. Ne yaz›k ki yeni sistemin potansiyel yararlar› nerdeyse görmezden
geliniyor.
Bu rapor sanayicilerin öne sürdü¤ü baz› iddialar› inceliyor ve yeni düzenlemenin sanayicilere sa¤layaca¤› avantajlar› tart›ﬂ›yor. Sanayicilerin yeni sistemin getirece¤i maliyet art›ﬂ› nedeniyle rekabet gücünün ve pazar paylar›n›n
kaybolaca¤›yla ilgili iddialar›n›n birço¤unun, REACH veya piyasa konusunda
gerçekçi yorumlara dayanmad›¤›n› vurguluyor ve yeni sistemin sanayiciler
aç›s›ndan yaratabilece¤i çeﬂitli olanaklar› gösteriyor.
67

Petrol-‹ﬂ

Maliyet ve yararlar
Sanayiciler REACH’e, özellikle yeni sistemin getirece¤ini iddia ettikleri yüksek
maliyet nedeniyle, savunmac› bir tav›rla tepki gösterdiler. ‹lk baﬂlarda maliyetlerin 20-30 milyar avro dolay›nda olaca¤›n› öne sürüyorlard›. ﬁimdi ise CEFIC
(Avrupa Kimya Sanayi Konseyi) Komisyon’un etki de¤erlendirmesi raporunda
verilen rakamlar›n üst s›n›r›n› (yani yaklaﬂ›k 7 milyar avro) kabul ediyor.
Kimya sanayicilerine göre, maliyetlerdeki art›ﬂ, sanayide yenilik olanaklar›n›n
k›s›tlanmas›na yol açacakt›r. Alman ﬂirketi BASF daha da ileri giderek ﬂunu iddia etmektedir:
“BASF gibi küresel ﬂirketler Amerika ve Asya gibi önemli sanayi bölgeleriyle
do¤rudan rekabet içindedirler. Bu bölgeler farkl› yasal çerçeve bak›m›ndan
farkl› özellikler göstermektedir. Bu durumda ayn› kimyasallar oralarda Avrupa’daki kat› mevzuata tabi olmadan üretilebilecektir.”
Aﬂa¤›da maliyet konusunda yap›lan tahminlerden baz›lar›n› ele al›p bu tahminlerdeki yetersizlik ve yan›lg›lar üzerinde duraca¤›z. Ayr›ca, yeni sistemin
sanayiye getirece¤i yararlara de¤inece¤iz.

Avrupa Komisyonu’nun ‹ﬂletme Etki De¤erlendirmesi, May›s 2002
May›s 2002’de Avrupa Komisyonu, yeni sistemin iﬂletmeler üzerindeki etkilerini inceleyen bir rapor yay›mlad›. Rapor REACH’in sanayiye getirece¤i maliyeti inceliyordu. ‹ncelemenin vard›¤› sonuçlara göre, yeni sistemin sanayiye
maliyeti toplam 1,4-7 milyar avro aras›nda, en yaklaﬂ›k tahminle ise 3,6 milyar
avro dolay›nda olacakt›. 7 milyar avro üzerinden, mevcut kimyasal maddelerin yeni sistem içine kademeli olarak al›nma süresinin de 11 y›l oldu¤u dikkate al›nacak olursa, y›ll›k maliyetin 636 milyon avro olaca¤› ortaya ç›kmaktad›r.
Bu y›ll›k maliyet rakam›n›n Avrupa kimya sanayisinin 488 milyar avronun üzerindeki y›ll›k sat›ﬂ geliriyle karﬂ›laﬂt›r›lmas› gerekiyor. Böylece, 7 milyar avroluk kötümser bir senaryoyla baksak bile, kimya sanayisinin y›ll›k cirosunun ancak yüzde 0,1’i dolay›nda bir maliyet söz konusu olacakt›r.
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‹lginç bir nokta daha var. Mevcut güvenlik bilgileri konusunda sanayinin kendi
tahminlerine dayanan etki de¤erlendirmesi, ﬂu sonuca var›yor: REACH’in uygulanmas›n›n sanayiye getirece¤i maliyetin yüzde 88’i, 20 küsur y›ld›r piyasada bulunan mevcut kimyasallar için yap›lacak güvenlik testi harcamalar›ndan
kaynaklanacakt›r. Öbür maliyet kalemleri ise ﬂunlard›r: tescil dosyalar›n›n sunulmas›, tescil öncesi giderler (y›lda 1.000 tonun alt›ndaki maddeler için), izin,
ara kullan›c›lar›n bilgi sa¤lanmas›yla ve risk de¤erlendirmesiyle ilgili giderleri.
Her ﬂirketin maliyeti, o ﬂirketin haz›rl›k derecesine, elinde kimyasal maddeyle
ilgili ne kadar güvenlik bilgisi bulundu¤una ba¤l› olarak büyük ölçüde de¤iﬂecektir. Satt›klar› kimyasallarla ilgili güvenlik bilgisine sahip bulunan ﬂirketlerin
maliyeti daha düﬂük olacakt›r.
Komisyon’un May›s 2002 tarihli iﬂletme etki de¤erlendirmesi raporunun göz
ard› etti¤i birçok önemli nokta var. Sözgelimi:

• Rapor, yeni kimyasal madde politikas›n›n rekabet üzerindeki potansiyel
olumlu etkilerini (yeni pazar f›rsatlar›, yeniliklerin özendirilmesi, vb.) görmezden geliyor.
• Sorumluluk risklerindeki düﬂüﬂ nedeniyle ﬂirketlerin yapabilece¤i tasarruflar› (sözgelimi, REACH’in sigorta piyasas›nda güven uyand›rmas› halinde, primlerde düﬂüﬂ ihtimalini) görmezden geliyor.
• Daha güvenli kimyasal maddeler kullan›lmas›n›n insan sa¤l›¤› ve çevre üzerindeki olumlu etkilerini de¤erlendirmeyi düﬂünmüyor.
• Test ve de¤erlendirme giderlerinin on y›ll›k bir süre içinde de¤iﬂmeden
kalaca¤›n› varsay›yor. Oysa, test yöntemlerinde yenilikler olacakt›r (sözgelimi, kimyasal maddelerin özelliklerinin bilgisayara dayal› geliﬂmiﬂ
yöntemlerle saptanmas› ve hayvanlar›n kuillan›lmad›¤› daha ucuz ve daha h›zl› tekniklerin geliﬂtirilmesi) ve yeni sistem yerleﬂtikçe de¤erlendirme maliyeti ve bürokrasi azalacakt›r.

Alman iﬂveren örgütünün (BDI) raporu
Kas›m 2002’de Alman iﬂveren örgütü BDI, AB’nin yeni kimyasal madde politikas›n›n Alman sanayisi üzerindeki etkileri konusunda yapt›rd›¤› incelemenin
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özetini yay›mlad›. Arthur D. Little (ADL) adl› dan›ﬂmanl›k firmas›n›n haz›rlad›¤› rapor, kulland›¤› rakamlar›n nas›l elde edildi¤i konusunda hiçbir belgesel
dayanak göstermeden, ﬂunu öne sürüyordu:
“Beyaz Kitap’taki fikirlerin hayata geçirilmesi, mevcut model hesaplar›na göre, Almanya’n›n ulusal ekonomisi aç›s›ndan yüzde 0,4 ile 6,4 aras›nda kümülatif bir katma de¤er kayb›na yol açacakt›r.”
ADL bunun 150.000 ila 2,35 milyon istihdam alan›/iﬂ kayb› demek oldu¤unu
vurguluyor. Ayr›ca, ADL’ye göre, araﬂt›rma ve geliﬂtirme çal›ﬂmalar›n›n üretime co¤rafi yönden yak›nl›¤› nedeniyle, üretim kayb› yeniliklerin azalmas›na
yol açacakt›r.
Rapordaki model çerçevesinde kullan›lan rakamlar ancak –de¤iﬂen koﬂullara
aktif ve yenilikçi bir yaklaﬂ›mdan yoksun- statik bir ekonomide geçerlidir. Rapor tamamiyle gerçek d›ﬂ› bir varsay›ma dayanmaktad›r. Dinamik piyasalarda
ﬂirketler son derece esnektir ve yeni yasal çerçeveler ya yeni iﬂletmeler yarat›r ya da mevcut iﬂletmelerin yeni koﬂullara uymas›na yol açar.
Beyaz Kitap’ta öngörüldü¤ü üzere 11 y›ll›k bir geçiﬂ süresi, kay›plardan kaç›nmaya elverecek bir intibak süresidir.
Arthur D. Little firmas›, sigara içmenin, yaﬂl›lar›n say›s›n› azaltmas› nedeniyle, Çek devletinin yarar›na oldu¤unu iddia etti¤i bir baﬂka maliyet-yarar incelemesiyle de tan›nmaktad›r!

Maliyet konusundaki de¤erlendirmeler do¤ru mu?
Yukar›da de¤inilen maliyet tahminleri, baz› durumlarda, ancak baz› varsay›mlar›n da benimsenmesi koﬂuluyla, geleneksel mikro-iktisat anlay›ﬂ›na göre
hakl› görülebilir. Bu varsay›mlar› ﬂöyle s›ralayabiliriz:

• Getirilen yasal düzenlemenin ve onun kimyasallar üzerindeki etkilerinin,
ba¤lamdan yoksun, ba¤›ms›z münferit olaylar oldu¤unun varsay›lmas›.
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• Sanayinin esnek olmad›¤›n›n kabulü.
• Sanayinin yenilikçi olmad›¤›n›n kabulü.
• Sanayideki yenilikleri piyasa güçlerinin ateﬂlemedi¤inin varsay›lmas›.
Asl›nda, sanayi, bu varsay›mlar›n gerçekli¤e uymad›¤›n› tekrar tekrar kan›tlam›ﬂt›r. Avrupa Çevre Bürosu Genel Sekreteri John Hontelez’in deyiﬂiyle:
“Sanayi genellikle de¤iﬂimden korkar. Ama de¤iﬂim gerçekleﬂince, sanayi bunu kendi yarar›na çevirme konusunda son derece beceriklidir. Yeni sistemin
bu beceriyi özendirmesini ve ödüllendirmesini istiyoruz.”

Sanayi aç›s›ndan yararlar
Bu örnekte oldu¤u gibi, yeni düzenlemelerin hep maliyet art›ﬂ›na yol açaca¤›
her vesileyle iddia edilmiﬂtir. Oysa araﬂt›rmalar göstermiﬂtir ki “[yeni yasal düzenlemeler gibi] d›ﬂ bask›lar kaynak üretkenli¤inin ve yeniliklerin artmas›na
yol açabilir.”
Yeni düzenleme ba¤lam›nda, ﬂirketler aç›s›ndan bir dizi olumlu etki saptanm›ﬂt›r:

• Yeni, çevre dostu ürünler tüketiciye daha çekici gelebilir ve iﬂletmeler
aç›s›ndan yeni olanaklar açabilir.
• Öngörülü ve aktif davranabilen ﬂirketler di¤erlerine karﬂ› rekabet üstünlü¤ü kazanabilirler.
• Daha s›k› hale getirilmiﬂ kurallara uymak, gelecekteki riskleri ve sorumluluklar› asgariye indirebilir.
• Çevre konusunda olumlu bir imaj oluﬂturmak yeni personel al›m›n›, çal›ﬂanlar›n moralini, yat›r›mc›n›n deste¤ini, toplumsal çevrenin kabulünü
ve yönetim kadrosunun kendisine sayg›s›n› olumlu etkileyecektir.
Yeniliklere elveriﬂli yasal düzenlemeler ﬂu özellikleri taﬂ›r:

•

Teknolojiye de¤il, sonuca odaklan›r.
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• Gevﬂek de¤il s›k› kurallar getirir.
• Kademeli uygulama süreleri öngörür.
• Kurallar›n uyumunu gözetir.
• Sanayinin kat›l›m›n› öngörür.
REACH, yeniliklere aç›k oluﬂuyla, birçok bak›mdan ders kitaplar›na girecek bir
örnektir. Çünkü sanayicilere hangi kimyasal maddeleri üreteceklerini ya da
hangi süreçleri kullanacaklar›n› söylemez. Onun yerine, bütün kimyasal maddeler için s›k› standartlar getirir, kademeli bir uygulama öngörür ve çözüm sorumlulu¤unu sanayiye verir.
Sanayinin öngörülen hedeflere nas›l ulaﬂaca¤› ve güvenli olmayan kimyasal
maddelerin yerine hangi maddeleri geçirece¤i REACH’te belirlenmiﬂ de¤ildir.
Ama getirilen sistem rekabete ve yenili¤e aç›kt›r.
Ak›ldan ç›kar›lmamas› gereken bir ﬂey var: REACH piyasan›n ürün talebini
azaltmayacak, çünkü tüketicilerden gelecek talepler sürecek ve karﬂ›lanacakt›r. Basit biçimde söylenecek olursa, AB’deki tüketiciler ürün sat›n almaya devam edeceklerdir. ‹çerdikleri kimyasallardan kaynaklanan sorunlar nedeniyle
baz› ürünler piyasay› terk edebilir, ama tüketiciler ayn› iﬂe yarayan öbür ürünleri sat›n alacaklard›r.
Sözgelimi, e¤er bir imalatç› kademeli olarak piyasadan çekilecek olan kimyasal maddeyi içeren bir iskemle sat›yorsa, o kimyasal› içermeyen iskemle sat›p
satmamak o imalatç›ya –veya bir baﬂkas›na- ba¤l› olacakt›r. ‹nsanlar iskemle
almaya ayn› h›zla devam edecekler, dolay›s›yla perakende ve imalat tedarik
zincirine giren para de¤iﬂmeyecektir. Bu ana faktör birçok iﬂletme etki de¤erlendirmesinde göz ard› edilmektedir.
Ak›ldan ç›kar›lmamas› gereken bir baﬂka nokta da ﬂu: Yeni REACH sisteminin gereklerine uymak, sanayiye, geniﬂleyen AB’de yar›m küsur milyar tüketiciden oluﬂan bir piyasaya girme olana¤› sa¤layacakt›r.
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REACH’in iﬂletmelere sa¤layaca¤› baz› somut yararlar
REACH sisteminin uygulanmas› sanayicilere birçok somut yarar sa¤layacak.
Bu yararlardan baz›lar›n› ﬂöyle s›ralayabiliriz:

• ‹ﬂletmelerin sorumluluk ve imajla ilgili riskleri azal›yor. REACH sistemi çerçevesinde oluﬂacak bilgi, sa¤l›k ve çevre aç›s›ndan daha güvenli ürünler ve süreçler geliﬂtirilmesine katk›da bulunacakt›r. Bu ise ﬂirketlerin sorumlulu¤uyla ilgili taleplerin ve imaj kayb›n›n azalmas›n› sa¤layacakt›r. “AB standard›na göre de¤erlendirilmiﬂ” kimyasal maddeler, ABD
ve di¤er ülkelerde kimyasal madde kullan›c›lar› aç›s›ndan ilginç bir seçenek olabilecektir.
• REACH piyasaya yeni kimyasal maddeler sürmenin maliyetini düﬂürüyor. Halen bildirimi yap›lm›ﬂ yeni kimyasallar›n yüzde 50-90’› için
REACH sistemi çerçevesinde öngörülen tescil koﬂullar›, mevcut sistemdekinden daha düﬂük maliyet getirecektir.
• REACH yeni pazarlar›n oluﬂmas›na yard›mc› olacakt›r. REACH tedarik zinciri içinde daha yo¤un iletiﬂim baﬂlatacak ve tedarik zinciri içindeki ﬂirketlerin öbür aktörlerin ihtiyaçlar›n› daha iyi anlamalar›n› sa¤layacakt›r. Bu ise hem ürünlerin hem de hizmetlerin yenilenmesine yard›mc› olacak, yeni pazar olanaklar› açacakt›r.
• REACH tehlikeli maddelerin yerini alacak daha güvenli ürünler
için pazarlar yaratacakt›r. Mevcut sistem içinde, tehlikeli kimyasallara
alternatif geliﬂtirmiﬂ, yenilikçi ve öngörülü ﬂirketler genellikle potansiyel
müﬂterilerden bu alternatif ürüne yeterli talep gelmemesi sorunuyla karﬂ›
karﬂ›yad›rlar. ‹zin rejimi piyasay› daha iyi alternatifler aramaya yöneltecek. Elbette, bu aray›ﬂa zaman›nda girmeyen kimyasal madde üreticileri
pazar kaybedecekler. Ama inisiyatifli davrananlar rekabet üstünlü¤ü sa¤layacaklar.
• REACH yeni güvenlik testi ve risk de¤erlendirmesi araç ve yöntemleri için yeni pazarlar yaratacakt›r. REACH’in öngördü¤ü bilgi sa¤lama yükümlülü¤ü, mevcut kimyasallar›n kademeli olarak sistem içine
al›nmas›yla birlikte de¤erlendirildi¤inde, yeni test yöntemlerinin geliﬂtirilip
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pazarlanmas›na çok elveriﬂli bir ortam yaratacakt›r. Bu ise test maliyetlerinin zaman içinde düﬂmesine yol açabilecektir. Risk de¤erlendirme hizmetleri sunabilen ﬂirketlere talep artacakt›r.

•

REACH kamunun kimyasal maddelere ve kimya sanayisine güveninin artmas›n› sa¤layacakt›r. S›k s›k kimyasallarla ilgili sorunlar ç›kmas›, güvenlik bilgisinin yoklu¤u ve gizlilik nedenleriyle, özellikle son zamanlarda kamunun (ve birçok profesyonel kullan›c›n›n) kimyasal maddelere ve kimya sanayisine olan güveni kaybolmuﬂtur. REACH sisteminin,
kaliteli güvenlik bilgisinden kamunun daha fazla yararlanmas›n› sa¤lamas› ve sorunlu kimyasal maddelerin kullan›m›n›n h›zla denetlenmesine yönelik bir yöntem öngörmesi gerekiyor.

‹nsan sa¤l›¤›na ve çevreye yönelik yararlar
Kulland›¤›m›z ürünlerdeki, havadaki, topraktaki, sudaki ve binalardaki tehlikeli maddelerin azalmas› insan sa¤l›¤›na ve çevreye aç›k yararlar sa¤layacakt›r.
Sorun, uygulaman›n getirece¤i maliyetle karﬂ›laﬂt›rabilmek için, bu yararlar›n
parasal aç›dan nas›l ölçülece¤idir. Bu konuda yöntem aç›s›ndan ciddi sorunlar bulunmas›na ra¤men, REACH’in sa¤lamas› beklenen yararlar›n parasal
de¤erleri konusunda baz› çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂt›r. ﬁöyle ki:

•

‹ﬂ kazalar›ndan yaralanma ve ölümlerin maliyetinde on y›lda 64-129
milyon poundluk bir düﬂüﬂ olabilecektir.
• Meslek hastal›¤› olarak ast›m ve deri hastal›klar›n›n maliyetinde on y›lda
580 milyon pound ile 1,2 milyar pound aras›nda bir düﬂüﬂ olabilecektir.
• Avrupa’da allerjik rahats›zl›klar›n sosyo-eonomik maliyetinin y›lda 29 milyar avroyu buldu¤u tahmin ediliyor. Kimyasallarla ilgili daha s›k› bir yasal
düzenlemeyle bu maliyette yüzde olarak s›n›rl› bir düﬂüﬂ olaca¤› düﬂünülmektedir.
Bununla birlikte, sa¤l›k ve çevreyle ilgili yararlar›n büyük bir bölümünü parasal
olarak ifade etmek gerek ahlaki aç›dan gerek yöntem aç›s›ndan zor. Bu konuda sorulacak birçok soru var: Anne sütündeki ya da anne karn›nda oluﬂan ce74
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ninin kan›ndaki kimyasal maddelerin, kutupay›lar›n›n veya ay›bal›klar›n›n ba¤›ﬂ›kl›k sistemindeki bozuklu¤un parasal de¤erini nas›l ölçece¤iz?
Sa¤l›k ve çevreyle ilgili yararlar›n ölçülmesinin zorlu¤u, bunlar›n önemsiz olmas› anlam›na gelmiyor. Asl›nda kimyasal maddelerin yasal olarak düzenlenmesinin arkas›ndaki itici güç bunlar oldu¤u için, sa¤l›k ve çevreyle ilgili yararlar›n göz ard› edilmesi kabul edilemez.

Sanayicilerin iddialar›na cevaplar
Kimya sektöründeki ve di¤er sektörlerdeki sanayiciler REACH sisteminin etkileri konusunda çok say›da iddiada bulunuyor. Bu iddialar›n birço¤u son derece abart›l›. Burada en önemli iddialar› ele almak istiyoruz.

“Kimya sanayisi AB’den ayr›lmak zorunda kalacak”
Kimya sanayicileri, yeni düzenleme dolay›s›yla maliyetlerin artmas› halinde,
sanayinin belli bir bölümünün maliyetlerin daha düﬂük oldu¤u ABD’ye ya da
geliﬂmekte olan ülkelere kayabilece¤ini öne sürüyorlar. Bu iddiaya göre, kimya sektöründe istihdam edilen insan say›s› 1,7 milyon dolay›nda oldu¤u için,
böylesi bir durum Avrupa’daki istihdam aç›s›ndan ciddi etkiler yaratacakt›r.
Yukar›da de¤inildi¤i üzere, REACH kimya sanayisine ve di¤er sanayilere birçok ekonomik yarar sa¤layacakt›r. Ayr›ca, REACH’in ya da çevreyle ilgili bir
baﬂka mevzuat›n getirece¤i maliyetin üretimin Avrupa d›ﬂ›na kaymas›nda belirleyici faktör olmas› ihtimali söz konusu de¤ildir. Yüksek çevre standartlar›n›n
rekabet gücü üzerindeki etkisini inceleyen araﬂt›rmalar, yüksek çevre standartlar›n›n rekabet gücünü azaltt›¤› yolunda herhangi bir kan›t ortaya koymuﬂ
de¤ildir. Bu konudaki baz› nedenler ﬂöyle s›ralanabilir:

•

Yeni mevzuat›n getirece¤i maliyet görece olarak düﬂük olacakt›r. Sanayinin çevre mevzuat›yla ilgili toplam maliyeti AB’de ve ABD’de yüzde 2 dolay›ndad›r. De¤indi¤imiz üzere, REACH’in maliyeti sanayinin cirosunun
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yüzde 0,1’i dolay›nda olacakt›r. Sanayinin baﬂka bölgelere kaymas›n› gerektirecek maliyetin ciddi ölçüde çok daha yüksek olmas› gerekecektir.

• Kimya sanayisi çal›ﬂanlar›n vas›fl› olmas›n› ve araﬂt›rma tesislerinin varl›¤›n› gerektirir. Avrupa bu özellikler aç›s›ndan çok elveriﬂlidir.
• Beklenmedik maliyetlerden kaç›nabilmek için, sanayinin iﬂlerli¤i olan bir
altyap›ya ve politik istikrara ihtiyac› vard›r.
• Di¤er ülkelerin Avrupa’n›n kimyasal maddelerle ilgili mevzuat›n› örnek almas› mümkündür. Bu ise ﬂirketlerin yeni teknoloji ve kimyasal madde konusunda öncülük avantaj›n› kaybetmesine yol açacakt›r.
• AB d›ﬂ›nda olup AB’ye ihracat yapan ﬂirketler de REACH’e uymak zorunda kalacaklar.
Sanayinin ortak bir Avrupa pazar›ndan sa¤lad›¤› yararlar, çevreyle ilgili yasal
düzenlemelerin gerektirece¤i maliyetin kat be kat üstündedir. Giriﬂ sürecindeki ülkelerin nüfuslar› da hesaba kat›lacak olursa, AB toplam 549,3 milyon tüketici bar›nd›r›yor. Bu ise ABD nüfusunun yaklaﬂ›k iki kat› demektir.
Bununla birlikte, ﬂu olguyu vurgulamak gerekiyor: Çevre mevzuat› dikkate
al›nmasa bile, kimya sanayisinde, üretimin belli bölümünü geliﬂmekte olan ülkelere kayd›rma e¤ilimi var. OECD’nin yapt›¤› bir incelemeye göre, geliﬂmekte olan ülkelerde temel kimyasal maddelerin üretiminde art›ﬂ gözleniyor; buna
karﬂ›l›k, OECD ülkeleri özel uzmanl›k gerektiren kimyasal maddelere (yaﬂam
bilimi, tar›m, endüstriyel kimyasallar, vb.) odaklanma e¤ilimindeler. OECD incelemesi ﬂu sonuca var›yor: “Çokuluslu üreticilerin azalmas› ve geniﬂlemesi
e¤iliminin sürmesi bekleniyor. ﬁirketler gitgide malvarl›¤›ndan çok bilgiye dayan›r hale geliyorlar.” AB’nin kimya sanayisini sa¤l›kl› bir halde tutabilmesinde, çevre politikas› de¤il, e¤itim, araﬂt›rma ve iﬂgücü politikalar› belirleyici ana
faktörler olacakt›r. Ayr›ca, REACH’in yararlar›ndan biri de sanayinin imaj›n›n
iyileﬂmesi ve çekicili¤inin artmas› olacakt›r.

“Yasal düzenleme sistemi ABD’de daha iyi”
Kimya sanayicileri genellikle yeniliklerin ABD’de Avrupa’dakinden daha iyi
teﬂvik gördü¤ünü öne sürerler. AB’deki bürokratik ve pahal› tescil sisteminin
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yenili¤e elveriﬂli olmad›¤›n› iddia ederler. Bu yarg›y› da, esas olarak, her y›l
tescil edilen yeni kimyasal maddelerin miktarlar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›na dayand›r›rlar.
Yeni kimyasal madde tescillerinin zaman içindeki geliﬂmesini inceleyen araﬂt›rmac›lar ise baﬂka sonuçlara var›yorlar. AB 1983’te kimyasal maddelerin tesciline baﬂlad›¤›nda, mevcut kimyasal maddelerin say›s› l00.000’in üzerindeydi. ABD envanter tutmaya dört y›l önce baﬂlad›, ama mevcut kimyasallar›n say›s› ancak 62.000 idi. ABD’de yeni tescil edilen kimyasallar›n say›s› 1998’e kadar h›zla artt›, ama sonra gerilemeye baﬂlad›. 1999’da ABD’de tescil gören
kimyasal maddelerin say›s› Avrupa’dakine yaklaﬂt›. Bu nedenledir ki, son y›llarda ABD’de yenilikteki üretkenli¤in daha yüksek oldu¤u iddias›n› bu veriler
desteklemiyor. Avrupa’da mevcut kimyasallar›n envanterinin daha geniﬂ olmas›, son dönemde ABD’de yeni tescil edilen kimyasallar›n toplam say›s›n›n
daha yüksek olmas›n› aç›kl›yor.
Ayr›ca ﬂunu da vurgulamak gerekiyor: ABD’de bir kimyasal maddeyi, imal
edilmeden önce, imalat öncesi bildirimle tescil ettirmek zorunlulu¤u var. Y›lda
1.500-3.000 imalat öncesi bildirim yap›l›yor. Bu kimyasallardan büyük bölümü
hiç piyasaya ç›km›yor (piyasaya ç›kar›l›p sat›lanlar›n oran›n›n sadece yüzde
10 oldu¤u tahmin ediliyor). AB’de, mevzuat, imalat öncesinde de¤il de piyasaya ç›k›ﬂ öncesinde incelemeyi öngörüyor. Bu çerçevede y›lda 200-300 baﬂvuru yap›lm›ﬂ oluyor. Baz› raporlarda bu iki farkl› prosedür çerçevesindeki rakamlar›n kar›ﬂt›r›lm›ﬂ oldu¤u anlaﬂ›l›yor.
Mevcut AB sisteminin birçok bak›mdan a¤›r ve verimsiz kald›¤›n› ve REACH
sisteminin öngördü¤ü reforma ihtiyac› oldu¤unu hiç kimse inkâr etmiyor.
T›pk› ﬂimdiki AB sistemi gibi, ABD kimyasal mevzuat› da mevcut ve yeni kimyasal maddeler aras›nda ay›r›m yap›yor ve mevcut maddeleri risk de¤erlendirmesinden muaf tutuyor. Eski kimyasal maddeler “suçlulu¤u kan›tlanana kadar masum” ve ispat yükü münhas›ran yetkili kamu makamlar›na düﬂüyor. Üstelik bu makamlar›n bu do¤rultudaki çal›ﬂmalar› da iﬂletmelerdeki bilgi gizlili77
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¤iyle ilgili kurallar›n s›k›l›¤› nedeniyle engellenebiliyor. Yeni kimyasallar için
test koﬂulu var, ama bu koﬂul AB’deki kadar s›k› tutulmam›ﬂ.
ABD ve di¤er ülkeler “mevcut kimyasal maddeler” konusunda AB’yle ayn› sorunu yaﬂ›yorlar. AB’nin REACH sistemiyle bu kronik sorunu dünyada ilk kez
ele alarak öncülü¤ün avantaj›ndan yararlanaca¤› anlaﬂ›l›yor.

“REACH ticarete engeller ç›karacak”
Sanayiciler, ticaret anlaﬂmazl›klar›na meydan vermemek için, yeni kimyasal
madde politikas›n›n Dünya Ticaret Örgütü’nün düzenleyici kurallar›na uygun
olmas› gerekti¤ini vurguluyorlar. Bu önemli olmakla birlikte, DTÖ’nün kurallar› genellikle söylendi¤inden daha karmaﬂ›kt›r ve birçok konuda yoruma aç›kt›r. As›l önemlisi, DTÖ, ülkelerin kendi güvenlik koruma düzeylerini belirlemelerine izin veriyor.
DTÖ kurallar›n›n ana özelli¤i, muamelede eﬂitlik anlay›ﬂ›d›r. Basit bir anlat›mla, e¤er AB, kendi s›n›rlar› içindeki ülke üreticilerinin REACH tüzü¤ünde belirlenen standartlara –ay›r›m gözeten muafiyetler yaratmadan- uymas›n› öngörüyorsa, ayn› yükümlülü¤ü AB d›ﬂ›ndaki üreticiler için de öngörebilir.
Halen yürürlükteki sistem ithal edilen kimyasal maddeleri ve müstahzarlar›
kaps›yor. ‹thal edilen mamullerdeki kimyasal maddeler konusu ise yeni REACH sisteminin ana tart›ﬂma noktalar›ndan biri. Sanayi çevreleri ithal edilen
mamullerdeki kimyasallar›n sistem içine al›nmas› konusunda bölünmüﬂ bulunuyor. AB’deki ara kullan›c›lar bu kategoride yer alan kimyasallar›n REACH
kapsam›na al›nmas› gerekti¤i kan›s›nda. Amerikan Ticaret Odas› ile Avrupa’daki Japon ‹ﬂletme Konseyi ise aksi görüﬂte.
Çevreyle ilgili sivil toplum örgütlerine göre, ithal edilen mamullerin içerdi¤i kimyasal maddeler sistemin kapsam› içinde olmal›. Sözgelimi, bu tür ürünleri ithal
eden firmalar REACH’e uygunluk bildiriminde bulunmal›, mamul içindeki kimyasallar›n REACH çerçevesinde tescil edildi¤ini ve öngörülen k›s›tlamalara
uygun olarak kullan›ld›¤›n› beyan etmeliler.
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‹thal edilen mamullerdeki kimyasal maddelerin kontrol edilmemesi ﬂu sonuçlara yol açacakt›r:

•

•

Tehlike içeren mamullerin üretiminin AB d›ﬂ›ndaki ülkelere kaymas›.
• Ürünlerde yenili¤in engellenmesi
• AB’de istihdam alanlar›n›n zarar görmesi
Tehlikeli kimyasal maddeler içeren mamul ithalinin sürmesi.

Bütün mamullerin içindeki kimyasal maddelerin kontrolü ise ﬂu sonuçlara yol
açacakt›r:

•
•
•
•

AB içinde ve d›ﬂ›nda yeniliklerin özendirilmesi
AB’ye ihracat yapan AB d›ﬂ›ndaki sanayilerin daha temiz hale gelmesi
Kalitesiz ithalata karﬂ› AB istihdam alanlar›n›n korunmas›
Düzenlemede eﬂitlik gözetilmesi.

Amerikan yönetiminin ve kimya sanayisinin felaket tellall›¤›
ABD yönetiminin Beyaz Kitap’a iliﬂkin en çarp›c› eleﬂtirilerinden biri ﬂu iddiay›
içeriyordu:
“‹zin listesindeki ticari yönden önemli dört kimyasal maddenin incelenmesi bile gösteriyor ki yeni sistem çerçevesinde 8,8 milyar dolar de¤erindeki ara
ürün yasaklanma veya ciddi k›s›tlanma riski alt›nda bulunuyor.”
Biraz eﬂeleyince anlaﬂ›l›yor ki bu rakam Amerikan Kimya Sanayicileri Derne¤i’nin (“Amerikan Kimya Konseyi”nin) yay›mlad›¤› bir rapordan al›nm›ﬂ. Nitekim söz konusu rapor ﬂu sonuca var›yor:
Önerilen AB politikas› e¤er mamullerdeki kimyasal maddeleri düzenleyecek
olursa, bunun ABD ihracat› üzerindeki etkisi kapsam bak›m›ndan geniﬂ olacakt›r. AB izin listesindeki ticari yönden önemli dört kimyasal›n incelenmesi
bile gösteriyor ki 8,8 milyar dolar de¤erindeki ABD ihracat› risk alt›ndad›r.”
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“Risk alt›ndaki” bu ihracat›n önemli bölümünü oluﬂturan kimyasal madde akrilonitrildir. Bu madde polimerlerin yap›m›nda geniﬂ ölçüde kullan›l›r. Sözgelimi,
bilgisayar kutular› gibi birçok elektronik ürün donan›m›nda kullan›lan ABS
plastik (akrilonitril-bütadiyen-stiren). 8,8 milyar dolarl›k rakam›n 7,485 milyar
dolarl›k bölümü iﬂ makineleri ihracat›ndan oluﬂmaktad›r. Bu mamullerin üretiminde bir biçimde akrilonitril kullan›l›r. Bu nedenle, ABD sanayi çevreleri ülke
ihracat›n›n önemli bir bölümünün “risk alt›nda” oldu¤unu söylerken, AB’nin
sözgelimi ABD’de üretilmiﬂ bilgisayar gibi iﬂ makinelerinin ithalini yasaklamas› (ima yoluyla ise, bu maddelerin ayn› plasti¤i içermesi halinde, baﬂka ülkelerden ithalini ve AB’de üretilmesini de yasaklamas›) riskinden söz etmektedir.
Bu durumda Beyaz Kitap bilgisayarlar›n büyük bölümünün üretimini ve ithalini yasaklamay› önermiﬂ mi oluyor?
ABD yönetiminin, kimya sanayicilerinin ortaya att›¤› bu abart›l› rakamlar› tekrarlamadan önce bu verilerin do¤rulu¤unu araﬂt›rmamas› talihsizliktir. ABD
yönetiminin kulland›¤› öbür rakamlar›n da hatal› oldu¤unu belirtmek gerekiyor.

Ara kullan›c› ﬂirketlerin kayg›lar›
Kimyasal maddelerin ara kullan›c›lar› REACH sisteminin önemli bir parças›d›r. Bu kesimin sesine, onlar› kimya sanayicilerinden ayr› tutarak kulak vermek gerekiyor. Çünkü kimya sanayicileri ile ara kullan›c›lar›n ç›karlar› her zaman ortak de¤il.
Esas olarak kimya sanayicilerini temsil eden CEFIC (Avrupa Kimya Sanayicileri Konseyi), sözgelimi kimyasal maddelerin yüzde 20-40’›n›n piyasadan kalkabilece¤i gibi, ara kullan›c›lar için çok kayg› verici iddialar ortaya at›yor.
Ara kullan›c›lar›n dile getirdi¤i baz› kayg›lar› ele almak istiyoruz. ﬁöyle ki:

“Pazara ulaﬂmada gecikmeler”
Özellikle elektronik sanayicileri ﬂu kayg›y› dile getirmiﬂlerdir: Kimyasal maddeleri düzenleyen sistemden kaynaklanacak gecikmeler elektronik sektörü
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üzerinde önemli etkiler yaratabilir. Çünkü bu özgül piyasadaki yenilenme döngüsü son derece k›sad›r ve bir kimyasal maddeyi sa¤lamada birkaç ayl›k bir
gecikme son derece kayg› vericidir.
‹lke olarak bu kayg› yerindedir. Ne var ki bu ba¤lamdaki tart›ﬂma, sorunun tam
olarak nerede ortaya ç›kabilece¤i ve mevcut ve yeni sistemlerin nas›l karﬂ›laﬂt›r›laca¤› konusunda daha ayr›nt›l› bilgi gerektiriyor.
Diyelim ki elektronik imalatç›s› bir firma Avrupa’ya bir ürün ithal etmek istiyor.
Bu ürünün içerdi¤i kimyasal maddeleri ﬂu üç ihtimal üzerinden ele alal›m:

• Kimyasal madde Avrupa’da hiç tescil edilmemiﬂtir. Yürürlükteki sistemin kurallar›na göre, bu tür maddelerin yeni kimyasal maddeler için öngörülen süreç çerçevesinde tescili gerekiyor (ABD ve Japonya’da da benzer düzenlemeler vard›r). REACH ise yeni kimyasal maddelerin testi için
öngörülen tonaj eﬂiklerini yükselterek bu süreci basitleﬂtiriyor. Sanayi
çevreleri, e¤er belgeler iyi haz›rlanm›ﬂsa, yeni maddelerin tescilinin h›zla
yap›labilece¤ini vurguluyor.
• Kimyasal madde REACH çerçevesinde tescil edilmemiﬂtir. E¤er
kimyasal madde mevcut bir maddeyse, ama hiçbir ﬂirketçe REACH çerçevesinde tescil edilmemiﬂse ve söz konusu tarihte tescil gerektiren bir
tonajda ithal edilecekse, o zaman ithalatç›n›n, amaçlanan kullan›m› kapsayan bir risk de¤erlendirmesi yapt›rmas› gerekecektir. REACH’in öngördü¤ü risk de¤erlendirmesi süreci tam olarak anlaﬂ›l›nca –ki bu yöntem kurallar› ﬂimdiki yöntem kurallar›ndan çok farkl› olmay›p muhtemelen daha
basittir-, aﬂ›r› zaman alan bir süreç olmad›¤› görülecektir.
• Kimyasal madde amaçlanan kullan›m için tescil edilmemiﬂtir. REACH’e göre ithalatç›n›n amaçlanan her yeni kullan›m için risk de¤erlendirmesi yapt›rmas› gerekiyor. Ço¤u durumda böyle bir risk de¤erlendirmesi
muhtemelen çok basit olacakt›r.
Reformun ana amaçlar›ndan biri, kimyasal maddelerin yönetimi konusunda
basit, ﬂeffaf ve daha az bürokratik bir rejim getirmektir. REACH çerçevesinde
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yap›lacak risk de¤erlendirmeleri, ayn› zamanda, sektörün kendi sa¤l›k, güvenlik ve çevre sistemleri aç›s›ndan da yararl› olacakt›r. Sanayicilerin ifade etti¤i kayg›lar›n ço¤u, ﬂimdiki sistemin çok amaçl› kimyasal maddeler için öngördü¤ü kapsaml› ve hantal risk de¤erlendirmesi prosedüründen kaynaklanmaktad›r. Buna k›yasla, iyi belgelenmiﬂ tek kullan›ml›k tescil çok daha basit ve h›zl› olsa gerek.

Çok say›da kimyasal maddenin tescili gerekiyor
Tekstil alan›yla ilgili tedarikçiler gibi baz› sektörler, mamullerini üretirken kulland›klar› kimyasal maddelerin büyük çeﬂitlili¤i aç›s›ndan baz› kayg›lar taﬂ›yorlar. Bu tür ﬂirketlerin kayg›lar› özellikle dört noktada toplanabilir:

•

Kimyasal maddenin üreticisi, e¤er pazar pay› düﬂükse, çok amaçl› bir
kimyasal›n tekstile uygulanmas›n›n tesciliyle pek ilgilenmeyebilir. Bu durumda, bu kullan›ma iliﬂkin risk de¤erlendirmesinden kimyasal maddeyi
haz›rlayan firma sorumludur.
• Yukar›da de¤inildi¤i üzere, bu tür bir kullan›m›n risk de¤erlendirmesi, ço¤u durumda, basit ve düﬂük maliyetli olacakt›r.
• Üretici firma, kimyasal maddenin tekstile uygulanmas›n›, yapt›raca¤› risk
de¤erlendirmesinin kapsam›na almay› isteyebilir. Ne var ki ara kullan›c›, iﬂletme s›rlar›n› korumak amac›yla, kullan›m koﬂullar›yla ilgili ayr›nt›lar› aç›¤a vurmak istemeyebilir.
• Yeni sistem üretici ile ara kullan›c›lar aras›nda iﬂbirli¤i öngörüyor.
Böyle bir iﬂbirli¤i taraflar›n hepsi aç›s›ndan maliyetleri düﬂürece¤i için,
muhtemelen ço¤u durumda uygulanacakt›r.
• Tekstilde kullan›lan kimyasal maddelerin Avrupal› imalatç›s›, o maddelerin bileﬂimindeki maddeleri AB d›ﬂ›ndan ithal eder. Avrupal› imalatç›n›n tedarikçisi, Avrupa’da yap›lacak tescille ilgili olarak bilgi ifﬂa etmek istemez
ve Avrupal› müﬂteri bu tedarikçi aç›s›ndan pek önemli de¤ildir.
• AB d›ﬂ›ndaki ço¤u kimyasal tedarikçisi AB’deki yeni kurallara uyacakt›r. Çünkü AB göz ard› edilemeyecek önemli bir pazard›r. Güvenlik
bilgisini ifﬂa etmek istememek kabul edilebilir bir ﬂey de¤ildir.
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• Müﬂteriler (tekstil mamul üreticileri) Asya’daki tekstil imalatç›lar›yla rekabet etmek zorundad›rlar ve bu nedenledir ki, Avrupa’daki kimyasal madde
tedarik zinciri içinde gerçekleﬂen de¤erlendirme giderlerinin geri ödenmesine katk›da bulunmak istemeyeceklerdir.
• AB d›ﬂ›ndaki tekstil imalatç›lar›yla rekabet ciddi bir konudur, ama
yeni mevzuat›n, AB’ye ithal edilen ürünlerin içerdi¤i kimyasal maddelerin REACH uyar›nca tescil edilmesini ve kullan›lmas›n› öngörmesi
suretiyle k›smen çözüme kavuﬂabilir. Ayr›ca, tekstil ürünlerinin güvenli¤i konusu kamunun özellikle üzerinde durdu¤u bir konudur. AB d›ﬂ›ndaki birçok üretici firma, ürünlerinin AB standartlar›na uygun olarak
üretildi¤ini belirtmenin avantajlar›n›n›n fark›na varacakt›r. Özellikle
daha az güvenli ürünlerden kaynaklanan sorunlar kamuya aç›kland›kça, bu bilinç daha da artacakt›r.
• Baz› perakendeci firmalar, kimyasal maddeler konusunda dünyan›n
dört bir yan›ndaki tedarikçilerine uygulad›klar› politikalar geliﬂtirmiﬂ
bulunuyorlar. Bu politikalar sözgelimi birçok kimyasal maddenin kullan›lmas›n› yasakl›yor.

Sonuçlar
Kimyasal maddelerin düzenlemeye tabi tutulmas› ve bu düzenlemenin yenilikler üzerindeki etkileri konusu, Komisyon’un iﬂletme etki de¤erlendirmesinin ve
sanayicilerin iddia etti¤inden çok daha karmaﬂ›kt›r. Yararlar görmezden gelinerek sadece maliyetlerin öne ç›kar›lmas› halinde ortaya çarp›t›lm›ﬂ bir görüntü ç›kacakt›r. ﬁunu görmek gerekiyor: Kimyasal maddelerin s›k› kurallara ba¤lanmas›, güvenli ürünlerin kabul görmesini ve yeni pazar olanaklar›na kavuﬂmas›n› sa¤layacakt›r.
Risk de¤erlendirmelerinin eksiksiz yap›lmas› ve en tehlikeli kimyasal maddelerin kademeli olarak kald›r›lmas›, ﬂirketler için büyük bir masraf kap›s› olan,
kimyasallarla ilgili (asbest örne¤inde oldu¤u gibi) dava say›s›n› asgariye indirebilecektir.
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ﬁu gerçe¤in kabul edilmesi gerekiyor: REACH yeniliklere aç›k bir anlay›ﬂla haz›rlanm›ﬂt›r. Bunu, sanayicilerin hangi kimyasal maddeleri veya hangi süreçleri kullanaca¤›n› belirtmeksizin getirdi¤i standartla, öngördü¤ü s›k› ve tutarl›
kurallarla ve sanayi çevrelerinin kat›l›m›n› sa¤layarak gerçekleﬂtirmiﬂtir. Ürün
ve hizmet piyasas› varl›¤›n› sürdürecektir, çünkü tüketiciler o ürün ve hizmetleri, güvenli olmas› koﬂuluyla, talep etmeye devam edeceklerdir. Bu ise güvenli ürünlerde yeniliklere yol açacakt›r.
Maliyet ve yararlara bakarken ﬂunun ak›ldan ç›kar›lmamas› gerekiyor: Kimyasal maddelerin yasal düzenlemeye ba¤lanmas›, insan sa¤l›¤›n› ve çevreyi koruma konusundaki politik ve toplumsal istekten kaynaklan›yor. Bu nedenle,
sa¤l›k ve çevre aç›s›ndan yararlar›n bir etki de¤erlendirmesiyle aç›klanmas›
gerekiyor. Anne karn›ndaki cenindeki veya anne sütündeki kimyasal maddeler konusunda parasal bir de¤er biçimek zordur. Ama bu konuda sa¤lanacak
yararlar›n daha önemsiz veya daha de¤ersiz olaca¤› anlam›na gelmez bu.
Tam tersine, birçok insan ve özellikle kad›n, bebeklerine kimyasallar›n bulaﬂmamas› için neler vermez.

Sanayicilerin olumlu yaklaﬂmas› gerekiyor
REACH yenilikleri ve sürdürülebilir bir sanayiyi sa¤lamaya yönelik birçok mekanizma getiriyor. Ama sanayi çevrelerinin büyük bölümü, REACH’le getirilecek yeni sistemin Avrupa ekonomisini tahrip edece¤i iddias›na odaklanm›ﬂt›r.
Sanayi meslek kuruluﬂlar›n›n ve ﬂirketlerin bu konudaki birçok aç›klamas›n›n
Avrupa sanayisinin uzun vadeli ç›karlar›yla çeliﬂen görüﬂler içerdi¤i kan›s›nday›z. Bu görüﬂler sorunlu kimyasal maddelerin kullan›lmas›na olanak verecek zay›f bir yasal düzenlemeden yanad›r.
Kimyasallarla ilgili riskleri daha etkin düzenleyen bir sistemin sa¤layaca¤›
avantajlar konusunda görüﬂlerini olumlu ve ileriye yönelik bir yaklaﬂ›mla dile
getiren ﬂirketlere acil ihtiyaç oldu¤unu düﬂünüyoruz. Güvenli kimyasal maddelerin pazarlanmas›na ve kullan›lmas›na, tedarikçi firmalardan kaliteli bilgi
sa¤lanmas›na, tekstilde, mobilyalarda, oyuncaklarda, elektronik eﬂyada ve
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arabalarda kullan›lan kimyasal maddelere halk›n güveninin tazelenmesine ve
buna ba¤l› olarak ekonomik kay›plar›n önlenmesine, yenilikler içeren, güvenli
ve çevre yönünden sa¤l›kl› ürünlere pazar bulunmas›na yard›mc› olacak yeni
bir sistemin desteklenmesinde ﬂirketlerin ç›kar› vard›r.
REACH 550 milyonluk AB pazar›nda bütün aktörlere eﬂit olanaklar yaratacakt›r ve getirilen yeni kimyasal güvenlik standard› AB’nin küresel pazardaki rekabet gücünü art›racakt›r. Yeni mevzuat› uygulaman›n yol açaca¤› her maliyete a¤›r basacak büyük bir avantajd›r bu.
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Avrupa Komisyonu’na ba¤l› ‹ﬂletme Genel Müdürlü¤ü ile Çevre Genel
Müdürlü¤ü’nün birlikte haz›rlad›klar› 15.9.2004 tarihli REACH raporunun
biraz k›salt›lm›ﬂ biçimini sunuyoruz.

REACH
1. AB’DE K‹MYASAL MADDELER KONUSUNDA YEN‹ B‹R
POL‹T‹KAYA NEDEN ‹HT‹YAÇ VAR?
1.1 YÜRÜRLÜKTEK‹ S‹STEM‹N SORUNLARI
AB’nin kimyasal maddeler konusundaki mevcut yasal çerçevesi, de¤iﬂik zamanlarda ç›kar›lm›ﬂ çeﬂitli yönerge ve tüzüklerden meydana gelen bir yamal›
bohçay› and›r›yor. “Mevcut” ve “yeni” kimyasal maddeler konusunda farkl› kurallar var. Ne var ki bu sistem, mevcut kimyasallar›n önemli bir bölümünün insan sa¤l›¤› ve çevre üzerindeki etkileri konusunda yeterli bilgi oluﬂmas›n› sa¤lamad›. Risklerin saptanmas› ve de¤erlendirilmesi süreci, risk yönetimi önlemlerinin yetersizli¤i dolay›s›yla, a¤›r iﬂledi. Mevcut sistem araﬂt›rma ve yenilikleri engelledi ve AB kimya sanayisinin ABD ve Japonya’dan bu alanda geri
kalmas›na yol açt›.
“Mevcut” ve “yeni” kimyasal maddeler aras›ndaki ay›r›m 1981 y›l› itibariyle yap›l›yor. 1981’den önce piyasaya sürülmüﬂ bütün kimyasallar “mevcut” kimyasallar diye adland›r›l›yor. Bu kimyasallar›n say›s› 1981’de 100.106 idi.
1981’den sonra piyasaya sürülen 3.000 kadar kimyasal madde ise “yeni” kimyasallar diye adland›r›l›yor.
Yeni kimyasallar›n piyasaya sürülmeden önce testten geçirilmesi gerekirken,
“mevcut” kimyasallar için böyle bir zorunluluk öngörülmemiﬂ. Bu nedenle,
mevcut kimyasal maddelerin özellikleri ve kullan›m›yla ilgili baz› bilgiler bulunmakla birlikte, bu maddelerin etkin bir ﬂekilde de¤erlendirilmesine ve kontrol
edilmesine yetecek bilgiden genelde yoksunuz.
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Mevcut sistemde sorumluluklar›n da¤›l›m› da yerinde de¤il: Kimyasal maddelerin risk de¤erlendirmesinin yap›lmas› görevi, maddeleri imal eden, ithal eden
veya kullanan iﬂletmelere de¤il, kamu makamlar›na verilmiﬂ ve risk de¤erlendirmelerinin somut bir hedefe ve kullan›ma yönelik olmas› gerekirken, kapsaml› tutulmas› öngörülmüﬂ. 1993’ten beri, risk de¤erlendirmesi yapmak üzere sadece 141 kimyasal madde saptanm›ﬂ ve bunlardan ancak 27’sinin prosedürü tamamlanm›ﬂt›r.
Ayr›ca, yürürlükteki mevzuat kimyasal madde imalatç›lar›n›n ve ithalatç›lar›n›n bilgi sa¤lamas›n› öngörüyor, ama maddenin s›n›fland›r›lmas› ve hakk›nda
güvenlik bilgi varakas› düzenlenmesi gerekmedikçe, ara kullan›c›lara benzer
yükümlülükler getirmiyor. Bu nedenle, kimyasal maddelerin kullan›m›yla ilgili
bilgi elde etmek zor. Öte yandan, yeni kimyasal maddelerin, y›lda 10 kg’dan
baﬂlayarak, bildirilmesi ve test edilmesi gerekiyor.
AB ölçe¤inde kontrol aç›s›ndan, 1976’da yürürlü¤e giren mevzuat›n öngördü¤ü, kimyasallar›n pazarlanmas›n› ve kullan›m›n› k›s›tlamaya yönelik süreç çok
a¤›r iﬂlemiﬂtir.

1.2 YEN‹ K‹MYASAL STRATEJ‹N‹N AMAÇLARI
En önemli iki amaç, AB kimyasal madde sanayisinin rekabet gücünü art›rmak
ve insan sa¤l›¤› ile çevreyi kimyasal maddelerin risklerinden daha etkin ﬂekilde korumakt›r.
ﬁubat 2001’de yay›mlanan Gelecekteki Kimyasal Madde Politikas› ‹çin Strateji adl› Beyaz Kitapta, Komisyon, mevcut sistemle ilgili de¤erlendirme sonuçlar›n› ve kimyasal maddelerin güvenli¤inde etkinli¤i ve kimya sanayisinde rekabet gücünü art›rmaya yönelik yeni stratejisini (REACH sistemini) ortaya koyuyordu.
Beyaz Kitap, sürdürülebilir geliﬂme çerçevesinde dengelenmesi gereken ﬂu
yedi hedefi sapt›yordu:
• ‹nsan sa¤l›¤›n›n ve çevrenin korunmas›
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•
•
•
•
•
•

AB kimya sanayisinin rekabet gücünün sürdürülmesi ve art›r›lmas›
‹ç pazar›n parçalanmas›n›n önlenmesi
ﬁeffafl›¤›n art›r›lmas›
Uluslararas› çal›ﬂmalarla bütünleﬂme
Testlerin hayvan kullan›lmadan yap›lmas›n›n teﬂviki
AB’nin Dünya Ticaret Örgütü çerçevesindeki uluslararas› yükümlülüklerine uygunlu¤un gözetilmesi.

Beyaz Kitap’› 2001 y›l› içinde gündemine alan Konsey ve Parlamento bu hedefleri onaylad›.
Komisyon, REACH’le ilgili önerisini haz›rlarken, taraflar›n görüﬂünü almak
üzere bir dizi Teknik Çal›ﬂma Grubu kurdu. Ayr›ca, de¤iﬂik kurumlar›n ve kuruluﬂlar›n görüﬂlerine baﬂvurdu.
Komisyon’un 29 Ekim 2003’te nihai biçimini verdi¤i tüzük tasla¤› Beyaz
Kitap’ta öngörülen hedeflerin tümünü içeriyordu ve bu nedenle, sürdürülebilir
geliﬂme konusunda bir model getiriyordu. Bu model üç ana ayaktan oluﬂuyordu: ekonomik ayak (sanayinin rekabet gücü), sosyal ayak (sa¤l›¤›n korunmas›
ve istihdam alanlar›) ve çevre aya¤›.

2. REACH NASIL ‹ﬁLEYECEK?
REACH hem “mevcut” hem “yeni” kimyasal maddeler için tek bir sistem oluﬂturuyor. Bu sistemin temel unsurlar› ﬂunlar:

a. Tescil, kimyasal madde imalatç›lar›n›n ve ithalatç›lar›n›n ürettikleri veya
ithal ettikleri kimyasallar konusunda bilgi sa¤lamas›n› ve bu bilgiyi kimyasallar›n güvenli yönetimi için kullanmas›n› öngörüyor.
b. Omurgal› hayvanlar üzerindeki deneyleri/testleri azaltmak amac›yla,
hayvanlar üzerinde yap›lm›ﬂ bu tür incelemelerin içerdi¤i verilerin paylaﬂ›lmas› gerekiyor.
c. Kimyasallar›n içerdi¤i tehlikeler ve risklerle ve bunlar›n üstesinden nas›l
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gelinece¤iyle ilgili do¤ru bilginin tedarik zinciri içinde dolaﬂmas› sa¤lanm›ﬂ
oluyor.

d. Ara kullan›c›lar sistemin içine al›n›yor.
e. De¤erlendirmenin amac›, sanayinin yapt›¤› test önerilerini yetkili makamlar›n de¤erlendirmesini, tescil koﬂullar›na uygunlu¤unu denetlemesini
ve gerekiyorsa sanayiciden daha fazla bilgi istemesini sa¤layarak gereksiz
testleri önlemek. De¤erlendirme, yetkili makamlar›n, sanayiciden daha fazla bilgi istemek suretiyle, risk potansiyeli olan kimyasal maddeleri soruﬂturmas›na da olanak veriyor.
f. Tehlike derecesi çok yüksek maddeler izne ba¤lan›yor: Baﬂvuruda bulunanlar›n bu maddelerin kullan›m›yla ilgili risklerin yeterince kontrol alt›na
al›nd›¤›n› kan›tlamalar› gerekiyor. Bu durumda Komisyon izin verecek. Aksi
takdirde, ancak söz konusu maddelerin sosyo-ekonomik yararlar› risklerine
a¤›r bas›yorsa ve o maddelerin yerini tutacak alternatif maddeler veya teknolojiler yoksa, bu maddelerin kullan›lmas›na izin verilebiliyor.
g. K›s›tlamalar, belli tehlikeli maddelerin imalat›n›n, piyasaya ç›kar›lmas›n›n veya kullan›lmas›n›n koﬂula ba¤lanmas›n› ya da yasaklanmas›n› düzenleyen bir prosedür öngörüyor.
h. Kurulacak bir Avrupa Kimyasal Madde Ajans›, AB düzeyinde REACH
sisteminin teknik, bilimsel ve idari yönlerini yönetecek.
i. Oluﬂturulacak bir s›n›fland›rma ve etiketleme envanteri, bir kimyasal
maddenin farkl› s›n›fland›rmalar›n›n uyumlu hale getirilmesini sa¤layacak.
Kanser yap›c›, vücutta baﬂkalaﬂmaya (mutasyona) yol açan, üreme üzerinde toksik etki yaratan ve solunum rahats›zl›klar›na yol açan özelliklere sahip
maddelerle ilgili olarak yetkili makamlar›n yapaca¤› s›n›fland›rma konusunda AB ölçe¤inde bir mutabakat sa¤lanabilir.
j. Bilgiye ulaﬂma konusundaki kurallar, internet üzerinden kamuya bilgi
sunulmas› sistemini, bilgiye ulaﬂma talebini içeren mevcut sistemi ve gizli iﬂletme bilgisinin korunmas›yla ilgili özel REACH kurallar›n› birleﬂtiriyor.
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2.1 TESC‹L
2.1.1 Ayr› haldeki veya müstahzarlardaki kimyasal maddeler
Kimyasal madde imalatç›lar› ve ithalatç›lar› için, y›lda 1 ton veya üzerinde üretilen veya ithal edilen her madde için Ajans’a tescil baﬂvurusunda bulunma konusunda genel bir yükümlülük getiriliyor. Tescilin yap›lmamas›, o kimyasal
maddenin üretilmesine veya ithaline izin verilmemesi demek.
Ne var ki tüzük, baﬂka bir mevzuatta yeterince düzenlenmiﬂ -t›bbi ürünler gibi- belli maddeleri ya da genelde tescil gerektirmeyecek kadar düﬂük düzeyli
risk içeren –su gibi- belli maddeleri tescil zorunlulu¤u d›ﬂ›nda tutuyor. Polimerler de tescilden muaf, çünkü bu madde kategorisi çok tehlikeli de¤il. Ama belli durumlarda, polimerlerdeki monomerlerin tescil edilmesi öngörülüyor. Ne
var ki, polimerlerin tescili daha sonra yeniden gözden geçirilebilir.
Kimyasal madde imalatç›lar› ve ithalatç›lar› ürettikleri veya ithal ettikleri maddelerle ilgili bilgi elde etme ihtiyac› duyacaklar, kullan›mdan kaynaklanacak
riskleri de¤erlendirmek için bu bilgiyi kullanmalar› ve risk yönetimini sa¤lamalar› gerekecektir.
Tescil bu yükümlülü¤ün yerine getirilmesini belgeliyor ve imalatç›lar›n ve ithalatç›lar›n:

•
•

Teknik bir dosya ve
10 ton veya üzerindeki kimyasal maddeler için bir kimyasal güvenlik raporu sunmas›n› gerektiriyor.

Teknik dosya, kimyasal maddenin özellikleri, kullan›m yerleri, s›n›fland›r›lmas› ve güvenli kullan›m› konusunda bilgiler içeriyor.
Kimyasal maddenin özellikleriyle ilgili bilgi koﬂulu, imal veya ithal edilen maddenin tonaj›na ve kimyasal güvenlik de¤erlendirmesinin gereklerine göre de91
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¤iﬂmektedir. Tonaj kriteri, maddeye maruz kalma potansiyeli konusunda bir
gösterge sa¤lad›¤› için seçildi.
Mevcut bilginin ve (Q)SARs [aç›l›m› (Quantitative) Structure-Activity Relationships olan bu terim, bir kimyasal›n toksisite ve di¤er özelliklerinin o maddenin molekül yap›s›ndan kestirilmesine yönelik yöntemleri ifade ediyor] gibi tekniklerin kullan›lmas›n› ve testlerden vazgeçilmesini sa¤lamak üzere genel kurallar getirildi. Yeni testler, bilginin izin verilen bir baﬂka biçimde sa¤lanmas›
mümkün de¤ilse, ancak o zaman gerekmektedir. Önerilen testin gereklili¤i ve
kalitesi, test yap›lmadan önce, de¤erlendirme aﬂamas›nda yetkili makamlarca
denetlenecektir. Bununla, testte kullan›lacak hayvanlar›n yaﬂamlar›n›n korunmas› ve gereksiz masraftan kaç›n›lmas› amaçlanmaktad›r. Bilginin sa¤lanmas›yla ilgili genel hükümler, bilginin kaliteli olmas›n› sa¤lamaya yöneliktir.
10 ton s›n›r›ndan baﬂlayan miktarlarda üretilen ya da ithal edilen kimyasal
maddelere iliﬂkin kimyasal güvenlik raporu (CSR), maddenin tehlike s›n›fland›rmas›n› ve maddenin kararl›, biyolojik olarak biriken ve toksik (PBT) veya çok kararl› ve biyolojik olarak çok biriken (vPvB) nitelikte olup olmad›¤›n›
konusundaki de¤erlendirmeyi belgelemektedir. Kimyasal güvenlik raporu,
tehlikeli olarak s›n›fland›r›lan maddelere ve biyolojik olarak biriken ve toksik
(PBT) veya çok kararl› ve biyolojik olarak çok biriken (vPvB) maddelere maruz
kalma senaryolar› da içermektedir. Bu senaryolar›n kimyasal maddenin kullan›m biçimlerinden kaynaklanan risklerin yeterince kontrol edilmesini sa¤layacak önlemleri (yani risk yönetimi önlemlerini) içermesi gerekiyor.
Sanayiciler ve yetkili makamlar aç›s›ndan maliyeti düﬂürmek için, baﬂvuruda
bulunanlar›n konsorsiyum kurmalar› mümkündür. Bu durumda, kimyasal
maddenin özellikleri ve s›n›fland›r›lmas›yla ilgili bilgiler di¤erleri ad›na konsorsiyumun bir üyesi taraf›ndan sunulur. Konsorsiyum kimyasal güvenlik raporunu birlikte veya ayr› ayr› verebilir. Ticari yönden gizlilik taﬂ›yan bilgilerin her zaman ayr› olarak verilmesi gerekecektir. Konsorsiyum oluﬂturmak iste¤e ba¤l›d›r.
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REACH sistemine geçiﬂi kolaylaﬂt›rmak amac›yla, tescil hükümlerinin farkl›
tonaj dilimlerindeki kimyasal maddelere kademeli bir ﬂekilde uygulanmas› öngörülmüﬂtür.
Kurulacak Ajans bütün tescil iﬂlemlerinin yönetiminden sorumludur.

2.1.2 Ürünler/mamuller içindeki kimyasal maddeler
Mamuller (sözgelimi araba, tekstil, elektronik çip) içindeki kimyasal maddelerin tesciline özel bir rejim uygulanmaktad›r.
REACH, mamullerin içerdi¤i belli maddelerin, e¤er tehlikeli kategorisinin kriterlerine uygunsa ve normal kullan›m s›ras›nda mamulden ayr›lmas› söz konusuysa, normal kurallara göre tescil edilmesini öngörüyor. Mamulden ayr›lmas› söz konusu olmayan, ama mamulün kullan›m› aç›s›ndan ar›zi olarak ayr›lma ihtimali bulunan kimyasallar için basit bir bildirim gerekiyor. Bu bildirime
dayanarak Ajans tescil isteyebilir. Kimyasal maddelerin miktar›yla ilgili kademeli dilimler, AB’de üretilen ya da AB’ye ithal edilen di¤er kimyasallarda oldu¤u gibidir. Tescil süresi, tüzü¤ün yürürlü¤e girmesinden itibaren 11 y›l art› 3
ayd›r.

2.2 B‹LG‹ PAYLAﬁIMI
Bilgi paylaﬂ›m›yla ilgili kurallar omurgal› hayvanlarla yap›lan testleri azaltmak
ve maliyeti aﬂa¤› çekmek için öngörülüyor. Hayvanlara uygulanan test sonucunda elde edilen bilgilerin bir ödeme karﬂ›l›¤›nda paylaﬂ›lmas› gerekiyor.

2.3 TEDAR‹K Z‹NC‹R‹NDE B‹LG‹ ‹LET‹M‹
REACH sadece imalatç›lar›n ve ithalatç›lar›n de¤il, onlar›n müﬂterilerinin de,
yani ara kullan›c›lar›n ve da¤›t›mc›lar›n da kimyasal maddeleri güvenle kullanmak için gereken bilgiye sahip olmas› gerekti¤ini öngörüyor. Kimyasal maddelerin özellikleri, riskleri ve risk yönetimi önlemleriyle ilgili bilgilerin, tedarik zin93
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ciri içinde yer alan bütün aktörlere iletilmesi gerekiyor. Ticari aç›dan duyarl› bilgilerin ise al›ﬂveriﬂi gerekmiyor.
Bilgi aktar›m›nda baﬂl›ca araç, bütün tehlikeli maddeler için düzenlenmesi öngörülen güvenlik bilgi belgesidir.

2.4 ARA KULLANICILAR
Ara kullan›c›lar, kimyasal maddeleri sanayinin di¤er alanlar›nda kullananlard›r. Ara kullan›c›lar›n, kimyasal madde konusunda esas olarak tedarikçi firmalardan gelen bilgilere dayanan kullan›m güvenli¤ini dikkate almalar› ve gerekli risk yönetimi önlemlerini uygulamalar› gerekiyor. Ara kullan›c›lar, güvenlik
veri belgesindeki bilgileri sa¤lamak için, imalatç› ve ithalatç› firmalarla etkin bir
iletiﬂim içinde olmak durumundad›rlar.
Do¤ru bilginin sa¤lanmas› için, ara kullan›c›lar›n kimyasal maddeyi kulland›klar›n› imalatç›lar›na ya da ithalatç›lar›na bildirme hakk› var. Böylece imalatç›lar ve ithalatç›lar bu kullan›m› “saptanm›ﬂ” kullan›m olarak kimyasal güvenlik
de¤erlendirmelerine ekleyebileceklerdir. Bu kullan›mlar için oluﬂturulan maruz
kalma senaryolar›n›n güvenlik bilgi belgelerine eklenmesi gerekecektir.
Ara kullan›c› kullan›m›n› gizli tutmak isteyebilir ya da kimyasal maddeyi kendisine iletilen maruz kalma senaryosunda belirtilen koﬂullar d›ﬂ›nda kullanmaya
karar verebilir. Bu durumda, kimyasal güvenlik de¤erlendirmesini kendisinin
yapmas› gerekecektir.
E¤er ara kullan›c›, bir kimyasal maddeyi, güvenlik bilgi belgesinde kendisine
iletilen senaryoda belirtilen koﬂullar d›ﬂ›nda y›lda bir tondan baﬂlayan miktarlarda kullan›yorsa, bunu k›sa bir aç›klamayla Ajansa rapor etmesi gerekecektir. Kimyasal güvenlik de¤erlendirmesinin raporla birlikte sunulmas› gerekmiyor. Bu raporlar yetkili makamlar›n, gerekti¤inde, kimyasal maddeyi de¤erlendirmesine ve gerekli önlemleri almas›na olanak verecektir.

94

Petrol-‹ﬂ

2.5 DE⁄ERLEND‹RME
REACH çerçevesinde de¤erlendirme, üye devletlerin yetkili makamlar›n›n
tescil dosyalar›n› incelemelerini sa¤layan bir araçt›r. De¤erlendirme, kimyasal
maddelerle ilgili daha fazla bilgi talebiyle sonuçlanabilir. Farkl› amaçlara yönelik iki türlü de¤erlendirme vard›r.

•

Dosya de¤erlendirmesi: Bu, tescil dosyalar›n›n kalitesinin denetimidir:
• Test önerilerinin denetimi: Burada amaç, hayvanlara gereksiz yere test uygulanmas›n› önlemektir. Bu nedenle, yetkili makamlar, tescil ba¤lam›nda sunulan test önerilerini denetleyeceklerdir.
• Uygunluk denetimi: Yetkili makamlar, tescil dosyalar›n›n tüzükte
tescil için öngörülen koﬂullara uygunlu¤unu denetleyebilirler.
• Kimyasal madde de¤erlendirmesi: Yetkili makamlar, insan sa¤l›¤› ya da
çevre konusundaki risk kuﬂkular›n›, sanayicilerden daha fazla bilgi isteyerek giderebilirler.
De¤erlendirme süreci, Ajans›n ilgili organlara güvenilir ve yararl› bilgi vermesini sa¤layacakt›r.

2.6 ‹Z‹N
Çok yüksek risk içeren maddelerin kullan›m› ve piyasaya ç›kar›lmas› için izin
gerekiyor.
‹zne ba¤lanmas› gereken bu maddeler ﬂunlard›r:

•

Kanser yap›c›, vücutta de¤iﬂime yol açan veya üreme aç›s›ndan toksik
maddeler
• Kararl›, biyolojik olarak biriken ve toksik ya da çok kararl› ve biyolojik yönden çok yo¤un olarak biriken maddeler
• ‹nsan ve çevre üzerinde yukar›da say›lan kategorilere eﬂde¤er düzeyde
ciddi ve geri dönüﬂü olmayan etkiler yaratan (sözgelimi endokrin sistemini
bozan) maddeler.
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Çok yüksek risk içeren tehlikeli özelliklere sahip bu tür kimyasallar›n kullan›m
risklerinin de¤erlendirilmesini sa¤layacak bir mekanizmayla AB ölçe¤inde
merkezi olarak düzenlenmesi ve izne ba¤lanmas› gerekiyor.
‹zin süreci iki aﬂamadan oluﬂuyor: ‹lk aﬂamada, hangi kimyasal maddelerin
sistem içine al›naca¤›, sisteme al›nan maddelerin hangi kullan›mlar›n›n izin
koﬂulundan muaf tutulaca¤› ve hangi sürelere uyulmas› gerekece¤i konusunda karar al›n›yor. Bu aﬂama, kimyasal maddeleri önceliklendirme ve kaynak
ay›rma bak›m›ndan gerekli. Bu tür kararlar›n haz›rl›¤›n› Ajans yapacak ve sistem içine al›nacak maddeleri önerecek. ‹lgili taraflar bu öneriler konusunda
görüﬂ belirtebilecek.
Bir kimyasal madde sistem içine al›n›nca, sürecin ikinci aﬂamas›nda, o maddeyi kullananlar, maddenin her kullan›m› için öngörülen süreler içinde izin
baﬂvurusunda bulunmak zorunda olacaklar. Kimyasal maddenin kullan›m›ndan kaynaklanacak riskin yeterince kontrol edildi¤ini ya da sosyo-ekonomik
yararlar›n›n risklerine a¤›r bast›¤›n› ispat yükümlülü¤ü baﬂvuran tarafa aittir.
Bu ba¤lamda, alternatif madde veya süreçlerle ilgili bilgiler de göz önünde bulundurulacakt›r. Sosyo-ekonomik nedenlerle verilmiﬂ izinlerin normal olarak
süreyle s›n›rl› olmas› gerekiyor.
Gerekli kullan›m izni al›nm›ﬂ bir kimyasal maddeyi alan ara kullan›c›lar izin koﬂullar› ve s›n›rlar› içinde o maddeyi kullanabilirler. Bu ara kullan›c›lar›n, Ajansa, izin al›nm›ﬂ bir maddeyi kullanmakta olduklar›n› bildirmeleri gerekiyor.

2.7 KISITLAMALAR
K›s›tlama prosedürü, belli tehlikeli maddelerin üretiminin, piyasaya sürülmesinin, kullan›lmas›n›n ya da gerekiyorsa yasaklanmas›n›n koﬂullar›n› düzenliyor.
K›s›tlanmam›ﬂ bir kimyasalla ilgili bütün faaliyetler, o madde izne ba¤lanmad›¤› sürece, serbesttir.
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Ayr› haldeki, bir müstahzar veya mamul içindeki herhangi bir kimyasal madde,
risklerinin yeterince kontrol edilmedi¤i kan›tland›¤›nda, AB ölçe¤inde k›s›tlamaya tabi k›l›nabilir. Böylece, k›s›tlama hükümleri bir güvenlik a¤› iﬂlevi görmektedir.

2.8 AVRUPA K‹MYASAL MADDE AJANSI
REACH sisteminin teknik, bilimsel ve idari yönetimini ve al›nacak kararlar›n
AB düzeyinde tutarl›l›¤›n› sa¤lamak amac›yla bir Avrupa Kimyasal Madde
Ajans› kurulmaktad›r.
Ajans tescil sürecini yönetecek ve de¤erlendirmeye tutarl› bir yaklaﬂ›m sa¤lanmas›nda önemli bir rol oynayacakt›r. ‹zin ve k›s›tlama prosedürlerinde Komisyon’a uzman görüﬂü ve tavsiyeleri sa¤layacakt›r. Kuruluﬂun gizlilikle ilgili
yükümlülükleri vard›r.
Ajans tescil zorunlulu¤undan muafiyet taleplerine bakacak ve hayvanlara uygulanan testlerle ilgili bilginin paylaﬂ›lmas›n› kolaylaﬂt›racakt›r.
Ajans›n örgütsel yap›s› ﬂöyle olacakt›r:

•
•
•

Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu’na karﬂ› sorumlu Genel Müdür
Risk de¤erlendirmesiyle ilgili bir komite ve sosyo-ekonomik analizle ilgili
bir Komite
• Üye devletlerle ilgili bir Komite
• Uygulaman›n yürütülmesiyle ilgili bilgi al›ﬂveriﬂi için bir Forum
• Komitelerle teknik, bilimsel ve idari destek sa¤layacak ve bir dizi baﬂka
görevi üstlenecek bir Sekretarya
• Ajans›n kararlar›na karﬂ› itirazlar› ele alacak ‹tiraz Kurulu.
Aral›k 2003’te devlet baﬂkanlar› taraf›ndan al›nan karar uyar›nca, Avrupa
Kimyasal Madde Ajans›’n›n merkezi Helsinki’de olacakt›r.

97

Petrol-‹ﬂ

2.9 SINIFLANDIRMA VE ET‹KETLEME ENVANTER‹
Tehlikeli maddelerin ve müstahzarlar›n standart kriterlere göre s›n›fland›r›lmas› ve etiketlenmesi zorunlulu¤u, AB’nin kimyasallarla ilgili mevzuat›n›n özelliklerinden biri haline gelmiﬂ bulunuyor. S›n›fland›rma ve etiketleme envanteri,
Avrupa’da üretilen veya Avrupa’ya ithal edilen bütün tehlikeli maddelerin tehlike s›n›fland›rmalar›n›n (ve ona ba¤l› etiketlemenin) herkese aç›k olmas›n›
sa¤lamaktad›r. Amaç, s›n›fland›rmalar›n uyumlu hale getirilmesidir. REACH
Tüzü¤ü’nün yürürlü¤e girmesinden üç y›l sonra, sanayicilerin bütün s›n›fland›rmalar›, envantere dahil edilmek üzere, Ajansa sunmas› gerekecektir. Ayn›
maddeyle ilgili s›n›fland›rmalar aras›ndaki farkl›l›klar›n zaman içinde kald›r›lmas› öngörülüyor.

2.10 B‹LG‹YE ULAﬁMAK
Kimyasallara iliﬂkin gizli olmayan bilgi kullan›ma aç›k olacak. Bu konuda, kamunun “bilme hakk›”ndan kaynaklanan ç›karlar› ile belli bilgileri gizli tutma ihtiyac› aras›nda bir denge gözetilecek. Baz› bilgiler Ajans›n web sayfas›nda yay›mlanacak, baz› bilgilerin gizlili¤i korunacak, baz›lar› ise Komisyon’un bilgiye
eriﬂimle ilgili normal kurallar› uyar›nca talep üzerine kullan›ma aç›lacak.

3. MAL‹YET VE YARARLAR
REACH tasar›s› yürürlükteki 40 parçal› mevzuat›n yerine bütün kimyasallarla
ilgili tek bir sistem getirerek AB düzeyindeki kurallar› basitleﬂtiriyor. 30.000’in
üzerinde kimyasal maddeyle ilgili bilgi aç›¤›n› kapatarak bu maddelerin akut
ve uzun vadeli etkileri konusunda bilgi sa¤lamay› amaçl›yor.
REACH’in kimya sanayisine ve sanayideki ara kullan›c›lara toplam maliyeti
2,8 ile 5,2 milyar avro aras›nda olacak.

3.1 DO⁄RUDAN MAL‹YET
REACH Etki De¤erlendirmesi’nde REACH’in kimya sanayisine do¤rudan maliyetinin, tüzü¤ün yürürlü¤e girmesinden itibaren ilk 11 y›l içinde 2,3 milyar av98
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ro dolay›nda olaca¤› tahmin ediliyor. May›s 2003’te internette yay›mlanan önceki taslakla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda 10 milyar avronun üzerinde bir düﬂüﬂ demektir bu. Bu fark, test ve bildirim koﬂullar›n›n yumuﬂat›lmas›ndan, düﬂük miktardaki kimyasallar›n tescil prosedürlerinin basitleﬂtirilmesinden, polimerlerin
tescil d›ﬂ›nda tutulmas›ndan ve ara kullan›c›lar›n yükümlülüklerinin önemli ölçüde azalt›lmas›ndan kaynaklan›yor.

3.2 ARA KULLANICILAR AÇISINDAN MAL‹YET
Kimyasallar›n ara kullan›c›lar aç›s›ndan maliyetinin, piyasadan kimyasallar›n
yüzde 1-2’sinin beklentilere uygun olarak çekilmesi halinde, 2,8-3,6 milyar avro dolay›nda olaca¤› tahmin ediliyor. E¤er sektörde tedarik zincirinin intibak giderleri beklenenden daha yüksek olursa, maliyet 4,0-5,2 milyar avroya kadar
ç›kabilecektir. Bu tahminler, kimyasal madde sektöründen ara kullan›c›lara
yans›t›lan do¤rudan maliyeti kapsamaktad›r.

3.3 TOPLAM MAL‹YET
Kimya sanayisi ile ara kullanac›lar aç›s›ndan toplam maliyet, bu durumda, 2,85,2 milyar avro dolay›nda olacakt›r. Makroekonomik aç›dan, AB’nin Gayrisafi
Yurt ‹çi Has›las›nda (GSYH) düﬂüﬂ aç›s›ndan çok s›n›rl› bir etki beklenmektedir.

3.4 YARARLAR
Özellikle solunum yollar›, mesane, mide ve kalp kanserleriyle, cilt rahats›zl›klar›yla, ast›m ve öbür solunum hastal›klar›yla ve göz hastal›klar›yla ba¤lant›l›
kimyasallar aç›s›ndan REACH’in genelde halk sa¤l›¤›n› olumlu yönde etkilemesi bekleniyor. Tehlikeler ve denetim mekanizmalar› konusunda bilgi art›ﬂ›,
mevzuat›n uygulanmas›nda etkinli¤i art›racak, çok yüksek risk içeren kimyasallar›n izne ba¤lanmas› ve k›s›tlamalar›n h›zla uygulanabilmesi, REACH’in
sa¤l›k ve çevre üzerindeki olumlu etkisinin artmas›n› sa¤layacakt›r.
Halk sa¤l›¤›yla ilgili yararlar Dünya Bankas›’n›n ihtiyatl› tahminlerine dayan›99
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yor. Böylesi ihtiyatl› bir çerçeve içinde bile ﬂöyle bir senaryo ortaya ç›k›yor: AB
içinde kimyasal maddelerin yol açt›¤› hastal›klar›n di¤er nedenlerden kaynaklanan bütün hastal›k türlerinin yüzde 1’ini buldu¤u tahmin ediliyor. REACH’in
uygulanmas› sonucunda bu hastal›klarda ortaya ç›kacak yüzde 10’luk bir düﬂüﬂün, AB’de hastal›klar›n yol açt›¤› genel yükte yüzde 0,1’lik bir düﬂüﬂe yol
açaca¤› öngörülüyor. Bu, her y›l yaklaﬂ›k 4.500 ölüm vakas›n›n önünün al›nmas›na eﬂde¤er. Özetle, REACH’in 30 y›ll›k bir dönem boyunca yaklaﬂ›k 50
milyar avroluk bir tasarruf sa¤layaca¤› hesaplan›yor.
Veri yoklu¤u nedeniyle, REACH’in çevre üzerindeki etkilerinin kapsaml› bir niceliksel de¤erlendirmesini vermek mümkün de¤il. ‹htiyaç duyulan bilginin büyük bölümü, bugün piyasada bulunan kimyasallar›n REACH kurallar› uyar›nca testten geçirilip tescil edilmesinden sonra sa¤lanm›ﬂ olacakt›r. Bütünü itibariyle bak›ld›¤›nda, REACH hava, su ve toprak kirlili¤inin azalt›lmas›na ve biyolojik çeﬂitlilik üzerindeki olumsuz faktörlerin hafifletilmesine katk›da bulunacak, ayr›ca, endokrin bozuklu¤una yol açan kimyasal maddelerin etkilerinin
azalt›lmas›n› sa¤layacakt›r.
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Greenpeace’in May›s 2006 tarihinde yay›mlad›¤› REACH raporunu sunuyoruz. Raporun belli bölümleri çevrilen bu metne al›nmad›.

ZEH‹R LOB‹S‹
Kimya sanayicileri Reach’i nas›l yok etmeye çal›ﬂ›yorlar?
Giriﬂ
AB Çevre Bakanlar› Konseyi Avrupa’da tescilli 100.000’in üzerinde kimyasal
maddeyi düzenleyecek ortak bir mevzuata acil ihtiyaç oldu¤unu 1998 y›l›nda
karara ba¤larken, tüketicilerin ve çevrenin son derece etkin bir ﬂekilde korunmas›n› amaçl›yordu. Daha somut bir deyiﬂle, amaç, kimyasal maddeler konusunda daha fazla bilgi toplay›p bu bilgiyi kamuya açmak ve tüketiciler ile çevreyi en tehlikeli maddelerden korumakt›.
AB’nin kimyasal maddelerle ilgili politikas›nda reform yapmak amac›yla önerilen REACH (Kimyasal Maddelerin Tescili, De¤erlendirilmesi ve ‹zne Ba¤lanmas›), sa¤l›k, çevre, iﬂçi, kad›n ve tüketici örgütlerinden, ürünlerinde kimyasal
maddeleri kullanan perakendeci ve imalatç› firmalara (küçük-orta boy iﬂletmelere ve çokuluslu ﬂirketlere) kadar geniﬂ bir çevrenin deste¤ini kazand›. Bununla birlikte, Avrupa’daki güçlü kimyasal madde sanayicilerinin direnmesine
de yol açt›.
Bu reform, AB tarihinde en yo¤un lobiye yol açan yasal düzenlemelerden biri
oldu. Greenpeace’in bu inceleme raporu, ç›kar çevrelerinin, reformun amaçlar›n› ve özünü karar alma sürecinin her aﬂamas›nda nas›l sürüncemeye sokmaya ve tahrip etmeye çal›ﬂt›klar›n› gösteriyor.
‹ncelememiz ﬂu noktalar› aç›kl›yor ve belgeliyor:

• Kimyasal madde sanayicileri REACH’e duyulan ihtiyac› çürütmeye yönelik baﬂlang›çtaki giriﬂimlerini, bilimsel kan›tlarla karﬂ› karﬂ›ya kal›nca terk
etmek zorunda kald›lar.
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•

Sanayicilerin finanse etti¤i, REACH’in felakete yol açaca¤› kehanetinde
bulunan incelemelerin yöntemlerinin hatal› ve vard›klar› sonuçlar›n geliﬂigüzel oldu¤u anlaﬂ›ld›.Ama bu gerçek anlaﬂ›lana kadar, bu raporlar REACH konusunda karar alacak çevreleri korkutmak için kullan›lm›ﬂ oldu.
• Alman kimya devi BASF’›n baﬂ› çekti¤i kimyasal madde üreticisi firmalar›n görüﬂleri, bu ﬂirketlerin bordrolar›na ba¤lanm›ﬂ politikac›lar taraf›ndan
savunuldu.
• Tutucu güçler, yetkinin Çevre Komitesi’nden al›nmas›n› sa¤lama çabas›yla, REACH’in Avrupa Parlamentosu’nda görüﬂülmesini yaklaﬂ›k bir y›l
geciktirdiler ve yetkinin çevre bakanlar›ndan al›n›p ekonomi ve sanayi bakanlar›na verilmesini sa¤lad›lar.
• Büyük Alman kimyasal üreticileri küçük ve orta boy iﬂletmeleri temsil
eden kuruluﬂlar üzerindeki nüfuzlar›n› kulland›lar. Ama öte yandan, bu küçük iﬂletmeleri cezaland›racak önlemler al›nmas› için lobi yap›yorlard›.
• REACH konusunda çal›ﬂan kadrolar masalar›n› kimya sanayisinden AB
Komisyonu’na kayd›rm›ﬂ oldular.
• Yeni seçilen Alman hükümeti, REACH dosyas›ndan sorumlu Parlamento üyesinden önemli ödünler koparana kadar, Bakanlar Konseyi içindeki
çal›ﬂmalar›n ilerlemesini engelledi.
• Uluslararas› kimyasal madde sanayicileri yürüttükleri küresel kampanyada, REACH mevzuat›nda bütün gücüyle gedikler açmaya çal›ﬂan ABD yönetiminin deste¤inden yararland›lar.
Sanayicilerin çabalar› sonucunda, REACH tasar›s›n›n etkinli¤i önemli ölçüde
azalm›ﬂ oldu. Son haliyle REACH tasar›s›:

•

Piyasada daha güvenli seçenekler bulunsa bile, kansere, do¤umda sakatl›¤a, üreme veya hormon bozukluklar›na neden olan çok tehlikeli kimyasallar›n kullan›lmas›na olanak sa¤layacakt›r.
• Düﬂük miktardaki (y›lda 1-10 ton) kimyasal maddelerin ço¤unlu¤u için temel sa¤l›k ve güvenlik bilgilerinin sa¤lanmas›n› öngörmemiﬂ olacakt›r. Bu durumdaki kimyasal maddeler REACH’in kapsam›na giren kimyasal
maddelerin üçte ikisini oluﬂturmaktad›r.
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• Daha yüksek miktarlarda üretilen kimyasal maddelerin gerekli sa¤l›k ve
güvenlik de¤erlendirmelerinden geçmeden tescil edilmesine olanak
sa¤layacakt›r.
• Tüketici ürünlerinin içinde hangi tehlikeli kimyasallar›n bulundu¤unu kamunun bilme hakk›n› göz ard› edecektir.
• Kimyasal madde kullan›c›lar›n›n ve üreticilerinin ürettikleri, pazarlad›klar›, ithal ettikleri ya da kulland›klar› ürünlerin güvenli¤i konusunda sorumluluktan kaçmalar›na olanak sa¤layacakt›r.

REACH’e neden ihtiyac›m›z var?
Kimyasallar›n tehlikeleri konusunda bilgi yoklu¤u. Bugün Avrupa piyasas›ndaki kimyasallar›n ço¤u (100.000’in üzerinde) sa¤l›k ve çevre üzerindeki
etkileri bak›m›ndan test edilmiﬂ de¤ildir. Yürürlükteki mevzuat insan sa¤l›¤› ve
çevre konusunda hiçbir koruma getirmiyor. Son 12 y›lda sadece 140 kimyasal
madde ayr›nt›l› risk de¤erlendirmesinden geçmiﬂ bulunuyor.
“Çevredeki kimyasal maddelerin toksikolojik ve ekotoksikolojik özellikleri ve
davran›ﬂlar› konusundaki bilgimiz, -insanlar›n ve çevrenin büyük ölçüde maruz kald›¤›- yüksek miktarda (yani y›lda 1.000 tondan fazla) üretilen kimyasal maddelerin ço¤u için bile eksiksiz bir risk de¤erlendirmesi yap›lmas›na
yetmez. (AB Çevre Bakanlar› – Çevre Konseyi – 1999)
“Birçok kimyasal maddenin insan sa¤l›¤› ve çevre üzerindeki etkileri konusundaki bilgi yoklu¤u kayg› nedenidir.” (Avrupa Komisyonu Beyaz Kitap – 2001)
Sa¤l›k riskleri. Zararl› kimyasal maddeler her gün temas halinde oldu¤umuz
birçok üründe yer al›yor ve vücudumuzda, kan›m›zda, anne sütünde ortaya ç›k›yor. Bebeklere, daha anne karn›ndayken, 100 kadar endüstriyel kimyasal
bulaﬂ›yor. Birçok kimyasal madde, kaç›n›lmas› mümkün kanser türlerine, allerjilere ve üreme bozukluklar›na yol aç›yor. Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün kay›tlar›na göre kronik hastal›klar›n (özellikle kanser) say›s› art›yor ve toplumda tehlikeli maddelerin yayg›n kullan›m›yla bu say› art›ﬂ› aras›nda ba¤lant› olmas›
olas›l›¤› kayg›lar› art›r›yor.
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“‹nsanlar ve çevre, tehlikeli özelliklere sahip olup olmad›¤› henüz saptanmam›ﬂ çeﬂitli kaynaklar›n içerdi¤i çok say›da kimyasal maddeye maruz kal›yor.”
(Çevre Konseyi 2001)
“Kimyasal ürünler ile belli hastal›klar›n (kanser, k›s›rl›k, merkezi sinir sistemi
hastal›klar› ve allerjiler) ortaya ç›k›ﬂ› aras›nda gerçekten bir ba¤lant› oldu¤u
art›k bilimsel olarak kan›tlanm›ﬂ bulunuyor.” (Avrupal› Doktorlar Sürekli Komitesi 2005)
“‹mal edilmiﬂ kimyasallar›n insan sa¤l›¤› üzerindeki olumsuz etkileri (kanser,
kalp-damar ve solunum hastal›klar›, allerjiler ve aﬂ›r› duyarl›k rahats›zl›klar›,
üreme bozukluklar› ve merkezi sinir sistemi hastal›klar›) konusunda kan›tlar
var. (BM Çevre Program› / Avrupa Çevre Ajans› 1998)
Çevresel riskler. Tehlikeli kimyasal maddeler çevrede, toprakta, nehirlerde,
ya¤mur suyunda, hayvanlarda, bitkilerde ve besin zincirinde birikiyor. Hormonlarda bozulmaya yol açan kararl› toksinlere kimya fabrikalar›ndan binlerce kilometre uzaktaki balinalar›n ya¤›nda ve kutupay›lar›n›n kan›nda bile rastlan›yor.
“Kimyasal maddelerin ekolojik etkileri karmaﬂ›k olmas›na ra¤men, baz› etkiler belgelenmiﬂ bulunuyor. Çeﬂitli hayvanlar, kuﬂlar ve bal›klar üzerindeki etkiler do¤umda sakatl›klara, kansere, sinir, üreme ve ba¤›ﬂ›kl›k sistemlerinde
tahribata yol aç›yor.” (BM Çevre Program› – Avrupa Çevre Ajans› 1998)

REACH ne yapmay› amaçl›yor?
REACH’in en büyük amac›, en tehlikeli kimyasal maddelerin yerine, imkân› oldu¤unda, daha güvenli seçenekler geçirmek suretiyle bu kimyasallar›n kademeli olarak devreden ç›kar›lmas›d›r (“ikame ilkesi”). Çözüme yönelik bu sistem, sa¤l›¤› ve çevreyi korumada önleyici bir yaklaﬂ›m içeriyor. Bu sistem,
kimyasala maruz kalma konusunda “güvenli” düzeyler oluﬂturmaya dayanan
yürürlükteki sistemin yerini alacakt›r. Maruz kalmada güvenli düzeyler ve etki
eﬂikleri oluﬂturma yaklaﬂ›m›, düﬂük düzeydeki tehlikeli kimyasallara, tek tek
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ve özellikle birlikte, uzun süre maruz kalman›n sonuçlar›n› belirlemedeki imkâns›zl›k nedeniyle hatal›d›r. Bu konuda bir de¤iﬂikli¤i acil k›lan kan›tlardan biri ﬂudur: Henüz anne karn›ndaki bebeklerin kan›nda halen 100 kadar endüstriyel kimyasal maddenin varl›¤› saptanm›ﬂ bulunuyor.
REACH özellikle ﬂunlar› amaçl›yor:

• Kimyasal maddelerin tehlikeleri konusundaki bilgi aç›¤›m›z› kapatmak.
• Sadece özel güvenlik bilgileri bulunan kimyasal maddelerin piyasaya ç›kmas›na izin vermek (‘bilgi yoksa piyasa da yok’ ilkesi).
• Tehlikeli maddeleri saptamak, s›n›rlamak ve gerekti¤inde daha güvenli
seçeneklerle de¤iﬂtirmek (‘ikame ilkesi’).
• Kimyasal maddelerin tehlikeli olmad›¤›n› ispat yükünü kamu makamlar›ndan kimyasal madde imalatç›lar›na kayd›rmak. Böylece kimyasal madde imalatç›lar› ürünlerinin güvenli¤ini kan›tlamak zorunda olacaklar (‘ispat
yükünü tersine çevirmek’).
• Bütün kimyasallarla ilgili yeterli bilgi bulunmas›n› ve bu bilginin kimyasal
maddelerle temas halinde olan –kullan›c›lardan nihai tüketicilere kadarherkese iletilmesini sa¤lamak (‘bilme hakk›’).
• Testten geçmiﬂ yeni kimyasal maddelerin testten geçmemiﬂ mevcut kimyasal maddeler karﬂ›s›ndaki rekabet dezavantaj›na son vermek.
• AB’nin kimyasallarla ilgili 40 küsur yönergesinin ve tüzü¤ünün yerine daha basit bir yasal düzenleme getirmek.

Kimya sanayicileri iﬂbaﬂ›nda
Avrupa kimya sanayicileri baﬂlang›c›ndan itibaren sistemli olarak REACH’i sürüncemeye sokmaya ve delmeye çal›ﬂt›lar. Bu ba¤lamda ﬂu taktikler kullan›ld›:
Sorunu inkâr et. Avrupal› kimya sanayicileri önce REACH’e ihtiyaç oldu¤u
gerçe¤ini inkâr ettiler. 2001’de, Beyaz Kitap konusunda Parlamento karar almadan önce, Avrupa Kimya Sanayi Konseyi (CEFIC) Genel Direktörü Alan
Perroy, Avrupa Parlamentosu üyelerine gönderdi¤i bir mektupta ﬂunu vurgu105
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luyordu: “Yayg›n hastal›klara ya da ekosistem tahribat›na imal edilen kimyasal maddelerin neden oldu¤u konusunda çok az do¤rudan kan›t var”. Yayg›n
sa¤l›k ve çevre sorunlar›n›n kimyasallarla ba¤lant›s›n› gösteren bilimsel incelemelerin say›s›n›n artmas› karﬂ›s›nda CEFIC bu iddiadan vazgeçmek zorunda kald›.
‹stihdam kay›plar› ve ekonomik maliyetler konusunda korku yarat. Aral›k 2002’de Arthur D. Little dan›ﬂmanl›k firmas›n›n haz›rlad›¤› ve Alman Sanayi Konfederasyonu’nun (BDI) finanse etti¤i bir inceleme, REACH’in sadece Almanya’da 2,35 milyon iﬂ kayb›na yol açaca¤›n› tahmin ediyordu. Alman Çevre Dan›ﬂma Konseyi bu inceleme raporunu sert bir ﬂekilde eleﬂtirirken ﬂu noktalar› vurgulad›: “Raporun dayand›¤› modeller önemli metodolojik zaaflar taﬂ›yor, çünkü bu modeller ekonomik etkileri sistemli olarak abart›yor. ﬁirketlerin yeni piyasa koﬂullar›na uyum göstermeyece¤i ve ürün ya da süreçlerin yenilenmeyece¤i varsay›m› gerçe¤e ayk›r›d›r”. ‹ncelemeye, ﬁubat 2003’te Alman Federal Çevre Ajans›’n›n düzenledi¤i bir konferansta, önde gelen Alman
araﬂt›rma enstitüleri de a¤›r eleﬂtiriler yöneltti.
Kimya sanayicilerinin destekledi¤i incelemeler maliyet rakamlar›n› da abart›yor. Arthur D. Little’›n raporu, REACH’in Almanya’da yarat›lan katma de¤erin
yüzde 0,4 ile yüzde 6,4 aras›nda düﬂmesine yol açaca¤›n› öne sürüyordu.
A¤ustos 2004’te Arthur D. Little’›n haz›rlad›¤› yeni bir inceleme Avrupa Parlamentosu’nun Sanayi Komitesi’ne sunuldu. Tart›ﬂmalar s›ras›nda rapor, Avrupal› parlamenterlerin ve Komisyon temsilcilerinin oybirli¤iyle, güvenilir olmamakla ve hatal› varsay›mlara dayanmakla eleﬂtirildi. ‹talyan parlamenter Renato Brunetta ﬂöyle dedi: “Bu tür bir inceleme tutucu güçlerin büyük bölümü
taraf›ndan politik terörizm amac›yla kullan›labilecektir. Rapordaki yaklaﬂ›m
19. yüzy›la yak›ﬂ›yor, her tür evrimi engelliyor.”
Mercer Yönetim Dan›ﬂmanl›k firmas›n›n Frans›z kimya sanayicileri derne¤i
(UIC) için 2003’te haz›rlad›¤› bir baﬂka inceleme, REACH’in ilk 10 y›ldaki uygulan›ﬂ›n›n Fransa’daki gayrisafi yurtiçi has›lada yüzde 1,6’l›k bir kayba neden olaca¤›n› öne sürüyordu.
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Her iki inceleme de ba¤›ms›z iktisatç›lar taraf›ndan hatal› varsay›mlara dayanmakla eleﬂtirildi. Ne var ki, bu temelsiz incelemeler, REACH’in muhtemel zararl› etkileri konusunda korku yaratmay› baﬂard›.
Avrupa Komisyonu’nun etki de¤erlendirme çal›ﬂmas›n› kimya sanayicileri
yönlendirmiﬂ olsa da, 2003’te yap›lan Etki De¤erlendirmesi daha ölçülü sonuçlara var›yor, Avrupa kimya sanayisi aç›s›ndan REACH’in getirece¤i do¤rudan maliyetin 11 y›ll›k bir dönem içinde toplam 2,3 milyar avro dolay›nda olaca¤›n› ve bu mebla¤›n da kimya sanayisinin y›ll›k sat›ﬂlar›n›n yüzde 0,04’ünü
bulaca¤›n› öngörüyordu. Komisyon, sa¤l›k alan›nda sa¤lanacak yararlar›n ise
30 y›lda 50 milyar avro civar›nda olaca¤›n› hesapl›yordu. 2006 tarihli bir baﬂka Komisyon raporu ise REACH’in sa¤l›k ve çevre konusunda 25 y›lda fazladan 95 milyar avro yarar sa¤layaca¤› sonucuna var›yordu.
REACH’in getirece¤i maliyet-yarar konusunda ﬂöyle bir döküm ç›kar›labilir:
a) Y›ll›k do¤rudan maliyet (yani test, tescil): 210 milyon avro (Avrupa Komisyonu Etki De¤erlendirmesi Raporu, 2003).
b) 30 y›lda gerçekleﬂecek sa¤l›k yararlar›: 50 milyar avro (Avrupa Komisyonu Etki De¤erlendirmesi Raporu, 2003).
c) Sa¤l›k ve çevre konusunda 25 y›lda gerçekleﬂecek fazladan yarar: 95
milyar avro (“REACH’in Çevre ve ‹nsan Sa¤l›¤› Üzerindeki Etkileri Raporu”).
d) ‹ﬂçi sa¤l›¤› aç›s›ndan yararlar›: 10 y›lda 3,5 milyar avro (REACH’in iﬂçi
sa¤l›¤› üzerindeki etkilerinin de¤erlendirilmesiyle ilgili rapor, 2005)
e) AB kimya sanayisinin ARGE harcamalar›: Y›lda 8 milyar avro (CEFIC)
f) Kimya sanayisinin y›ll›k sat›ﬂlar›: 2004’te 586 milyar avro (CEFIC, 2005).
Yeniliklerin önünü t›ka. Birçok ﬂirket ve sanayi meslek kuruluﬂu ikame ilkesini savunmuﬂ olmakla birlikte, piyasaya hâkim kimya devleri ve onlar› temsil
eden federasyonlar, ikame ilkesinin REACH tüzü¤ünde yer almas› fikrine ﬂiddetle karﬂ› ç›kt›lar. Oysa ikame ilkesinin REACH’te yer almas›, yeniliklerin daha güvenli seçeneklerle sonuçlanmas›na yol açacakt›.
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KOB‹’leri kullan. REACH’in KOB‹’lere zarar verece¤ini iddia etmek suretiyle
CEFIC (Avrupa Kimya Sanayi Konseyi) ve ulusal sanayici giriﬂimleri, REACH’i
daha da zaafa u¤ratma konusunda çok say›da AB sorumlusunu ikna etmeyi
baﬂard›lar. Sanayicileri temsil eden kuruluﬂlar, bu amaçla, temelsiz ve korku
yaratan iddialar öne att›lar ve REACH tasar›s›n›n küçük ve zay›f firmalara ekonomik yönden zarar verece¤ini kan›tlamaya çal›ﬂt›lar.
As›l önemlisi, Avrupa ve Alman kimya sanayicilerinin temsilcileri CEFIC ve
VCI, AB karar organlar›ndaki sorumlulara ﬂu gerçekleri söylemediler:

•

KOB‹’lerin büyük ço¤unlu¤u kimyasal madde üreticisi de¤ildir, kullan›c›d›r (Avrupa’da kay›tl› KOB‹’lerin ancak yüzde 0,09’u kimyasal madde üretir). Bu itibarla, REACH, KOB‹’lerin kullanaca¤› kimyasal maddelerin büyük
bölümüyle ilgili risk de¤erlendirmesinin kimyasal madde üreticileri taraf›ndan üstlenilmesini sa¤layarak KOB‹’lerin iﬂ yükünü önemli ölçüde hafifletmeyi amaçl›yor.
• REACH, yürürlükteki 40 parçay› aﬂan mevzuat›n yerine tek tüzük getirerek yasal düzenlemeyi basitleﬂtirmeyi amaçl›yor ve KOB‹’lerin sorumluluklar›n› yerine getirmesini kolaylaﬂt›r›yor.
• Kimyasal madde kullan›c›lar› kulland›klar› kimyasallar›n özellikleri konusunda daha kaliteli bilgiye sahip olacaklar.
• KOB‹’ler güvenlik bilgisinin paylaﬂ›lmas›ndan büyük yarar görecekler,
çünkü büyük üretici firmalar›n sa¤lad›¤› bilgileri kullanabilecekler. CEFIC
ve ona üye sanayiciler ise bilgi paylaﬂ›m› ilkesini mümkün oldu¤u ölçüde
s›n›rlamak için çaba harc›yorlar. Avrupa Zanaatkârlar, Küçük ve Orta Boy
‹ﬂletmeler Derne¤i genel sekreterinin deyiﬂiyle: “Kimyasal testlerle ilgili bütün bilgilerin zorunlu paylaﬂ›m›n› sa¤layamamak, büyük sanayinin ekme¤ine ya¤ sürecektir. Bu durumda küçük iﬂletmeler gereksiz ve ölçüsüz bir
maliyet yüküyle karﬂ› karﬂ›ya kalaca¤› için, sonuçta piyasa d›ﬂ›na sürülmüﬂ olacaklard›r”.
Mevzuat› bürokrasi arac›l›¤›yla felce u¤rat. Sanayiciler, yapt›klar› lobi çal›ﬂmalar› s›ras›nda, kimyasal madde üreticilerini güvenlik bilgisi sa¤lama so108
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rumlulu¤undan kurtarma çabas›yla birçok öneride bulundular. Bu öneriler,
REACH sistemi çerçevesinde çal›ﬂacak Avrupa Kimyasal Madde Ajans›’n›n
gelecekteki iﬂ yükünü büyük ölçüde art›rmay› da amaçl›yordu. Kimya sanayicileri lobisi asl›nda kamu makamlar›n› felce u¤ratacak, bürokratik, pahal› ve
etkinlikten yoksun bir sistem öneriyordu. Ajans’›n aﬂ›r› iﬂ yükü alt›na sokulmas›, kimya sanayicilerinin ana hedeflerinden biridir. Çünkü Ajans’›n felce u¤ramas› sanayicilerin kamu makamlar›n›n denetiminden kaçmas›n› sa¤layacakt›r. Bu gerçekleﬂecek olursa REACH bürokratik bir karabasana dönüﬂecektir.

Komisyon’un tutumu
Temmuz 2005’te, ayn› y›l›n Kas›m ve Aral›k aylar›nda REACH üzerine yap›lacak ilk oylamalardan önce, Bakanlar Konseyi ve Avrupa Parlamentosu muhtemel uzlaﬂmalar› görüﬂüyordu. Amaç, karar alma sürecini h›zland›rmak üzere REACH’te yap›lacak de¤iﬂiklikler konusunda geniﬂ bir destek sa¤lamakt›.
Bu görüﬂmeleri REACH’in daha da zaafa u¤rat›lmas› yönünde etkilemek için,
sanayiden sorumlu Komisyon üyesi Verheugen ile Komisyon Baﬂkan› Barroso, REACH’in kapsam›na giren 30.000 kimyasal maddeden büyük bölümü
için güvenlik bilgisini azaltmay› Komisyon’un kabul edebilece¤i konusunda
anlaﬂt›lar. Çevreden sorumlu Komisyon üyesi d›ﬂ›ndaki öbür Komisyon üyelerinin hiçbirine bu önemli tutum de¤iﬂikli¤i dan›ﬂ›lmad›.
Verheugen’in Parlamento ve Konsey’deki görüﬂmeleri yönlendirmeyi amaçlayan bu giriﬂimi, ancak Eylül 2005’te Greenpeace ile Yeryüzünün Dostlar›, güvenlik bilgisiyle ilgili bu pazarl›¤›n notlar›n› içeren resmi olmayan bir Komisyon
belgesini ele geçirip aç›klay›nca kamuoyuna yans›d›. Komisyon, Konsey ile
Parlamento aras›ndaki kurumsal ‘uzlaﬂt›r›c›’ rolüne ayk›r› olarak tarafl› davranm›ﬂ oluyordu.
Kas›m 2005’te, Komisyon görevlileri Konsey’e, bu defa çok tehlikeli kimyasallara izinle ilgili yeni sistem konusunda, bir baﬂka resmi olmayan belge sundu.
Üye devletlerin bir bölümü ikame ilkesinin uygulanmas›ndan yanayd›, ama Almanya baﬂta olmak üzere öbürleri, tehlikeli maddelerin yerine daha güvenli
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seçeneklerin kullan›lmas›n›n (yani ikame ilkesinin) zorunlu k›l›nmas›na muhalif kald›lar. Komisyon bu konuda masada son derece zay›f davrand›; ‹ngiliz
Konsey baﬂkanl›¤›n›n çok tehlikeli kimyasal maddelerin ikamesini güçlendirme çabalar›na ra¤men, Konsey görüﬂmelerinden bu konuda tatmin edici bir
sonuç ç›kmad›.

Döner kap›lar
Avrupa kurumlar›nda yayg›nl›k kazanm›ﬂ çok etkili bir lobi yöntemi, kamu yönetimlerinin üst düzey görevlileri ile sanayi lobicileri aras›ndaki transferlerdir.
Bu yöntem ‘döner kap›’ takti¤i diye de bilinir. Kamu kurumlar›ndaki birçok üst
düzey görevli, bu görevden ayr›ld›ktan sonra lobi sektöründe çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂlard›r. Bu durum, sanayiden Avrupa Komisyonu’na geçen eski lobiciler
ve ﬂirket kadrolar› için de söz konusudur.
Sözgelimi, REACH’e karﬂ› düzenlenen lobi kampanyas›nda çok aktif bir rol
oynayan Jean-Paul Mingasson, 2002-2004 y›llar› aras›nda ‹ﬂletme ve Sanayi
Genel Müdürlü¤ünü üstlendi¤i Avrupa Komisyonu’nda 20 küsur y›l çal›ﬂt›.
Ekim 2004’ten bu yana Avrupa Sanayici ve ‹ﬂveren Konfederasyonlar› Birli¤i’nde (UNICE) Genel Dan›ﬂman olarak çal›ﬂ›yor.
Avrupa Kimya Sanayi Konseyi CEF‹C’in REACH Birimi’nin eski direktörü Lena Perenius, CEFIC’e geçmeden önce, Avrupa Komisyonu ‹ﬂletme ve Sanayi Genel Müdürlü¤ü’nün Kimyasal Maddeler Birimi’nde alt› y›l çal›ﬂt›.
Bir baﬂka örnek ise Uta Jensen-Korte. Kimya ﬂirketi Bayer için 14 y›l ve CEFIC lobicisi olarak yedi y›l çal›ﬂ›p Kimyasal Madde Politikas› ve Düzenleme ‹ﬂleri Direktörü olduktan sonra, ‹ﬂletme ve Sanayi Genel Müdürlü¤ü’nün REACH Birimi’ne geçti.
BASF’›n Ürün Güvenli¤i biriminde 1986’da çal›ﬂmaya baﬂlayan ve 1998’de
AB Kamusal Yönetim ‹ﬂleri sorumlusu olan Ralf Burgstahler önce Eylül
2001’de ‹ﬂletme ve Sanayi Genel Müdürlü¤ü’nün REACH Birimi’ne kat›ld›,
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2004’ten bu yana ise Alman Ekonomik ‹ﬂler Bakanl›¤›’nda REACH sorumlusu
olarak görev yap›yor.

Alman Kimya Sanayisi ve REACH
Alman kimya ﬂirketi BASF, Alman hükümetini içerden etkilemek ve REACH
tart›ﬂmas›na kat›lan en önemli sanayi örgütlerini yönlendirmek suretiyle, REACH’e karﬂ› yürütülen kampanyada önemli bir rol oynuyor.
2002’DE, BASF baﬂkan yard›mc›s› Eggert Voscherau Avrupa Kimya Sanayi
Konseyi (CEFIC) baﬂkan› oldu. Onun döneminde CEFIC, istihdam ve rekabet
gücü kayb› konusunda felaket tellall›¤› yapt›. 2003 yaz›nda Voscherau, REACH’in asl›nda Avrupa’da sanayinin zay›flamas›na yol açaca¤›n› iddia etti.
2002’de BASF, ABD ve AB’den ﬂirket yöneticilerini bir araya getiren Atlantik
Ötesi ‹ﬂletme Diyalogu’nun (TABD) eﬂbaﬂkanl›¤›na getirildi. Bu, Avrupa Kimya Sanayi Konseyi ile Amerikan Kimya Konseyi aras›ndaki iliﬂkilerin geliﬂmesine yol açt›. Böylece REACH’e karﬂ› lobi çal›ﬂmalar› uluslararas› bir boyut kazanm›ﬂ oldu.
BASF tepe yöneticisi Jurgen Strube Avrupa’n›n güçlü iﬂveren örgütü UNICE’nin 2003’ten 2005’e kadar baﬂkan›yd›.
Bu üç örgüt içinde bu derece aktif olmas›, BASF’›n sanayicileri ve iﬂveren
çevrelerini REACH’e karﬂ› harekete geçirmesine yard›mc› oldu. BASF’›n
baﬂkan› Jurgen Hambrecht Ekim 2003’ten Eylül 2005’e kadar Alman kimya
sanayicileri derne¤i VCI’y› yönetti. Ayr›ca, Kas›m 2003’ten bu yana Alman
Sanayi Konfederasyonu BDI’n›n da baﬂkan yard›mc›s›.
BASF’›n yan› s›ra Bayer ve öbür büyük kimyasal madde üreticileri de Alman
politikac›lar› etkilemek için ekonomik güçlerini kulland›lar. Federal hükümet,
eyalet yönetimleri, Alman ve Avrupa parlamentolar›n›n üyeleri, özellikle son
dört y›ld›r, Alman sanayicilerinin yo¤un lobi çal›ﬂmalar›n›n hedefi haline gelmiﬂ durumda.
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Alman kimya sanayicileri derne¤i VCI Alman siyasal partilerine cömert ba¤›ﬂlarda bulundu. Sadece 2003 y›l›nda H›ristiyan Demokratik Birli¤i CDU
100.000 avro, onun kardeﬂ partisi CSU 50.000 avro, FDP 50.000 avro ve SPD
40.000 avro ald›.
Birçok Alman politikac›ya büyük kimya ﬂirketlerinin bordrolar›ndan ödeme yap›l›yor. BASF 235 politikac›y› sözleﬂmeye ba¤lad›¤›n› 2005’te bas›n yoluyla
do¤rulad›.
Alman hükümeti, kimya sanayicilerinin bask›s› alt›nda, REACH’e karﬂ› genellikle ikircikli davranm›ﬂ, tasar›n›n Alman kimya sanayisinin rekabet gücünü
olumsuz yönde etkileyebilece¤ini iddia etmiﬂtir. 2002’de, Baﬂbakan Gerhard
Schröder, kimya sanayicileri derne¤i VCI ve Alman kimya iﬂçileri sendikas› IG
BCE ile ortak bir aç›klama yapma konusunda anlaﬂt› (IG BCE’nin tutumu, REACH’te ikame ilkesini destekleyen di¤er büyük Alman ve Avrupa sendikal
merkezleri taraf›ndan paylaﬂ›lm›yor). Mart 2002 tarihli ilk ortak aç›klamada
REACH’in zorunlu oldu¤u belirtiliyor, ama “Avrupa kimya sanayisinin rekabet
gücü üzerinde olumsuz bir etki yaratmamas› gerekti¤i” vurgulan›yordu. Baﬂka bir deyiﬂle, REACH art›k Alman ekonomisi için bir f›rsat olarak de¤il, tehdit
olarak görülüyordu. Ne var ki kimya sanayicileri tatmin olmam›ﬂlard›. Sanayicilerin ortak aç›klamada yer alan taleplerinin büyük bölümünü dikkate alan
REACH’le ilgili Komisyon resmi teklifinin Ekim 2003’te kabulünden sonra, sanayicilerin REACH’i delmeye yönelik lobi faaliyetleri sürdü.
Alman muhafazakârlar› da REACH’e karﬂ›yd›lar. Angela Merkel 2005 sonbahar›nda baﬂbakan olunca, ilk resmi giriﬂimlerinden biri, Avrupa Bakanlar Konseyi’nin REACH konusunda verece¤i karar› ertelemesini istemek ve sa¤lamak oldu.
Alman kimya sanayicileri Avrupa Parlamentosu içinde de etkili oldular. Avrupa
Parlamentosu’nun iç pazarla ilgili komitesinin raportörü olan Alman parlamenter Hartmut Nassauer (CDU), Alman kimya sanayisinin ç›karlar›n›n
mutemet bir avukat› gibi davrand›. Nassauer’e, Avrupa Parlamentosu içinde112
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ki görüﬂmelerinde, Alman kimya sanayicileri derne¤i VCI’n›n uzman› Dr.
Michael Lulei yard›mc› oldu.

ABD yönetimi
REACH’e karﬂ› düzenlenen haçl› seferinde sadece Avrupa kökenli güçlü kimya ﬂirketleri yoktu. Tart›ﬂman›n baﬂlang›c›ndan itibaren, Bush yönetimi ve
Bush’un en büyük destekçilerinden biri olan ABD kimya sanayicileri, REACH
giriﬂimini engellemek için yo¤un bir kampanya yürüttüler.
ABD’li ve Avrupal› kimya sanayicileriyle el ele vererek REACH’i mümkün oldu¤u kadar suland›rmaya ve sürüncemeye sokmaya çal›ﬂt›lar ve bu çabalar›nda
son derece etkili de oldular.
Nisan 2004’te Demokrat kongre üyesi Henry Waxman’›n haz›rlad›¤› bir rapor,
REACH’i etkisizleﬂtirmeye yönelik ABD kökenli lobi faaliyetlerini aç›kl›¤a kavuﬂturuyor, DuPont ve Dow Chemicals gibi Amerikan kimyasal madde üreticilerinin REACH’i engellemek için kulland›¤› stratejilerin bir bölümünü ortaya
koyuyordu.
2001’de Beyaz Kitap’›n yay›mlan›ﬂ›ndan itibaren, Amerikan Kimya Konseyi
(ACC), ABD’nin REACH konusundaki resmi tutumunun belirlenmesinde ABD
yönetimiyle birlikte çal›ﬂt›. ABD Çevre Koruma Ajans›, D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›, Ticaret Bakanl›¤› ve ABD Ticaret Temsilcisi lobi çal›ﬂmalar›n›n tümüyle içinde
yer ald›. Zaman›n D›ﬂiﬂleri Bakan› Colin Powell AB’deki ABD diplomatik görevlilerine –kimya sanayicilerinin kayg›lar›n› yans›tan- birçok mesaj gönderdi.
Ana mesaj, REACH’in “pahal›, zahmetli ve karmaﬂ›k bir düzenleme sistemi”
olarak tan›mlanmas›yd›. May›s 2003’teki internet görüﬂmesi s›ras›nda ABD
a¤›r eleﬂtiriler getirdi. Bu eleﬂtiriler ﬂu iddialar› yineliyordu: REACH özellikle
pahal›, zahmetli ve karmaﬂ›k bir sistem içeriyordu. Bu sistem uygulamada iﬂlemeyecekti, sektörde yeniliklerin önünü kesecekti ve küresel ticareti aksatacakt›.
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Waxman Raporu, ABD yönetiminin stratejisinin özünün, AB içinde ve d›ﬂ›nda
REACH’e muhalefet oluﬂturmak oldu¤unu gözler önüne seriyor. Bush yönetimi ile Amerikan Kimya Konseyi’nin özellikle kimyasal üretimde önde gelen AB
üyesi ülkeleri (Almanya, ‹ngiltere, Fransa, ‹talya, Hollanda ve ‹rlanda’y›), küçük ve orta boy iﬂletmeleri ve geliﬂmekte olan ülkeleri hedefleyen bir kampanyay› nas›l düzenlediklerini ortaya koyuyor.
Waxman Raporu’nun aç›kça belirtti¤i gibi, sanayi temsilcileriyle s›k› bir koordinasyon içinde yürütülen bu tür bir uluslararas› lobi stratejisi, özellikle
REACH tasar›s›n›n suland›r›lmas›nda ve Ekim 2003’teki nihai tasar›n›n ﬂekillenmesinde son derece etkili oldu.

Sonuç
Bu rapor, kimya sanayicilerinin, sa¤l›k ve çevre güvenli¤i aç›s›ndan yeterli elemeden geçirmeden ve daha güvenli seçenekleri kullanma yükümlülü¤ü alt›na
girmeden kimyasal maddeleri kullanma ayr›cal›¤›n› sürdürmek için nas›l bir cihat açt›¤›n› gösteriyor.
Bu amaçla, kimyasal madde üreticisi firmalar ve onlar›n örgütleri çeﬂitli taktikler uyguluyorlar; istihdam› daraltma tehditleriyle gözda¤› veriyorlar, maliyetleri abart›yorlar, kamu yönetimi alan›ndaki temsilcilere ve görevlilere kaynak
sa¤l›yorlar, kamu yönetiminde çal›ﬂm›ﬂ kadrolar› transfer ederek istihdam ediyorlar, vb.
Kilit noktalarda çal›ﬂan kamu görevlileri güçlü kimya ﬂirketlerinin ç›karlar›n› savunmak, sa¤l›k ve çevreyle ilgili bir tüzük tasar›s›n›n içini boﬂaltmak üzere harekete geçtiler. ﬁeffafl›¤›n olmamas›, kamu görevlileri ile sanayi lobisi aras›ndaki iliﬂkilerden kamuoyunun habersiz kalmas›na neden oluyor.
Kimyasal madde üreten firmalar›n web sayfalar› ve sözcüleri kimyasal maddeler konusunda güvenli¤i sa¤layacak bir düzenlemeye gidilmesini desteklediklerini resmen aç›klamalar›na ra¤men, ﬂirketler ve sanayici örgütleri böyle
bir giriﬂimi engellemek için ellerinden geleni yap›yorlar.
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REACH’i daha etkin hale getirme olana¤› hâlâ var. Avrupa Parlamentosu
üyeleri ve bakanlar REACH mevzuat› konusundaki nihai kararlar›n› 2006 sonbahar›nda verecekler.
Avrupa sakinlerinin güvenli ve sa¤l›kl› bir çevreye kavuﬂmas› yönünde REACH’in ilk ad›m› atmas›n› sa¤lamak için ﬂu taleplerin yerine getirilmesi gerekiyor:
1. Tehlikeli kimyasal maddelerin yerine, varsa, daha güvenli seçeneklerin
geçirilmesi.
2. Tehlikeli kimyasal maddeleri ve daha güvenli seçenekleri saptamak için
yeterli güvenlik bilgisi sa¤lanmas›.
3. Kimya sanayicilerinin ürünlerinin güvenli¤inden sorumlu olmas›n›n sa¤lanmas› (Özen Yükümlülü¤ü).
4. Yurttaﬂlara, sat›n ald›klar› ürünlerde hangi tehlikeli kimyasal maddelerin
bulundu¤unu bilme hakk›n›n tan›nmas›.
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REACH NE YAPMAYI AMAÇLIYOR?
AMAÇ

YÜRÜRLÜKTEK‹ MEVZUAT
Avrupa pazar›ndaki birçok kimyasal
maddeyle ilgili bilgi aç›¤›m›z var

Bilgi

Test

Güvenlik

Tehlikeli
kimyasallar›n
ikamesi

Yenilik

Mevcut kimyasal maddeler yenilerle
ayn› test zorunlulu¤una tabi de¤il.
Sonuç olarak, mevcut kimyasallar›n
güvenli¤i konusunda kamunun elinde
çok az bilgi var ve test zorunlulu¤unun
yeni kimyasal maddelerin geliﬂtirilmesini
zorlaﬂt›rd›¤› düﬂünülüyor
Sanayiciler, ﬂampuandan arabaya
kadar çeﬂitli mamullerde, binlerce
kimyasal madde kullan›yor. Bu
maddelerin insan sa¤l›¤› ve çevre
üzerindeki etkileri test edilmiﬂ de¤il.
Tehlikeli olabilece¤i düﬂünülen
maddeleri test etme yükümlülü¤ü
kamu sa¤l›¤›yla ilgili makamlara
b›rak›lm›ﬂ
DDT ve PCB gibi baz› tehlikeli
kimyasallar yasaklanm›ﬂ olmakla
birlikte, di¤erleri hâlâ yayg›n olarak
kullan›l›yor. Oysa bu maddelerin kansere
neden olabilece¤i veya vücudun hormon
sistemini tahrip edebilece¤i yolunda
kan›tlar var.
Mevcut kurallar ﬂirketlere yeni
kimyasallar›-10 kg bile üretseler-test
etme yükümlülü¤ü öngörüyor. Ama
1981’den önce piyasaya ç›km›ﬂ
100.000 “eski” kimyasal bundan muaf.
Bu nedenle, yeni kimyasal maddeler
geliﬂtirmek yerine, testten geçmemiﬂ eski
kimyasallara sar›lmak hem daha kolay
hem daha ucuz. 1981’den bu yana
sadece 3.000 kimyasal piyasaya ç›km›ﬂ.

Araﬂt›rma
ve geliﬂtirme

Yeni bir kimyasal› piyasaya sürmek
nispeten daha pahal›. Bu durum, testten
geçmemiﬂ “mevcut” kimyasallar›n
kullan›lmas›n› özendiriyor ve yenilikleri
engelliyor.

‹spat yükü

‹spat yükü yetkili makamlarda.
Yetkili makamlar k›s›tlama getirmeden
önce, kimyasal maddenin kullan›m›n›n
güvensiz oldu¤unu kan›tlamak zorunda.

Kamu makamlar›, a¤›r ve zor
Risk
iﬂleyen, kapsaml› risk de¤erlendirmeleri
de¤erlendirmesi yapmak zorunda

REACH TÜZÜ⁄Ü
REACH, her imalatç›n›n/ithalatç›n›n
y›lda 10 tondan fazla miktarda üretti¤i
ya da ithal etti¤i kimyasal maddeler
konusunda güvenlik bilgisi sa¤layarak
bilgi aç›¤›n› kapatacak
Y›lda 10 tondan fazla miktarda
üretilen kimyasal maddeler, çevre
ve sa¤l›k risklerinin saptanmas› amac›yla
s›k› test koﬂullar›na tabi.

Önemli miktarlarda üretilen ya da
ithal edilen bir kimyasal maddenin,
yeterli güvenlik bilgisi bulunmad›¤›
sürece, test edilmesi gerekiyor.
Test giderleri üretici ya da ithalatç›
firma taraf›ndan karﬂ›lanmal›d›r
‹ﬂletmeler, “tehlike derecesi çok yüksek
maddeler”i, ancak Avrupa Kimyasal Madde
Ajans›’n›n izniyle kullanabilecekler.
Özel koﬂullarda verilecek iznin düzenli
olarak yenilenmesi gerekecek.
Bu düzenleme, ﬂirketleri daha güvenli
seçenekler aramaya yöneltmeyi amaçl›yor
Eski kimyasallardan birço¤unun da
testten geçmesi gerekece¤i için yeniliklere
gitme ihtiyac› ortaya ç›kacak. Bir tondan
az miktarda üretilen veya ithal edilen
kimyasallar bundan muaf olacak. Araﬂt›rmada
kullan›lan kimyasallar›n beﬂ veya 10 y›l tescili
gerekmeyecek. Tescil geçmiﬂte oldu¤undan
daha ucuz ve daha h›zl› olacak
REACH daha güvenli kimyasallarla
ilgili buluﬂlar› özendirecek. ﬁöyle ki:
ARGE’ye muafiyetleri art›racak, yeni
kimyasallar›n tescil maliyetini düﬂürecek,
öngörülen izin ve k›s›tlamalar nedeniyle
ikame kimyasal seçene¤ine yönelme
ihtiyac› yaratacak.
‹spat yükü sanayicilerde olacak.
Sanayiciler kimyasal›n güvenli olarak
kullan›labilece¤ini kan›tlamak zorunda.
Tedarik zincirindeki bütün aktörler kulland›klar›
kimyasallar›n güvenli¤ini sa¤lamak zorunda.
Sanayiciler, üretim ve pazarlamaya
geçmeden önce, saptanan kullan›mlar›n
güvenli¤ini de¤erlendirme yükümlülü¤ü alt›nda.
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