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علمی- فنی

مقدمه
و  مجوز  صدور  ارزیابی،  ثبت، 
محدودیت  های  استفاده از مواد شیمیایی که 
)REACh(  به   صورت کوتاه نوشت، ریچ 
که  آیین نامه ای ست  می شود،  نامیده 
اتحادیه ی اروپا در آذرماه 1385 )دسامبر 
سال 2006 میالدی( به تصویب رسانیده 
افزایش  آیین نامه  این  از  هدف  است. 
حفاظت از سالمت انسان و محیط اطراف 
او به وسیله ی تعریف ویژگی ها و اثرهای 
ذاتی مواد شیمیایی ست. ریچ محکم ترین 
قانون موجود برای مواد شیمیایی و 
استفاده  از آن ها درحال حاضر است که 

از خردادماه 1386 )ژوئن 2007 میالدی( 
ضمانت اجرایی پیدا کرده و طی یک دهه 
به صورت مرحله به مرحله انجام می پذیرد. 
پیش بینی می شود که با به کارگیری قانون 
ریچ 10 درصد از بیماری های نشأت گرفته 
از مواد شیمیایی کاهش پیدا کند و طی 
یک دوره ی 30 ساله، حدود 50 میلیارد 
یورو در حوزه ی سالمت پس انداز شود. 
این درحالی ست که هزینه ی اجرای این 
قانون، با درنظر گرفتن افزایش قیمت 
مواد، به دلیل هزینه های ثبت  و حتی در 
مواردی جای گزینی آن ها، در بیشترین 
حد 5/4 میلیارد یورو در طی 11 سال 

 1. Registration, Evaluation, Authorization and Restrictions of Chemicals
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پیش بینی شده است.
همان طور که عنوان شد ریچ به ثبت، ارزیابی، صدور مجوز و 
محدودیت های استفاده از مواد شیمیایی اطالق می شود که هر یک از 
این چهار عنوان، بخشی از وظیفه های یک تولیدکننده یا واردکننده ی 

کاال به کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا را تعیین می کنند.

الزام.های.ریچ
-.ثبت

در این حوزه تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگانی که مواد 
شیمیایی را در مقیاس یک تن در سال یا بیشتر، به کشورهای 
اتحادیه ی اروپا وارد می کنند، ملزم  به ثبت این مواد و ارائه ی 
چگونگی استفاده ی ایمن از آن ها در پایگاه داده ی آژانس 

شیمیایی اروپا )ECHA()1( هستند.
ارزیابی: این حوزه خود به دو قسمت عمده تقسیم  .-

می شود:
1- ارزیابی پرونده ی مواد: که در آن پرونده ی فرستاده شده، 
از ُبعد ارائه ی اطالعات کافی و صحیح بررسی می شود.
2- ارزیابی ماده: که روندی مشابه با بررسی میزان ضرر 

و زیان مواد دارد.
صدور.مجوز: در این بخش اجازه و اختیار استفاده  .-

و تولید مواِد بااهمیِت بسیار زیاد )SVHC()2( تنها به 
شرکت هایی داده می شود که مجوز معتبر را به دست آورده 
باشند. الزم به یادآوری ست که این مجوز در شرایط 
بسیار دشوار و با محدودیت زمانی داده می شود. هدف 
نهایی از قانون ریچ، حذف مواد فوق و جای گزینی آن با 

مواد مناسب تر و ایمن تر است.
محدودیت: این بخش که به عنوان یک غربال ایمنی عمل  .-
می کند، مواد را جدا از وضعیت فعلی آن ها، مورد 
محدودیت استفاده )منع استفاده یا با صدور مجوز( قرار 

می دهد.

بر اساس محدودیت هایی که قانون ریچ بر تجارت و واردات 
کاال اِعمال می کند، این قانون بر شرکت های تولیدکننده ی 
غیراروپایی نیز تأثیر خواهد داشت؛ زیرا سهم فروش صنایع 
شیمیایی اروپا 33 درصد از کل فروش مواد شیمیایی در دنیا 
است. تغییرهای به وجود آمده در این بازار، تأثیر زیادی بر 
صنایع وابسته به مواد شیمیایی اروپایی و غیراروپایی خواهد 
گذاشت؛ بنابراین درصورتی که خود شرکت یا مصرف کنندگان 
پایین دستی آن ، یکی از موارد زیر را به کشور های عضو 
اتحادیه ی اروپا صادر کنند، به فراخور نوع و میزان صادرات، 
تحت تأثیر محدودیت هایی قرار می گیرد. در ادامه مواد و 

کاالهایی که متأثر از این قانون هستند، آورده شده است:
- مواد شیمیایی )مانند، مواد شیمیایی پایه، فلزها یا مواد 

طبیعی ای که به صورت شیمیایی اصالح شده باشند(؛
- مخلوط مواد شیمیایی “ترکیب های مواد شیمیایی” )مانند 

محصوالت تمیزکننده، روغن موتور، انواع رنگ و...(؛
- مواد یا  ترکیب های موجود در مخزن ها )مانند کارتریج 

چاپ گرها(؛
- کاالهایی که شامل موادی باشند که به صورت عمدی از 

آن ها آزاد شود )مانند شمع های عطری(؛ و
- کاالهایی که شامل SVHC باشند.

با نهایی شدن اجرای قانون ریچ، تمامی تولیدکنندگان و 
واردکنندگانی که مواد شیمیایی را در مقیاس یک تن در سال 
یا بیشتر، به کشورهای اتحادیه ی اروپا وارد می کنند، ملزم  به 
ثبت این مواد در پایگاه داده ی کارگزار مواد شیمیایی اروپا  
واقع در شهر هلسینکی فنالند هستند. ازآنجایی که ریچ، مواد 
درون محصوالت و کاالهای چند جزئی )مانند تایر و ...( 
را نیز شامل می شود، تمام صنایعی که به نوعی واردکننده ی 
کاال به کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا هستند نیز تحت تأثیر 
قرار خواهند گرفت، بدین ترتیب که ورود مواد ثبت نشده در 
این کارگزار به بازار اروپا غیرقانونی خواهد بود. هم چنین 
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 1. European Chemical Agency (ECHA)                         2. Substance of Very High Concern (SVHC)
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کنترل گروهی از مواد شیمیایی به نام “مواد بااهمیت بسیار 
زیاد” )ضمیمه ی الف(، که دارای اثرهای زیان  باری بر انسان 
و محیط زیست هستند، در صدر برنامه های این آیین نامه قرار 
دارد. بر این اساس از یازدهم خردادماه 1390 )ژوئن 2011 
میالدی( ECHA باید از SVHC هر کاالیی که به مقدار بیش 
از یک تن در سال استفاده شود و مقدار SVHC آن بیش از 

0/1 درصد وزنی باشد، آگاه شود.
الزم به یادآوری  ست که قرار گرفتن مواد در این فهرست 
و محدودیت استفاده از آن ها به طور ناگهانی و ضربتی اجرا 
نمی شود، بلکه ابتدا فهرست دیگری به نام فهرست مواد نامزد)1( 
اعالم شده و یک زمان بندی مرحله ای برای منع استفاده از این 
مواد درنظر گرفته می شود. فهرست اخیر )مواد نامزد( در وب گاه 
آژانس شیمیایی اروپا ارائه می شود و دو بار در سال به روز 
می شود. درصورتی که مواد مورداستفاده در کاالی تولیدی در 
فهرست مواد نامزد قرار داشته باشد، ضروری ست تا شرکت های 
تولیدی، مصرف کنندگان محصوالت خود را از نام و نحوه ی 
استفاده ایمن و هم چنین روش دفع آن آگاه گرداند. فهرست 
این مواد نیز در ضمیمه ای به همراه نشانی اینترنتی وب گاه برای 

به روزرسانی این فهرست آورده شده است.

-.مسؤولیت.ها.در.قبال.قانون.ریچ
وظیفه ی ثبت نام مواد بر عهده ی تولیدکننده یا واردکننده است، 
کسی می باید متعهد به ثبت نام شود که خود از کاالی ویژه یا  
ترکیب ها استفاده می کند یا درنظر دارد آن را در بازار توزیع کند. 
مصرف کننده ی پایین دستی می تواند در تشکیل پرونده ی ثبت نام 
کمک کند، هم چنین می تواند تأمین کننده ی مواد را از میزان استفاده 
از آن ماده آگاه سازد. تأمین کننده می باید بر اساس میزان استفاده 
و کاربرد ماده، شرایط استفاده از ماده برای مصرف کننده ی 
پایین دستی را فراهم کند و بااستفاده از اطالعات کافی که از 
دیگر مصرف کنندگان پایین دستی دریافت می کند، شرایط تماس 
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را برای ارزیابی ایمنی مواد شیمیایی فراهم کند.

-.الزام.های.مرتبط.با.ثبت.نام
الزام های مرتبط با ثبت نام بر اساس میزان و نوع ماده ی 
ثبت شده گوناگون است. نمودار )1( به درک بهتر از اطالعات 

موردنیاز و تحلیل هایی که می باید اجرا شود، کمک می کند.
 

-.محدوده.ی.زمانی
در نمودار )2( روند گام به گام ثبت مواد بر اساس مقررات 

ریچ درج شده است. این روند به شرح زیر است:
 موادی که تا پیش از ژوئن 2008 میالدی در بازار توزیع 
نشده باشند یا اطالعات آن ها در دسترس نباشد، نیازی به ثبت 
ندارند؛ درغیر این صورت، برای ماده ای که در بازار موجود 
باشد، می باید پیش ثبت نام بین تاریخ ژوئن 2008 و دسامبر 
2008 میالدی صورت گرفته باشد و درصورتی که ماده ی 
توزیع شده در بازار بیش از یک تن در سال نباشد، نیازی به 

ثبت نهایی نیست و پیش ثبت نام کافی ست.
برای موادی که بیش از یک تن در سال تولید می شوند 
و پس از پیش ثبت نام مشخص شد خاصیت سرطان زایی با 
درجه ی خطر 1 و 2 دارند و جزو مواد SVHC محسوب 
شده اند و هم چنین موادی که بیش از 1000 تن در سال 
در بازار توزیع می شوند و موادی که بیش از 100 تن در 
 R50, R53 سال در بازار توزیع می شوند و در کالس خطر
طبقه بندی می شوند، می باید تا تاریخ یک دسامبر 2010 میالدی 

ثبت نهایی صورت گرفته باشد.
برای موادی که بیش از 100 تن در سال در بازار عرضه 
می شوند و در کالس خطر R50, R53  نیستند، می باید ثبت 
نهایی تا یک ژوئن 2013 صورت گرفته باشد و درنهایت برای 
موادی که بیش از یک تن در بازار توزیع می شوند، مهلت ثبت 

نهایی یک ژوئن 2018 میالدی تعیین شده است.
 1. Candidate List
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بیش از یک تن 
 در سال

بیش از ده تن 
 در سال

آیا ماده خطرناک است، 
پایدار است، یا تولید 

 تومور می کند؟

 فنی یپرونده

 ارزیابی ایمنی شیمیایی

نیازی به 
 نام نیستثبت

ارزیابی نیازی به 
 شیمیایی نیست

طرح نیازی به 
تماس  راهنمای

 نیست

 ی طرح راهنمایارائهنیاز به 
 و خطرتماس، شناسایی 

 ایمنی مواد یپرونده

 بلی

 بلی

 بلی

 شامل موارد زیر است: فنی یپرونده
 اطالعات عمومی متقاضی -
 و اجزای ماده شناسایی -
 اطالعات در مورد ساخت و موارد مصرف ماده -
سمی بودن برای انسان و )ها ی بررسیخالصه -

 زیست(محیط
 بندی و برچسب زدنطبقه -
 ی ایمنراهنمایی برای استفاده -

 ارزیابی ایمنی شیمیایی ماده شامل:گزارش 
 انسانی هایارزیابی خطر -

  و یکیزیف خواصناشی از  یانسان هایخطر ارزیابی -
 ییایمیش   
 زیستیمحیط هایخطرارزیابی  -
 تودهزیست ارزیابی پایداری مواد -

 شامل: خطرتماس و شناسایی  طرح راهنمای
 فرایند تکرارشونده-

 شرایط عملیاتی-
 کاهش خطر هایاقدام-

ایمنی  یبرگه یادامهدر  موارد این یکه همه
 شودمحصول درج می

 خیر

 خیر

 خیر

نمودار 1- الزام های مربوط به ثبت مواد براساس میزان و نوع

علمی - فنی: آشنایی با قانون ریچ  
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 زمانی ی محدوده -4

 :شرح زیر است به . این رونداست شده درجمقررات ریچ  بر اساسثبت مواد  گام به گامدر جدول زیر روند 

 ؛نیازی به ثبت ندارند ،س نباشددر دستر ها آنتوزیع نشده باشند یا اطالعات  در بازارمیالدی  6003از ژوئن  پیشموادی که تا  

میالدی  6003و دسامبر  6003بین تاریخ ژوئن  نام ثبت پیش باید می ،موجود باشد در بازار که ای مادهبرای  صورت، غیر ایندر

نیازی به ثبت نهایی نیست و  ،در سال نباشد تن یکبیش از  در بازار شده توزیع ی ماده که درصورتیو  صورت گرفته باشد

 .ست کافی نام ثبت پیش

 1خطر  ی با درجه زایی سرطانمشخص شد خاصیت  نام ثبت پس از پیش و شوند میدر سال تولید  تن یککه بیش از  یمواد برای

و  شوند میتوزیع  در بازارتن در سال  1000موادی که بیش از چنین  و هم اند شدهمحسوب  SVHCمواد  وجزو دارند  6و 

تا تاریخ  باید می ،شوند می بندی طبقه R50, R53و در کالس خطر  شوند میتوزیع  در بازارتن در سال  100موادی که بیش از 

 .گرفته باشد ثبت نهایی صورتمیالدی  6010دسامبر  یک

تا ثبت نهایی  باید می ،یستندن  R50, R53و در کالس خطر شوند میعرضه  در بازارتن در سال  100موادی که بیش از برای 

ژوئن  یکمهلت ثبت نهایی  ،شوند میتوزیع  در بازار تن یکبرای موادی که بیش از  درنهایتو  گرفته باشد صورت 6018ژوئن  یک

 .است شده تعیینمیالدی  6013

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ماده موجود 
 است یا خیر؟

بیش از 
تن  1000

 در سال

 یدرجه
زایی سرطان

 دارد؟ 6یا  1

 خیر

میالدی   6003ژوئن  تا تاریخ
عدم وجود اطالعات و عدم 

 توزیع در بازار

 بلی خیر بلی

 خیر

نام از اول ثبتپیش
میالدی  6003ژوئن 

 6003 تا اول دسامبر
انجام شده  میالدی

 بلی

 لوا مهلت اجرا
 6010 دسامبر

 میالدی
 خیر

 بلی

 یکبیش از 
 تن در سال

  اولمهلت اجرا 
 6018ژوئن 

 میالدی

نام نیازی به ثبت
 نیست

 بلی

 خیر خیر
بیش از 

تن  100
 در سال

 بلی

کالس خطر 
R50/R53 

 بلی

 خیر

  اولمهلت اجرا 
 6013ژوئن 

 میالدی

نمودار 2- روند گام به گام ثبت مواد

رویکرد گام به گام باال را می توان در یک دوره ی 11 ساله از 
ژوئن 2007 تا ژوئن 2018 میالدی در شکل زیر دنبال کرد:
ابتدای ژوئن 2007 میالدی قانون ریچ به مرحله ی اجرا 
درآمده است و پیش ثبت نام مواد در سامانه ی ECHA بین 
ژوئن 2008 و دسامبر 2008 میالدی انجام شده است. در اول 
ژانویه ی 2008 میالدی، ECHA فهرست مواد پیش ثبت نام شده 
را منتشر کرده است. در ژوئن 2009 میالدی فهرست 
اولیه ی اولویت دریافت مجوز منتشرشده است. تا دسامبر 
2010 میالدی تمامی موادی که بیش از 1000 تن در بازار 
عرضه می شدند، موادی که بیش از 100 تن در بازار عرضه 
می شدند و در کالس خطر R50, R53 بودند، موادی که 
بیش از یک تن در سال در بازار عرضه می شدند و خاصیت 

 سرطان زایی با درجه ی 1 و 2 داشتند، می باید ثبت نهایی 
می شدند.

تا تاریخ ژوئن 2013 میالدی موادی که بین 100-1000 
تن در بازار عرضه می شوند و تا تاریخ ژوئن 2018 میالدی 
موادی که بین 100-1 تن در بازار عرضه می شوند، می باید 

ثبت نهایی را انجام دهند )نمودار 3(.

معافیت.از.قانون.ریچ
در این بخش موادی که به طور کامل یا به طور جزئی 
از الزام های ثبت نام در ECHA معاف می شوند، شرح داده  
می شود و در ادامه درباره ی موارد خاصی که مورداستفاده 

قرار می گیرند، بحث خواهیم کرد.
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1-.معاف.بودن.از.ثبت.نام:

مقررات مربوط به ثبت نام بر اساس قانون ریچ برای موارد 
زیر اِعمال می شود:

پسماند که در ماده ی 3 مقررات  EC./ 2006/12 تعریف شده   ♦
است. بااین حال، تولیدکنندگان مواد شیمیایی وظیفه  دارند 
در آنالیز ایمنی شیمیایی )CSA()1( و در گزارش ایمنی 
شیمیایی )CSR()2( خود گزارش دهند که مواد آن ها هنگام 
دفع ضایعات صنعتی، چه اثری بر سالمت انسان و 

محیط زیست و هم چنین پایان عمر محصوالت دارد.
مصرف های ویژه ی مواد، ترکیب هایی که در برخی کاالها   ♦
به کار می رود و آن کاال کاربرد صنایع دفاعی دارد. این 
نوع معافیت ها توسط برخی کشورهای عضو ممکن است 

اِعمال شود.

موادی که در ضمیمه ی IV مقررات ریچ قرار دارند.   ♦
این مواد به دلیل ویژگی های ذاتی خود کمترین آسیب را 
به محیط زیست وارد می کنند و هم چنین درحال حاضر 
اطالعات کافی از آن ها دردسترس است. این مواد شامل 
برخی روغن ها، عصاره ی آن ها و مشتقات اصالح شده 
فیزیکی آن ها، مانند روغن آفتاب گردان، روغن سویا، روغن 
گلرنگ، روغن برزک، روغن ذرت، روغن کرچک، روغن 

کلزا و... است.
موادی که در ضمیمه ی V شرح داده شده است. ثبت نام   ♦
برای این مواد نامرتبط است یا ضروری نیست و معافیت 
آن ها ارتباطی با موضوع این مقررات ندارند. این مواد 

شامل موارد زیر است:
موادی که هنگام استفاده از مواد دیگر از واکنش   -1
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 دنبال کرد:در شکل زیر میالدی  6013تا ژوئن  6002ساله از ژوئن  11 ی در یک دوره توان میرا  باال گام به گام کردیرو

و  6003بین ژوئن  ECHA ی مواد در سامانه نام ثبت است، پیش درآمدهاجرا  ی قانون ریچ به مرحلهمیالدی  6002ابتدای ژوئن 

را منتشر کرده  شده نام ثبت مواد پیش فهرست ECHAمیالدی  6003 ی اول ژانویهاست. در  شده انجاممیالدی  6003دسامبر 

موادی که  میالدی تمامی 6010تا دسامبر  .است منتشرشدهمجوز  دریافتاولویت  ی اولیه میالدی فهرست 6003در ژوئن  .است

 R50, R53و در کالس خطر  شدند میعرضه  در بازارتن  100، موادی که بیش از شدند میعرضه  در بازارتن  1000بیش از 

ثبت  باید می ،داشتند 6و  1با درجه  زایی سرطانو خاصیت  شدند میعرضه  در بازاردر سال  تن یکبودند، موادی که بیش از 

 .شدند مینهایی 

-100موادی که بین  6013تاریخ ژوئن تا و  شوند میعرضه  در بازارتن  100-1000موادی که بین میالدی  6018تا تاریخ ژوئن 

 ثبت نهایی را انجام دهند. باید می ،شوند میعرضه  در بازارتن  1
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 میالدی

ژوئن 
6003 
 میالدی
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دسامبر 
6003 
 میالدی

دسامبر 
 6010 

 میالدی

ژوئن 
6018 
میالد

 ژوئن
6003 
میالد

اجرای 
 قانون

 یفهرست اولیه ECHAثبت در 
اولویت مجوز 

 مجوز

 1000ثبت نهایی موادی که بیش از 
تن در سال در بازار عرضه می شوند 
و موادی که بیش از یک تن مواد 

CMR عرضه  6و  1ی خطر با درجه
 100کنند و موادی که بیش از می

تن ماده که در کالس خطر 
R50,R53 شوند بندی میطبقه 

مواد موجود که  ثبت نهایی
تن در  1000تا  100بین 

 شوند سال در بازار عرضه می

مواد موجود که  ثبت نهایی
بیش از یک تن در سال 

 شوندعرضه می

نام ثبتپیش
 موادبرای 

 تن 1000 <تمامی مواد 
 تن R50, R53 > 100مواد 
 تن 1 < 6و  1ی زا با درجهمواد سرطان

 مواد بین
 تن 1000-100 

 مواد بین
 تن 100-1

نمودار 3- روند گام به گام ثبت مواد براساس نتیجه ها

 1. Chemical Safety Assessment                          2. Chemical Safety Report

علمی - فنی: آشنایی با قانون ریچ  
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شیمیایی مواد دیگر به دست می آیند و خودشان 
به تنهایی در بازار عرضه نمی شوند.

موادی که خودشان تولید نمی شوند، وارد نمی شوند   -2
یا در بازار عرضه نمی شوند و از راه یک واکنش 

شیمیایی در محصولی وارد می شوند زمانی که:
الف- تثبیت کننده)1(، رنگ زا)2(، طعم دهنده)3(، آنتی اکسیدان، 
پرکننده، حالل، حامل، سورفکتانت، نرم کننده، 
بازدارنده ی خوردگی، ضد فوم، پراکنده کننده، 
بازدارنده رسوب، مواد خشک کن)4(، پیونددهنده، 
امولسیفایر، ضد امولسیفایر، عامل آب زدایی، 
اصالح کننده  پیش چسب،  تجمع)5(،  عامل 
پایدارکننده ها)6(،   ،pH خنثی کننده  ی  جریان، 
لخته کننده ها)7(، لخته کننده ی ذره های معلق آب)8(، 
بازدارنده ی آتش، روان کننده، عامل پیونددهنده)9(، 
اضافه   کیفیت  کنترل  و  بهبود  برای   که 

می شود.
ب- یا یک ماده که صرفاً برای ارائه ی یک ویژگی 
خاص فیزیکی و شیمیایی درنظر گرفته شده است.
موادی که در طبیعت وجود دارند، اگر ازنظر شیمیایی   -3
 ،EC./67/548 مقررات اساس  بر  اصالح نشده و 

به عنوان مواد خطرناک شناسایی نشده باشد.
موادی که پیش تر به تنهایی یا در ترکیب ها توسط   ♦
 یک کارگزار ثبت شده و دوباره وارد زنجیره ی تأمین  

می شود.
موادی که به تنهایی، پیش تر در ترکیب ها یا در کاالهای   ♦
تحت قانون ریچ ثبت نام شده اند و در حال بازیابی باشند: 
اگر ماده ای که از فرایند بازیابی به دست میاید همان ماده ی 

پیشین باشد، دیگر نیازی به ثبت نیست.
پلیمرها )البته این مواد برای نیازهای صنایع پایین دستی   ♦

نیاز به ثبت نام دارند(.

2-.موادی.که.ثبت.نام.شده.اند:

همان طور که در ماده ی 24 آمده است، مواد جدیدی 
اعالم شده اند، از تاریخ یک   EC./67/548 که تحت مقررات
دسامبر 2008 میالدی به عنوان مواِد ثبت نام شده، درنظر گرفته 
می شوند. بااین حال، هنگامی که باخبر شوند که مقدار این ماده 
به محدوده ی تناژ باالتر رسیده است، باید اطالعات موردنیاز 

را در گروه تناژهای جدید ارائه کنند.

3-.مقررات.ویژه:

تعدادی از مواد وجود دارد که مقررات ویژه ای بر آن ها اِعمال 
خواهد شد. این مواد در ادامه شرح داده خواهد شد.

4-.پلیمرها:

اگرچه پلیمرها تاکنون از مقررات ثبت و ارزیابی ریچ که 
در ماده ی 9 بند 2 مشخص شده است، معاف هستند، اما 
مقررات مربوط به مجوز و ممنوعیت را می باید برای این مواد 

رعایت کرد.

بر اساس تعریفی که در بند 3)5( مقررات ریچ مشخص شده 
است، پلیمر ماده ای است که از مولکول های مشخص شده با 
دنباله ای از یک یا چند نوع واحدهای مونومر تشکیل شده است. 
این مولکول ها باید در طیف وسیعی از وزن مولکولی توزیع 
شوند و این تفاوت به طور عمده به تفاوت در طول زنجیره ای 
نسبت داده می شود؛ بنابراین، ماده باید شرایط زیر را در 

داشته باشد تا بتوان آن را به عنوان پلیمر را درنظر گرفت:
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 1. Stabilizer                          2. Colorant                          3. Flavoring agent                          4. Desiccant                          5. Agglomerating agent                          
 6. Sequesterant                          7. Coagulant                          8. Flocculants                          9. Chelating agent
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 از ای دنباله با شده مشخص های مولکول از که است ای ماده مریپل است، شده مشخص( مقررات ریچ 1)8 ی در ماده که مریپل فیتعر بر اساس

 طور به تفاوت این و شوند عیتوز یمولکول وزن از یعیوس فیط در دیبا ها مولکول نیا .است شده تشکیل مونومر یواحدها نوع چند ای کی

 را مریپل عنوان بهداشته باشد تا بتوان آن را  در را ریز طیشرا دیبا ماده ن،یبنابرا؛ شود می داده نسبت ای زنجیره طول در تفاوت به عمده

 :گرفت درنظر

 به ،یکوواالنس وندیپ با کهباند  مونومر واحد سه کم دست از ای زنجیره طول با مریپل های مولکول از دیبا ماده نیا از درصد 10 از شیب

 ریسا و مونومرها اند موظف مرهایپل واردکنندگان ای دکنندگانیتول .خورده باشند وندیپ مولکول دیگر ای گرید مونومر واحد کی کم دست

 که درصورتی ،ثبت کنندرا  (ها کننده تثبیت ،ها پیونددهنده آغازگرها، ،مانند) دهند پیوند می مریپل به ییایمیش طور به را هامونومر که یمواد

 شرایط زیر را داشته باشند:این مواد 

 ؛داشته باشند وجود شتریب ای (w/ w) وزن درصد 6 غلظت با یمریپلمحصولی  در -

 ؛ وشوند وارد ای دیتول اروپا ی در اتحادیه سال در تن یک از شیب -

 .باشند نشده ثبت کننده تأمین توسط یی کهمونومرها -

 

 :سازی الستیک های شرکتبر  پلیمرهاشرایط ثبت  تأثیر -6-4-1

 توسط خودکار طور به یافزودن مواد و مونومرها ،کنند وارد می اروپا ی هیاتحاد بازار از را خود یمرهایپل سازی الستیک های شرکت که هنگامی

 کننده مصرف های شرکت رایج های نیازمندی اند موظف فقط یکیالست های شرکت و اند شده ثبت مریپل واردکنندگان ای کنندگان تأمین

 ها مستربچ ،پیش مخلوط شده های آمیزه مانند) موردنیازی مریپل ی مواد اولیه سازی الستیککه شرکت  اما زمانی ؛رعایت کنندرا  دستی پایین

قرار  یکیالست های شرکت ی عهدهبر کاملطور به ،نام ثبت های یفهوظ باشند، تمام کردهخریداری  اروپا ی هیاتحاد از خارجاز را  (رهیغ و

را برای  ای نماینده ی ماده کننده تأمینیا شرکت  ،و ثبت صورت گرفته باشد واردشدهاروپا  ی به اتحادیه تر پیشماده این . البته اگر گیرد می

 در قبال ثبت ندارد. ای وظیفه سازی الستیک، دیگر شرکت کرده باشداین کار معرفی 
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بیش از 50 درصد از این ماده باید از مولکول های پلیمر با طول 
زنجیره ای از دست کم سه واحد مونومر که با پیوند کوواالنسی، 
به دست کم یک واحد مونومر دیگر یا مولکول دیگر پیوند خورده 
باشند؛ تشکیل شده باشد. تولیدکنندگان یا واردکنندگان پلیمرها 
موظف اند مونومرها و سایر موادی که مونومرها را به طور شیمیایی 
به پلیمر پیوند می دهند )مانند، آغازگرها، پیونددهنده ها، تثبیت کننده ها( 
را ثبت کنند، درصورتی که این مواد شرایط زیر را داشته باشند:
- در محصولی پلیمری با غلظت 2 درصد وزن )w/w( یا 

بیشتر وجود داشته باشند؛
- بیش از یک تن در سال در اتحادیه ی اروپا تولید یا وارد شوند؛ و

- مونومرهایی که توسط تأمین کننده ثبت نشده باشند.

تأثیر.شرایط.ثبت.پلیمرها.بر.شرکت.های.الستیک.سازی:

هنگامی که شرکت های الستیک سازی پلیمرهای خود را از 
بازار اتحادیه ی اروپا وارد می کنند، مونومرها و مواد افزودنی 
به طور خودکار توسط تأمین کنندگان یا واردکنندگان پلیمر 
ثبت شده اند و شرکت های الستیکی فقط موظف اند نیازمندی های 
رایج شرکت های مصرف کننده پایین دستی را رعایت کنند؛ اما 
زمانی که شرکت الستیک سازی مواد اولیه ی پلیمری موردنیاز 
)مانند آمیزه های پیش مخلوط شده، مستربچ ها و غیره( را از 
خارج از اتحادیه ی اروپا خریداری کرده باشند، تمام وظیفه های 
ثبت نام، به طورکامل برعهده ی شرکت های الستیکی قرار می گیرد. 
البته اگر این ماده پیش تر به اتحادیه ی اروپا واردشده و ثبت 
صورت گرفته باشد، یا شرکت تأمین کننده ماده ی نماینده ای را 
برای این کار معرفی کرده باشد، دیگر شرکت الستیک سازی 

وظیفه ای در قبال ثبت ندارد.

5-.مواد.مورداستفاده.برای.تحقیق.و.توسعه.ی.محصول.و.فرایند.

:)1()PPORD(.محصول
 تمامی مواد واسطه که در  ترکیب ها و کاالهایی که برای 

تحقیق و توسعه محصول و فرایند مورداستفاده قرار می گیرند، 
برای مدت 5 سال از ثبت نام معاف خواهند بود. )بر اساس 
بندهای 5، 6، 7، 9، 17، 18، و 21 در قانون ریچ(. 
این معافیت تنها منحصر به مواد، ترکیب ها یا کاالهایی ست 
که خودشان یا محتوای شان در زمینه ی همکاری با مشتریان 
مشخص استفاده می شوند و هدف های تحقیق و توسعه را 

دنبال می کنند.
بااین وجود الزم است که شرکت سازنده یا واردکننده ی این 

ماده، اطالعات زیر را به آژانس ECHA ارائه کند:
مشخصات سازنده/ واردکننده یا تولیدکننده کاال؛  ♦

مشخصات ماده؛  ♦
طبقه بندی ماده؛  ♦

مقدار تخمینی تولید؛  ♦
لیست مشتریان، ازجمله نام و آدرس.  ♦

برای بررسی این مشخصات آژانس ECHA هزینه را دریافت 
می کند و در قبال آن اطالعیه ای )به عنوان مجوزی برای استفاده 
از آن ماده( را صادر می کند و شماره ی اطالعیه زمانی به آن 
تعلق می گیرد که آژانس درخواست را بررسی کرده و شرایط 
استفاده از ماده را نیز اِعمال کرده باشد. این شرایط به شرح 

زیر است:
فقط این مواد می باید توسط کارگران مشخص و در   -1

شرایط به شدت کنترل شده مورداستفاده قرار گیرد،
این مواد نباید برای عموم قابل دسترس باشند، و  -2

پس از دوره ی معافیت باید مقدارهای باقی مانده برای دفع   -3
دوباره جمع آوری شوند.

پس از این که عدم مغایرت مشخصات ارائه شده در مورد 
ماده، توسط ارزیابی آژانس مشخص شد، شرکت تحقیقاتی 
مصرف کننده ی ماده مجاز است دو هفته پس از اعالم شماره ی 
اطالع رسانی ، از این ماده استفاده کند. درصورتی که بر اساس 
 برنامه ی تحقیق و توسعه استفاده از این ماده ی خاص قابل توجیه باشد،
 1. Substance Used for Progress and Product Oriented Research & Development (PPORD)
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دوره ی اولیه ی 5 ساله، تا 5 سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.

6-.مواد.در.تماس.با.مواد.غذایی:

اگرچه تمام مواد شیمیایی که برای تولید مواد در تماس با 
غذا استفاده می شود، مانند تمام مواد دیگر که بیش از یک تن 
در سال تولید می شوند، ملزم به رعایت قانون ریچ هستند، 
اما در گزارش ایمنی شیمیایی این مواد، بر اساس مقررات 
ماده ی 14 بند 5، اجباری به درنظر گرفتن خطرهای به وجود 
آمده برای سالمت انسان نیست، زیرا این مواد زیرپوشش 

مقررات EC2004/1935 هستند.

اقدام.های.توصیه.شده.در.قبال.قانون.ریچ:
در این بخش توصیه های عملی وجود دارد که می تواند افراد 
را به موفقیت در پیاده سازی قانون ریچ نزدیک کند. در ابتدا 
بهتر است که یک فرد که دانش کافی در این زمینه دارد و 
می تواند به عنوان یک رابط با تأمین کننده، مشتریان و مقام ها در 

تماس باشد، در هر شرکتی انتخاب شود.

1-.تهیه.ی.فهرست..تمامی.مواد.شیمیایی.که.شرکت.ها.درحال.

استفاده.از.آن.هستند:

این اقدام در نگاه اول ممکن است به عنوان یک پروژه ی 
سنگین و زمان بر برای شرکت ها تلقی شود، اما مطمئناً 
نتیجه های این اقدام به مدت طوالنی در خدمت شرکت ها خواهد 
بود. در زیر خالصه ای از اطالعاتی که همگام جمع آوری این 

فهرست به دست می آید، آورده شده است:
نام ماده )نام شیمیایی یا تجاری(  -

CAS شماره ی  -
اطالعات مربوط به طبقه بندی و برچسب زدن  -

آیا ماده ی موردنظر “ماده ی بحرانی” است؟ به عنوان مواد   -
با اهمیت بسیار باال )SVHC( درنظر گرفته می شود یا 

استفاده از آن در فرایند تولید ضروری ست یا توسط تعداد 
محدودی از تأمین کنندگان، فراهم می شود؟

حجم خرید ساالنه )بهترین میانگین به عنوان مثال در سه   -
سال گذشته(.

هویت عرضه کننده )ها( و این که آیا آن ها در داخل اتحادیه ی   -
اروپا هستند یا خیر.

شناسایی موادی که به طور مستقیم از اتحادیه ی اروپا به   -
شرکت وارد می شود.

این نوع اطالعات به شرکت ها کمک می کند تا تأثیر ریچ 
بر روی شرکت شان را ارزیابی کنند و نشان می دهد که چه 
اقدام هایی باید انجام دهند. عالوه بر این، ممکن است به افراد 
در تصمیم گیری های استراتژیک برای توسعه ی محصوالت کمک 

کند.
  )1()ETRAM( در این زمینه، انجمن الستیک سازان اتحادیه ی اروپا
فهرستی از مواد شیمیایی الستیک را که در آن اطالعات مفیدی 

ممکن است یافت شود، جمع آوری کرده است.

2-.ارتباط.با.تأمین.کنندگان:

برای بهینه سازی مصرف مواد شیمیایی و مطابقت با قانون 
ریچ، مهم ترین گام برای شرکت ها این است که با تأمین کنندگان 
خود در تماس باشند. این اقدام سبب مؤثرتر شدن فعالیت های 

شرکت ها در دو حوزه شود:
دریافت اطالعات از تأمین کننده، این اطالعات در غالب  الف- 

پرسش های زیر مطرح می شود:
آیا آن ها درنظر دارند برای ماده ای که به شرکت عرضه   •
می کنند پیش ثبت نام انجام دهند؟ اگر چنین قصدی دارند، 

در چه زمانی این اقدام را انجام می دهند؟
قصد دارند کدام یک از موادی که استفاده می کنند را ثبت کنند؟  •
آیا آن ها قصد دارند ویژگی های خاصی از تولید الستیک   •

را درنظر بگیرند؟
 1. European Tyre & Rubber Manufacturers' Association
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انتظار دارند چه نوع اطالعاتی از جانب شرکت ها به آن ها   •
برسد تا تأمین کنندگان بتواند شرایط استفاده ی آن شرکت 

را در گزارش خود درنظر بگیرند؟
برای تأمین کنندگان غیر اتحادیه ی اروپا، آیا قصد دارند یک   •

نماینده ی رسمی انتخاب کنند؟
برای مواد با اهمیت بسیار باال )SVHC(، آیا تأمین کننده   •
هم چنان به عرضه ی این مواد ادامه خواهند داد، آیا 
درصورت لزوم برای مجوز درخواست خواهد کرد؟ آیا 
این مواد برای مصرف کننده پایین دستی کاربرد دارد؟ اگر 

کاربرد دارد در کجا؟
ب- اطالعاتی که می باید برای تأمین کننده فراهم شود
اطالعاتی که برای کاربرد صنعتی موردنیاز است،  •
•  اطالعات در مورد عمر مفید سرویس کاال، و

اطالعات درباره ی تأثیر دفع محصول در پایان عمر استفاده از آن.  •
شرکت ها می باید بررسی کنند که چه نوع اطالعاتی را 
به آسانی در اختیار تأمین کننده قرار می دهند، این اطالعات 
می تواند در بخش های مختلف چرخه ی عمر محصول، اطالعات 
داخلی شرکت ها و... باشد. ازآنجاکه شرکت ها نگران اطالعات 
منتشرشده ی خود هستند، راه حل مناسب برای به دست آوردن 
چنین اطالعاتی، به اشتراک گذاری این اطالعات در انجمن تجارت 

اتحادیه ی اروپاست.
در این زمینه، ETRMA الگویی را با استفاده از اطالعاتی 
که از طرف تأمین کننده موردنیاز است، ایجاد کرده است که 

می تواند در آسان کردن برقراری ارتباط با تأمین کنندگان مؤثر 
باشد و اطمینان دهد که اطالعات شرکت های الستیکی به شیوه ی 

هماهنگ، بین تأمین کنندگان آن ها توزیع می شود.

3-.ارتباط.با.مشتریان:

برقراری این ارتباط می تواند از دو جنبه برای شرکت های 
الستیک سازی مؤثر باشد:

اطالعات روش استفاده از محصول به راحتی از راه   •
مصرف کنندگان می تواند دراختیار شرکت ها قرار بگیرد،

و از این راه از فاش شدن اطالعات محرمانه ی شرکت ها   •
جلوگیری  می شود.

4-.پی.گیری.پیشرفت.اجرای.قانون.ریچ:

الزم است برای پی گیری روند اجرایی قانون ریچ منابع زیر 
بررسی شود:

- فهرست مواد پیش ثبت نام شده: برای بررسی این که آیا 
مواد مورداستفاده ی شما پیش تر ثبت شده است یا نه؛

- فهرست کاندیدای مواد مجاز: برای بررسی “لزوم دریافت 
مجوز برای برخی مواد مورد مصرف” و “انتخاب استراتژیک 
مواد خاص و انتخاب موادی برای جای گزینی مواد پرخطر”.

در جدول زمان بندی زیر مرور کلی از مهلت های مختلف 
اجرای قانون ریچ و هم چنین مقررات بین المللی که در هرزمان 

به آن ها استناد شده است، آورده شده است:
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 گیری پیشرفت اجرای قانون ریچ: پی -2-4

 گیری روند اجرایی قانون ریچ منابع زیر بررسی شود: پی برایالزم است 

 یا نه؛ است شده ثبت تر پیش شما ی مورداستفاده مواد ایآ که نیا یبررس یبرا :شده نام ثبتمواد پیش  فهرست -

انتخاب استراتژیک مواد خاص و "و  "مجوز برای برخی مواد مورد مصرف دریافتلزوم " یبررس یبرا: مجاز مواد یدایکاند فهرست -

 ."گزینی مواد پرخطر انتخاب موادی برای جای

استناد شده  ها آنکه در هرزمان به  المللی بینمقررات چنین  و هماجرای قانون ریچ  مختلف های مهلت اززیر مرور کلی  بندی زمان جدولدر 

 آورده شده است:است، 

ارجاع به  موضوع
 بندی زمان ها قانون

 قانوناجرای  Dir 88/379/EC Dir. 91/155/EC  خطرناک های ترکیب و  مواد یبراایمنی  ی مربوط به الزام برگه مقررات
 میالدی 6003ژوئن  EC Dir 93/105/EC/67/548 طیشرابر اساس  دیجد یمرهایپل اطالع یبرا پرونده یفن مشخصات به مربوط دستورالعمل
 - Dir 67/548/EC Dir 2000/21/EC :کند میمعاف عالم را از روند اِبیولوژیکی مواد که حفاظت از گیاهان و  یدستورالعمل

 - EC Reg. 793/93 موجود مواد سکیر یابیارز یبرا مقررات
 - EC Reg 793/93 EC Reg.1488/94 بر اساس  زیست محیط و انسان سالمت یبرا خطر یابیارز یبرا مقررات

 EC/  67/548 طیشرا در که دیجد مواد یبرا زیست محیط و یبهداشت هایخطر یابیارز به مربوط مقررات دستورالعمل
 Dir 93/67/EEC است شده اعالم

 6003آگوست 
 میالدی

 میالدی 6003ژوئن  Dir 76/769/EC خطرناک های ترکیب و  مواد یبرخ از استفاده و یابیبازار های محدودیت
 

 

 

 :بندی جمع -3

 :کردتوان در چند مورد زیر خالصه  قانون ریچ را می هایتأثیر ،طورکلی به

دلیل بیشتر بودن  به ،از کل مواد شیمیایی موجود درصد 6 شود میبینی  پیش شیمیایی از بازار اروپا و جهان برخی از مواد با حذف .1

 از بازار مواد شیمیایی حذف شوند. ،ها آن  در ترکیب (SVHC) با نگرانی باالهای ثبت نسبت به تولید یا وجود مواد  هزینه

 1/0بیش از  SVHCدر سال و با غلظت  تن یکبا مقدار نهایی بیش از  SVHCشامل  کاالهایی کهواردات  ،قانون ریچ بر اساس. 6

 وزنی کاال است، باید با هماهنگی کارگزار مواد شیمیایی اروپا انجام شود. درصد

ا از نوع کنندگان ر واردکننده باید مصرف ،در فهرست مواد نامزد باشند شده یادآوری  SVHCهای وارداتی شامل  کاال که درصورتی. 8

SHVC  سازد. آگاهایمن از کاال  ی استفاده روشموجود و نیز 

ی مقررات ریچ قرار گیرد، شرکت مبدأ واردات کاال یا مواد در محدوده که درصورتی ،ی اروپااتحادیه های عضورکشو واردات به برای. 4

 .تعیین کند آن های بعدی ولیتؤانجام ملزومات ریچ و مس برایانحصاری  ی نماینده یک باید می
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نتیجه.گیری
به طورکلی، تأثیرهای قانون ریچ را می توان در چند مورد 

زیر خالصه کرد:
1- با حذف برخی از مواد شیمیایی از بازار اروپا 
و جهان پیش بینی می شود 2 درصد از کل مواد 
شیمیایی موجود، به دلیل بیشتر بودن هزینه های ثبت 
نسبت به تولید یا وجود مواد با اهمیت بسیار باال 
 )SVHC( در ترکیب  آن ها، از بازار مواد شیمیایی حذف 

شوند.
 SVHC 2- بر اساس قانون ریچ، واردات کاالهایی که شامل
با مقدار نهایی بیش از یک تن در سال و با غلظت 

SVHC بیش از 0/1 درصد وزنی کاال است، باید با 

هماهنگی کارگزار مواد شیمیایی اروپا انجام شود.
  SVHC مواد وارداتی شامل  کاال های  3- درصورتی که 
موجود در فهرست مواد نامزد باشند، واردکننده باید 
مصرف کنندگان را از نوع SHVC موجود و نیز روش 

استفاده ی ایمن از کاال آگاه سازد.
4- برای واردات به کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا، 
درصورتی که واردات کاال یا مواد در محدوده ی مقررات 
ریچ قرار گیرد، شرکت مبدأ می باید یک نماینده ی 
انحصاری برای انجام ملزومات ریچ و مسؤولیت های 

بعدی آن تعیین کند 
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1. Portal website to EC REACh navigator on REACh, this webpage is the Agency Future webpage where you can find general 

guidance on REACh and its requirements.

2. ECB webpage on RIP projects, this webpage contains the final documents from the REACH Implementation Projects.

3. DG Enterprise REACH website: website of Directorate- general Enterprise of the European Commissions.

4. DG Environment REACH website: website of DG Environment of the European Commission.

5. REACH start page: An internet site with may interesting links on REACH

6. REACH E-learning tool

7. ETRMA web page: REACh for Rubber Goods & Tyres

8. ECHA web page: REACh understanding
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Abstract: By increasing the risks of chemicals to the environment and health of humans, the 
producing and consuming countries of these materials were determined to take appropriate 
measures to prevent the use of high-risk chemicals by appropriate legislation. At the top of 
these programs, the European Union ratified and implemented the REACh Act as a leverage 
to prevent the import and production of harmful chemicals. This law covers a wide range of 
industries; therefore, it is essential to know the exact law and its limitations for every consumer 
and manufacturer of chemicals.
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