
 
 

Как Регламентът относно регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) за хром 
VI ще повлияе на анализа ви на химичната потребност от 
кислород (COD)? 
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REACH е регламент (EC 1907/2006) на Европейски съюз, приет с цел подобряване 
защитата на човешкото здраве и околната среда срещу рисковете, които могат да 
причинят вредните химически вещества. Вредните химикали (“Вещества пораждащи 
сериозно безпокойство”, SVHC) се управляват от една част от директивата за REACH. 
SVHC-та - включени в Разрешения списък, не могат да се предлагат на пазара или да 
се използват след определена крайна дата, освен ако за дадена тяхна специална 
употреба не се даде изрично разрешение. Органът, който отговаря за REACH, е 
Европейската химическа агенция (ЕСНА) в Хелзинки, Финландия. 
 
 
Какво означава REACH за потребителя на кюветни тестове? 
В член 56 (3) на Регламента REACH се дефинира изключение за използването на 
SBHC при научни изследвания и развойна дейност (SRD). Съгласно Q&A 0585 (раздел 
„Въпроси и Отговори”) това изключение се прилага към използването на SVHC на 
обекта на клиента, ако потреблението е по-малко от 1 тон годишно и веществото се 
използва в контролирани условия. Клиентите могат да използват кюветни тестове без 
да е необходимо разрешение.  
 
За по-подробна информация моля вижте: 
http://www.echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/0585 (последно 
посещение на 30 януари 2015 год.) 
 
 
REACH няма да повлияе на възможността ХАХ ЛАНГЕ да произвежда и доставя 
кюветни тестове 

Освен това през месец декември 2014 год. (Q&A1030). Комисията на ЕС реши, че това 

изключение се прилага и спрямо предварителните стъпки, като напр. технологията за 
изготвяне или производството на реактиви, чиято крайна употреба попада в 
изключенията по член 56 (3), доколкото употребата им се извършва в контролирани 
условия и в обеми до 1 тон годишно. Това означава, че ХАХ ЛАНГЕ ще може да 
доставя всички кюветни тестове/реактиви както понастоящем, така и след крайната 
дата (напр. калиев дихромат, използван при COD, 21 септември 2017 год.).  
 

 
За по-подробна информация моля вижте:  
http://www.echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/1030 (последно 
посещение на 30 януари 2015 год.). 
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HACH получили потвърждение на освобождаването за оторизация също така  и от 
германския орган REACH BAUA в Дортмунд. 

 
Ако имате някакви въпроси, моля свържете се със Сабине Катер (SDS@hach.com) в 
отдел „Съответствие на продуктите в Европа” на Хах Ланге. 
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