Embargo: Brussel, 2 december 2008 om 08.30 uur

SOLVAY RONDT PREREGISTRATIE VAN 400 STOFFEN VOLGENS
REACH REGELGEVING (EC) NO 1907/2006 SUCCESVOL AF
Preregistratie is eerste grote stap in Solvay’s engagement om de REACH-regels na te
komen voor zijn producten
Solvay deelt vandaag mee dat het, overeenkomstig met de Europese regelgeving over chemicaliën
REACH (registratie, evaluatie, toelating en beperking van chemische stoffen), de preregistratie met
succes voltooid heeft bij het Europese Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). De preregistratie
sloot de 1e december om 24 uur. De Solvay-groep heeft met succes 666 dossiers ingediend met
betrekking tot in het totaal 400 stoffen. Door de preregistratie van deze stoffen maakt Solvay
duidelijk dat het ze wil registreren voor het einde van de overgangsperiode die afloopt in 2010, 2013
of 2018 afhankelijk van de aard van de stoffen en de hoeveelheden waarover het gaat.
“Met het grote aantal uit te wisselen gegevens om de dossiers voor te bereiden en de
verkeerscongestie in het REACH-informatiesysteem van het Europese Agentschap voor chemische
stoffen, was het een hele uitdaging alle dossiers tijdig bij het Agentschap te krijgen. We slaagden erin
dankzij de positieve en hulpvaardige inzet van alle betrokkenen. De volgende stap wordt de
organisatie van de registratie- en toelatingprocessen met een leverings- en nalevingszekerheid voor
onze producten,” verklaarde Christine Defourny, REACH-projectmanager bij Solvay.
Solvay steunt de hoofddoelstelling van de REACH-regelgeving, namelijk een betere bescherming van
de menselijke gezondheid en het milieu door de aanmoediging van een grondigere uitwisseling van
kennis over de chemische stoffen en hun toepassingen. De groep engageert zich om zijn
verplichtingen in verband met REACH voor al zijn producten en hun toepassingen in zijn activiteiten
qua productie, invoer, commercialisering en gebruik volgens het tijdschema van REACH na te
komen. Op die manier wil men de menselijke gezondheid en het leefmilieu nog beter beschermen
door kennis over chemische stoffen en hun toepassingen te delen.
Om zijn klanten en leveranciers te informeren zet Solvay alle gegevens over zijn gepreregistreerde
stoffen op zijn website. Voor meer informatie over Solvay en REACH, raadpleegt men best de Solvay
website.
SOLVAY is een internationale chemische en farmaceutische groep met hoofdkantoor in Brussel. Hij
telt meer dan 28.000 medewerkers in 50 landen. In 2007 haalde hij een geconsolideerde omzet van
9,6 miljard EUR uit drie activiteitssectoren: Chemie, Kunststoffen en Farmaceutische Producten.
Solvay (NYSE Euronext: SOLB.BE - Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR) staat genoteerd
op de NYSE Euronext beurs van Brussel. Meer bijzonderheden zijn beschikbaar op www.solvay.com.
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