To whom it may concern

REACH – How to comply the CTACSub Authorisation
Om CTACSub godkendelsen
CTACSub (en sammenslutning af producenter) fremsendte sin ansøgning til EU (ECHA) i maj
2015. Ansøgningen omhandler blandt andet fortsat leverance af kromtrioxid til forkromere,
der udfører hårdforkromning. Disse virksomheder kaldes ”downstream users eller blot DUs”.
Godkendelsen blev giver til CTACSub konsortiet den 18. december 2020 og dækker blandt
andet DUs, der lever op til de krav, der er givet i godkendelsen. Kravene gennemgås nedenfor.
Fremtidige leverancer, der er omfattet af godkendelsen, er mærket med godkendelsens nr.
Godkendelsen udløber den 21. september 2024. CTACSub2 vil arbejde for forlængelse af
godkendelsen, men kræver at DUere hver især skal betale 15.000 Euro for at forblive omfattet
af godkendelsen. DUs skal melde sig under fanerne hos CTACSub2 senest 31. marts 2021.
Og uden godkendelse – ingen kromtrioxid; dvs. leverancer ophører den 21. september 2024.
Krav til normal drift (operational conditions, OC) og risiko (risk management measures, RMM)
Kravene til DUs fremsættes af CTACSub senest den 18. marts 2021. Kravene skal afspejle sig i
mål og planer fra virksomheden om at reducere såvel krom(VI) belastningen i arbejdsmiljøet
som krom(VI) udledningen til luft og vand. Indsatsen skal beskrives og dokumenteres med
årlige målinger, der skal fremsendes til ECHA. Dokumentationen skal være tilgængelig for
lokale myndigheder og ECHA-auditører.
Virksomheden skal åbne en ”REACH-IT account” hos ECHA senest den 18. marts 2021 og
fremsende den første rapport til ECHA senest den 18. juni 2021. Denne rapport skal omfatte
målinger af krom(VI) i arbejdsmiljøet, mens målinger af krom i spildevand og luftafkast først
skal rapporteres den 18. december 2021.
Konsortiet har publiceret en detaljeret vejledning om “how to select and apply RMM and carry
out monitoring programs and develop templates for the reporting of monitoring results”.
Materialet findes på https://jonesdayreach.com/substances/ som ”good practice sheets, GPS”.

