Kom godt i gang

Har du brug for hjælp?

Hvis du skal registrere inden den 31. maj 2018,
skal du begynde forberedelserne snarest muligt
– det tager tid at organisere sig med andre
registranter og udarbejde registreringsdossieret.

REACH 2018-websider på 23 EU-sprog:
http://echa.europa.eu/da/reach-2018

REACH 2018

Kom godt i gang med EU's kemikalielovgivning:
http://echa.europa.eu/da/support/gettingstarted

Bliv på markedet
– registrer dine
kemikalier

Materiale til selvhjælp:
http://echa.europa.eu/da/support/
Din nationale REACH-helpdesk og ECHA’s
Helpdesk:
http://echa.europa.eu/da/contact
Enterprise Europe Network (EEN):
http://een.ec.europa.eu/about/branches

IT-værktøjer
I samarbejde:

 IUCLID til at ordne data.
 REACH-IT til at indsende oplysningerne og holde
dem ajour.
 Chesar til at udarbejde en
kemikaliesikkerhedsrapport.
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På ECHA's websted er der værktøjer til at udarbejde
og indsende registreringen:

http://echa.europa.eu/da/reach-2018

I så fald skal du gå i gang nu med at registrere dine
kemikalier i henhold til EU's kemikalielovgivning.
VEDKOMMER REACH 2018 DIG?
Hvis du fremstiller eller importerer stoffer i en
mængde på 1 ton årligt eller derover på EU/EØSmarkedet, skal du registrere dem.
Hvis du fremstiller eller importerer produkter
(blandinger, artikler), skal du muligvis registrere
de stoffer, de indeholder.
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HVORFOR SKAL DU REGISTRERE?
Hvis du har pligt til at registrere et stof, men ikke
gør det inden 31. maj 2018, har du ikke længere
ret til at fremstille, importere eller levere det i
EU/EØS.
Nogle kemikalier er farlige for menneskers
helbred og/eller miljøet. Du skal kende farerne
ved dem og deres anvendelser for at kunne handle
forsvarligt. Ved at registrere dine kemikalier viser
du, at du har taget stilling til de mulige risici og kan
give vejledning om, hvordan kemikalierne bruges
sikkert.
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Derved bidrager du også til at beskytte
menneskers sundhed og miljøet i Europa.

HVAD SKAL DU GØRE?

Udarbejd din
registrering som
et IUCLID-dossier

Derefter skal du informere dine kunder om,
hvordan de anvender dit kemikalie sikkert.

Indsend dit
registreringsdossier

5
4

Du skal indsamle oplysninger om stoffet og
dokumentere dem i et registreringsdossier.
Oplysningerne vedrører stoffets egenskaber og
anvendelser.
Hvis der er andre virksomheder, som registrerer
samme stof, skal du udarbejde dossieret i
fællesskab med dem. Du skal dele data med dem
for at undgå unødvendige dyreforsøg og for at
reducere omkostningerne.
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Vurder farer
og risici
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Organiser
dig sammen
med dine
medregistranter

Find dine
medregistranter
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Fremstiller eller importerer
du kemikalier?
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Kend dine stoffer

