Näin pääset alkuun

Tarvitsetko apua?

Jos yrityksesi tulee rekisteröidä 31.5.2018
mennessä, aloita valmistelut mahdollisimman pian
– yhteistyön järjestäminen muiden rekisteröijien
kanssa ja asiakirja-aineiston laatiminen vie aikaa.

REACH 2018 -verkkosivut 23 EU-kielellä:
http://echa.europa.eu/fi/reach-2018

REACH 2018

Miten pääsen alkuun EU:n kemikaalilainsäädännön
kanssa:
http://echa.europa.eu/fi/support/getting-started

Pysykää markkinoilla rekisteröikää
kemikaalinne

Tuki materiaali:
http://echa.europa.eu/fi/support
Kansallinen REACH-neuvontapalvelu ja
kemikaaliviraston neuvontapalvelu:
http://echa.europa.eu/fi/contact
The Enterprise Europe Network (EEN):
http://een.ec.europa.eu/about/branches

IT-työkalut
Yhteistyössä:

 IUCLID tietojen järjestämistä varten.
 REACH-IT tietojen toimittamista ja
päivittämistä varten.
 Chesar kemikaaliturvallisuusraportin laatimista
varten.
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Kemikaaliviraston verkkosivustolla on työkaluja
rekisteröinnin valmistelua ja toimittamista varten:

http://echa.europa.eu/fi/reach-2018
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Jos valmistat tai maahantuot tuotteita (seoksia,
esineitä), sinun on ehkä rekisteröitävä niiden
sisältämät aineet.

Jotkin kemikaalit ovat vaarallisia ihmisen
terveydelle ja/tai ympäristölle. Sinun tulee tietää
niiden vaarat ja käytöt toimiaksesi vastuullisesti.
Rekisteröimällä kemikaalit voit osoittaa, että olet
huomioinut mahdolliset riskit ja pystyt antamaan
neuvoja aineen turvallisesta käytöstä.

6

Olet myös tekemässä omaa osuuttasi ihmisen
terveyden ja ympäristön suojelussa Euroopassa.

MITÄ YRITYKSEN ON SIIS TEHTÄVÄ?

Valmistele rekisteröinti IUCLIDaineistona

Sen jälkeen sinun on tiedotettava asiakkaitasi,
miten kemikaaliasi käytetään turvallisesti.

Toimita rekisteröintiaineistosi
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Yrityksen on koottava tiedot aineesta ja
esitettävä ne rekisteröinnin asiakirja-aineistossa.
Tiedot koskevat kemikaalin ominaisuuksia ja
käyttöjä.
Jos muitakin yrityksiä on rekisteröimässä saman
aineen, sinun tulee laatia asiakirja-aineisto
yhdessä niiden kanssa. Sinun on jaettava
tietoja näiden yritysten kanssa tarpeettomien
eläinkokeiden välttämiseksi ja kustannusten
pienentämiseksi.
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Jos valmistat tai maahantuot aineita vähintään
tonnin vuodessa EU/ETA-markkinoilla, aineet on
rekisteröitävä.

Jos sinun tulee rekisteröidä aine etkä tee sitä
31.5.2018 mennessä, et saa enää valmistaa,
maahantuoda tai toimittaa ainetta EU:n/ETA:n
alueella.
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KOSKEEKO REACH 2018 SINUA?

PIDÄ

RÖ

Siinä tapauksessa sinun on toimittava
nyt kemikaalien rekisteröimiseksi EU:n
kemikaalilainsäädännön mukaisesti.
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MIKSI SINUN TULISI REKISTERÖIDÄ?

TE

Valmistatko tai maahantuotko
kemikaaleja?
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Arvioi vaarat ja riskit
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Organisoi toimintasi
muiden rekisteröijien
kanssa

Etsi muut
rekisteröijät

2
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Ota selvää
velvollisuuksistasi

