Jak zacząć

Potrzebna pomoc?

W razie konieczności dokonania rejestracji do dnia
31 maja 2018 r. przygotowania należy rozpocząć
jak najszybciej – podjęcie wspólnych kroków
organizacyjnych z innymi rejestrującymi i przygotowanie
dokumentacji rejestracyjnej wymaga czasu.

Strony internetowe REACH 2018 w 23 językach UE:
http://echa.europa.eu/pl/reach-2018

REACH 2018

Pierwsze kroki z przepisami UE dotyczącymi
chemikaliów:

Pozostań na rynku
– zarejestruj swoje
chemikalia

http://echa.europa.eu/pl/support/getting-started

Poradniki:
http://echa.europa.eu/pl/support

Krajowe centrum informacyjne REACH i centrum
informacyjne ECHA:
http://echa.europa.eu/pl/contact

Europejska Sieć Przedsiębiorczości (EEN):
http://een.ec.europa.eu/about/branches

Narzędzia informatyczne
We współpracy:

 IUCLID do organizacji danych
 REACH-IT do przedłożenia i aktualizacji informacji
 narzędzie Chesar w celu sporządzenia raportu
bezpieczeństwa chemicznego.
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Na stronie internetowej ECHA znajdują się narzędzia
umożliwiające przygotowanie i przedłożenie rejestracji:

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

Rejestracja konieczna jest w przypadku wytwarzania
lub importu substancji w ilościach równych co najmniej
jednej tonie rocznie na rynku UE/EOG.
W przypadku wytwarzania lub importu produktów
(mieszanin, wyrobów) może zachodzić konieczność
rejestracji zawartych w nich substancji.

RACJĘ
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CZY REACH 2018 DOTYCZY CIEBIE?

IZ

Jeżeli substancja powinna zostać zarejestrowana, a tak
się nie stanie do dnia 31 maja 2018 r., nie będzie już
możliwości jej wytwarzania, importu ani dostawy w UE/
EOG.
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Jeśli tak, już teraz trzeba podjąć działania w celu
dokonania rejestracji chemikaliów zgodnie z
dotyczącymi ich przepisami UE.
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DLACZEGO NALEŻY DOKONAĆ REJESTRACJI?

UJ

Czy produkujesz lub
importujesz chemikalia?

Niektóre chemikalia stwarzają zagrożenie dla
zdrowia człowieka i/lub środowiska. Należy znać te
zagrożenia i zastosowania chemikaliów, aby móc podjąć
odpowiedzialne działanie. Rejestracja chemikaliów
oznacza, że wzięto pod uwagę możliwe ryzyka i można
doradzać, jak bezpiecznie je stosować.

REACH 2018
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To również Twoja rola w ochronie zdrowia człowieka i
środowiska w Europie.

CO NALEŻY ZROBIĆ?

Przygotuj rejestrację
jako dokumentację
IUCLID

5

Należy zgromadzić informacje o substancji i
przedstawić je w dokumentacji rejestracyjnej.
Informacje te dotyczą właściwości i zastosowań
chemikaliów.
Jeżeli tę samą substancję rejestrują inne
przedsiębiorstwa, dokumentację należy przygotować
wraz z nimi. Aby uniknąć niepotrzebnych badań na
zwierzętach oraz ograniczyć koszty, konieczne jest
podzielenie się z tymi przedsiębiorstwami danymi.
Następnie należy poinformować klientów o
bezpiecznych sposobach stosowania chemikaliów.

Przedłóż
dokumentację
rejestracyjną
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Znajdź
współrejestrujących

Oceń zagrożenie
i ryzyko

Podejmij wspólne
kroki organizacyjne ze współrejestrującymi

2
1

Znaj swój portfel

