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Bliv klar til sidste frist for registrering af
kemikalier
Alle kemiske stoffer, der fremstilles eller importeres i Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde i en mængde på mellem 1 og 100 tons årligt,
skal senest 31. maj 2018 være registreret hos Det Europæiske
Kemikalieagentur (ECHA). Dette er sidste frist for registrering af eksisterende
kemikalier under REACH-forordningen. Det vil fuldende indsamlingen af
oplysninger om stoffer, der fremstilles eller anvendes i Europa, og vil i sidste
ende forbedre sundheden og miljøet.
Helsinki, den 23. juni 2015 – Virksomheder skal foretage registrering inden fristen, for at
deres markedsføring er lovlig. Virksomheder, der har registreret deres kemikalier, vil kunne
forvisse deres kunder om, at de er en ansvarlig leverandør, der har medvirket til sikker
anvendelse af kemikalier.
I første fase af REACH-registrering 2018 drejer det sig om at kende sin portefølje og starte
forberedelserne nu. Virksomhederne skal analysere mængderne af de stoffer, de sælger og
fremstiller, gennemgå deres forpligtelser i henhold til REACH og lægge en plan for
håndteringen af deres registreringer med henblik på at overholde den sidste frist. Korrekt
identifikation af stofferne i dette tidlige stadium er afgørende for processen.
ECHA, medlemsstaterne og brancheorganisationerne er parate til at hjælpe potentielle
registranter. Også det nye støtteafsnit på ECHA's websted vil være til hjælp i arbejdet med
registreringen. I de kommende år bliver der fasevis mere praktisk støtte tilgængelig. REACH
2018-siderne er en portal til alle relevante oplysninger.
Der afholdes et webinar om første fase onsdag den 24. juni kl. 11:00 (lokal tid i Helsinki).
Webinaret vil orientere grundlæggende om, hvilke stoffer der skal registreres, hvilke
oplysninger der behøves, og hvilke elementer der bidrager til registreringsomkostningerne. De
deltagende virksomheder vil få mulighed for at stille spørgsmål til ECHA's eksperter.
Baggrund
Den sidste REACH-registreringsfrist er 31. maj 2018. Fristen gælder for virksomheder, der
fremstiller eller importerer kemiske stoffer i mindre mængder, dvs. 1-100 tons årligt.
Virksomhederne bør være opmærksomme på, at der stilles betydeligt større krav til stoffer i
mængder på 10-100 tons end til stoffer i mængder på 1-10 tons.
I januar 2015 offentliggjorde ECHA sin køreplan for REACH 2018. Registreringen er her opdelt i
syv faser. For hver fase beskrives milepælene og de støtteaktiviteter, ECHA vil gennemføre for
registranterne.
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Yderligere oplysninger
Registrer nu: REACH 2018-webinar: Kend dine portefølje, og start forberedelserne
nu http://echa.europa.eu/da/view-webinar//journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach-2018-know-your-portfolio-and-startpreparing-now
REACH 2018-websider

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

Helpdeske
http://echa.europa.eu/da/support/helpdesks/
ECHA-nyhedsbrev – REACH
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/tag/reach
Baggrundsmateriale til medierne
http://echa.europa.eu/da/press/press-material/pr-for-reach-2018

