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Valmistuge kemikaalide registreerimise
viimaseks tähtpäevaks
Kõik keemilised ained, mida toodetakse või imporditakse Euroopa
Majanduspiirkonnas 1–100 tonni aastas, peavad olema Euroopa
Kemikaaliametis (ECHA) registreeritud 31. maiks 2018. See on viimane
tähtpäev olemasolevate kemikaalide jaoks, millele kohaldatakse REACHmäärust. Sellega viiakse lõpule Euroopas toodetavate ja kasutatavate ainete
andmete kogumine, mis viib parema inimtervise ja keskkonnani.
Helsingi, 23. juuni 2015. Turul seaduslikuks tegutsemiseks peavad ettevõtted oma
kemikaalid selleks tähtpäevaks registreerima. Lisaks saavad ettevõtted, kes on oma
kemikaalid registreerinud, näidata klientidele, et nad on vastutustundlikud tarnijad, kes on
aidanud kaasa kemikaalide ohutule kasutamisele.
2018. aasta REACH-registreerimise esimese etapina peate tundma oma tooteportfelli ja
alustama kohe ettevalmistusi. Ettevõtted peavad analüüsima, kui palju nad kemikaale müüvad
ja toodavad, millised on nende kohustused REACH-määruse kohaselt, ning koostama kava,
kuidas ained viimaseks tähtpäevaks registreerida. Selleks on hädavajalik juba algetapis õige
ainete identifitseerimine.
Võimalikke
registreerijaid
aitavad
registreerimisel
ECHA,
liikmesriigid
ja
sektori
organisatsioonid ning ECHA veebilehe uus rubriik „Abimaterjalid”. Praktilisemad abimaterjalid
avaldatakse tulevastel aastatel etapiti. Rubriigi „REACH 2018” lehtedelt jõuate kogu asjaomase
teabeni.
Esimese etapi veebiseminar toimub kolmapäeval, 24. juunil kell 11.00 (Helsingi aja järgi). Seal
saate teada, milliseid aineid on vaja registreerida, millist teavet on vaja esitada ja mis
määravad registreerimiskulud. Seminaril osalevatel ettevõtetel on võimalus esitada ECHA
ekspertidele küsimusi.
Taustteave
Viimane REACH-registreerimistähtpäev on 31. mai 2018. See kehtib ettevõtetele, kes toodavad
või impordivad vähe keemilisi aineid, aastas 1–100 tonni. Ettevõtted peaksid teadma, et 10–
100 tonnile ainekogusele kohaldatakse palju rangemaid nõudeid kui 1–10 tonni kategooriale.
2015. aasta jaanuaris avaldas ECHA 2018. aasta REACH-tegevuskava, millega jagatakse
registreerimine seitsmesse etappi ning kirjeldatakse iga etapi vahe-eesmärke ja tuge, mida
ECHA kavatseb registreerijatele pakkuda.
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Lisateave
Registreeruge kohe REACH 2018 teemalisele veebiseminarile „Tundke oma tooteportfelli ja
alustage kohe ettevalmistusi”
http://echa.europa.eu/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach-2018know-your-portfolio-and-start-preparing-now
Veebirubriik „REACH 2018”
http://echa.europa.eu/reach-2018
Kasutajatoed
http://echa.europa.eu/support/helpdesks/
ECHA uudiskiri – REACH
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/tag/reach
Taustteave meediale
http://echa.europa.eu/press/press-material/pr-for-reach-2018

