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Pripravte sa na posledný termín registrácie
chemických látok
Všetky chemické látky vyrábané alebo dovážané v Európskom hospodárskom
priestore v množstve 1 až 100 ton ročne musia byť do 31. mája 2018
registrované Európskou chemickou agentúrou (ECHA). Podľa nariadenie
REACH je to posledný termín pre existujúce chemické látky, dokončí sa tak
zber údajov o látkach vyrábaných alebo používaných v Európe a prispeje
k zlepšeniu zdravia ľudí a životného prostredia.
V Helsinkách 23. júna 2015 – Spoločnosti majú povinnosť uskutočniť registráciu do tohto
termínu, aby mohli legálne zotrvať na trhu. Spoločnosti, ktoré registrovali svoje chemické
látky, budú okrem toho vedieť preukázať svojim zákazníkom, že sú zodpovednými
dodávateľmi, ktorí prispeli k bezpečnému používaniu chemických látok.
Prvá fáza registrácie podľa nariadenia REACH do termínu v roku 2018 znamená oboznámenie
sa s portfóliom a začatie príprav už teraz. Spoločnosti by mali analyzovať objem predaja
a výroby svojho portfólia, preskúmať svoje povinnosti podľa nariadenia REACH a mali by si
pripraviť plán postupu, aby dokázali úspešne pripraviť svoju registráciu do tohto posledného
termínu. Základom tohto postupu je správna identifikácia látky v tomto včasnom štádiu.
Agentúra ECHA, členské štáty a priemyselné organizácie sú pripravené pomôcť potenciálnym
registrujúcim a nová sekcia podpory na webovej lokalite agentúry ECHA im pomôže pri riešení
úloh súvisiacich s registráciou. Postupne bude v nasledujúcich rokoch dostupná aj ďalšia
praktická podpora pre ďalšie fázy. Stránky REACH 2018 slúžia ako brána ku všetkým
príslušným informáciám.
Webový seminár zameraný na prvú fázu sa uskutoční v stredu 24. júna o 11.00 h (helsinského
času). Poskytnú sa na ňom základné informácie o tom, ktoré látky je potrebné registrovať, aké
informácie sa požadujú a ktoré zložky prispievajú k nákladom na registráciu. Zúčastnené
spoločnosti budú mať možnosť klásť otázky expertom z agentúry ECHA.
Základné informácie
Posledným termínom registrácie podľa nariadenia REACH bude 31. máj 2018. Tento termín sa
týka spoločností, ktoré vyrábajú alebo dovážajú chemické látky v nízkom objeme od 1 do
100 ton ročne. Spoločnosti by mali vedieť, že povinnosti sú podstatne náročnejšie v prípade
látok v objeme 10 až 100 ton v porovnaní s kategóriou od 1 do 10 ton.
V januári 2015 agentúra ECHA zverejnila svoj Plán realizácie REACH 2018, v ktorom je
registrácia rozdelená do 7 fáz a opísané sú míľniky v každej fáze a činnosti, ktoré agentúra
ECHA plánuje vykonávať na podporu registrujúcich.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

Ďalšie informácie
Zaregistrujte sa teraz: Webový seminár o REACH 2018: Oboznámenie sa s portfóliom a začatie
príprav už teraz
http://echa.europa.eu/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach-2018know-your-portfolio-and-start-preparing-now
Webové stránky REACH 2018
http://echa.europa.eu/reach-2018
Asistenčné pracoviská
http://echa.europa.eu/support/helpdesks/
ECHA Newsletter – REACH
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/tag/reach
Podkladový materiál pre médiá
http://echa.europa.eu/press/press-material/pr-for-reach-2018

