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Pripravite se na zadnji rok za registracijo
kemikalij
Vse kemijske snovi, ki se v Evropskem gospodarskem prostoru proizvedejo ali
tja uvozijo v količini 1–100 ton na leto, je treba do 31. maja 2018 registrirati
pri Evropski agenciji za kemikalije (ECHA). To je v skladu z uredbo REACH
zadnji rok za obstoječe kemikalije. Z njim se bo končalo zbiranje podatkov o
snoveh, ki se proizvajajo ali uporabljajo v Evropi, in navsezadnje izboljšalo
zdravje ljudi in varstvo okolja.
Helsinki, 23. junij 2015 – Podjetja morajo registracijo opraviti v danem roku, da lahko
zakonito poslujejo na trgu. Poleg tega bodo lahko podjetja, ki so registrirala svoje kemikalije,
strankam pokazala, da so odgovoren dobavitelj, ki prispeva k varnejši uporabi kemikalij.
V prvi fazi registracije na podlagi uredbe REACH v letu 2018 bi morala podjetja že sedaj
pridobiti znanje o svojem portfelju kemikalij in začeti priprave na registracijo. Podjetja bi
morala analizirati prodajo in obseg proizvodnje v svojem portfelju snovi, pregledati svoje
obveznosti na podlagi uredbe REACH in narediti načrt, kako bodo izpeljala registracijo svojih
snovi do izteka zadnjega roka. Pravilna identifikacija snovi v tej zgodnji fazi je bistvena za
postopek.
Agencija ECHA, države članice in panožne organizacije bodo morebitnim registracijskim
zavezancem zagotavljale potrebno pomoč, pri registraciji pa jim bo pomagal tudi nov razdelek
na spletišču agencije ECHA, ki je namenjen podpori. Bolj praktična podpora bo po posameznih
fazah na voljo v prihodnjih letih. Spletne strani, posvečene registracijskemu roku REACH 2018,
delujejo kot vstopne točke do vseh pomembnih informacij.
Spletni seminar o prvi fazi bo potekal v sredo, 24. junija, ob 11.00 (po helsinškem času).
Udeleženci bodo pridobili osnovno znanje o tem, katere snovi je treba registrirati, katere
informacije se bodo zahtevale in kateri dejavniki prispevajo k stroškom registracije. Sodelujoča
podjetja bodo lahko zastavljala vprašanja strokovnjakom iz agencije ECHA.
Obrazložitev
Zadnji rok za registracijo na podlagi uredbe REACH bo 31. maj 2018. Velja za podjetja, ki
kemikalije proizvajajo ali uvažajo v majhnih količinah: 1–100 ton na leto. Podjetja bi se morala
zavedati, da so obveznosti bistveno zahtevnejše za snovi v količinah 10–100 ton kot za
kategorijo 1–10 ton.
Agencija ECHA je januarja 2015 objavila načrt priprave na registracijski rok REACH 2018, v
katerem je registracija razdeljena na sedem faz. V njem so opisani mejniki za vsako fazo in
pomoč, ki jo namerava agencija ECHA zagotavljati registracijskim zavezancem.
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Dodatne informacije
Registrirajte se zdaj: Spletni seminar na temo REACH 2018: Poučite se o svojem portfelju in
začnite priprave že zdaj
http://echa.europa.eu/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach-2018know-your-portfolio-and-start-preparing-now
Spletne strani o REACH 2018
http://echa.europa.eu/reach-2018
Službe za pomoč uporabnikom
http://echa.europa.eu/support/helpdesks/
Glasilo agencije ECHA – REACH
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/tag/reach
Gradivo z informacijami za medije
http://echa.europa.eu/press/press-material/pr-for-reach-2018

