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Nu kommer den sista tidsfristen för
registrering av kemikalier
Alla kemiska ämnen som produceras eller importeras inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet i mängder mellan 1 och 100 ton per år måste
registreras senast den 31 maj 2018 hos Europeiska kemikaliemyndigheten
(Echa). Det här är den sista tidsfristen för befintliga kemikalier enligt
Reach-förordningen Därmed fullföljs insamlingen av uppgifter om ämnen
som tillverkas och används i Europa, vilket i förlängningen kommer att
förbättra människors hälsa och miljön
Helsingfors den 23 juni 2015 – Företagen måste registrera sitt ämne före tidsfristens
utgång för att lagligen kunna marknadsföra ämnet. Ett företag som har registrerat sina
kemikalier kan dessutom visa sina kunder att det tar sitt ansvar som leverantör genom att
bidra till säker användning av kemikalier.
Den första fasen i registreringen för REACH 2018 är att lära känna sin portfölj och börja
förberedelserna redan nu. Företagen bör analysera försäljnings- och produktionsvolymerna för
ämnena i sin portfölj, gå igenom sina skyldigheter enligt Reach och göra upp en plan för hur
de ska hinna slutföra registreringarna före den sista tidsfristens utgång. I detta tidiga skede i
processen är det absolut nödvändigt att identifiera sina ämnen korrekt.
Echa, medlemsstaterna och industrin finns till hands för att hjälpa den potentiella registranten.
Det nya webbavsnittet för support på Echas webbplats kommer att vara till hjälp när
registreringsåtgärderna ska genomföras. Det kommer att finnas tillgång till mer konkret stöd
för varje fas under de kommande åren. Sidorna på Reach 2018 fungerar som en inkörsport till
all relevant information.
Ett webbinarium om den första fasen kommer att hållas på onsdag den 24 juni kl 11:00
(tidzon Helsingfors). Det ger en grundläggande förståelse för vilka ämnen som måste
registreras, vilken information som krävs och vilka faktorer som bidrar till
registreringskostnaden. Företagen som deltar kommer att få möjlighet att ställa frågor till
Echas experter.
Bakgrund
Den sista tidsfristen för Reach-registrering kommer att vara den 31 maj 2018. Denna tidsfrist
gäller för företag som tillverkar eller importerar kemiska ämnen i små mängder, mellan 1 och
100 ton per år. Företagen bör observera att skyldigheterna är mycket mer krävande för ämnen
i mängder mellan 10 och 100 ton än för kategorin mellan 1 och 10 ton.
I januari 2015 publicerade Echa sin färdplan för Reach 2018 som delar upp registreringen i sju
olika faser och beskriver milstolparna för varje fas samt den stödverksamhet som Echa
planerar att erbjuda registranterna.
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Mer information
Registrera dina ämnen nu: Webbinarium för Reach 2018 Lär känna din portfölj och börja
förberedelserna redan nu
http://echa.europa.eu/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach-2018know-your-portfolio-and-start-preparing-now
Webbsidor för Reach 2018
http://echa.europa.eu/reach-2018
Stöd och information
http://echa.europa.eu/support/helpdesks/
Echas nyhetsbrev – Reach
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/tag/reach
Bakgrundsmaterial för media
http://echa.europa.eu/press/press-material/pr-for-reach-2018

