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REACH 2018 – leidke kaasregistreerijad
Sama ainet tootvad või importivad ettevõtted peavad tegema
registreerimisdokumentide koostamisel koostööd. See on REACH-määruses
sätestatud kohustus. Sel põhjusel peavad 2018. aasta registreerimistähtajaks
valmistuvad ettevõtted otsima piisavalt vara üles oma kaasregistreerijad ja
veenduma, et nende aine on sama.
Helsinki, 17. november 2015. Edukaks REACH-registreerimiseks valmistumise teine etapp
hõlmab kaasregistreerijate leidmist ja koostöö ettevalmistamist. Sama ainet registreerivad
ettevõtted peavad üksteist üles otsima, veenduma, kas igaühe aine on sama, ning
moodustama aineteabe vahetuse foorumi (SIEF) *. Tegevus oleneb peamiselt sellest, kas aine
on juba registreeritud või mitte, mida saab ECHA veebilehelt lihtsalt kontrollida.
Kui aine on juba registreeritud, on foorumis andmete jagamine juba korraldatud. Kõigepealt
peate kontakteeruma oma aine foorumi olemasolevate registreerijatega ja veenduma, et
foorumi aine on sama kui teie aine. Seejärel võivad alata ühise registreerimisega seotud
andmete jagamise läbirääkimised.
Kui ainet ei ole veel registreeritud, peavad eelregistreerijad kõigepealt kontrollima, kas kõik
kavatsevad registreerida sama aine. Sama aine registreerinud ettevõtted saavad üksteise
kontaktandmed IT-töövahendist REACH-IT. Ettevõtted peavad üksteiselt uurima, kes aine
registreerib ja kas kõigi aine on sama. Kui kavatsetakse aine registreerida ja aine on sama,
ollakse samas foorumis.
Foorumi teiste liikmete leidmise üksikasjalikud juhised on ECHA veebilehel.
REACH 2018 tegevuskava teise etapi veebiseminar toimub kolmapäeval, 18. novembril kell
11.00 (Helsinki aja järgi). See annab ülevaate, kuidas leida REACH-ITis eelregistreeringuid ja
kontrollida, kas aine on juba registreeritud. Ettevõtetele selgitatakse, kuidas leida
juhtregistreerija või kaasregistreerijad. Osalised saavad esitada ECHA ekspertidele küsimusi.
Taustteave
Viimane REACH-registreerimise tähtpäev on 31. mai 2018. See kehtib ettevõtetele, kes
toodavad või impordivad keemilisi aineid vähe, koguses 1–100 tonni aastas.
2015. aasta jaanuaris avaldas ECHA REACH 2018 tegevuskava, milles on registreerimine
jagatud seitsmesse etappi ning kirjeldatakse iga etapi vahe-eesmärke ja tuge, mida ECHA
kavatseb pakkuda registreerijatele.

*
Aineteabe vahetuse foorumi moodustavad sama aine registreerijad ja eelregistreerijad, kes jagavad seal omavahel
REACH-registreerimiseks nõutavaid andmeid.
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Ettevõtted peaksid alustama ettevalmistustega piisavalt vara. Kõik ettevalmistumiseks
vajalikud materjalid on olemas ECHA veebilehe jaotises „REACH 2018”.
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