Press release
Uutisilmoitu

ECHA/NA/11/55

ECHA tukee jälleen päärekisteröijiä
valmistauduttaessa vuoteen 2013
Kemikaalivirasto (ECHA) kehottaa päärekisteröijiä ilmoittamaan, keitä ne
ovat, jotta ne hyötyisivät kemikaaliviraston tarjoamasta avusta
valmistauduttaessa seuraavaan rekisteröinnin määräaikaan, 31. toukokuuta
2013.
Helsinki 19. joulukuuta 2011 – Kemikaalivirasto tarjoaa erityisiä tukitoimia päärekisteröijille
niiden SIEF-toimintaa ja seuraavaan rekisteröinnin määräaikaan valmistautumista varten.
Näihin tukitoimiin kuuluu kaksi päärekisteröijien työpajaa vuonna 2012, sarja
verkkoseminaareja ja muuta koulutusta. Kemikaalivirasto on julkaissut verkkoseminaarien
alustavan aikataulun vuosille 2011–2013 ja avannut verkkosivun 2.–3. helmikuuta 2012
järjestettävää ensimmäistä päärekisteröijien työpajaa varten. Työpaja ja kaikki
verkkoseminaarit videotallennetaan ja julkaistaan sitten kemikaaliviraston verkkosivustolla.
Lisäkannustimena pk-yrityksille, joilla on haasteena SIEF:n johtaminen, virasto tarjoutuu
korvaamaan niiden pk-yritysten matka- ja asumiskulut, jotka haluavat osallistua
päärekisteröijien työpajaan, jos paikkoja on vapaana ja yritys on läpäissyt
kelpoisuustarkistuksen.
Näihin tapahtumiin kutsutaan vain ne päärekisteröijät, jotka ovat ensin ilmoittaneet ECHAn
verkkosivuston kautta, keitä ne ovat. Kemikaalivirasto haluaa korostaa, että päärekisteröijiksi
ilmoittautuneille yrityksille ei tule mitään lisävelvoitteita niiden lisäksi, jotka on jo esitetty
REACH-asetuksessa.
Kemikaalivirasto julkistaa myös niiden päärekisteröijiksi nimettyjen yritysten nimet, jotka ovat
antaneet tähän suostumuksensa. Tämä helpottaa edelleen SIEF:n muodostamista. (On syytä
huomata, että jos päärekisteröijä myöntyy nimensä julkistamiseen, se ei voi vaatia yrityksen
nimen pitämistä salassa rekisteröintiasiakirjoissa.)
Päärekisteröijäksi ilmoittautuminen takaa siis, että yritys saa halutessaan asiaa koskevaa apua;
tämän lisäksi se auttaa kemikaalivirastoa havaitsemaan, mitä erityisiä huolenaiheita
rekisteröijillä voi olla SIEF:ssään. Lisäksi on syytä huomata, että tiedottamalla
kemikaalivirastolle SIEF:n edistymisen tilanteesta rekisteröijät voivat antaa markkinoille
varmuuden aineidensa rekisteröinnistä, mikä on tärkeää. Se auttaa myös virastoa ennakoimaan
paremmin niiden aineiden lukumäärän, joista toimitetaan asiakirjat ennen seuraavaa

rekisteröinnin määräaikaa. Jos päärekisteröijän asema siirtyy yritykseltä toiselle,
kemikaalivirasto olisi tästä syystä erittäin tyytyväinen saadessaan asiasta tiedon
verkkolomakkeella.
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