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REACH 2018: registreerimisdokumentide
esitamine
Registreerimistoimiku saatmine kogu vajaliku teabega Euroopa
Kemikaaliametile (ECHA) on REACH-kohase eduka registreerimise viimane
etapp. Toimik saadetakse elektrooniliselt ameti turvalise IT-süsteemi
REACH-IT kaudu. Selles etapis pakume ettevõtetele vahendite täiskomplekti
23 ELi keeles, mis aitab registreerida ained tähtajaks 31. mai 2018.
Helsingi, 29. november 2016. Aine registreerimistoimiku esitamine on ECHA REACHi
2018. aasta tegevuskava kuues ja viimane ettevalmistav etapp. Esitav ettevõte saab
registreerimisnumbri pärast seda, kui toimik on läbinud mitu ECHA kontrolli ning ettevõte on
maksnud registreerimistasu. Seejärel saab ettevõte jätkata aine seaduslikku tootmist ja/või
müüki turul.
ECHA veebilehel on edukaks esitamiseks vajalike etappide praktilised nõuanded ning teave
edasise kohta. REACH-toimikute koostamise käsiraamatud on samuti saadaval 23 ELi keeles.
REACH 2018 tegevuskava kuuenda etapi veebiseminar toimub 30. novembril kell 11.00
(Helsingi aja järgi). Seminaril näidatakse osalistele, kuidas navigeerida REACH-ITis ning
esitada ECHA-le toimik. Tutvustatakse REACH-ITi kõige olulisemaid uusi funktsioone, näiteks
kuidas teha kindlaks määratud toimingud ning kuidas nendega tegeleda, kasutades selleks
ühise esitamise lehte, ning kuidas hallata ja muuta ettevõtte teavet. Osalised saavad esitada
ECHA ekspertidele küsimusi.
Alates 2015. aasta juunist on ECHA avaldanud praktilisi nõuandeid eri etappide kohta, mille
ettevõtted peavad registreerimisel läbima. See materjal on nüüd valmis. Kõigil ettevõtetel
palutakse järgida REACH 2018 tegevuskava veebilehtedel olevaid etapiviisilisi juhiseid ning
kiirustada ettevalmistusi.
Taust
Viimane REACH-registreerimise tähtpäev on 31. mai 2018. See kehtib ettevõtetele, kes
toodavad või impordivad keemilisi aineid vähe, koguses 1–100 tonni aastas.
ECHA REACH-tegevuskavas 2018 jagatakse registreerimine seitsmesse etappi ning
kirjeldatakse iga etapi vahe-eesmärke ja tuge, mida ECHA kavatseb registreerijatele pakkuda.
Ettevõtted peaksid hakkama varakult toimikuid ette valmistama. Kõik selleks vajalikud
materjalid on ECHA veebilehe jaotises „REACH 2018“.
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