Kom i gang

Trenger du hjelp?

Hvis du skal registrere før 31. mai 2018, bør du
starte forberedelsene så tidlig som mulig – det tar
tid å få på plass et samarbeid med andre registranter
og utarbeide registreringsdokumentene.

Nettsidene for REACH 2018 finnes på 23 EU-språk:
http://echa.europa.eu/reach-2018

REACH 2018

Kom i gang med EUs kjemikalieregelverk:
http://echa.europa.eu/support/getting-started

Behold
markedsadgangen
– registrer dine
kjemikalier

Selvhjelpsmateriell:
http://echa.europa.eu/support

Din nasjonale REACH-svartjeneste og ECHAs
helpdesk:
http://echa.europa.eu/contact

Enterprise Europe Network (EEN):
http://een.ec.europa.eu/about/branches

IT-verktøy
I samarbeid:

 IUCLID for å organisere dataene.
 REACH-IT for å sende inn og oppdatere
opplysninger.
 Chesar for å utarbeide en rapport om
kjemikaliesikkerhet.
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ECHAs nettsted inneholder verktøy til bruk ved
utarbeidelse og innsending av registreringer:

http://echa.europa.eu/reach-2018

ANGÅR REACH 2018 DEG?
Hvis du framstiller eller importerer stoffer i
mengder på ett tonn eller mer i året til EU/EØSmarkedet, må du registrere disse stoffene.
Hvis du framstiller eller importerer produkter
(stoffblandinger eller faste produkter), må du
kanskje registrere stoffene de inneholder.
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Hvis du har plikt til å registrere et stoff, men ikke
gjør det innen 31. mai 2018, har du ikke lenger lov
til å framstille, importere eller omsette det i EU/
EØS.
Enkelte kjemikalier er farlige for menneskers helse
og/eller for miljøet. Du må kjenne til stoffenes farer
og bruksområder for å kunne handle forsvarlig. Ved
å registrere kjemikaliene dine viser du at du har
vurdert mulige risikoer og kan gi råd om hvordan
stoffene skal brukes på en sikker måte.
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I tillegg bidrar du til å beskytte menneskers helse
og miljøet i Europa.

HVA MÅ DU GJØRE?

Utarbeid registreringen som et
IUCLID-dokument

Deretter må du informere kundene dine om sikker
bruk av dine kjemikalier.

Send inn registreringsdoku
mentasjonen
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Du må samle informasjon om stoffet og
dokumentere dette i et registreringsdokument.
Informasjonen skal omfatte stoffets egenskaper
og bruksområder.
Hvis andre virksomheter registrerer det samme
stoffet, må dere samarbeide om å utarbeide
dokumentasjonen. Dere må dele data for å unngå
unødvendig testing på dyr og for å redusere
kostnadene.
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Hvis svaret er ja, må du handle nå for å registrere
kjemikaliene i henhold til EUs kjemikalieregelverk.
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HVORFOR SKAL DU REGISTRERE?
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Produserer eller importerer
du kjemikalier?
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Finn dine
medregistranter

Vurder fare
og risiko

Samarbeid
med dine m
 edregistranter

2
1
1

Kjenn dine
stoffer

