
Make sure your employer 

is aware 

of the deadlines! 
 

30 November 2010 REACH Registration 

1 December 2010  CLP Reclassification 

3 January 2011  CLP Notification 

REACH-asetus edellyttää rekisteröintiä kaikille 

kemiallisille aineille, joita valmistetaan EU:ssa, 

Islannissa, Norjassa tai Liechtensteinissa tai 

tuodaan näiden valtioiden alueelle vähintään yksi 

tonni vuodessa. Ellei kemikaalin vaarallisista 

ominaisuuksista ole vielä saatavana tietoa, on 

tieto hankittava ja käyttöturvallisuustiedotteet 

ajantasaistettava. 

Markkinoilla jo olevien aineiden osalta on 

noudatettava niitä koskevia määräaikoja. 

Määräaikojen perusteena ovat kemikaalien määrät 

sekä niistä aiheutuvat terveys- ja ympäristöriskit.  

Uudet aineet on aina rekisteröitävä ennen niiden 
markkinoille saattamista. 

Muista määräajat  

ONKO TYÖNANTAJASI 
VALMISTAUTUNUT? 
 

Yritysten, jotka valmistavat kemiallisia 

aineita tai tuovat niitä EU:n alueelle 

vähintään 100 tonnia vuodessa, on 

rekisteröitävä aineet toiseen REACH-

määräaikaan eli 31. toukokuuta 2013 
mennessä. 

Ensimmäinen rekisteröinti 

30. marraskuuta 2010 

≥ 1 000 tonnia/vuosi 

Toinen rekisteröinti 

31. toukokuuta 2013 

≥ 100 tonnia/vuosi 

Kolmas rekisteröinti 

31. toukokuuta 2018 

≥ 1 tonni/vuosi 

 

REACH 2013 – Toimi ajoissa  
 

Kehotus työntekijöiden edustajille 

yrityksissä, jotka valmistavat tai käyttävät 

kemikaaleja tai tuovat niitä maahan  
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MITÄ TYÖNANTAJASI ON TEHTÄVÄ? 

 

Jos yrityksessänne valmistetaan tai tuodaan 

maahan kemiallista ainetta vähintään 100 tonnia 

vuodessa, on työnantajasi 

 

 kerättävä kaikki aineen ominaisuuksista 

saatavilla oleva tieto ja annettava se toisten 

saman aineen valmistajien ja maahantuojien 

käyttöön rekisteröintiaineiston laatimista 

varten 

 arvioitava tämän tiedon perusteella 

työntekijöiden ja kansalaisten terveydelle 

sekä ympäristölle aiheutuvia riskejä 

 selvitettävä tarpeelliset riskinhallinta-

toimenpiteet, joilla varmistetaan, että oma 

yrityksenne ja asiakkaanne voivat käyttää 

ainetta turvallisesti 

 ajantasaistettava käyttöturvallisuustiedotteet 

vaatimusten mukaisesti 

 toimitettava rekisteröintiaineisto Euroopan 

kemikaalivirastolle (aineisto voidaan 

toimittaa osittain yhdessä toisten yritysten 

kanssa)  

 suoritettava maksu, jotta rekisteröinti 

saadaan päätökseen. 
 

Jos yrityksessänne käytetään kemikaaleja 

työpaikalla, tarkista, että työnantajasi on 

huolehtinut seuraavista asioista: 

 

 Käyttämänne kemialliset aineet on jo 

rekisteröity tai ne aiotaan rekisteröidä 

vuonna 2013. Tietoa tästä löytyy 

kemikaaliviraston verkkosivustolta. 

 Käyttöturvallisuustiedotteet ovat ajan 

tasalla, ja käyttötapanne mainitaan niissä.  

 Käyttöturvallisuustiedotteissa ja 

altistumisskenaarioissa kuvatut 

riskinhallintatoimenpiteet on otettu käyttöön. 

Näin varmistetaan kemikaalin turvallinen 
käyttö.  

REACH 2013 – Toimi nyt  

MITEN TÄMÄ VAIKUTTAA TYÖNTEKIJÖIHIN? 

 

Jos yrityksessänne ei noudateta REACH-asetuksen 

vaatimuksia, työntekijät eivät välttämättä käytä 

kemikaaleja turvallisesti, millä saattaa olla 

vakavia seurauksia. Kansalliset valvonta-

viranomaiset saattavat myös ryhtyä mahdollisesti 

kalliiksi koituviin toimenpiteisiin. Viimeisenä 

toimenpiteenä on yrityksen tuotantolinjojen 

sulkeminen.  
 

MITÄ ETUA UUSISTA SÄÄNNÖISTÄ ON 

TYÖNTEKIJÖILLE? 

 

Uudet säännöt täydentävät muita 

työsuojelumääräyksiä ja parantavat siten 

työntekijöiden suojelua edistämällä kemikaalien 

turvallista käyttöä, vähentämällä altistusta 

vaarallisille kemikaaleille ja ehkäisemällä niiden 

aiheuttamia työperäisiä sairauksia. 

 

MISTÄ SAA LISÄTIETOA JA APUA? 

 

ETUC on avannut oman REACH-sivustonsa 

osoitteessa 

http://www.etuc.org/r/830 

 

ECHA tarjoaa neuvontaa, apua ja tietoteknisiä 

työkaluja yrityksille, joilla on rekisteröintiin ja 

kemikaalien käyttöön liittyviä tehtäviä ja 

velvollisuuksia: 

http://echa.europa.eu/2013 

http://echa.europa.eu/downstream 

 

Kansalliset REACH-neuvontapalvelut tarjoavat 

käytännön neuvontaa paikallisilla kielillä: 

http://echa.europa.eu/nationalhelp/ 

 

EU-OSHA antaa tietoja vaarallisten aineiden 

käyttöön liittyvien riskien hallinnasta työpaikalla: 

http://osha.europa.eu/topics/ds 
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