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REACH…? 

(Pre-registration) 

Registration 

Evaluation 

Authorisation and 

Restriction of CHemicals 

(Eelregistreerimine) 
 
Registreerimine – ained ≥ 1 t/a 
 
Hindamine (liikmesriikide pädevad asutused)  

 
Autoriseerimine – SVHC (tööstus) 

 
Piirangud (tööstus) 

Osapooled: Euroopa Komisjon, Euroopa Kemikaaliamet, EL liikmesriigid, tööstus 

 Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus EÜ nr 1907/2006 
Euroopa Liidu Teataja: L 396, 30.12.2006 (vastu võetud 1. detsembril 
2006, otsekohalduv kõikides EL liikmesriikides 1. juunist 2007)  

http://www.terviseamet.ee/kemikaaliohutus/reach/reach-maarus.html 
 
 

 

Eesmärk tagada inimtervise ja keskkonna kõrgetasemeline kaitse 

kemikaalide eest, edendades samas konkurentsivõimet ja innovatsiooni 



Mõisted (artikkel 3) 

AINE — looduslik või tootmismenetluse teel 

saadud keemiline element või selle ühendid 

koos püsivuse säilitamiseks vajalike ja 

tootmismenetlusest johtuvate lisanditega, 

välja arvatud lahustid, mida on võimalik ainest 

eraldada, mõjutamata aine püsivust või 

muutmata selle koostist. 

Registreerimise eesmärgil eristatakse  

• ühe koostisosaga ainet (≥80%) 

• mitme koostisosaga ainet  (≥10% - <80%) 
• reaktsiooni saadus 



Aine EI OLE „segu― 

SEGU – kahest või enamast ainest koosnev segu või lahus. 

Segu ei ole sama kui mitut koostisosa 

sisaldav aine. 



TOODE — ese, millele antakse tootmise käigus teatud 

kuju, pinnaviimistlus või kujundus, mis määrab tema 

funktsiooni suuremal määral kui tema keemiline koostis 

 Toodete tootja/importija 

 ...registreerib toodetes sisalduva mis tahes aine, kui 

aine eraldumist tootest on normaalsetel või mõistlikult 

prognoositavatel kasutustingimustel ette näha ja 

koguses >1t/a. 

 ...teavitab Euroopa Kemikaaliametit toote koostises 

olevast väga ohtlikust ainest, mille sisaldus on >0,1% 

ja koguses >1t/a. 



allkasutaja —  

ühenduses asutatud füüsiline või 
juriidiline isik, kes ei ole tootja või 
importija, kuid kes kasutab ainet 
ainena või valmistise koostisainena 
oma tööstusliku või kutsealase 
tegevuse käigus. 

levitaja —  

ühenduses asutatud 
füüsiline või juriidiline isik, 
kaasa arvatud jaemüüja, 
kes üksnes ladustab ainet 
ja viib aine turule ainena või 
valmistise koostisainena 
kolmandate isikute jaoks. 

importija — 
ühenduses asutatud 
füüsiline või juriidiline 
isik, kes vastutab 
sisseveo eest 
ühenduse 
tolliterritooriumile. 

tootja – 

ühenduses asutatud füüsiline 

või juriidiline isik, kes toodab 

ainet ühenduse piires  



Oma rolli ja kohustuste 

kindlakstegemiseks 

 Mida? 
 Aine 

 Aine segus 

 Aine tootes 

 Toimeaine 

 Kust kohast? 
 Euroopa Ühenduse 

riikidest 

 Väljastpoolt Euroopa 

Ühendust 

 Kui palju? 
 ≥ 1t/a 

 < 1t/a 

 Milleks? 
 Kasutusala 

 

Ainete/segude 

tootja/importija 

Levitajad 

Allkasutaja: 

segu  

tootja 

Levitajad 

Levitajad 

Levitajad 

Allkasutaja: 

segu 

 tootja 

Allkasutaja: 

tööstuslik 

kasutaja 

Levitajad 

Tarbija 

Allkasutaja: 

lõpp- 

kasutaja ECHA:“Allkasutajate juhend” 



Hetkeolukorras turul 
 Ohutuskaardid 

 registreerimisnumbriga 

 laiendatud kujul (sisaldab kokkupuutestsenaariume) 

 Kokkupuutestsenaariumid lisatakse kõikidele 

registreeritud ainete ohutuskaartidele 

 12. kuu jooksul laiendatud ohutuskaardi saamisest peab 

allkasutaja rakendama ettekirjutatud kasutusala kokkupuute 

ohjemeetmeid oma ettevõttes. 

 Kui allkasutaja ei saa oma kasutusalaga 

kokkupuutestsenaariumit või kui tarnija ei ole tema 

kasutusala heaks kiitnud 

 peab ta ise esitama Euroopa Kemikaaliametile kemikaaliohutuse 

aruande 



Ohutuskaart 
 REACH-määruse artikli 31 ja II lisa nõuete kohaselt. (II lisa 

muudetud komisjoni määrusega (EL) nr 453/2010).  

 Eesti keeles (k.a. kokkupuutestsenaariumid) 

 1.4 Hädaabitelefoni number 

 112 

 16662 

 Tarnija esitaba saajale nõudmise korral nõuetekohase 

ohutuskaardi. 

 Ohutuskaarti ei ole vaja esitada, kui üldsusele müüdavad 

ohtlikuks klassifitseeritud ained või segud on varustatud 

piisava teabega, mille alusel on kasutajatel võimalik 

rakendada asjakohaseid meetmeid tervise, ohutuse ja 

keskkonna kaitseks 

 välja arvatud juhul, kui allkasutaja või levitaja taotleb ohutuskaardi 

esitamist. 



Registreerimisnumber 
- ohutuskaardil (3. jagu) 
 01-4149489190-38-0000 

 05-2519465998-09-0008 
 <TYPE>-<BASE-NUMBER>-<CHECKSUM>-<INDEX-NUMBER>, kus 

 <TYPE> esimesed 2 numbrit, mis näitavad registreerimisnumbri liiki: 

 – 01 registreerimine 

 – 02 klassifikatsiooni ja märgistuse teade 

 – 03 aine toote koostises 

 – 04 PPORD 

 – 05 eelregistreerimine 

 – 06 päring 

 – 07 kohapeal kasutatavad isoleeritud vaheained 

 – 08 transporditud, kohapeal kasutatavad isoleeritud vaheained 

 – 09 teade teabevaldajalt 

 <BASE-NUMBER> 10 numbrit 

 <CHECKSUM> 2 numbrit 

 <INDEX-NUMBER> 4 numbrit, mis näitavad ühise registreerimise rühma liikme indeksit (ei 
edastata) 

Sama aine kohta võib esitada eri liiki registreerimistoimikuid.  

Registreeritud ainete loetelu: http://echa.europa.eu/et/information-on-chemicals/registered-substances 



EC number 

 

Allikas 

 

Seadusliku 

... 

 

„List 

number― 

 

Allikas 

 

Seadusliku 

... 

 

2xx-xxx-x 

3xx-xxx-x 

 

EINECS Alusega 6xx-xxx-x 
Automaatselt 

määratud 
Aluseta 

4xx-xxx-x ELINCS 

 

Alusega 

 

7xx-xxx-x 

Määratud 

järelepärimise 

järgselt 

Aluseta 

5xx-xxx-x NLP Alusega 9xx-xxx-x 
Automaatselt 

määratud 
Aluseta 

• EC number: EINECS, ELINCS, NLP 

 - REACH-määruse jõustumisega lõppes EC numbrite andmise  

 seaduslik alus.  

• ―List number‖: Euroopa Kemikaaliamet määranud REACH-IT-s, automaatne 

numbriline identifitseerija. 

 

Numbrilist identifitseerijat „List number―  

- ei tohi kasutada ohutuskaardil EC numbri asemel või sama eesmärgiga 

mõnel teisel dokumendil.  



Autoriseerimine 
 Väga ohtlikuks aineks identifitseeritud kandidaatainete 

loetelu: 
 http://www.terviseamet.ee/kemikaaliohutus/reach/autoriseerimine/kandi

daatainete-loetelu.html 

 http://echa.europa.eu/et/candidate-list-table 

 Autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu 
 http://www.terviseamet.ee/kemikaaliohutus/reach/autoriseerimine/autori

seerimisele-kuuluvate-ainete-loetelu.html 

 http://echa.europa.eu/et/addressing-chemicals-of-

concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-

authorisation-list/authorisation-list 

 Allkasutajad võivad kasutada ainet ainult nendel 

kasutusaladel, millele on antud autoriseering.  

 



REACH kasutajatugi 

Selgitab 

 määruse sätteid  

 ettevõtte võimalikke 
määrusest tulenevaid 
kohustusi 

 juhendeid 

 

Ei kinnita 

 ettevõttespetsiifilisi 
kohustusi 

 tööstuse poolt tehtud 
otsuseid 

reach@sm.ee 

http://reach.sm.ee – esita 

küsimus vorm 

• Vastused küsimustele on 

soovitusliku iseloomuga ega 

ole juriidiliselt siduvad. 

Lõpliku otsuse langetab 

ikkagi ettevõtja ise.  

• Ettevõtjat ja tema tegevust 

identifitseerivaid andmeid 

menetletakse 

konfidentsiaalselt 



Infobaas 

 http://www.terviseamet.ee/kemikaaliohutus 

 http://reach.sm.ee/ 

 

 Euroopa Kemikaaliamet: http://echa.europa.eu/ 

 ESIS: http://esis.jrc.ec.europa.eu/  

 



Tänan kuulamast! 

 



Kohaldamine eritingimustel 

 Ained, mida kasutatakse toote- ja tehnoloogiaalaseks 

uurimis- ja arendustegevuseks (PPORD) 

 Isoleeritud vaheained ≥ 1t/a 

 Direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt teavitatud ained 

 Registreerimata monomeerained või muud polümeeri 

koostises esinevad ained ≥ 1t/a ja > 2% 

 Kosmeetikatoodetes kasutatavad ained 

 Meditsiiniseadmetes kasutatavad ained 

 



Ei kohaldata 

 Radioaktiivsed ained 

 Tollijärelevalve alla kuuluvad ained  

 Isoleerimata vaheained  

 Polümeerid 

 Ohtlike ainete transport 

 Jäätmed  

 Ained määruse IV ja V lisas 

 Juba registreeritud reimporditud ja 
taaskasutusse võetud ained 

 

 



Ei kohaldata järgmiste valmiskujul 

ja lõppkasutuseks mõeldud ainete 

suhtes: 

 
 Taimekaitsevahendite toimeained ja teised 

koostisained  

 Biotsiidide toimeained 

 Ravimites kasutatavad ained 

 Toiduainetes või söödas kasutatavad 

ained 



 



Tootja/importija 

 tootja — aine tootja Euroopa Ühenduses 

 importija — aine ainena, segu/toote koostises Euroopa 
Ühendusse importija 

Kohustused: 

 Eel-registreerimine 

 Registreerimine 

 Autoriseerimine 

 Piirangute järgimine 

 Teave tarneahelas – ohutuskaart (teave aine ohtlikkuse 
kohta) 



Ainuesindaja 

 "ONLY REPRESENTATIVE―  

 …ühenduses asutatud füüsiline või juriidiline isik, kes 
ühendusevälise tootja ainuesindajana täidab 
importijatele pandud kohustusi 

 Järgib ka kõiki teisi importijatele pandud kohustusi.  

 Omab piisavalt kogemusi ainete praktilise käitlemise ja 
ainetega seonduva teabe vallas. 

 Ühenduseväline tootja teavitab ainuesindaja 
määramisest sama tarneahela importijat(id) -> edaspidi  
allkasutajad. 



Allkasutaja 

 segu valmistaja, toote tootja, aine lõpp-kasutaja, 
tööstuslik või kutsealane kasutaja, re-importija, 
importija tarneahelas, kus on valitud 
ainuesindaja, käsitööline, mikroettevõte, teenuse 
pakkuja, ümberpaigutaja 

Kohustused: 

 Registreerimine – kontroll, kasutusalast 
teatamine, vajadusel rolli vahetamine 

 Teave tarneahelas – ohutuskaart 

 Autoriseerimine 



Registreerimine – ettevõttele, kes 

on varem ainega turul olnud 

 Peab koheselt alustama registreerimise protsessi, sõltumata aine 
toodetavast või imporditavast kogusest 

 Vaid eelregistreeritud ained saavad kasu hilisematest registreerimise 
tähtaegadest 

 Registreerimise protsess 
 teeb Euroopa Kemikaaliametile järelepärimise 

 http://echa.europa.eu/reachit/inquiry_et.asp. 

 Jagatakse teavet varasemate registreerijate ning uuringute aruannete 
kokkuvõtete kohta ja jagatakse uue registreerijaga olemasolevaid 
uuringuandmeid 
 pärast järelepärimist koostab registreerimistoimiku 

 esitab toimiku REACH-IT-s 

 saab registreerimisnumbri  

 Registreerimisnumber esitatakse ohutuskaardil, kasutatakse 
teabevahetusel tarneahelas ning aine registreerimise kinnitamiseks jms 

http://echa.europa.eu/reachit/inquiry_et.asp


Registreerimine – ettevõttele, kes 

tuleb ainega esmakordselt turule 

 ehk toodab või impordib ainet koguses üle 1 tonni aastas 
esmakordselt peale 1. detsembrit 2008 

 Pärast 1. detsembrit ainega turule tulev ettevõte saab teha nn hilise 
eelregistreerimise 6 kuu jooksul alates aine esmakordsest 
tootmisest, importimisest või kasutamisest vähemalt 1 tonn aastas 

 Hiline eelregistreerimine annab ettevõttele võimaluse olla turul aine 
toodetavast või imporditavast kogusest sõltuva 
registreerimistähtajani 
 esitab Euroopa Kemikaaliametile artikkel 28(1) teabe REACH-IT-s 

 http://echa.europa.eu/reachit/pre-registration-it_et.asp 

 „Eelregistreerimise küsimuste ja vastuste dokument‖ 

 Eelregistreerimisnumbrit kasutatakse aine registreerimise kavatsuse 
kinnitamiseks 

http://echa.europa.eu/reachit/pre-registration-it_et.asp
http://echa.europa.eu/reachit/pre-registration-it_et.asp
http://echa.europa.eu/reachit/pre-registration-it_et.asp
http://echa.europa.eu/reachit/pre-registration-it_et.asp
http://echa.europa.eu/reachit/pre-registration-it_et.asp


Ettevõte, kes ei pea ainet ise 

registreerima 

 Teab oma tarneahela registreerija plaanidest 

 Jälgib, et tema turule viidav aine on tarneahela 

tootja või importija poolt eelregistreeritud või 

registreeritud 

 Saab teabe eelregistreerimise ja registreerimise 

kohta tootjalt või importijalt või tarneahelas 

ülevalpool asuvalt ettevõttelt 



Allkasutajad  

 Võivad kasutada ainet, mis on 
 Toodetud/imporditud alla 1 tonni aastas 

 Vabastatud REACH-määruse 

registreerimiskohustusest (IV V lisa artikkel 2 

 Eelregistreeritud ja registreerimistähtajaga 2013 

või 2018 

 Registreeritud 



Autoriseerimine 
 EESMÄRK: tagada väga ohtlikest ainetest (SVHC) tulenevate riskide 

ohjamine ja nende ainete järkjärguline asendamine sobivate 
alternatiivsete ainete või tehnoloogiatega 

 PROTSESS: 
 SVHC ained kantakse järk-järgult REACH-määruse XIV lisasse 

 pärast "sulgemiskuupäeva― ei saa aineid turule viia ega kasutada 

 SVHC ainete hindamine ja vastava otsuse tegemine 

 

 SVHC ained on:  
 1. ja 2. kategooria kantserogeensed, mutageensed või reproduktiivtoksilised 

ained;  

 püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised või väga püsivad ja väga 
bioakumuleeruvad ained, mis vastavad REACH-määruse XIII lisas sätestatud 
kriteeriumidele; ning/või  

 ained, mille kohta on teaduslike andmete alusel ja üksikjuhtumipõhiselt määratud 
kindlaks, et nad võivad avaldada inimeste tervisele või keskkonnale tõsist mõju, 
mis põhjustab samaväärset ohtu kui eespool loetletud ainete mõju, näiteks 
endokriinseid häireid.  

 

 NB! Autoriseerimise nõue on ainepõhine ja vaadatakse läbi kindla aja tagant 



Autoriseerimine lähemalt 
1. etapp: SVHC ainete identifitseerimine   

 Liikmesriik või Euroopa Kemikaaliamet koostab SVHC kriteeriumidega ainele XV lisa 
toimiku  

 Huvitatud isikud esitavad märkusi toimikule 

 „kandidaatainete loetelu‖ http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table  

2. etapp:  tähtsuse järjekorra määramine  

 kandidaatainete loetelu ainete tähtsuse järjekorda määramine 

 Huvitatud isikud esitavad märkusi 

 kas aine kohta kehtestatakse autoriseerimisnõue 

 milliste aine kasutusalade kohta pole vaja autoriseeringut 

 ―sulgemiskuupäev‖ 

3. etapp:  autoriseerimise taotlemine  

 kemikaaliohutuse aruanne 

 alternatiivseid aineid või tehnoloogiaid käsitlev analüüs 

 asendusplaan 

 sotsiaalmajanduslik analüüs  

4. etapp:  autoriseerimise andmine   

 riskid ohjatud 

 sotsiaalmajanduslik kasu kaalub üle riskid ja puudub sobiv alternatiiv või tehnoloogia 

http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table
http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table
http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table
http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table
http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table


Allkasutajad ja autoriseerimine 
Allkasutajad võivad kasutada autoriseerimisele 
kuuluvat ainet ainult autoriseeritud kasutusaladel 

 

Selleks peab:  

 

 saama aine ettevõttelt, kellel on tema kasutusalaks 
antud autoriseerimine.  
 Kasutamisel kinni pidama autoriseerimise tingimustest 

 Teavitama Euroopa Kemikaaliametit autoriseerimisega aine 
kasutamisest  

 

 taotlema ise autoriseerimist aine kasutamiseks 

 



Probleemid… 

Kemikaali käitlemine on kemikaali valmistamine, töötlemine, 
pakendamine, hoidmine, vedamine, turustamine, kasutamine ja 
kemikaaliga seonduv muu tegevus 

 …nõuete järgimine 

 …‖ei tegeleta kemikaalidega‖ 

 …märgistamine 

 …märgistuse lugemine 

 

Tooted, mida pakutakse või müüakse üldsusele, peavad olema 
varustatud piisava teabega, mille alusel on kasutajatel võimalik 
rakendada asjakohaseid meetmeid tervise, ohutuse ja keskkonna 
kaitseks! 

 

 

 



Find out more 
 

Contact suppliers or customers 
 

Start gathering information about substances 
 Properties 

 Quantities 

 Value to your company 
 

Check pre-registration! 
 

Think about COSHH assessments 

Key messages 



 >30,000 substances on the EU market ≥ 1 tpa 
 

 Limited information on hazards and risks to human 
health and environment 

 

 Increasing public concern over risks of chemicals 
 

 Current systems slow to produce results 
 

 EC impact assessment = worth doing! 
 ec.europa.eu/enterprise/reach/eia_en.htm 
 

 Defra 2004  impact assessment = cost to industry 
£515m over 11 years (mid-range estimate). 

 www.defra.gov.uk/corporate/consult/reach-enforce/index.htm 

Why REACH? 



 

Rationalises the current EU regulatory system for chemicals 
 

Benefits and principles 

Existing Substance 

Notification of New Substances 

Classification and Labelling 

Safety Data Sheets 

Marketing & Use Directives Marketing & Use Directives Marketing & Use Directives Marketing & Use Directives Marketing & Use Directives Marketing & Use Directives Marketing & Use Directives Marketing & Use Directives 

REACH 



 Those with expertise identify how to use safely 
 

 Significantly increase the information available on 
hazards and risks of substances, up and down the supply 
chain 

 

 Promotion of alternative methods for assessment of 
hazards of substances 

 

 ‗Authorisation‘ for the use of ‗Substances of Very High 
Concern‘ (SVHCs), and ‗restrictions‘ on the use of others 

 

 SVHCs are progressively replaced by suitable alternatives 
where viable (substitution) 

Benefits and principles 



Registration: dossiers checked by EChA 

 

Evaluation: after 3 years, EChA draws up a Community Rolling 
Action Plan - list of substances for evaluation.  Can lead to 
proposals for regulatory action (e.g. authorisation, restriction, 
C&L change) 

 

Authorisation: for substances of high concern, EChA draws up 
proposed list for authorisation (can only be used for specific 
purposes if authorised) 

 

Restriction: EC, EChA and MS can propose restrictions 

 

Downstream Users: people using chemicals at work are given 
mandatory instructions via suppliers about how to use them 
safely – exposure scenarios – and opportunity to feedback to 
registrants 

How REACH works 

(briefly!) 



 

Substance 

A chemical element and its compounds in the 

natural state or obtained by any manufacturing 

process, including any additive necessary to 

preserve its stability and any impurity deriving from 

the process used, but excluding any solvent which 

may be separated without affecting the stability of 

the substance or changing its composition 

Registration 



… and for the rest of us! 
 

A substance: 
 

 … IS a chemical element and its compounds 

  examples 
1.  Ethylene glycol 

2.  Sodium dodecyl sulphate 

3.  Both copper and zinc 

4.  Both ylang-ylang extract and orange extract 

Registration 



… and for the rest of us! 
 

A substance: 
 

 … IS NOT a ‘preparation’ (a mixture or solution of 
substances) 

  examples 
1. antifreeze (ethylene glycol + colour + scale inhibitor + 

anti-ingestion additive) 

2. washing detergent (sodium dodecyl sulphate + 
colour + fragrance + salt + …) 

3. alloy (copper + zinc = brass) 

4. fragrance concentrate (ylang-ylang extract + orange 
extract + solvent + anti-oxidant + …) 

Registration 



… and for the rest of us! 
 

A substance: 

 
 … IS NOT an ‘article’ (basically, any object) 

  examples 
1. battery 

2. car 

3. alloy wheel 

4. torch 

5. etc. 

Registration 



… BUT! 

 

Preparations and articles have substances 

in them 
 

These substances may need to be 

registered, if they are ‘intended for release’ 
 

The EChA may need to be notified of the 

production or import of articles containing 

certain substances ‘of very high concern’ 

Registration 



 There is a period of pre-registration from 1 Jun to 30 
Nov 2008 (new entrants can pre-register later) 

 

 Substances registered in tonnage-related tranches 
between 2008 and 2018 

 

 Substances not pre-registered must be 
registered immediately (Dec 2008) or supply will 
be illegal 

 

 Registration involves submitting a ‗technical dossier‘ 
of required information to the EChA 

 

 Information requirements increase with tonnage 

How registration works 



Authorisation 

• Substances of Very High Concern 
 

• Applications for authorisation may be made 
by manufacturers, importers and/or 
downstream users of the substance. 

 

• ‗Substitution plan‘ required for authorisation 
 

• Authorisations granted by EChA via risk 
assessment route (on basis of demonstrated 
‗adequate control) or socio-economic route 



 

Substances to be included in Annex XIV (authorisation) 

 
The following substances may be included in Annex XIV in accordance with the procedure laid down in Article 58: 

 

(a)substances meeting the criteria for classification as carcinogenic category 1 or 2 in accordance with Directive 
67/548/EEC; 

 

(b) substances meeting the criteria for classification as mutagenic category 1 or 2 in accordance with Directive 
67/548/EEC; 

 

(c) substances meeting the criteria for classification as toxic for reproduction category 1 or 2 in accordance with 
Directive 67/548/EEC; 

 

(d) substances which are persistent, bioaccumulative and toxic in accordance with the criteria set out in Annex 
XIII of this Regulation; 

 

(e) substances which are very persistent and very bioaccumulative in accordance with the criteria set out in Annex 
XIII of this Regulation; 

 

(f) substances — such as those having endocrine disrupting properties or those having persistent, 
bioaccumulative and toxic properties or very persistent and very bioaccumulative properties, which do not fulfil the 
criteria of points (d) or (e) — for which there is scientific evidence of probable serious effects to human health or 
the environment which give rise to an equivalent level of concern to those of other substances listed in points (a) 

to (e) and which are identified on a case-by-case basis in accordance with the procedure set out in Article 59. 

SVHC = 

  

CMR1/2, 

PBTs, 

vPvBs, 

or equivalent concern 

Article 57 
Substances of very high concern 



• Required for phase-in 

• Facilitates data sharing (SIEFs) and 

multiple registrations 

– Reduces amount of testing on vertebrate 

animals 

– Reduces financial burden on registrants 

• No obligation to register 

Pre-registration 



 REACH and COSHH will work together 

 REACH will: 

 increase the information available for 

developing and implementing risk controls as 

required by COSHH. 

 improve the standards required for controlling 

risks from chemical use by establishing more 

and stricter exposure standards 

 create a legal duty on employers to follow 

appropriate control guidelines when these are 

available 

REACH and COSHH (1 of 

2) 



 Ultimately, REACH should help employers make 
more informed COSHH risk assessments. 

 

 Where COSHH risk assessments need to be 
revised, the COSHH principles of good practice 
still apply. 

 

 There is limited scope for any new risk 
assessment to be significantly different to those 
required by REACH. 

 

 There is limited scope for any new risk 
assessment to be significantly different to those 
required by REACH. 

REACH and COSHH (2 of 

2) 



 Look with fresh eyes at your operation – 
build a full inventory of the substances you 
use. 

 What will need to be registered, and when? 

 Consider contingencies 

how crucial are individual substances or 
preparations to your operation? 

what will be the impact if REACH should affect 
the demand for a given substance or article? 

what alternatives are available? 

What you need to do (1 of 2) 



 Get in contact with your customers and suppliers 
– do you know who they are, and do they know 
who you are? 

 

 Investigate the pre-registration intentions of 
manufacturers or importers of anything you rely 
on – phase-in depends on this. 

 

 Do you know if your end-use will be supported? 
 

 Be prepared to review your COSHH assessment 

What you need to do (2 of 2) 



 

A business taking REACH seriously will: 
 realise the potential importance 

 invest the appropriate resources (knowledge, time, authority) 

 create an inventory of chemicals and… 

 … assess these for importance and REACH duties 

 build strong relationships in the supply chain and throughout 
industry 

 investigate pre-registration needs and intentions for key 
substances 

 Consider other potential assets and liabilities:  value of data 
held or needed, registration or authorisation costs, impact of 
candidate list, insurance, security of supply, etc. 

 

And keep a good account of these activities for 
domestic and European authorities 

What does being prepared for 

REACH look like? 



Help is out there 

 Trade Associations, UK and Europe 
 

 Consultancy 
 

 Knowledgeable companies in the supply 

chain 
 

 The UK Competent Authority 
 

 The European Chemicals Agency 
 

 The web 



• Provide advice on interpretation of REACH text 
 

• Providing some simplified guidance 
 

• Facilitation role – helping duty holders understand 

that they have responsibilities, and how to meet 

them 
 

• Centrepoint for consistency across regulatory 

bodies involved in enforcement 

Helpdesk 



Find out more 
 

Contact suppliers or customers 
 

Start gathering information about substances 
 Properties 

 Quantities 

 Value to your company 
 

Check pre-registration! 
 

Think about COSHH assessments 

Key messages 



Questions/Discussion 
 

UK REACH Competent Authority Helpdesk 

2.3 Redgrave Court, Bootle, Merseyside, L20 7HS 

Tel: 0845 408 9575 

Email: UKREACHCA@hse.gsi.gov.uk 

 

Tim Harris, Policy Advisor, International Chemicals Unit 

HSE, Rose Court, 2 Southwark Bridge, London, SE1 9HS 

Tel: 020 7717 6403 

Email: tim.harris@hse.gsi.gov.uk 

 

 

Further information 

www.hse.gov.uk/reach 

ec.europa.eu/echa/home_en.html 


