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CALENDARI

Calendari d’aplicació del REACH
El Reglament REACH entra en vigor l’1 de juny de 2007, però el procés d’implementació està previst que duri uns 11 anys.
Aquest procés preveu unes dates d’inici i finalització dels diferents procediments i tràmits que les empreses han d’aplicar en funció de la seva activitat, del
tipus de substància i del volum de fabricació i/o importació. A continuació es descriuen els processos que es van implementant i les actuacions que s’han de
dur a terme per part de les empreses i de l’Agència Europea de Substàncies i Preparats Químics.

2007

1 de juny
Entrada en vigor del Reglament:
• Comencen les responsabilitats dels usuaris intermedis de transmetre informació a la cadena de subministrament.

2008

1 de juny
• Inici del preregistre per a les substàncies en fase transitòria.
• L’Agència esdevé operativa.
• Inici dels fòrums d’intercanvi d’informació (FIIS).
• Inici del registre.
• Augment de les responsabilitats dels usuaris intermedis.
• Inici del procés d’avaluació.
• Inici del procés d’autorització.
30 de novembre
• Finalitza el preregistre per a les substàncies en fase transitòria.
• Inici de l’intercanvi de dades d’assaigs en els FIIS.

2009

1 de juny
• Inici del procés de restriccions.
30 de novembre
• Finalitza el primer termini per a la comunicació dels usuaris inter-medis referent als usos de les substàncies en fase transitòria (que han de quedar
registrades abans de l’1 de desembre de 2010).

2010

1 de juny
• Inici de l’Inventari de Classificació i Etiquetatge
30 de novembre
• Finalitza el primer període de registre per a les substàncies en fase transitòria. Han de quedar registrades les substàncies:
a) amb volums iguals o superiors a 1.000 tones/any.
b) cancerígenes, mutàgenes i tòxiques per a la reproducció amb volums iguals o superiors a 1 tona/any.
c) perilloses per al medi ambient (R50/53) amb volums iguals o superiors a 100 tones/any.
30 de novembre
• Finalitza el període d’adaptació del model de fitxa de dades de seguretat per a les fitxes de dades de seguretat existents abans de l’entrada en vigor
del Reglament.

2011

1 de juny
• Inici de la notificació de substàncies contingudes en articles.

2012

31 de maig
• Finalitza el segon termini per a la comunicació dels usuaris intermedis referent als usos de les substàncies en fase transitòria (que han de quedar
registrades abans de l’1 de juny de 2013).

2013

31 de maig
• Finalitza el segon període de registre per a les substàncies en fase transitòria. Han de quedar registrades les substàncies amb volums iguals o superiors
a 100 tones/any.

2017

31 de maig
• Finalitza el tercer termini per a la comunicació dels usuaris intermedis referent als usos de les substàncies en fase transitòria (que han de quedar
registrades abans de l’1 de juny de 2018).

2018

31 de maig
• Finalitza el tercer període de registre per a les substàncies en fase transitòria. Han de quedar registrades les substàncies amb volums d’entre 1 i
100 tones/any.

http://inforeach.gencat.cat

Aquest document s’ha elaborat a partir de les guies i la informació redactada per la Comissió Europea i/o els organismes competents, amb la finalitat d’orientar l’empresa en el compliment del Reglament REACH. En cap cas el contingut d’aquest document és jurídicament vinculant.
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2007

2010

1 de juny de 2007

1 de juny de 2010

Entra en vigor el Reglament.
Els usuaris intermedis s’han de preparar per transmetre informació a la
cadena de subministrament quan sigui necessari, incloses les fitxes de dades
de seguretat (FDS).

Inici de l’Inventari de Classificació i Etiquetatge.
S’ha de presentar la classificació de totes les substàncies subjectes a registre
i/o classificades com a perilloses. En cas que la classificació i l’etiquetatge no
siguin homogenis entre les diferents empreses, es fa un esforç per tal
d’harmonitzar-les.

2008

30 de novembre de 2010

1 de juny de 2008
Inici del preregistre per a les substàncies en fase transitòria. S’aconsella
preregistrar, ja que això permet acollir-se al règim transitori, el qual concedeix
terminis més llargs per tal d’implementar les fases de registre, en funció del
volum i la perillositat. Dura 6 mesos.
Inici del registre.
Les substàncies que no s’han preregistrat i que es fabriquen o importen en
volums superiors a 1 tona/any s’han de registrar immediatament. Fòrums
d’intercanvi d’informació (FIIS).
Comença l’intercanvi d’informació en els FIIS. Es gestionen a partir del
sistema web RECH-IT, que coordinarà l’Agència.
Obligacions dels usuaris intermedis.
Qualsevol ús que no estigui inclòs a l’escenari d’exposició de la fitxa de
dades de seguretat s’ha de comunicar a l’Agència.
Els usuaris intermedis que desitgin que l’ús que fan de les substàncies s’inclogui
com a ús identificat en la sol·licitud de registre, han de transmetre la informació
requerida al seu proveïdor abans del termini de registre que els correspongui.
Inici del procés d’autorització.
S’identifiquen les substàncies denominades “molt preocupants” i s’estableix
la llista de candidats per ser avaluats.
Un cop una substància s’ha inclòs a la llista de l’annex XIV, ja se’n pot sol·licitar
l’autorització.
S’adopta el Reglament de la Comissió Europea que regula les taxes.
30 de novembre de 2008
Finalitza el preregistre.
No obstant això, els fabricants, importadors o usuaris que fabriquin, importin
o utilitzin per primer cop una substància en fase transitòria tenen la possibilitat
de preregistrar-la, sempre que presentin a l’Agència la informació requerida
en els 6 mesos següents a la primera fabricació, importació o ús, i mai després
dels 12 primers mesos.
Inici de l’intercanvi de dades d’assaigs als FIIS.
És obligatori compartir les dades sobre assaigs amb animals vertebrats.
Com a màxim al cap d’un mes que un membre dels FIIS hagi sol·licitat un
assaig, se li ha de proporcionar una prova del seu cost, per tal de determinar
el preu que han de pagar tots els que necessitin les dades de l’assaig.
2009
1 de juny de 2009
Inici del procés de restriccions.
La Comissió publica un inventari de les restriccions de l’annex XVII.

Finalitza el primer període de registre per a les substàncies en fase
transitòria.
A partir d’aquest moment és il·legal fabricar o importar qualsevol substància
d’aquest grup que no hagi estat registrada.
Les substàncies que han de quedar registrades en aquest termini són:
• Les que tenen volums iguals o superiors a 1.000 tones/any.
• Les cancerígenes, mutàgenes o tòxiques per a la reproducció amb
volums iguals o superiors a 1 tona/any.
• Les perilloses per al medi ambient (R50/53) en volums iguals o
superiors a 100 tones/any.
1 de desembre de 2010
Finalitza el període d’adaptació del model de fitxa de dades de seguretat
per a les fitxes de dades de seguretat existents abans de l’entrada en vigor
del Reglament.
2011
1 de juny de 2011
Inici de la notificació de les substàncies contingudes en articles.
S’ha de presentar a l’Agència una notificació d’informació si una substància
reuneix els criteris per ser classificada com a molt perillosa (present en la
llista de candidates a autorització) i està present en un article en quantitats
anuals superiors a 1 tona/any o en concentració superior a 0,1% en pes/pes.
Es disposa de 6 mesos per fer la notificació a partir del moment en què la
substància s’inclou a la llista.
2012
31 de maig de 2012
Finalitza el segon termini per tal que els usuaris intermedis comuniquin l’ús que fan de les substàncies al proveïdor.
Aquest segon termini és per a les substàncies en fase transitòria que han de
quedar registrades abans de l’1 de juny de 2013.
2013
31 de maig de 2013
Finalitza el segon període de registre per a les substàncies en fase
transitòria.
A partir d’aquest moment és il·legal fabricar o importar qualsevol substància
d’aquest grup que no hagi estat registrada.
Les substàncies que han de quedar registrades en aquest termini són les que
tenen volums superiors a 100 tones/any per fabricant o importador.

30 de novembre de 2009
Finalitza el primer termini per tal que els usuaris intermedis
comuniquin l’ús que fan de les substàncies al proveïdor.
Aquest primer termini és per a les substàncies que han de quedar registrades
abans de l’1 de desembre de 2010.

2017
31 de maig de 2017
Finalitza el tercer termini per tal que els usuaris intermedis comuniquin l’ús que fan de les substàncies al proveïdor.
Aquest tercer termini és per a les substàncies en fase transitòria que han de
quedar registrades abans de l’1 de juny de 2018.

http://inforeach.gencat.cat
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2018
31 de maig de 2018
Finalitza el tercer període de registre per a les substàncies en fase
transitòria.
A partir d’aquest moment és il·legal fabricar o importar qualsevol substància
d’aquest grup que no hagi estat registrada.
Les substàncies que han de quedar registrades en aquest termini són les que
tenen volums entre 1 i 100 tones/any per fabricant o importador.
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