
Vad handlar detta om?
Reglerna för att tillverka, importera och använda 
kemikalier inom EU har utformats för att motsvara 
näringslivets och samhällets behov av säkrare 
kemikalier.

Reach har till syfte att hantera riskerna 
med kemikalier, men också att främja 
konkurrenskraften och innovationen genom 
förfaranden för registrering, utvärdering, 
godkännande och begränsning.

CLP underlättar världshandeln och förbättrar 
arbetstagarnas och konsumenternas säkerhet 
genom att implementera Förenta nationernas 
globala harmoniserade system för klassificering 
och märkning av kemikalier i EU.

Dessa förordningar inför ett gemensamt system 
för att säkerställa ett höggradigt skydd för 
människors hälsa och miljön i EU.

Vad ska jag göra?
Detta är beroende av din roll i distributionskedjan, 
hur farliga dina ämnen är och hur du använder dem.

Echas Navigator-verktyg kan hjälpa dig identifiera 
vad som gäller i ditt fall. 
https://echa.europa.eu/identify-your-obligations

Vilka är kostnaderna?
Reach kräver att vissa avgifter betalas till Echa. Ju 
mindre ditt företag är, desto lägre är avgifterna. 
För mer information:
 https://echa.europa.eu/sme

Andra kostnader kan bli högre än avgifterna. 
Dessa kostnader varierar beroende på vilka 
skyldigheter just du har, i vilken mån du behöver 
ta fram eller köpa data, om du väljer att anlita 
konsulter eller om du måste/väljer att hitta 
säkrare kemikalier för att ersätta de farliga.

Hur får jag information och 
hjälp?
Använd Echas webbplats som en källa för nyheter, 
vägledning, svar på frågor och support. 
https://echa.europa.eu/subscribe

Juridisk terminologi och central information för 
företagen finns på 23 officiella EU-språk. https://
echa-term.echa.europa.eu/

Du kan också söka på Echas webbplats efter 
information om egenskaper, klassificering och 
säker användning av kemikalier på EU-marknaden.

Kontakta

• dina leverantörer och kunder när det gäller 
specifika ämnen eller produkter,

• din branschorganisation för branschspecifik 
rådgivning och information,

• din nationella Reach- och CLP-hjälpcentral för 
frågor om kravuppfyllande,

• Echas hjälpcentral för att få hjälp med de 
verktyg du måste använda.
https://echa.europa.eu/support

Var förtrogen med dina kemikalier

Levererar du kemikalier? – Du måste 
samla in information för att klassificera, 
märka och registrera de ämnen du tillverkar 
eller importerar och för att ge dina kunder råd 
om hur de använder dem på ett säkert sätt. 
https://echa.europa.eu/regulations/reach/registration 
https://echa.europa.eu/regulations/clp/understanding-
clp

Använder du kemikalier? – Du måste 
genomföra de riskhanteringsråd du fått från 
dina leverantörer, eller informera dem om 
detta inte skulle vara lämpligt i ditt fall.
http://echa.europa.eu/sv/regulations/reach/
downstream-users

Var särskilt uppmärksam på ”ämnen 
som inger mycket stora betänkligheter”
De farligaste kemikalierna har förts upp på 
förteckningen över ”ämnen som inger mycket 
stora betänkligheter”. Dessa kemikalier kan 
orsaka cancer, störa de hormonsystemet, 
ansamlas i naturen och i de levande 
organismerna och ge bestående skador på 
människors hälsa och miljön. 
Förteckningen uppdateras två gånger om året. 
För mer information:
https://echa.europa.eu/candidate-list-table

Om ditt ämne finns på denna förteckning kan 
det omfattas av tillståndssystemet, vilket 
betyder att du måste ansöka om tillstånd för 
att kunna fortsätta använda det. 
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Vad innebär detta?
Fri rörlighet för kemikalier
Samma regler gäller för alla företag inom EU.

Inga data, ingen marknad
Det är olagligt att tillverka, importera, 
marknadsföra och använda oregistrerade ämnen. 
Detta gäller både ämnen som sådana och i 
blandningar.

Kommunikationen längs distributionskedjan
Varje aktör i distributionskedjan bidrar till 
att kommunikationen om farliga egenskaper 
fungerar och att kemikalier används säkert: 
tillverkare, importörer, formulerare, distributörer 
och återförsäljare. https://echa.europa.eu/
communication-in-the-supply-chain

Konsumenter har rätt att efterfråga och motta 
information ifall deras produkter innehåller ämnen 
som inger mycket stora betänkligheter för deras 
hälsa och miljön.

Skaffa dig konkurrensfördelar
Reach och CLP har utformats för att främja 
ersättningen av de farligaste kemikalierna. Du kan 
vända rättsliga skyldigheter till affärsmöjligheter 
genom att tidigt välja bort dessa ämnen.

Baserat på den information du har om de ämnen du 
tillverkar, importerar eller använder, kan du hitta 
ett säkrare alternativ före dina konkurrenter och 
vinna en affärsfördel?

Delta i Echas offentliga samråd om du har tagit 
fram eller använder alternativ till ämnen som inger 
mycket stora betänkligheter. 
https://echa.europa.eu/public-consultations

Kemikaliesäkerheten 
och din verksamhet
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Återgivning tillåten med angivande av källan.

Gäller det min verksamhet?
Gör ditt företag något av följande?

Om svaret på någon av dessa frågor är ”ja”, är 
denna broschyr relevant för dig.

Det handlar om dina rättigheter och skyldigheter 
enligt Reach och CLP, som gäller för alla branscher 
och alla företag som hanterar kemikalier i EU, 
Island, Liechtenstein och Norge.

Genom att uppfylla de juridiska kraven hanterar 
du de kemiska riskerna i din verksamhet och bidrar 
till att skydda människors hälsa och miljön.

Du kommer att kunna reagera på och motsvara 
dina kunders förväntningar om säkrare kemikalier 
och produkter, något som också kan förstärka ditt 
varumärke.

Starta här: https://echa.europa.eu/sme

Formulerar du kemiska 
blandningar?

t.ex. färgämnen, 
motoroljor, tvålar och 

rengöringsmedel

Tillverkar eller 
importerar du 

kemiska ämnen eller 
blandningar?

t.ex. aceton, fenol, 
färger, smörjmedel

Tillverkar eller 
importerar du 

konsumentvaror?
t.ex. möbler, kläder, 
elektrisk apparatur

Använder du kemikalier?
t.ex. för ytbeläggning 

eller rengöring
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