
Det Europæiske 
Kemikalieagentur
For sikker brug af kemikalier

ECHA i tal
•	 Over	500		ansatte	fra	27	europæiske	lande
•	 4	videnskabelige	udvalg	med	eksperter	fra	alle	
medlemsstater	

•	 1	forum	af	nationale	håndhævende	myndigheder
•	 3	ekspertnetværk
•	 Over	6	000	stoffer	registreret	
•	 Over	5	millioner	anmeldelser	af	klassificering	og	
mærkning	af	mere	end	100	000	stoffer

ECHA bliver verdens førende regulerende 
myndighed inden for sikker brug af 
kemikalier. Vi sørger for, at alle har adgang 
til oplysninger om farerne ved kemikalier 
og om sikker brug af kemikalier. Du og dit 
miljø vil være bedre beskyttet.
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REACH
I henhold til REACH-forordningen påhviler det 
virksomhederne at oplyse om farer og risici ved 
og sikker anvendelse af de kemiske stoffer, de 
producerer eller importerer.

Virksomhederne registrerer disse oplysninger 
hos ECHA, hvor de gøres frit tilgængelige på vores 
websted. 
Indtil nu er flere tusind af de farligste og mest 
anvendte stoffer blevet registreret.

De europæiske forbrugere kan nu spørge i butikken, 
om det forbrugerprodukt, de køber, indeholder farlige 
stoffer. 

REACH tilskynder til udvikling af sikrere kemikalier og 
begrænser anvendelsen af de farligste af dem.

CLP
Forordningen om klassificering, mærkning 
og emballering  (CLP) opretter det globalt 
harmoniserede system til klassificering og mærkning 
af kemikalier i EU. Det betyder, at der nu anvendes 
samme system i hele verden.

Arbejdstagere og forbrugere kan dermed få større 
viden om faresymbolerne, kemikaliers virkninger og 
hvordan produkterne anvendes sikkert. Desuden vil 
det lette den internationale handel med kemikalier, 
da standarderne for transport og levering bliver ens i 
hele verden.

Virksomhederne skal anmelde den klassificering og 
mærkning, de anvender til deres kemikalier, til ECHA. 
ECHA har indtil nu modtaget millioner af sådanne 
anmeldelser. Oplysningerne er frit tilgængelige på 
vores websted. 

Hvem vi er
Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) er 
den drivende kraft i gennemførelsen af EU's 
banebrydende kemikalielovgivning til beskyttelse 
af menneskers helbred og miljøet. ECHA blev 
grundlagt i 2007 og har hjemsted i Helsinki i 
Finland. 

Hvad vi laver
Vi beskytter menneskers helbred og miljøet.  Vores 
arbejde er med til at sikre, at kemikalier anvendes 
sikkert, og at de farligste af dem erstattes af 
sikrere alternativer. 

Vi: 
•	 hjælper virksomhederne til at overholde 

lovgivningen
•	 fremmer sikker brug af kemikalier 
•	 beskæftiger os med problematiske kemikalier
•	 formidler information om kemikalier

Biocider
Biocidholdige produkter beskytter mod skadedyr 
og skadelige mikroorganismer. Det kan f.eks. være 
insektbekæmpelsesmidler og desinfektionsmidler 
til brug på hospitaler. 

Biocidforordningen (BPR) er indført for at sikre, at 
vi har tilstrækkelig viden om sådanne produkter, 
så forbrugerne kan anvende dem sikkert. 

PIC
Forordningen om forudgående informeret 
samtykke (PIC) fastlægger retningslinjer for 
import og eksport af farlige kemikalier. De 
modtagende lande bliver dermed underrettet, når 
der forventes at ankomme farlige kemikalier til 
landet, så de har mulighed for at regulere og i visse 
tilfælde afvise importen af sådanne kemikalier. 
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