
Europeiska 
kemikaliemyndigheten
Arbetar för en säker  
användning av kemikalier

Echa i siffror
•	 Över	500	anställda	från	27	europeiska	länder
•	 4	vetenskapliga	kommittéer	med	experter	från	
alla	medlemsländer	

•	 1	forum	för	nationella	verkställande	
myndigheter

•	 3	expertnätverk
•	 Över	6	000	registrerade	ämnen
•	 Över	5	miljoner	klassificerings-	och	
märkningsanmälningar	för	över	100	000	ämnen

Echa är på väg att bli världens ledande 
tillsynsmyndighet för kemikaliesäkerhet. 
Vi ser till att information om faror och 
kemikaliesäkerhet finns tillgänglig för alla. 
Du och din miljö får ett bättre skydd.
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Kopiering tillåten med angivande av källan.
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Reach
Enligt Reach- förordningen ansvarar företag för 
att erbjuda information om faror och risker med 
kemikalier som de tillverkar eller importerar och hur 
de används på ett säkert sätt.

Företagen registrerar denna information hos Echa,
och vi gör den fritt tillgänglig på vår webbplats.
Hittills har tusentals av de farligaste och mest 
använda ämnena registrerats.

Europeiska konsumenter kan nu fråga återförsäljare 
om varorna de köper innehåller farliga ämnen. 

Reach främjar införande av säkrare kemikalier 
och begränsar användningen av de farligaste 
kemikalierna.

CLP
Genom förordningen om klassificering, märkning och 
förpackning (CLP) införs det globalt harmoniserade 
systemet för klassificering och märkning i EU. Det 
innebär att samma system nu används i hela världen.

Därmed kan arbetstagare och konsumenter få bättre 
kännedom om de symboler som används, effekterna 
av kemikalier och hur produkterna används på ett 
säkert sätt. Även den internationella handeln med 
kemikalier underlättas, eftersom standarderna för 
transport och distribution blir desamma över hela 
världen.

Företagen ska anmäla till Echa vilken klassificering 
och märkning de använder för sina kemikalier. Hittills 
har Echa fått in miljontals sådana anmälningar. 
Informationen finns fritt tillgänglig på vår webbplats.

Vilka vi är
Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) är 
drivande vid genomförandet av EU:s banbrytande 
kemikalielagstiftning för att skydda människors 
hälsa och miljön. Echa inrättades 2007 och finns i 
Helsingfors i Finland. 

Vad vi gör
Vi arbetar för att skydda människors hälsa 
och miljön. Vårt arbete bidrar till att en säker 
kemikalieanvändning och till att de farligaste 
ämnena ersätts med säkrare alternativ. 

Vi
•	 hjälper företag följa kemikalielagstiftningen
•	 främjar säker användning av kemikalier
•	 behandlar kemikalier som inger betänkligheter
•	 ger information om kemikalier

Biocidprodukter
Biocidprodukter skyddar oss mot skadedjur och 
skadliga mikroorganismer. Exempel på biocider 
är insektsmedel och de desinficeringsmedel som 
används på sjukhus. 

Förordningen om biocidprodukter (BPR) införs för 
att se till att vi har tillräckligt med information 
om dessa produkter, så att konsumenterna kan 
använda dem på ett säkert sätt. 

PIC
Genom förordningen om förhandsgodkännande 
(PIC) införs riktlinjer för export och import 
av farliga kemikalier. Genom mekanismen för 
förhandsgodkännande underrättas mottagande 
länder när farliga kemikalier är på väg in på deras 
territorium och har möjlighet att kontrollera och i 
vissa fall stoppa importen. 
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