
Terminologi på dit 
sprog
ECHA-term er en onlinetjeneste, der indeholder over 
1 300 juridiske termer og deres definitioner på 23 
officielle EU-sprog, som kan filtreres og downloades 
i forskellige formater. 

http://echa-term.echa.europa.eu/

Kort overblik 
over ECHA's 
tjenester

Er ECHA 
interessant for mig?
Ja, hvis du er:

• en virksomhed, der fremstiller, indfører, 
distribuerer eller anvender kemikalier 

• arbejdstager og håndterer kemikalier 
• en faglig eller industriel organisation i 

kemikalie- eller fremstillingssektoren 
• en ikkestatslig organisation, der er aktiv 

inden for beskyttelse af menneskers 
sundhed, miljøet og dyrerettigheder

• forbruger med interesse i sikrere produkter 
og bæredygtigt forbrug

• journalist og dækker sundhed, forbrugere, 
erhverv og lignende emner

• politiker på nationalt, europæisk eller 
internationalt plan 

• en national myndighed i EU og Det 
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde 

• forsker eller akademiker, som arbejder 
med eller har interesse i reguleringsmæssig 
forskning.

Kontakt ECHA på: 
http://echa.europa.eu/da/contact
tlf. +358-9-686180

Følg os på:
@EU_ECHA
www.facebook.com/EUECHA

Nye regler
Den europæiske kemikalielovgivning har ændret 
sig inden for de seneste år med indførelse af 
fire forordninger, der sikrer fri bevægelighed af 
kemikalier i EU og et højt beskyttelsesniveau for 
menneskers sundhed og miljøet. 

• REACH - registrering, vurdering og godkendelse 
af samt begrænsninger for kemikalier 

• CLP – klassificering, mærkning og emballering af 
farlige kemikalier 

• BPR – forordningen om biocidholdige produkter 
• PIC – forudgående informeret samtykke i 

forbindelse med international handel med visse 
farlige kemikalier og pesticider. 

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) sikrer, 
at disse forordninger gennemføres konsekvent i 
hele EU og landene i Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde – Island, Liechtenstein og 
Norge.

På vores websted findes oplysninger om 
lovgivningen på 23 officielle EU-sprog.
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Fremme af sikker 
brug af kemikalier
ECHA samarbejder med internationale organer 
og reguleringsmyndigheder i hele verden om nye 
spørgsmål vedrørende kemikaliesikkerhed.

Interesseorganisationer på EU-plan, der 
repræsenterer erhvervsliv, universiteter og 
civilsamfundet, akkrediteres i ECHA og samarbejder 
med agenturet om at beskytte menneskers sundhed 
og miljøet.  
http://echa.europa.eu/da/about-us

Oplysninger om 
kemikalier
ECHA's websted er en unik kilde til oplysninger om 
de kemikalier, der fremstilles og indføres i Europa, 
deres farlige egenskaber samt klassificering og 
sikker brug heraf. Disse oplysninger kommer direkte 
fra producenter og importører.
http://echa.europa.eu/da/information-on-
chemicals

Kemikalier i vores hverdag
Her forklares det, hvordan kemikalier kan anvendes 
sikkert både derhjemme og på arbejdspladsen, 
ligesom forbrugernes "ret til at spørge" i henhold til 
Reach forklares. 
http://echa.europa.eu/da/chemicals-in-our-life

Hjælp til 
virksomheder med 
at følge lovgivningen
Du kan bruge ECHA's websted til at: 

Identificere dine forpligtelser
Brug navigatoren til at finde ud af, hvad din rolle 
er i henhold til REACH- og CLP-forordningen, og 
få vejledning. 

Hold dig ajour 
Tilmeld dig vores nyhedsbrev på: 
http://echa.europa.eu/da/subscribe

Deltage i arrangementer
Deltag gratis i vores årlige interessentkonference 
med private konsultationsmøder, eller følg dem 
online. Du kan også tilmelde dig vores gratis 
online webinarprogram.

Få svar på typiske spørgsmål.
Gennemse eller søg efter nøgleord i den 
voksende liste over ofte stillede spørgsmål. 

Finde hjælp på EU's sprog
Benyt vores websted og din nationale helpdesk.

Finde ud af, om du er berettiget til lavere gebyrer.
Små og mellemstore virksomheder (SMV'er) 
betaler mindre for at overholde REACH- og 
biocidforordningen. Tag den interaktive test, og 
følg en trinvis vejledning i, hvordan du indberetter 
din virksomheds størrelse korrekt. 

Få support
http://echa.europa.eu/da/support

PUBLIKATIONER
• Brochurer og faktablade
• Fakta, rapporter og workshopper
• Vejledende dokumenter
• "Kortfattet vejledning"
Find publikationer på 23 EU-sprog på:  
http://echa.europa.eu/da/publications

IT-VÆRKTØJER
Send dit kemikaliedossier ved hjælp af:
• IUCLID for at organisere dataene.
• REACH-IT og R4BP 3 for at sende oplysningerne 

og ajourføre dem.  
• Chesar for at udarbejde 

kemikaliesikkerhedsrapporten.

Håndtering af 
problematiske 
kemikalier
Vi samarbejder med Europa-Kommissionen og 
EU's medlemsstater om at identificere "særligt 
problematiske stoffer" for menneskers sundhed 
og miljøet og om at bestemme, hvilke stoffer der 
kræver reguleringsmæssig risikostyring på EU-
plan. Det ultimative mål er at erstatte dem med 
mere sikre alternativer.
http://echa.europa.eu/da/addressing-chemicals-
of-concern

Du kan også være med
ECHA hører offentligheden om forslag til at:

• teste stoffer på dyr 
• harmonisere klassificeringen af farlige 

kemikalier 
• identificere "særligt problematiske stoffer"
• bestemme, hvilke af stofferne der kræver 

forhåndsgodkendelse
• godkende, at de anvendes midlertidigt af enkelte 

virksomheder
• begrænse visse anvendelser af stoffer
• bestemme, hvilke biocidholdige aktivstoffer der 

kan erstattes af sikrere stoffer   

Tilmeld dig alerts, og bidrag: 
RSS-feed - http://echa.europa.eu/da/

http://echa.europa.eu/da/about-us
http://echa.europa.eu/da/information-on-chemicals
http://echa.europa.eu/da/information-on-chemicals
http://echa.europa.eu/da/chemicals-in-our-life
http://echa.europa.eu/da/subscribe
http://echa.europa.eu/da/subscribe
http://echa.europa.eu/da/publications
http://echa.europa.eu/da/addressing-chemicals-of-concern
http://echa.europa.eu/da/addressing-chemicals-of-concern
http://echa.europa.eu/da/

