
Terminologi  
på ditt språk
Echa-term är en onlinetjänst med mer än 1 300 
juridiska termer och definitioner av dessa på de 23 
officiella EU-språken, som kan filtreras och laddas 
ner i olika format. 

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

Echas tjänster i 
korthet

Kan jag dra nytta av 
Echa?
Ja, om du är

• ett företag som tillverkar, importerar, 
distribuerar eller använder kemikalier, 

• en arbetstagare som hanterar kemikalier, 
• en yrkesorganisation/industriförening 

inom kemikalie- eller tillverkningssektorn, 
• en icke-statlig organisation som är verksam 

inom skyddet av människors hälsa, miljön 
eller djurrättigheter,

• en konsument som är intresserad av säkrare 
produkter och hållbar konsumtion,

• en journalist som arbetar med bland 
annat hälso-, miljö-, konsument- eller 
företagsfrågor,

• en beslutsfattare på nationell, europeisk 
och internationell nivå, 

• en nationell myndighet i EU och Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet, 

• en forskare eller akademiker som deltar 
i eller är intresserad av forskning om 
regleringsfrågor.

Kontakta Echa på: 
http://echa.europa.eu/sv/contact
tfn +358-9-686180

Följ oss på:
@EU_ECHA
www.facebook.com/EUECHA

Nya regler
Den europeiska kemikalielagstiftningen har 
ändrats under de senaste åren i och med införandet 
av fyra förordningar som säkerställer den fria 
rörligheten för kemikalier i Europeiska unionen 
och en hög nivå av skydd för människors hälsa och 
miljön: 

• Reach – registrering, utvärdering, godkännande 
och begränsning av kemikalier. 

• CLP – klassificering, märkning och förpackning av 
farliga kemikalier. 

• BPR – förordningen om biocidprodukter. 
• PIC – förhandsgodkännande sedan information 

lämnats för vissa farliga kemikalier och 
bekämpningsmedel i internationell handel. 

Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) 
säkerställer ett konsekvent genomförande 
av dessa förordningar i hela Europeiska 
unionen och länderna i Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet – Island, Liechtenstein och 
Norge.

Vi tillhandahåller information på de 23 officiella 
EU-språken om lagstiftningen på vår webbplats.
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Att främja en säker 
användning av 
kemikalier
Echa samarbetar med internationella organ och 
tillsynsmyndigheter över hela världen när det gäller 
nya och framväxande frågor med anknytning till 
kemikaliesäkerhet.

Intressentorganisationer på EU-nivå som 
representerar industrin, den akademiska världen 
och det civila samhället ackrediteras vid Echa och 
arbetar tillsammans med myndigheten för att skydda 
människors hälsa och miljön.  
http://echa.europa.eu/sv/about-us

Information om 
kemikalier
Echas webbplats är en unik informationskälla om de 
kemikalier som tillverkas i och importeras till Europa, 
om deras farliga egenskaper och om klassificering 
och säker användning av dem. Denna information 
kommer direkt från tillverkarna och importörerna.
http://echa.europa.eu/sv/information-on-chemicals

Kemikalier i vardagen
På denna del av webbplatsen förklaras hur kemikalier 
kan användas på ett säkert sätt, både hemma och på 
arbetsplatsen, liksom konsumenternas ”rätt att ställa 
frågor” som infördes genom Reach.
http://echa.europa.eu/sv/chemicals-in-our-life

Hjälper företag att 
följa lagstiftningen
Detta kan du göra på Echas webbplats: 

Identifiera dina skyldigheter
Använda Navigator för att hitta information om 
din roll enligt Reach- och CLP-förordningarna och 
för att få vägledning. 

Hålla dig uppdaterad 
Prenumerera på våra nyheter på: 
http://echa.europa.eu/sv/subscribe

Delta i evenemang
Våra årliga konferenser för intressenter, med 
personliga rådgivningsmöten, är gratis att 
delta i eller följa online. Du kan också registrera 
dig för det kostnadsfria, onlinbaserade 
webbseminarieprogrammet.

Hitta svar på vanliga frågor
Bläddra eller sök på nyckelord i den växande listan 
över vanliga frågor. 

Få hjälp på EU-språk
Använd vår webbplats och din nationella stöd- och 
informationspunkt.

Se efter om du har rätt till reducerade avgifter
Små och medelstora företag betalar mindre för 
att uppfylla kraven enligt Reach och BPR. Gör det 
interaktiva testet och följ en vägledning i flera steg 
för att deklarera ditt företags storlek på rätt sätt. 

Få stöd
http://echa.europa.eu/sv/support

PUBLIKATIONER
• Broschyrer och faktablad
• Fakta och siffror, rapporter och seminariehandlingar
• Vägledningsdokument
•  ”Vägledning i korthet”
Publikationer på de 23 EU-språken finns på  
http://echa.europa.eu/sv/publications

IT-VERKTYG
Du lämnar in din kemikaliedokumentation med hjälp av
• IUCLID för att organisera uppgifterna
• REACH-IT och R4BP 3  för att skicka in informationen 

och hålla den uppdaterad  
• Chesar för att utarbeta en 

kemikaliesäkerhetsrapport.

Att hantera 
kemikalier 
som inger 
betänkligheter
Vi arbetar tillsammans med Europeiska 
kommissionen och EU-medlemsstaterna för 
att identifiera ”ämnen som inger mycket stora 
betänkligheter” med avseende på människors hälsa 
och miljön, och för att besluta vilka ämnen som kräver 
lagstadgad riskhantering på EU-nivå. Det slutliga 
målet är att ersätta dem med säkrare alternativ.
http://echa.europa.eu/sv/addressing-chemicals-of-
concern

Du kan delta
Echa rådfrågar allmänheten om förslag om att

• testa ämnen på djur, 
• harmonisera klassificeringen av farliga kemikalier, 
• identifiera ”ämnen som inger mycket stora 

betänkligheter”,
• besluta vilka av dem som kommer att kräva 

förhandsgodkännande,
• godkänna en tillfällig användning av dessa vid 

enskilda företag,
• begränsa viss användning av ämnen,
• besluta om vilka aktiva biocidämnen som skulle 

kunna ersättas med säkrare varianter.   

Prenumerera på nyheter och bidra själv: 
RSS-flöde – http://echa.europa.eu/
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