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EU har världens mest ambitiösa lagstiftning 
för att se till att kemikalier används på ett 
säkert sätt.

Kemikalieindustrin har som ett resultat 
av Reach- och CLP-förordningarna gjort 
en tidigare osynlig mängd av information 
tillgänglig om kemiska ämnen som används 
inom Europa. 

Biocidförordningen gör att marknaden 
för biocidprodukter fungerar bättre inom 
EU. PIC-förordningen (förordningen om 
förhandsgodkännande sedan information 
lämnats) styr exporten och importen av vissa 
farliga kemikalier. 

Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) 
genomför dessa fyra olika lagstiftningar för 
att skydda människors hälsa och miljön.   
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Reach

Reach står för ”Registration, Evaluation, Authorisation 
and Restriction of chemicals” (Registrering, 
utvärdering, godkännande och begränsning av 
kemikalier).

Kemikalier kan inte användas inom Europa om de inte 
har registrerats. Hittills har europeiska tillverkare 
och importörer registrerat de farligaste kemikalierna 
och de som produceras i stora till medelstora volymer. 
Mindre volymer måste registreras senast år 2018. Alla 
nya kemikalier måste registreras innan de tillverkas 
eller släpps ut på marknaden.

Echa tar emot och utvärderar individuella registreringar 
för att se om de uppfyller de rättsliga kraven och 
EU:s medlemsstater utvärderar utvalda ämnen för att 
klarlägga initiala betänkligheter rörande människors 
hälsa och för miljön.

Reach lägger ansvaret för kemikaliesäkerheten på 
industrin men det ger även möjlighet till innovation.

Information om kemikalier tillgänglig för alla

Echa publicerar informationen från 
registreringsunderlagen på sin webbplats med 
undantag av kommersiellt sekretessbelagda uppgifter. 
Webbplatsen ger information om själva ämnet, dess 
faror och vägledning om hur användning sker på ett 
säkert sätt. Mängden information ökar konstant vilket 
gör den till en unik informationskälla om kemikalier i 
världen. 

Tillverkare och importörer använder informationen 
för att säkerställa att kemikalier används på ett 
säkert sätt. De vidarebefordrar säkerhetsinformation 
till användare som sedan kan identifiera riskerna 
på arbetsplatsen och tillämpa de effektivaste 
riskhanteringsåtgärderna. Konsumenter kan använda 
den här informationen för att ta reda på mer om 
kemikalierna i produkterna de köper. 

Informationen används av myndigheter för att 
identifiera kemikalier som kräver ytterligare kontroll 
eller begränsningar på grund av deras farlighet. Även 
nationella tillsynsmyndigheter använder informationen 
från registreringarna som tillhandahålls av företagen 
när de utför företagsinspektioner och kontrollerar att 
lämpliga riskhanteringsåtgärder finns på plats.

Utbyte av information för att undvika onödiga 
djurförsök

Företag som tillverkar samma kemikalie måste 
samarbeta och utbyta information om kemikalien. 
Detta informationsutbyte är ett lagkrav för att undvika 
onödiga djurförsök och för att minimera kostnaderna 
för företagen. Om det inte finns några data uppmuntras 
användning av alternativa metoder för utvärdering av 
risker med kemikalier, eftersom djurförsök endast får 
utföras som en sista utväg.

Om industrin föreslår försök på ryggradsdjur publicerar 
Echa dessutom förslaget på sin webbplats. Vem som 
helst som har relevant information om det föreslagna 
testet av ämnet kan lämna in denna till Echa. Om sådan 
information blir känd kan djurförsök undvikas.

Hantering av ämnen som inger betänkligheter

Reach lägger bevisbördan på företagen. För att 
efterleva förordningen måste företagen identifiera och 
hantera riskerna som är förknippade med de ämnen 
som de tillverkar och släpper ut på marknaden i EU. 
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De måste visa för Echa hur ämnet kan användas 
på ett säkert sätt och de måste vidarebefordra 
riskhanteringsåtgärder till användarna.

Om de riskhanteringsåtgärder som rekommenderas 
av industrin i ett registreringsunderlag inte anses 
vara tillräckliga, kan EU begränsa användningen av ett 
sådant ämne, t.ex. genom att begränsa användningen 
eller genom att kräva av företagen att de skaffar ett 
förhandsgodkännande för användningen.

Ämnen som kan ha allvarlig påverkan på människors 
hälsa och miljön kan bli identifierade som ämnen som 
inger mycket stora betänkligheter, SVHC-ämnen, och 
läggas till i kandidatförteckningen. Ett nästa steg är att 
dessa ämnen flyttas över till tillståndsförteckningen. 
Det betyder att företagen efter ett givet datum inte 
kommer att tillåtas släppa ut det farliga ämnet på 
marknaden eller använda det om de inte har tillstånd 
till detta. Ett av huvudmålen med tillstånden är att om 
möjligt ersätta SVHC-ämnena.

KLASSIFICERING OCH MÄRKNING

EU:s förordning om klassificering, märkning och 
förpackning av ämnen och blandningar (CLP) syftar 
också till att skydda människors hälsa och miljön samt 
även till att möjliggöra fri rörlighet för ämnen. Den 
för in kriterierna för kemisk klassificering enligt FN:s 
globala harmoniserade system i EU:s lagstiftning.

Företagen måste anmäla den klassificering och 
märkning de använder för sina ämnen till Echa. Echa har 
tagit emot miljoner av sådana anmälningar för mer än 
100 000 ämnen från företagen. Anmälan görs för alla 
ämnen som kräver registrering enligt Reach och även 
för farliga ämnen. 

Medlemsstater och industrin kan föreslå att 
klassificering och märkning av en farlig kemikalie bör 
harmoniseras inom hela EU. Denna harmoniserade 
klassificering säkerställer att alla företag ger sina 
kunder samma information. Ett yttrande från Echas 
riskbedömningskommitté efter ett offentligt samråd 
utgör grunden för Europeiska kommissionens beslut 
om harmonisering. 

 

Med förordningen om klassificering, märkning och 
förpackning införs nya piktogram.

BIOCIDPRODUKTER

Biocidprodukter används mot skadedjur och skadliga 
mikroorganismer. Bland dem finns till exempel 
insektsmedel, träskyddsmedel och desinfektionsmedel. 

Biocidförordningen syftar till att få 
biocidproduktmarknaden inom EU att fungera 
bättre och samtidigt säkerställa en hög skyddsnivå 
för människor och miljön. De farligaste verksamma 
biocidämnena bedöms innan de godkänns och 
biocidprodukterna som innehåller dessa bedöms också 
före ett godkännande. Detta är för att minska antalet 
cancerframkallande, mutagena och toxiska ämnen på 
marknaden. Om det verksamma ämnet identifieras vara 
ett som bör ersättas av något mindre skadligt ämne, 
kan förekomsten av det i en biocidprodukt endast 
godkännas om det inte finns något bättre alternativ.

Alla biocidprodukter måste godkännas innan 
de kan släppas ut på marknaden. Tillverkare 
av biocidprodukter kan ansöka om ett 
produktgodkännande i ett land eller om ett tillstånd 
som omfattar alla EU:s medlemsstater.  
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FÖRHANDSGODKÄNNANDE SEDAN 
INFORMATION LÄMNATS

Förordningen om förhandsgodkännande sedan 
information lämnats (PIC) fastställer riktlinjer för 
exporten och importen av vissa farliga kemikalier. 
Den implementerar Rotterdamkonventionen inom 
Europeiska unionen för att begränsa vissa farliga 
kemikalier och bekämpningsmedel inom internationell 
handel. Den ställer krav på företag som vill exportera 
dessa kemikalier till länder utanför EU. Mottagande 
länder informeras i förväg när farliga kemikalier är 
på väg att föras in i landet. De har sedan möjlighet att 
avvisa importen.

VETENSKAPLIG EXPERTIS OCH 
KOMPETENS

Echas vetenskapliga kommittéer sammanför experter 
från medlemsstaterna. Riskbedömningskommittén 
och kommittén för socioekonomisk analys förbereder 
Echas yttranden när det gäller risker med ämnen och 
den socioekonomiska effekten av rättsliga åtgärder 
mot farliga kemikalier.  

Medlemsstatskommittén avger yttranden och löser 
meningsskiljaktigheter mellan medlemsstater. 
Biocidproduktkommittén tar fram yttranden om olika 
processer i biocidproduktförordningen.

Forumet för informationsutbyte om verkställighet 
koordinerar verkställandet inom hela Europa genom 
gemensamma projekt.

STÖD TILL INDUSTRIN

Echa ger stöd till industrin genom att publicera 
information och vägledning på 23 olika EU-
språk. Myndigheten tillhandahåller hjälp genom 
stöd- och informationspunkter tillsammans med 
medlemsstaterna i EU/EES och anordnar evenemang, 
workshoppar och webbinarier.

   

                 
echa.europa.eu/regulations
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