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Brugere af kemiske stoffer: Sørg for, at jeres
leverandører registrerer jeres stoffer til tiden
Den sikre brug af kemiske stoffer på din arbejdsplads er baseret på den
rådgivning, du får fra dine leverandører. Sørg for, at de stoffer, der er kritiske
for din virksomhed, er registreret senest d. 31. maj 2018, og at den måde, du
bruger stofferne på, er dækket.
Helsinki, d. 13. juni 2016. ECHA opfordrer industrien til at tjekke, om stoffer, der anvendes i
små mængder, og som er afgørende for deres produktion, er blevet registreret af fremstillerne
eller importørerne, inden tidsfristen for REACH-registrering udløber d. 31. maj 2018.
Geert Dancet, ECHA’s administrerende direktør, udtaler: "Downstream-brugere af kemiske
stoffer spiller en væsentlig rolle i forhold til REACH, og de bør bede deres leverandører om at
sikre, at alle nødvendige stoffer bliver registreret til tiden. Dermed kan afbrydelser i leveringen
undgås".
I henhold til REACH har downstream-brugere ret til at lade deres leverandør kende den
specifikke brug af det kemiske stof. "Når registranterne baserer deres vurdering på
brugsinformation fra downstream-brugere, medvirker det til at sikre, at den rådgivning, som
downstream-brugere får, er direkte anvendelig, og at sikkerhedsdatablade og
eksponeringsscenarier for forskellige brugsmåder bliver nemmere at læse og implementere,"
tilføjer Geert Dancet.
Informationen til registranterne kommunikeres mest effektivt gennem brancheorganisationer,
hvoraf mange udvikler kort, der beskriver de typiske brugsmåder inden for deres branche. Kort
over brugsmåderne beskriver specifikke brugsmåder og -betingelser i harmoniserede
skabeloner, der er vedtaget af industriens interessenter. Hvis du er en downstream-bruger,
skal du kontakte din brancheorganisation for at finde ud af, om de er ved at udarbejde et kort
over brugsmåderne inden for branchen, som dækker dine brugsmåder. Hvis du er nødt til at
kommunikere eventuelle niche-brugsmåder direkte til registranterne, kan du også bruge disse
skabeloner. De brancheorganisationer, der endnu ikke er gået i gang med dette, kan kontakte
ECHA for yderligere oplysninger.
Baggrund
Tidsfristen for REACH-registrering d. 31. maj 2018 gælder for stoffer, der fremstilles eller
importeres i små mængder, dvs. 1-100 ton pr. år. Fremstillere og importører er allerede i gang
med at forberede deres registrering.
Brancheorganisationerne for downstream-brugere er ved at udarbejde "kort over brugsmåder",
der beskriver de typiske brugsmåder og brugsbetingelser inden for en branche, på grundlag af
en vedtagen skabelon. Kortene bliver tilgængelige på ECHA's websted. Dermed harmoniseres
informationsstrømmen til registranterne, og den leveres effektivt til hele branchen.
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ECHA's hjemmesider til downstream-brugere giver bred støtte til brugere af kemiske stoffer,
og meget af informationen findes på 23 sprog. Agenturets REACH 2018-hjemmesider fungerer
som en one-stop-shop, der hjælper virksomhederne med at registrere, og oplysninger om alle
de stoffer, der allerede er registreret, er tilgængelige i databasen for kemiske stoffer.

Yderligere oplysninger
Websider for downstream-brugere
http://echa.europa.eu/downstream-users
REACH 2018 og downstream-brugere
http://echa.europa.eu/regulations/reach/downstream-users/other-issues-affectingdownstream-users/registration-and-downstream-users
Kort over brugsmåder
http://echa.europa.eu/csr-es-roadmap/use-maps
Infografik: Forbedring af kommunikationen vedrørende sikker brug af kemiske stoffer - kort
over brugsmåder og udvidede sikkerhedsdatablade
http://echa.europa.eu/documents/10162/15669641/safe_use_chemicals_en.pdf
Kom godt i gang med EU's kemikalielovgivning
http://echa.europa.eu/support/getting-started
Hjemmeside for små og mellemstore virksomheder
http://echa.europa.eu/sme
Webinar for brugere af kemiske stoffer d. 15. juni 2016
http://echa.europa.eu/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/use-mapshow-downstream-users-and-registrants-can-benefit
Downstream-brugere på LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/users-of-chemicals
Baggrundsmateriale til medierne
http://echa.europa.eu/press/press-material/

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) er et EU-agentur, der står for gennemførelse af EU's
kemikalieforordninger. ECHA arbejder for sikker anvendelse af kemikalier, bedre sundhed og
miljø og styrkelse af den europæiske industris konkurrenceevne. http://echa.europa.eu/

