DOWNSTREAM

USERS

Om PROBLEMATISKE KEMIKALIER
REACH/CLP - Gode råd til brugere af kemikalier

ECHA-16-A-14-DA

Et vigtigt politisk mål med REACH-forordningen er at tilskynde til at substituere problematiske kemikalier
med mindre farlige alternative stoffer eller processer. Denne side beskriver de forskriftsmæssige
risikohåndteringsprocesser i REACH og CLP, som understøtter denne politik.
Myndighederne identificerer
potentielt problematiske kemikalier
og risikohåndteringsmulighederne.
Deres aktiviteter opføres i PACT

Opfør i
koordineringsværktøjet
for offentlige
aktiviteter (PACT)

Identificér potentielt
problematiske
kemikalier

Myndighederne udarbejder
dossierer, når de skal
indlede en forskriftsmæssig
risikohåndteringsforanstaltning.
Deres hensigter opføres i registret
over hensigter (RoI)

Dossiererne indsendes af myndighederne
med henblik på forskriftsmæssige
foranstaltninger - harmoniseret
klassificering og mærkning, særligt
problematisk stof eller begrænsning.
Disse sættes i offentlig høring, før der
træffes en beslutning

Analysér risikohåndteringsmuligheder
(RMOA)

Udarbejd dossierer Opfør i registret over
hensigter
(RoI)

Udpegelse som et
særligt problematisk
stof (SVHC)

Harmoniseret
klassificering og
mærkning (CLH)

Særligt problematiske stoffer sættes
på kandidatlisten. Efter prioritering og
offentlig høring kan det blive besluttet,
at al anvendelse af stoffet kræver
godkendelse

Kandidatliste
for optagelse på
godkendelseslisten

Begrænsning

Godkendelse

I beslutningsprocesserne inddrages ECHA's forskellige udvalg, medlemsstaterne og
Kommissionen

HVILKEN BETYDNING HAR DETTE FOR EN VIRKSOMHED, DER ANVENDER KEMIKALIER?
•

Kend den forskriftsmæssige status og vær proaktiv
ved at forberede ændringer og fremme sikker brug
af kemikalier på produktionsstedet.

•

Kontrollér, at du bruger stofferne i
overensstemmelse med gældende begrænsninger
eller krav om godkendelse

•

Gør dig klart, hvilken virkning dette kan have på din
virksomheds aktiviteter

•

•

Kontakt om nødvendigt dine leverandører for at
sikre, at de er informeret og træffer passende tiltag

Ansøg om godkendelse, hvis din leverandør ikke gør
det eller ikke medtager din anvendelse i de tilfælde,
hvor du er nødt til at fortsætte med at anvende
stoffet

•

Undersøg mulighederne for at substituere
eventuelle problematiske kemikalier, du anvender,
med sikrere alternativer

•

•

Deltag i offentlige høringer for at sikre, at
beslutningerne bygger på de bedste tilgængelige
oplysninger

Hvis du fremstiller eller importerer artikler, har
du forpligtelser, såfremt artiklerne indeholder
et særligt problematisk stof, som er opført på
kandidatlisten. Ved koncentrationer over 0,1
vægtprocent skal du informere kunderne om sikker
anvendelse og om nødvendigt oplyse ECHA derom
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HVOR FINDER JEG FLERE OPLYSNINGER ...OM PROBLEMATISKE KEMIKALIER?
•

Oplysninger om håndtering af problematiske kemikalier:http://echa.
europa.eu/addressing-chemicals-of-concern

•

Ideer til substitution: http://www.echa.europa.eu/regulations/
substituting-hazardous-chemicals

•

Hvilken rolle kemikalier spiller i vores hverdag: http://www.echa.europa.
eu/chemicals-in-our-life

•

Et oplæg om problematiske kemikalier, du kan bruge: http://echa.europa.
eu/regulations/reach/downstream-users/presentations-for-downstreamusers
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