REACH 2018 – En påminnelse!
Til arbeidstakerrepresentanter i virksomheter som framstiller,
importerer eller bruker kjemikalier

I henhold til REACH-forordningen skal
virksomheter som framstiller eller
importerer kjemiske stoffer til EU,
Island, Norge eller Liechtenstein i
mengder på ett tonn eller mer per år,
registrere disse hos ECHA. Dersom det
ikke finnes tilgjengelige opplysninger
om de farlige egenskapene ved det
kjemiske stoffet, bør slike opplysninger
framskaffes og sikkerhetsdatabladene
oppdateres ved behov.

HVILKE PLIKTER HAR
ARBEIDSGIVEREN DIN?
Dersom din virksomhet må registrere stoffer
innen 31. mai 2018, må arbeidsgiveren din
gjøre følgende:

•
•
•

ER ARBEIDSGIVEREN DIN KLAR?

•

Siste frist for registrering er 31. mai 2018
og gjelder for virksomheter som framstiller
eller importerer eksisterende stoffer i
mengder på mellom 1 og 100 tonn i året.
Registreringen gjelder for kjemiske stoffer
som sådan, i stoffblandinger eller i visse
tilfeller i produkter.

•

Arbeidsgiveren din bør allerede nå begynne
å forberede seg på registreringsfristen ved
å gjennomgå virksomhetens portefølje fra
et REACH 2018-perspektiv og utarbeide en
plan for håndtering av 2018registreringene.

samle inn alle tilgjengelige opplysninger
om stoffets egenskaper,
dele disse med andre framstillere og
importører av samme stoff,
sammen finne ut om de som
medregistranter har alle opplysninger
som kreves for registrering,
hvis ikke, samarbeide om å skaffe
opplysningene som mangler, og
dokumentere dette i
registreringsdossieret.

Dersom mengden som framstilles eller
importeres er 10 tonn eller mer per år, må
arbeidsgiveren din i tillegg gjøre følgende:

•
•

bruke de innsamlede opplysningene til å
vurdere helserisiko for arbeidstakere og
forbrukere samt risiko for miljøet, og
identifisere nødvendige
risikohåndteringstiltak for å sikre at
stoffet brukes på en sikker måte i
virksomheten og av kundene

I alle tilfeller må arbeidsgiveren din:

•

•

sende inn et registreringsdossier til Det
europeiske kjemikaliebyrået (ECHA). De
fleste opplysningene skal sendes inn i
fellesskap med andre virksomheter som
registrerer samme stoff, og
oppdatere sikkerhetsdatabladene dersom
det er nødvendig ut fra opplysningene
som framskaffes i forbindelse med
registreringen.

Hvis din virksomhet bruker kjemikalier
på arbeidsplassen, bør du sjekke med
arbeidsgiveren din om:

•
•
•

de kjemiske stoffene dere bruker er
registrert eller skal registreres av deres
leverandører før 2018,
deres bruksmåter er dekket av
oppdaterte sikkerhetsdatablader, og
om risikohåndteringstiltakene som er
beskrevet i sikkerhetsdatabladene og
eksponeringsscenariene, er implementert
for å sikre at kjemikaliet brukes på en
sikker måte.

HVORFOR BØR DU ENGASJERE DEG?
Dersom virksomheten ikke oppfyller kravene
i REACH, kan det få store konsekvenser for
deg, da du kanskje ikke bruker kjemikaliene
på en sikker måte.
Nasjonale tilsynsmyndigheter kan også
iverksette tiltak mot arbeidsgiveren din, noe
som kan medføre store kostnader, og de
kan i tillegg også stenge produksjonslinjene
deres.

HVILKE FORDELER HAR DU AV
DISSE REGLENE?
Reglene supplerer eksisterende
bestemmelser om helse og sikkerhet på
arbeidsplassen. Dermed vil de gi bedre
beskyttelse av arbeidstakere ved å gjøre
bruken av kjemikalier sikrere, redusere
eksponering for farlige kjemikalier og
forebygge arbeidsrelaterte sykdommer
som kjemikaliene kan forårsake.

HVOR KAN JEG FÅ MER
INFORMASJON OG HJELP?
ETUC har egne nettsider om REACH:
www.etuc.org/issue/reach
ECHA tilbyr veiledning, IT-verktøyer og hjelp
til virksomheter når det gjelder deres roller
og forpliktelser som registranter og brukere
av kjemiske stoffer:
echa.europa.eu/reach-2018
echa.europa.eu/downstream
De nasjonale REACH-helpdeskene gir
praktiske råd på ditt språk:
echa.europa.eu/support/helpdesks
EU-OSHA bidrar med informasjon om
håndtering av risiko ved bruk av farlige
stoffer på arbeidsplassen:
https://osha.europa.eu/no/themes/
dangerous-substances

