Hva handler dette om?
Reglene for framstilling og bruk av kjemikalier i
Den europeiske union (EU/EØS) er utarbeidet for
å oppfylle næringslivets og samfunnets behov for
mindre farlige kjemikalier.
REACH har etablert et nytt system for håndtering
av risikoer knyttet til kjemikalier, som også tar sikte
på å øke konkurranseevnen og fremme nyskaping
gjennom sitt system for registrering, vurdering,
godkjenning og begrensning av kjemikalier.
CLP legger til rette for global handel og forbedrer
arbeidstakernes og forbrukernes sikkerhet ved
å gjennomføre De forente nasjoners (FN) globalt
harmoniserte system for klassifisering, merking og
emballering av kjemikalier i EU/EØS.
Disse regelverkene innfører et felles system for å
sikre et høyt nivå for vern av menneskers helse og
miljøet i EU/EØS.

Hva skal jeg gjøre?
Det avhenger av din rolle i forsyningskjeden, hvor
farlige stoffene er og hvordan du bruker dem.
ECHAs Navigator-verktøy kan hjelpe deg med å
finne ut hva som gjelder for deg.
http://echa.europa.eu/identify-your-obligations

Du må ha kunnskap om kjemikaliene dine
Er du kjemikalieleverandør? - Du har plikt
til å skaffe deg de nødvendige opplysninger for
å klassifisere, merke og registrere stoffene du
framstiller eller importerer (fra land utenfor
EU/EØS), og for å gi kundene dine råd om
hvordan de skal bruke dem på en sikker måte.
http://echa.europa.eu/regulations/reach/
registration
Bruker du kjemikalier? - Du må følge
leverandørenes råd om risikohåndtering eller
underrette dem hvis disse rådene ikke er
hensiktsmessige.
http://echa.europa.eu/downstream

Hvor mye koster det?
I henhold til REACH skal det betales avgifter og
gebyrer til ECHA. Jo mindre virksomheten din er, jo
lavere er avgiftene og gebyrene. Les mer på:
http://echa.europa.eu/sme
Andre kostnader kan være større enn avgiftene.
Dette vil avhenge av dine særskilte forpliktelser,
behovet for å generere eller kjøpe data, valg av
bruk av konsulenter eller behovet for/beslutning
om å erstatte farlige kjemikalier med andre som er
mindre farlige.

Hva med informasjon og hjelp?
Oppdater etikettene for farlige kjemikalier
Bli kjent med det nye systemet for klassifisering,
merking og emballering (CLP) – fra 1. juni 2015
vil det være det eneste som gjelder for både
stoffer og stoffblandinger.
http://echa.europa.eu/clp-pictograms

Vær oppmerksom på “stoffer som gir
stor grunn til bekymring”
De farligste stoffene er oppført på listen over
“stoffer som gir stor grunn til bekymring”, den
såkalte kandidatlisten. Disse stoffene kan
f.eks. forårsake kreft og hormonforstyrrelser,
akkumuleres i naturen og i levende organismer og
forårsake irreversible virkninger på menneskers
helse og miljøet.
Listen ajourføres to ganger i året. Les mer på:
http://echa.europa.eu/candidate-list-table
Når et stoff er kommet på kandidatlisten,
innebærer det at stoffet kan bli ført opp på listen
over stoffer som krever godkjenning. Det betyr
at du må søke om tillatelse for å kunne fortsette
å bruke det.

Bruk ECHAs nettsted som kilde til nyheter,
veiledning, svar på spørsmål og støtte.
http://echa.europa.eu/subscribe
Du finner definisjoner og viktig informasjon for
virksomheter på 23 offisielle EU-språk på
http://echa.cdt.europa.eu
Du kan også søke på ECHAs nettsted etter
informasjon om egenskaper, klassifisering og
sikker bruk av kjemikalier på EU-markedet.
Kontakt:
• Dine leverandører og kunder når det gjelder
bestemte stoffer eller stoffblanding
• Din bransjeorganisasjon for sektorspesifikke
råd og informasjon
• Din nasjonale Helpdesk for REACH og CLP ved
spørsmål om etterlevelse av regelverket
• ECHAs Helpdesk for hjelp i forbindelse med
verktøyene du kan bruke
http://echa.europa.eu/support

Hva betyr det?

Gjelder det for min virksomhet?

Fri vareflyt for kjemiske stoffer
De samme reglene gjelder for alle virksomheter i
EU/EØS.

Driver virksomheten din med:

Ingen data, intet marked
Framstilling, omsetning og bruk av ikkeregistrerte stoffer er ulovlig. Dette gjelder
stoffene som sådan og i stoffblandinger (f.eks.
rengjøringsprodukter).
Kommunikasjon i forsyningskjeden
Hver enkelt aktør i forsyningskjeden har ansvar
for å formidle informasjon om farlige egenskaper
og sikker bruk av kjemikalier. Dette gjelder altså
enten du er framstiller, importør, formulerer av
stoffblandinger, distributør eller detaljist.
Forbrukerne har nå rett til å be om og motta
informasjon dersom dine produkter inneholder
stoffer som gir stor grunn til bekymring for helse
og miljø.

Skaff deg et
konkurransefortrinn

På grunnlag av opplysningene du har om stoffene
du framstiller eller bruker, kan du spørre deg selv
om du kan finne et mindre farlig alternativ som
konkurrentene ikke bruker, og dermed skaffe deg
et konkurransefortrinn.
Delta i ECHAs offentlige høringer hvis du har
utviklet eller bruker alternativer til stoffer som gir
stor grunn til bekymring.
http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-ofconcern

Kjemisk sikkerhet
og din virksomhet

Framstilling eller
import av kjemikalier?
F.eks. aceton,
formaldehyd, fenol

Produksjon
eller import av
forbruksvarer?
F.eks. møbler, klær,
elektriske apparater

Bruk av kjemikalier?
F.eks. til overflatebehandling eller
vasking

Hvis svaret på et av spørsmålene er “Ja”, da er
denne brosjyren beregnet på deg.
Den handler om hvilke rettigheter og hvilket
ansvar du har i henhold til REACH og CLP,
som gjelder for alle industrisektorer og alle
virksomheter som håndterer kjemikalier i Den
europeiske union, Island, Liechtenstein og Norge
(EU/EØS).
Ved å oppfylle de lovfestede kravene blir det
lettere for deg å håndtere kjemisk risiko i din
virksomhet og gi ditt bidrag til vern av menneskers
helse og miljøet.
Og du vil kunne oppfylle kundenes forventninger om
mindre farlige kjemikalier og produkter, noe som
også kan være med på å styrke merkevaren din.
Begynn her: http://echa.europa.eu/sme
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REACH og CLP fremmer bruk av erstatningsstoffer
slik at farlige kjemikalier erstattes med andre
som er mindre farlige. Du kan gjøre dine juridiske
forpliktelser om til forretningsmuligheter ved å
unngå stoffer som gir stor grunn til bekymring.

Formulering av
stoffblandinger?
F.eks. fargestoffer,
motorolje
eller vaske- og
rengjøringsmidler

