
Make sure your employer 

is aware 

of the deadlines! 
 

30 November 2010 REACH Registration 

1 December 2010  CLP Reclassification 

3 January 2011  CLP Notification 

I henhold til REACH-forordningen skal alle 

kemiske stoffer, der fremstilles i eller importeres 

til EU, Island, Norge eller Liechtenstein i mængder 

på 1 ton eller derover pr. år, registreres. Hvis der 

ikke foreligger oplysninger om kemikaliets farlige 

egenskaber, skal de indsamles, og 

sikkerhedsdatabladene skal opdateres. 

Der gælder særlige registreringsfrister for allerede 

markedsførte stoffer, som fastlægges på grundlag 

af deres mængder og den risiko, de udgør for 

sundheden eller miljøet. Nye stoffer skal altid 
registreres, inden de markedsføres. 

Husk fristerne  

ER DIN ARBEJDSGIVER 
KLAR? 
 

Virksomheder, der fremstiller kemiske 

stoffer i eller importerer kemiske stoffer til 

EU i mængder på 100 tons eller mere pr. 

år, skal registrere dem inden udløbet af 

den anden REACH-registreringsfrist den 31. 
maj 2013. 

Første registrering 

30. november 2010 

≥ 1 000 tons/år 

 

Anden registrering 

31. maj 2013 

≥ 100 tons/år 

 

Tredje registrering 

31. maj 2018 

≥ 1 ton/år 

 

 

REACH 2013 – Tid til handling  
 

for alle medarbejderrepræsentanter i 

virksomheder, der fremstiller, importerer 

eller anvender kemikalier 
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HVILKE FORPLIGTELSER PÅHVILER DIN 

ARBEJDSGIVER? 

 

Hvis din virksomhed fremstiller eller importerer 

et kemisk stof i mængder på 100 tons eller mere 

pr. år, skal din arbejdsgiver: 

 

 Indsamle alle tilgængelige oplysninger om 

stoffets egenskaber og dele dem med andre 

producenter og importører af det samme 

stof med henblik på udarbejdelse af 

registreringsdossieret 

 På baggrund af disse oplysninger vurdere 

risiciene for miljøet og for arbejdstagernes 

og borgernes sundhed 

 Identificere de nødvendige 

risikohåndteringsforanstaltninger for at sikre, 

at virksomheden og kunderne anvender 

stoffet sikkert 

 Opdatere sikkerhedsdatabladet behørigt 

 Indsende et registreringsdossier til Det 

Europæiske Kemikalieagentur. En del af 

dossieret kan indsendes i fællesskab med 

andre virksomheder  

 Betale et gebyr som sidste led i 

registreringen. 
 

Hvis din virksomhed anvender kemikalier på 

arbejdspladsen, skal du kontrollere med din 

arbejdsgiver, om: 

 

 De kemiske stoffer, du bruger, er blevet 

registreret eller skal registreres i 2013. Disse 

oplysninger findes på ECHA's websted 

 Dine anvendelser er dækket af opdaterede 

sikkerhedsdatablade  
 De risikohåndteringsforanstaltninger, der er 

beskrevet i sikkerhedsdatabladene og 

eksponeringsscenarierne, gennemføres for at 

sikre sikker brug af kemikaliet. 

REACH 2013 – Gå i gang nu  

HVORFOR VEDRØRER DET DIG? 

 

Hvis din virksomhed undlader at leve op til 

kravene i REACH, kan det få meget stor betydning 

for dig, da du måske ikke bruger kemikalierne 

sikkert. De nationale håndhævelsesmyndigheder 

kan desuden træffe foranstaltninger, hvilket kan 

få økonomiske konsekvenser, og myndighederne 

kan endog i sidste ende stoppe 

produktionslinjerne. 
 

HVORDAN VIL DISSE REGLER KOMME DIG 

TIL GODE? 

 

Som supplement til de eksisterende 

arbejdsmiljøregler vil de nye regler forbedre 

arbejdstagernes sikkerhed gennem mere sikker 

brug af kemikalier og nedbringelse af 

eksponeringen for farlige kemikalier. Dermed 

undgås også de erhvervssygdomme, der kan 

forårsages af kemikalierne. 

 

HVOR FINDER JEG YDERLIGERE 

OPLYSNINGER OG STØTTE? 

 

ETUC tilbyder dedikerede REACH-websteder: 

http://www.etuc.org/r/830 

 

ECHA yder vejledning og bistand og stiller it-

værktøjer til rådighed for virksomhederne, 

således at de kan opfylde deres roller og 

forpligtelser som registranter og brugere af 

kemikalier: 

http://echa.europa.eu/2013  

http://echa.europa.eu/downstream 

 

Nationale REACH-helpdeske giver praktiske råd 

på de enkelte landes sprog: 

http://echa.europa.eu/nationalhelp/ 

 

EU-OSHA giver oplysninger om, hvordan risici 

ved brug af farlige stoffer på arbejdspladsen 

håndteres: 

http://osha.europa.eu/topics/ds 
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