
Make sure your employer 

is aware 

of the deadlines! 
 

30 November 2010 REACH Registration 

1 December 2010  CLP Reclassification 

3 January 2011  CLP Notification 

Enligt Reach-förordningen ska alla kemiska 

ämnen som tillverkas i eller importeras till EU, 

Island, Norge eller Liechtenstein i kvantiteter på 

1 ton eller mer per år registreras. Om uppgifter 

om kemikaliens farliga egenskaper saknas ska de 

tas fram och säkerhetsdatabladen uppdateras. 

För ämnen som redan finns på marknaden gäller 

särskilda tidsfrister för registrering beroende på 

mängden av ämnena och hur hälso- och 

miljöfarliga de är. Nya ämnen måste alltid 

registreras innan de släpps ut på marknaden. 

Kom ihåg tidsfristerna  

ÄR DIN ARBETSGIVARE 
REDO? 
 

Företag i EU som tillverkar eller importerar 

kemiska ämnen i kvantiteter på 100 ton 

eller mer per år måste registrera dem 

senast innan den andra tidsfristen för Reach 

löper ut den 31 maj 2013. 

Första registreringen 

30 november 2010 

≥ 1000 ton/år 

 

Andra registreringen 

31 maj 2013 

≥ 100 ton/år 

 

Tredje registreringen 

31 maj 2018 

≥ 1 ton/år 

 

 

Reach 2013 – Uppmaning  
 

Till arbetstagarföreträdare i företag som 

tillverkar, importerar eller använder 

kemikalier 
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VILKA SKYLDIGHETER HAR DIN 

ARBETSGIVARE? 

 

Om det företag där du är anställd tillverkar eller 

importerar ett kemiskt ämne i kvantiteter på 

100 ton eller mer per år måste din arbetsgivare: 

 

 Samla all tillgänglig information om ämnets 

egenskaper och dela den med andra 

tillverkare och importörer av samma ämne 

för sammanställning av 

registreringsunderlaget. 

 Använda informationen för att bedöma 

riskerna både för de anställdas och 

allmänhetens hälsa och för miljön. 

 Identifiera nödvändiga 

riskhanteringsåtgärder för företagets och 

dess kunders användning av ämnet. 

 Uppdatera ert säkerhetsdatablad enligt 

kraven. 

 Lämna in ett registreringsunderlag till 

Europeiska kemikaliemyndigheten. En del av 

underlaget kan lämnas in gemensamt med 

andra företag.  

 Betala en avgift för att slutföra 

registreringen. 
 

Om ditt företag använder kemikalier på 

arbetsplatsen ska du kontrollera följande med din 

arbetsgivare: 

 

 Har de kemiska ämnen företaget använder 

registrerats eller ska de registreras 2013? 

Informationen om detta finns på Echas 

webbplats. 

 Behandlas era användningar i uppdaterade 

säkerhetsdatablad? 

 Tillämpas de riskhanteringsåtgärder och 

exponeringsscenarier som beskrivs i 

säkerhetsdatabladen, så att kemikalien 
används på ett säkert sätt? 

Reach 2013 – Agera nu  

VARFÖR BERÖR DET HÄR DIG? 

 

Om ditt företag inte uppfyller kraven enligt Reach 

kan det få stora konsekvenser för er eftersom det 

kan hända att ni inte använder kemikalierna på 

ett säkert sätt. De nationella 

tillsynsmyndigheterna kan också vidta åtgärder 

som får ekonomiska konsekvenser och i slutänden 

till och med stoppa vissa av era produktionslinjer. 

 

HUR GYNNAS DU AV DESSA REGLER? 

 

Eftersom de kompletterar övriga arbetsmiljöregler 

kommer reglerna att förbättra arbetarskyddet 

genom att främja en säker kemikalieanvändning, 

minska exponeringen för farliga kemikalier och 

förhindra arbetssjukdomar som orsakas av dem. 

 

VAR FINNS DET MER INFORMATION OCH 

STÖD? 

 

ETUC har särskilda webbsidor om Reach: 

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

 

Echa tillhandahåller riktlinjer, online-verktyg och 

stöd som hjälper företagen att axla sina roller och 

uppfylla sina skyldigheter som registranter och 

användare av kemikalier: 

http://echa.europa.eu/2013 

http://echa.europa.eu/downstream 

 

Nationella stöd- och informationspunkter för 

Reach tillhandahåller praktisk rådgivning på de 

nationella språken: 

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

 

EU-Osha informerar om hur riskerna med att 

använda farliga ämnen på arbetet bör hanteras: 

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