
REACH 2018 - Dags att agera!

VILKA SKYLDIGHETER HAR DIN 
ARBETSGIVARE? 

Om ditt företag måste registrera ämnen vid den 
sista tidsfristen för registrering den 31 maj 2018 
ska din arbetsgivare göra följande:

• Samla in all tillgänglig information om ämnets 
egenskaper.

• Dela denna med andra tillverkare och 
importörer av samma ämne.

• Avgöra tillsammans med dem om de som 
medregistranter har all information som krävs 
för registrering. 

• Om inte, gemensamt åtgärda 
informationsbristen.

• Dokumentera detta i ett registreringsunderlag.

Om mängden som tillverkas eller importeras är 10 
ton per år eller mer, ska din arbetsgivare även göra 
följande:

• Använda den inhämtade informationen för 
att bedöma riskerna för arbetstagares och 
konsumenters hälsa, liksom även riskerna för 
miljön.

• Identifiera nödvändiga riskhanteringsåtgärder 
för att säkerställa att ämnet används på ett 
säkert sätt på ditt företag och av era kunder.

Enligt Reachförordningen krävs att företag som 
tillverkar eller importerar kemiska ämnen till EU, 
Island, Norge eller Liechtenstein i mängder på ett 
ton eller mer per år registrerar dessa hos Echa. 
Om det inte finns tillgänglig information om de 
farliga egenskaperna hos kemikalierna, bör sådan 
information tas fram och säkerhetsdatablad 
uppdateras vid behov. 

ÄR DIN ARBETSGIVARE REDO? 

Den sista tidsfristen för registrering är den 31 
maj 2018 och påverkar företag som tillverkar eller 
importerar befintliga ämnen i mängder mellan 1 
och 100 ton per år. Registrering gäller kemiska 
ämnen som sådana, i blandningar eller, i särskilda 
fall, i varor.

Din arbetsgivare bör påbörja förberedelserna inför 
tidsfristen för registrering enligt Reach 2018 nu 
genom att analysera företagets portfölj ur ett 
Reach 2018-perspektiv och göra upp en plan för 
att hantera registreringarna 2018! 

Arbetstagarnas representanter i företag som tillverkar, importerar eller 
använder kemikalier
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HUR KOMMER DE HÄR REGLERNA ATT GYNNA 
DIG? 

Komplettering av de arbetsrelaterade hälso- och 
säkerhetsföreskrifterna kommer att förbättra 
skyddet för arbetstagarna genom att göra 
användningen av kemikalier säkrare, minska 
exponeringen för farliga kemikalier och undvika 
yrkesrelaterade sjukdomar som orsakas av dem.

VAR HITTAR DU MER INFORMATION OCH STÖD? 

ETUC erbjuder särskilda webbsidor om Reach: 
www.etuc.org/issue/reach 

Echa erbjuder vägledning, it-verktyg och hjälp till 
företag när det gäller deras roller och skyldigheter 
som registranter och användare av kemikalier: 
echa.europa.eu/sv/reach-2018
echa.europa.eu/sv/downstream

De nationella stöd- och informationspunkterna för 
Reach erbjuder praktiska råd på de lokala språken: 
echa.europa.eu/sv/support/helpdesks

EU-Osha erbjuder information om hantering av 
risker vid användning av farliga ämnen på arbetet: 
osha.europa.eu/sv/themes/dangerous-substances

I samtliga fall ska din arbetsgivare:

• Lämna in ett registreringsunderlag till 
Europeiska kemikaliemyndigheten. Huvuddelen 
av informationen ska lämnas in tillsammans 
med andra företag som registrerar samma 
ämne.

• Uppdatera säkerhetsdatabladen för era 
användare om det är motiverat utifrån den 
information som tas fram inför registrering.

Om ditt företag använder kemikalier på 
arbetsplatsen ska du kontrollera med 
arbetsgivaren om 

• de kemiska ämnen ni använder har registrerats 
eller kommer att registreras av era 
leverantörer senast 2018,

• era användningar omfattas av de aktuella 
säkerhetsdatabladen, 

• de riskhanteringsåtgärder som beskrivs i 
säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier 
är genomförda för att garantera säker 
användning av kemikalien.

VARFÖR BÖR DU ENGAGERA DIG? 

Om ditt företag inte uppfyller kraven i Reach kan 
det ha en betydande inverkan på dig eftersom du 
kanske inte använder kemikalierna på ett säkert 
sätt. 
Nationella tillsynsmyndigheter kan också vidta 
åtgärder mot din arbetsgivare vilket kan medföra 
stora kostnader och de kan till och med stänga era 
produktionslinjer. 
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