
                 

NEDSTRÖMSANVÄNDARES HUVUDSAKLIGA SKYLDIGHETER ENLIGT REACH 
för nedströmsanvändare som använder kemikalier men inte levererar dem vidare 

SKYLDIGHETER ENLIGT REACH: GÄLLER FÖR: 

Dokumentation av 
åtgärder 

Alla Reach-relaterade åtgärder ska dokumenteras.  
(art. 36.1) Alla ämnen som sådana eller i blandningar 

Kommunikation med 
leverantören 

Förmedla eventuell ny information om faror med ämnet 
eller lämpliga riskhanteringsåtgärder till din leverantör. 
(art. 34 b) 

Alla ämnen som sådana eller i blandningar 

Säkerhetsdatablad 
(SDB) 

 

1. När ni får ett säkerhetsdatablad ska ni identifiera 
och vidta lämpliga åtgärder för att hantera riskerna på 
er anläggning på ett så säkert sätt som möjligt, både 
för arbetstagarna och miljön. Lämpliga åtgärder ska 
stå beskrivna i SDB. (art. 37.5) 

2. Om ämnet har registrerats, kontrollera att er 
användning täcks in (se punkt 1 i SDB). 

Ämnen som sådana eller i blandningar för 
vilka datablad krävs. Detta innebär 

1. ett ämne eller en blandning som 
uppfyller kraven för klassificering som farligt 
eller 

2. ett ämne (som sådant) som är ett PBT-
ämne eller vPvB-ämne eller 

3. ett ämne (som sådant) som finns 
upptaget i kandidatförteckningen av andra 
skäl än 1 eller 2. 

Exponeringsscenario 

 

När ni får ett exponeringsscenario tillsammans med 
säkerhetsdatabladet måste ni kontrollera om scenariot 
täcker er egen användning av ämnet och era 
användningsförhållanden. (art. 37.4) 

Om ni använder ämnet på det sätt som beskrivs i 
exponeringsscenariot behövs ingen ytterligare åtgärd 
förutom att dokumentera att så är fallet. 

Om inte måste ni vidta någon av följande åtgärder: 

• Anpassa er verksamhet så att den uppfyller villkoren 
som beskrivs i exponeringsscenariot. 

• Be er leverantör om ett exponeringsscenario som 
täcker era användningsförhållanden. 

• Sök en annan leverantör av samma ämne som 
tillhandahåller ett exponeringsscenario som gäller för 
er användningen.  

• Sluta använda ämnet. 

• Gör en egen kemikaliesäkerhetsbedömning som 
nedströmsanvändare (vissa undantag gäller). (art. 
37.4) 

Ämnen som sådana som 

1. är farliga eller PBT- eller vPvB-ämnen 
och 

2. tillverkaren/importören har registrerat i en 
mängd om minst 10 ton per år. 

Exponeringsscenarier kan tillhandahållas 
för ämnen i blandningar. 

Tillstånd 

 

Om något ämne som ni använder finns upptaget i 
tillståndsförteckningen: 

1. Ersätt ämnet med ett säkrare alternativ eller  

2. Skaffa tillstånd för er användning. (art. 56, 60 och 
62) 

Om er leverantör beviljats ett tillstånd för er använd-
ning måste ni underrätta Echa om er användning och 
följa eventuella villkor för tillståndet.  
(art. 66.1) 

Alla ämnen för vilka det krävs tillstånd 
(Bilaga XIV) 

Begränsningar 
 

Om något ämne ni använder finns upptaget i förteck-
ningen över ämnen som omfattas av begränsningar 
måste ni uppfylla eventuella villkor som gäller för 
ämnet. (art. 67.1) 

Alla ämnen som omfattas av begränsningar 
(Bilaga XVII) 
 

Tillverkare av varor som 
innehåller SVHC-ämnen 
i kandidatförteckningen 

Ni måste tillhandahålla information till era kunder som 
gör det möjligt att använda varorna på ett säkert sätt. 
(art. 33) 

Varor som innehåller över 0,1 viktprocent 
av ett ämne som har identifierats som ett 
SVHC-ämne. 

Artikel hänvisningarna inom parentes hänför sig till Kemikalieregistreringsförordningen, (EG) nr 1907/2006 (Reach) 
Echa står för den Europeiska kemikaliemyndigheten. 
 


