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leverantörer



REACH

Vad är  REACH? • REACH (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 1907/2006) är EU:s nya lagstiftning för hantering av kemi-
kalier. Den träder i kraft den 1 juni 2007 och, eftersom det är
en förordning, gäller den omedelbart i alla EU:s medlemsstater.

• REACH REACH kräver av företagen att de tar ansvar för de
kemikalier de tillverkar, importerar eller levererar inom EU.
Även om en stor del av ansvaret ligger hos den ursprungliga
EU-tillverkaren eller hos det EU-baserade företag som
importerar kemikalierna till EU så har alla organisationer som
blandar kemikalier i andra produkter och de som använder
produkterna också vissa skyldigheter enligt REACH.
Kommunikationen mellan leverantörer och användare av
kemikalier – leveranskedjan – utgör en viktig del av REACH.

• Enligt REACH har branschen ett ansvar för hanteringen av
riskerna med kemikalier. Det innebär att man måste tillhanda-
hålla information om farliga egenskaper hos olika ämnen. All
användning av kemikalier skall utvärderas genom en riskbe-
dömning och lämpliga kontrollmätningar måste delges till an-
vändarna. Säkerhetsdatablad måste granskas och uppdateras.

• Kemikalier som inte registreras i enlighet med REACH får inte
tillverkas eller användas inom EU.

Alltså är det oerhört viktigt att alla som levererar råvaror till 
Akzo Nobel känner till vad de måste göra för att uppfylla kraven i
denna förordning.

Vad måste ni göra
enligt REACH?

står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction
of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande och
begränsning av kemikalier)

Det vi vill att ni gör ligger helt i linje med det tillvägagångssätt som
CEFIC har meddelat till tillverkare eller importörer. Om ni endast är
en nedströmsanvändare (dvs. om ni inte tillverkar eller importerar
ämnet/ämnena själva) måste ni se till att era leverantörer tar på sig
ansvaret för de punkter som anges nedan.

Förhandsregistrering
Det viktiga första steget i REACH. Alla ämnen som används i EU för
närvarande måste mellan den 1 juni 2008 och den 1 december
2008 förhandsregistreras av varje tillverkare och importör. Om ni
INTE FÖRHANDSREGISTRERAR innebär det att ni inte längre får



tillverka, importera eller leverera ett ämne till EU efter den 
1 december 2008, utan att ha en komplett registrering. Förhands-
registreringen är en enkel process som omfattar grundläggande
information om ämnena och om de mängder som tillverkas i eller
importeras till EU. 

Det är absolut nödvändigt att alla ämnen som används 
i Akzo Nobels produkter, och som tillverkas eller används i EU, 
har förhandsregistrerats av era leverantörer.

Registrering
Det andra steget i REACH. Alla ämnen som tillverkas i eller
importeras till EU i mängder om minst 1 ton per år per tillverkare
eller importör måste registreras. Det omfattar att skicka ett
registreringsunderlag med uppgifter till Europeiska Kemikaliemyn-
digheten i Helsingfors.  Detta registreringsunderlag måste innehålla
uppgifter om ämnets farliga egenskaper, dess användning och, i de
flesta fall, en riskbedömning (en kemikaliesäkerhetsrapport) som
täcker alla olika typer av användning. De faktiska uppgifterna i
registreringsunderlaget och när registreringen måste göras beror på
riskerna med ämnet samt på den mängd som de respektive före-
tagen tillverkar eller importerar.

De första ämnena som måste registreras är de som enligt EU-lagstift-
ning klassificeras som cancerframkallande, mutagena och reproduk-
tionstoxiska av kategori 1 och 2; de som klassificeras som R50/53,
(mycket toxiska för vattenlevande organismer och som kan förorsaka
skadliga långtidseffekter i vattenmiljön) och som tillverkas eller
importeras i mängder över 100 ton per år; samt ämnen som tillverkas
eller importeras i mängder över 1 000 ton per år per tillverkare. 
Dessa ämnen måste registreras senast den 1 december 2010.

För andra ämnen är tidsskalan längre – upp till maximalt 11 år
efter att förordningen har trätt i kraft. Om ni INTE REGISTRERAR
innebär det att ni inte längre får tillverka eller importera ett ämne i
större mängder än 1 ton per år.



Utvärdering
Det tredje steget i REACH. En utvärdering utgörs av två steg:

• Utvärdering av registreringsunderlaget
Registreringsanmälan kontrolleras om den är komplett 
och därefter beslutas det om ytterligare information krävs för
riskbedömningen. 

• Utvärdering av ämnet
Ett ämnes farliga egenskaper och dess användningssätt skall
utvärderas i detalj av de behöriga myndigheterna 
i EU:s medlemsstater. Om det inte finns skäl till oro får ämnet
fortsätta att användas. Vid behov kan ytterligare information
begäras eller så kan myndigheterna föreslå kontroller av
användningen av ämnet. Ämnen prioriteras 
för utvärdering utifrån hur pass farliga de anses vara 
för människor och miljön. 

Godkännande
Detta gäller för de farligaste ämnena som cancerframkallande,
mutagena och reproduktionstoxiska ämnen av kategori 1 och 2,
ämnen som identifierats som långlivade, bioackumulerande och
toxiska eller som mycket långlivade och mycket bioackumulerande
eller som hormonstörande. Dessa ämnen får endast användas om
EU-kommissionen ger särskilt tillstånd till detta. Ett sådant tillstånd
är tidsbegränsat och utfärdas endast för enskilda fall.

Begränsningar
Om användningen av ett ämne visar sig vara oacceptabelt av hälso-
eller miljöskäl, kan det komma att omfattas av begränsningar eller
till och med förbjudas – REACH-begränsningar ersätter gällande
begränsningar enligt rådets direktiv 76/669/EEG om tillnärmning av
medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av
användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen
och preparat, samt tillägg till detta direktiv, från den 1 juni 2009.
Alla befintliga begränsningar kommer att föras över till REACH. 



Vad förväntar sig Akzo Nobel av er, som en av våra
leverantörer?

EU-leverantörer:
• Vi vill att ni ser till att alla ämnen som ni levererar till oss

förhandsregistreras enligt REACH. Ni ska omedelbart
informera oss om det finns ämnen i material som ni levererar
som inte har förhandsregistrerats.

• Vi vill att ni säkerställer att alla ämnen i de material som
levereras till oss har registrerats i enlighet med REACH. Om
ett ämne inte har registrerats måste vi få veta det snarast
möjligt så att vi kan diskutera det med er.

• I registreringsunderlaget måste ni bifoga referenser om
användning av varje ämne i era produkter för en mängd olika
tillämpningar. Diskutera den information som ska bifogas i
detta avseende med oss, innan ni skickar in
registreringsunderlaget.

Leverantörer utanför EU:
• Se till att ni känner till ert ansvar som en leverantör utanför

gemenskapen enligt REACH. EU:s myndigheter och andra
institutioner har mer information på sina hemsidor – mer
information finns nedan.

• Det ni gör för att förbereda er på REACH påverkar både er och
vår verksamhet. Därför rekommenderar vi absolut att ni
verkligen sätter er in i REACH-förordningen och att ni övervakar
hur den implementeras.



• Se till att ni känner till ert ansvar som en leverantör utanför
gemenskapen enligt REACH. EU:s myndigheter och andra
institutioner har mer information på sina hemsidor – mer
information finns nedan.

Det ni gör för att förbereda er på REACH påverkar både er och 
vår verksamhet. Därför rekommenderar vi absolut att ni verkligen
sätter er in i REACH-förordningen och att ni övervakar hur 
den implementeras.

Vi kan komma att kontakta er igenom när REACH går framåt.
Dessutom förväntar vi oss att ni kontaktar oss om ni misstänker att
förändringar hos er, som en del av era förberedelser inför REACH,
kan komma att påverka Akzo Nobel.

Ni får gärna diskutera REACH med oss när ni vill så att vi
gemensamt kan ta upp alla problem så effektivt som möjligt.



I den här broschyren finns endast en översikt över REACH-
förordningen.

Om ni vill veta mer och om ni vill hålla er uppdaterade med
utvecklingen hänvisar vi till EU-kommissionens webbplatser 
om REACH
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm
eller kontakta er handelsorganisation.
Dessutom rekommenderar vi er att gå till Europeiska
Kemikaliemyndighetens webbsidor http://ecb.jrc.it/REACH
och CEFIC http://www.cefic.org/. Där finns mer riktlinjer om hur 
ni kan förbereda er på REACH.
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