Använder du
kemikalier?
Värna om
säkerheten!
SÄKERHETSDATABLAD OCH EXPONERINGSSCENARIER
VAD ANSTÄLLDA BEHÖVER KÄNNA TILL OCH GÖRA

Om ditt företag använder farliga
ämnen som är registrerade enligt
Reach kan du snart få se nya,
utökade säkerhetsdatablad.
Detta är en av de viktigaste
nyheterna när det gäller Reach,
och syftet är att du och andra
anställda ska kunna använda
farliga ämnen på ett säkert sätt.
VAD ÄR NYTT I DE UTÖKADE
SÄKERHETSDATABLADEN?

De utökade säkerhetsdatabladen innehåller
en bilaga med exponeringsscenarier.
Exponeringsscenarier innehåller praktiska råd
om säkra användningsförhållanden för varje
kemikalie, med en beskrivning av nödvändiga
åtgärder för riskhantering och avfallshantering.
Informationen kommer från den kemikaliesäkerhetsbedömning som har gjorts enligt
Reach-förordningen för alla användningar i
ämnets livscykel.

VARFÖR SKA DU GÖRA NÅGOT?

Det är viktigt för din hälsa. Det kan ha stor
betydelse för dig om ditt företag inte följer
Reach-förordningen, eftersom det kan innebära
att du inte använder kemikalierna på
arbetsplatsen på ett säkert sätt.
VAD KAN DU GÖRA?

Visa den här broschyren för din arbetsgivare
så att de säkert vet vad de ska göra när de
får de utökade säkerhetsdatabladen. Eftersom
du exponeras för de kemikalier ditt företag
använder har du goda möjligheter att hjälpa din
arbetsgivare att uppfylla sina lagstadgade
skyldigheter.
Se till att du själv och andra anställda på
företaget förstår och använder de åtgärder
som bygger på de utökade säkerhetsdatabladen. Om det är förenat med
svårigheter, be arbetsgivaren ordna utbildning.
Detta är en skyldighet enligt arbetsskyddslagstiftningen.

VILKEN NYTTA HAR DU AV DE NYA
REGLERNA?

De nya reglerna bidrar till att skydda din
hälsa och miljön. Den kompletterande
informationen i exponeringsscenarierna kan
göra användningen av kemikalier säkrare,
minska exponeringen för farliga kemikalier och
förebygga arbetsrelaterade sjukdomar. De nya
regler som införs genom Reach-förordningen
kompletterar den arbetsmiljölagstiftning som
redan finns.
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VAD BEHÖVER DITT FÖRETAG GÖRA?

När ditt företag får ett utökat säkerhetsdatablad ska din arbetsgivare vidta flera
åtgärder. Se till att företagets säkerhetsansvariga känner till åtgärderna.
Steg 1: Kontrollera att företagets
användningar av kemikalien tas upp i avsnitt
1.2 i säkerhetsdatabladet och exponeringsscenariot.
Steg 2: Om användningarna tas upp, jämför de
säkra användningsförhållanden som
beskrivs i exponeringsscenariot med de verkliga
användningsförhållandena på företaget.
Om steg 1 eller 2 inte stämmer överens
måste företaget vidta åtgärder genom
att välja något av de fem alternativen till
höger.
HÄR FINNS MER INFORMATION OCH STÖD
ETUC har särskilda webbsidor för Reach:
http://www.etuc.org/r/830
Echa erbjuder vägledning, IT-verktyg och
handböcker: http://echa.europa.eu/downstream
samt data om alla registrerade ämnen:
http://echa.europa.eu/registered-substances
Nationella stöd- och informationspunkter för Reach
erbjuder praktiska råd på nationella språk:
http://www.echa.europa.eu/nationalhelp/
EU-OSHA tillhandahåller information om hur risker
med användning av farliga ämnen hanteras på
arbetsplatsen:
https://osha.europa.eu/sv/topics/ds
Den EU-finansierade portalen för stöd för
ersättning med säkrare alternativ ger information
om alternativa ämnen och tekniker:
http://subsport.eu

VILKA ÄR DE FEM ALTERNATIVEN FÖR
DITT FÖRETAG?

Alternativ 1: Be leverantören ta med
företagets användning i sitt säkerhetsdatablad
Leverantören bör förse ditt företag med ett
reviderat exponeringsscenario för företagets
användning. Din arbetsgivare ska lämna
tillräcklig information om era användningar och
användningsförhållanden till leverantörerna för
att de ska kunna göra sin bedömning.
Alternativ 2: Anpassa företagets
verksamhet till de användningsvillkor som
beskrivs i exponeringsscenariot, dvs.:
•

Övergå till de föreskrivna användningsförhållandena.

•

Anpassa er produkts sammansättning
och/eller utformning.

•

Rekommendera relevanta säkra
användningsförhållanden till era kunder.

Alternativ 3: Sök en annan leverantör
som kan tillhandahålla ett exponeringsscenario
som täcker in er användning och säkra
användningsförhållanden.
Alternativ 4: Sök en alternativ teknisk
lösning
och sluta använda ämnet i fråga.
Alternativ 5: Gör en
kemikaliesäkerhetsbedömning,
men kontrollera först om ett undantag gäller.
Om inget undantag gäller måste företaget
sammanställa en egen kemikaliesäkerhetsrapport för användningar och säkra
användningsförhållanden. Företaget måste hålla
kemikaliesäkerhetsrapporten uppdaterad och på
begäran tillgänglig för inspektion av nationella
myndigheter.

