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Du kanske har hört ordet ”nedströmsanvändare” i samband med Reach- och CLP-förordningen. På den här
sidan förklaras vem som är nedströmsanvändare, och de huvudsakliga rättsliga skyldigheterna enligt Reach
beskrivs.
VEM ÄR EN NEDSTRÖMSANVÄNDARE?
”Nedströmsanvändare” är den term som används i Reach- och CLP-förordningen för att beskriva
kemikalieanvändare. Du är en nedströmsanvändare om du eller ditt företag använder kemikalier i en
industriell miljö eller använder kemikalier yrkesmässigt, t.ex. vid rengöring, målning osv. Distributörer är
normalt inte nedströmsanvändare, såvida de inte utför aktiviteter med öppna kemikalier, t.ex. formulering
eller överföring av kemikalier mellan behållare (påfyllning). Allmänheten, som använder kemikalier för
personligt bruk, är inte nedströmsanvändare utan benämns konsumenter.

VAD INNEBÄR DETTA FÖR ETT FÖRETAG SOM ANVÄNDER KEMIKALIER?
Ett företag som använder kemikalier ska känna till vilka rättigheter och skyldigheter de har som
nedströmsanvändare. De viktigaste beskrivs nedan. Nedströmsanvändare som formulerar blandningar för
distribution eller producerar artiklar som innefattar ämnen har ytterligare skyldigheter enligt både Reach
och CLP som inte beskrivs här.
•

Kontrollera att din användning omfattas i de exponeringsscenarier som du får.

•

Genomför åtgärder som specificeras av din leverantör för att se till att ämnet
används på ett säkert sätt, eller vidta lämplig åtgärd.

Denna information kan hjälpa dig att bedöma risken med kemikalier enligt annan
lagstiftning för miljö, hälsa och säkerhet.
•

Informera din leverantör om nya faror uppstår med ämnet eller om
riskhanteringsinformationen inte är tillräcklig.

Det kan till exempel hända att du upptäcker skadliga hälsoeffekter bland dina
anställda eller har belägg för att de föreslagna riskhanteringsåtgärderna är
överdrivet försiktiga.
•

Vidta lämplig åtgärd om du använder ett ämne som ingår i
tillståndsförteckningen eller förteckningen över begränsningar.

Den åtgärd som föredras är att ersätta ämnet eller processen med ett säkrare
alternativ. Undvik överraskningar genom att hålla ett öga på vilka ämnen som ingår
i den regulatoriska processen.
•

Lämna information om hur du använder ett ämne till dina leverantörer

På så sätt vet du att informationen om säker användning är relevant, eftersom
tillverkarna och importörerna kan basera sina kemikaliesäkerhetsbedömningar
på denna information när de registrerar ett ämne. Denna åtgärd är frivillig och
sker ofta via branschorganisationer och användningskartor. Bekräfta hos din
branschorganisation att din användning omfattas. Detta är särskilt viktigt före
tidsgränsen för Reachregistrering 2018
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VAR KAN JAG HITTA MER INFORMATION ...OM ROLLEN FÖR NEDSTRÖMSANVÄNDARE?
•

För allmän information för nedströmsanvändare, inklusive interaktiv
karta med länkar, se http://www.echa.europa.eu/downstream

•

Presentationer och videofilmer om nedströmsanvändare finns
på http://echa.europa.eu/regulations/reach/downstream-users/
presentations-for-downstream-users

•

Vägledning för nedströmsanvändare finns i http://echa.europa.eu/
documents/10162/13634/du_en.pdf

•

Mer information om vilka ämnen som ingår i den regulatoriska
processen finns på http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-ofconcern

•

Mer information om hur nedströmsanvändare lämnar information till
registranter finns på http://echa.europa.eu/csr-es-roadmap/use-maps
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