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Hvilke stoffer varsles?

REACH lovgivning i COS

I COS har vi åbnet en ny rapportering, som vi kalder
”Varslingslisten”. ”Varslingslisten” giver vores kunder
overblik over, om de anvender kemiske produkter med
indhold af stoffer med SVHC egenskaber (Substances
of Very High Concern), som med tiden vil havne på
kandidatlisten.

Varslingslisten er en del af REACH rapporten i Chemical Online Service (COS), hvor vores kunder ved ganske
få klik bl.a. kan få svar på om de produkter, der anvendes, indeholder stoffer på:

Ifølge REACH, artikel 33, skal alle virksomheder informere deres kunder, hvis de varer, de sælger, indeholder kandidatlistestoffer.






REACH godkendelsesliste (bilag XIV)
REACH Kandidatliste
REACH Begrænsningsliste (bilag XVII)
REACH Varslingsliste

Anvendelse af disse særligt problematiske stoffer i EU
vil nemlig med tiden kræve en godkendelse under
REACH reglerne, som kun kan opnås, hvis der ikke
findes egnede alternativer.
Anette Østerby
Kemiker & udviklingschef

Hvorfor varsling af SVHC stoffer?
Mange virksomheder ønsker at undgå SVHC stoffer,
dels fordi deres moderfirma eller kunder stiller krav
om det, eller fordi SVHC stoffer ofte er meget regulerede og derfor forbundet med store omkostninger ved
brug.
SVHC stoffer er også uønskede i miljømærke ordninger
og tilstedeværelsen af dem kan være afgørende for,
om evt. restprodukter fra produktionen kan sælges til
genanvendelse i andre processer eller om der skal
betales dyrt for bortskaffelse og destruktion.

Michael Fedder
Produkt– og markedschef

God tid til substitution med varslingslisten
Med den viden ”Varslingslisten” tilfører, får man god
tid til substitution og mulighed for at indlede drøftelser
med sine leverandører for at finde alternativer allerede inden stofferne er havnet på kandidatlisten.
Desuden kan ”Varslingslisten” benyttes i udviklingsafdelingen og i indkøb, så man på en proaktiv måde helt
undgår, at få stofferne ind på virksomheden.

Vores viden — Jeres sikkerhed
Avichem har mere end 20 års erfaring i at løse opgaver indenfor kemikalie området — udarbejdelse
af dokumentation, praktisk håndtering af kemikalier og kemikalielovgivning.

Mere viden om COS
Med et COS abonnement får man bl.a. :








Sikkerhedsdatabladmodul (SDS)
Arbejdspladsbrugsanvisningsmodul (APB),
Etikettemodul
Farlighedsvurdering ift. brand, sundhed og miljø
Substitutionsmodul
Et lovgivningsmodul, hvor I kan hente svar på om
jeres produkter er omfattet af en lang række lovkrav

Du kan læse mere om COS på: www.chemical-onlineservice.com. Du er også velkommen til at kontakte os
på tlf. 20 69 16 67 og få en online demonstration af
portalen.

Lodbrogsvej 59, 8660 Skanderborg
tlf: 20 69 16 67
Mail: mf@avichem.dk
web: www.avichem.dk

