Cirka 170 ämnen finns idag på Kandidatförteckningen men den uppdateras regelbundet. Sök på https://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table (Europeiska
kemikaliemyndighetens hemsida)

Konsumenters rätt att få veta
om en vara innehåller farliga kemiska ämnen
Hej konsument!
Har du någon gång undrat över innehållet i det du tänker köpa? Kanske
luktar plasten eller tyget kemiskt?

Formuläret kan vara till en hjälp för dig som frågar och för affären som
får frågan. Det kursiva är vad konsumenten vill ha svar på om varan.

Begäran om information, dat: ……………….. (svar inom 45 dagar)
Vänligen svara mig om varan (namn på produkter och varumärke)

…………………………………………………………………………………………

Enl. den europeiska kemikalielagen Reach har du som konsument rätt
att få veta om en vara innehåller ämnen som finns upptagna på en lista
som heter Kandidatförteckningen.

innehåller något eller några av de ämnen som finns på Kandidatförteckningen i en halt över 0,1 viktprocent.

Ämnen på denna lista är bevisat särskilt farliga och kan bland annat
orsaka cancer och påverka våra möjligheter att få barn. De kan finnas i
alla möjliga varor som textilier, elektronik, plastprodukter och byggvaror
som exempel.

Nej, den innehåller inte ( )

Innehåller varan mer än 0,1 procent av något av dessa ämnen ska
affären kunna ge dig svar om detta inom 45 dagar. Det gäller för varje
enskild del i en sammansatt produkt, t.ex. olika delar på en cykel. Du
ska få namn på ämnet samt hur du ska hantera varan säkert.
Genom att fråga bidrar du till att få säkrare varor och att mer kunskap
om att förebygga kemikalierisker sprider sig i leverantörkedjor.
Mer information får du hos Kemikalieinspektionen
www.kemi.se välj Konsumenter/Din rätt att få information

Ja, den innehåller

( )

Om varan innehåller något sådant ämne ska jag få information om
ämnets namn och information som gör det möjligt för mig att hantera
varan på ett säkert sätt.
Ja, varan innehåller (namn på ämne/ämnen) i en halt över 0.1
viktprocent
…………………………………………………………………………………………

och åtgärden för säker hantering är:
…………………………………………………………………………………………

Jag som frågar heter:
………………………………………………………………………………………….

Till affären
Informationen du ska ge är lagstadgad och finns i artikel 33 i Reachförordningen (EU) nr 1907/2006. Informationen ska ges kostnadsfritt.
Även om varan inte innehåller något av ämnena över 0,1 vikt% bör du
svara kunden detta inom 45 dagar. För att kunna svara behöver du ta
kontakt med ditt huvudkontor eller leverantör.

( ) Jag vill ha svaret digitalt till min e-post:
………………………………………………………………………………….........

( ) Jag vill ha svaret skriftligt till adressen:
.............................................................................................................................

