Behåll själv

Till butiken

Innehåller varan farliga kemikalier?
Enligt EU:s kemikalielagstiftning har den som tillverkar, importerar eller säljer en
vara skyldighet att lämna information på konsuments begäran om varan
innehåller mer än 0,1 procent av ämnen som finns med på EU:s kandidatförteckning och som därmed är särskilt farliga. Informationen ska lämnas inom
45 dagar.

Kemikalier finns överallt och vissa av dem kan vara farliga för hälsa och miljö.
Exempel på kemiska ämnen som kan vara farliga: mjukgörande ftalater i plaster,
flamskyddsmedel i elektronik och textilier, tungmetallerna kadmium, bly och
krom i smycken och skinn, antibakteriella ämnen som silver, triklosan och
perfluorerade ämnen i textilier.

Meddela mig om varan nedan innehåller mer än 0,1 procent av något eller några
av de ämnen som finns på kandidatförteckningen. Kontakta mig gärna även om
inga farliga kemikalier finns i varan!

Hur kan jag som konsument påverka?
Våga fråga vad varorna innehåller och kom ihåg att du har rätt att inom 45 dagar
få reda på om en vara innehåller något ämne som finns på kandidatförteckningen
(en lista med särskilt farliga kemikalier som uppdateras av europeiska kemikaliemyndigheten Echa). Var misstänksam mot varor som luktar starkt av kemikalier.
Följande vara har jag begärt information om:
Varans namn och artikelnummer: ……………………………..………………...
Dagens datum: ………………………Datum om 45 dagar…..…………..…….
Butik: ……………………………………………………………………..……..
Varans namn och artikelnummer: ………………………………………..…..
Dagens datum: …….……………….
Svar inom 45 dagar till:
Namn: …………………………………………
Kontaktuppgifter (adress/e-post/telefonnummer): ………………………....
……………………………………………………………………………...
Meddela mig om följande vara innehåller mer än 0,1 procent av något eller några
av de ämnen som finns på kandidatförteckningen. Kontakta mig gärna även om
inga farliga kemikalier finns i varan!
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Som konsument har du rätt att veta om
en vara innehåller farliga kemikalier

Vill du veta mer? Titta in på Kemikalieinspektionens hemsida, kemi.se
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