REACH 2018 – Poziv k ukrepanju!
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Predstavniki delavcev v podjetjih, ki proizvajajo, uvažajo ali uporabljajo
kemikalije

V skladu z uredbo REACH morajo podjetja
kemične snovi, ki jih proizvajajo ali uvažajo v
EU, na Islandijo, na Norveško ali v Lihtenštajn
in katerih letna količina obsega tono ali več,
registrirati pri agenciji ECHA. Če informacije o
nevarnih lastnostih kemikalij niso na voljo, jih
je treba pripraviti in po potrebi posodabljati
varnostne liste.

KAKŠNE SO DOLŽNOSTI VAŠEGA
DELODAJALCA?

JE VAŠ DELODAJALEC PRIPRAVLJEN?

•

Zadnji rok za registracijo je 31. maj 2018 in
velja za podjetja, ki proizvajajo ali uvažajo
obstoječe snovi, katerih količina letno obsega
od 1 do 100 ton. Registracija se nanaša na
kemične snovi kot take, snovi v zmeseh ali v
določenih primerih na snovi v izdelkih.

•

Delodajalec se mora začeti pripravljati na rok
za registracijo, ki bo v skladu z uredbo REACH
potekala leta 2018, že sedaj, in sicer z analizo
portfelja kemikalij v podjetju z vidika zahtev v
zvezi z omenjenim rokom in pripravo načrta za
upravljanje registracij za leto 2018!

Če poleg tega proizvedena ali uvožena količina
obsega 10 ton ali več na leto, mora vaš
delodajalec prav tako:

Če mora vaše podjetje registrirati snovi,
za katere je zadnji rok za registracijo
31. maj 2018, mora vaš delodajalec:
•

•
•

•
•

zbrati vse razpoložljive informacije o
lastnostih snovi;
te informacije deliti z drugimi proizvajalci
in uvozniki istih snovi;
v sodelovanju z njimi ugotoviti, ali imajo kot
registracijski sozavezanci vse potrebne
informacije za registracijo;
če jih nimajo, jih skupaj dopolniti in
to dokumentirati v registracijski
dokumentaciji.

uporabiti zbrane informacije za oceno
tveganj za zdravje delavcev in potrošnikov
ter za okolje in
določiti potrebne ukrepe za obvladovanje
teh tveganj za zagotovitev varne uporabe
snovi v vašem podjetju in med vašimi
strankami.

•

•

predložiti registracijsko dokumentacijo
Evropski agenciji za kemikalije. Večino
informacij je treba predložiti skupaj z
drugimi podjetji, ki so registrirala isto snov,
in
posodobiti varnostne liste za vaše
uporabnike, če je to utemeljeno na podlagi
informacij, pripravljenih za registracijo.

Če vaše podjetje uporablja kemikalije na
delovnem mestu, pri svojem delodajalcu
preverite, ali:
•
•
•

so bile kemične snovi, ki jih uporabljate,
registrirane, oziroma, ali jih nameravajo do
leta 2018 registrirati vaši dobavitelji;
so vaše uporabe zajete v posodobljenih
varnostnih listih in
se ukrepi za obvladovanje tveganj, kot so
opisani v varnostnih listih in scenarijih
izpostavljenosti, izvajajo tako, da
zagotavljajo varno uporabo kemikalij.

ZAKAJ BI TO VPLIVALO NA VAS?
Če vaše podjetje ne izpolnjuje zahtev iz
uredbe REACH, ima to lahko velike posledice
za vas, saj v tem primeru obstaja možnost, da
kemikalij ne uporabljate varno.
Nacionalni izvršilni organi lahko poleg tega
zoper vašega delodajalca izrečejo ustrezne
ukrepe z morebitnimi posledičnimi stroški,
lahko pa celo zaprejo vaše proizvodne linije.

KAKŠNE KORISTI BOSTE IMELI OD TEH
PRAVIL?
Z upoštevanjem pravil o zdravju in varnosti
pri delu se bo izboljšala varnost delavcev, saj
bo uporaba kemikalij varnejša, manjša pa bo
tudi izpostavljenost nevarnim kemikalijam in
poklicnim boleznim, ki jih te povzročajo.
KJE POISKATI DODATNE INFORMACIJE IN
PODPORO?
Konfederacija ETUC je pripravila spletne
strani, posvečene posebej uredbi REACH:
www.etuc.org/issue/reach
Agencija ECHA zagotavlja smernice, orodja
informacijske tehnologije in pomoč podjetjem
pri izpolnjevanju nalog in dolžnosti, ki jih imajo
v svoji vlogi kot registracijski zavezanci in
uporabniki kemikalij:
echa.europa.eu/sl/reach-2018
echa.europa.eu/sl/downstream
Nacionalne službe za pomoč uporabnikom v
zvezi z REACH ponujajo praktične nasvete v
lokalnih jezikih:
echa.europa.eu/sl/support/helpdesks
Agencija EU-OSHA zagotavlja informacije
o načinu obvladovanja tveganj pri uporabi
nevarnih snovi pri delu:
osha.europa.eu/sl/themes/dangeroussubstances
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Vaš delodajalec mora vsekakor:

