REACH 2013 – Výzva k akci
Zástupci pracovníků v podnicích, které
vyrábějí, dovážejí nebo používají chemické
látky

Jakékoli nepovolené použití této fotografie je zakázáno.

Nařízení REACH vyžaduje registraci všech
chemických látek, které jsou vyráběny v zemích
EU, na Islandu, v Norsku nebo Lichtenštejnsku
nebo jsou do těchto zemí dováženy v množství 1
tuny nebo větším za rok. Pokud nejsou k dispozici
informace o nebezpečných vlastnostech chemické
látky, je třeba tyto údaje získat a aktualizovat
bezpečnostní listy.
Látky, které jsou již na trhu, musí vyhovět
konkrétním registračním lhůtám v závislosti na
jejich objemech a jejich nebezpečnosti pro zdraví
a životní prostředí. Nové látky musí být před
uvedením na trh vždy zaregistrovány.

JE VÁŠ ZAMĚSTNAVATEL
PŘIPRAVEN?
Podniky, které vyrábějí nebo dovážejí
chemické látky do EU v množství 100 tun
nebo větším za rok, je musí
zaregistrovat do uplynutí druhé lhůty podle
nařízení REACH, tedy do 31. května 2013.

Make sure your employer
is aware
of the deadlines!

Pamatujte na lhůty
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JAKÉ JSOU POVINNOSTI VAŠEHO
ZAMĚSTNAVATELE?
Pokud váš podnik vyrábí nebo dováží chemickou
látku v množství 100 tun za rok nebo větším, musí
váš zaměstnavatel:









shromáždit veškeré dostupné informace o
vlastnostech látky a zpřístupnit je pro účely
vypracování registrační dokumentace dalším
výrobcům a dovozcům téže látky,
využít tyto informace pro posouzení rizik pro
zdraví pracovníků a občanů a rizik pro
životní prostředí,
určit nezbytná opatření k řízení rizik s cílem
zajistit bezpečné používání látky ze strany
vašeho podniku a vašich zákazníků,
podle potřeby aktualizovat bezpečnostní
listy,
předložit registrační dokumentaci Evropské
agentuře pro chemické látky. Její část je
možné předložit společně s dalšími
společnostmi,
uhradit poplatek k dokončení registrace.

Pokud váš podnik používá chemické látky na
pracovišti, ověřte si u zaměstnavatele, zda:






chemické látky, které používáte, byly
zaregistrovány nebo se jejich registrace
plánuje v roce 2013. Tyto informace jsou
uvedeny na internetových stránkách
agentury ECHA,
na vaše použití se vztahují aktualizované
bezpečnostní listy,
uplatňují se opatření k řízení rizik uvedená
v bezpečnostních listech a scénáře expozice
s cílem zajistit bezpečné používání
chemických látek.

PROČ BYSTE SE TÍM MĚLI ZABÝVAT?
Pokud váš podnik nesplňuje požadavky stanovené
v nařízení REACH, může to mít pro vás významné
následky, protože možná nepoužíváte chemické
látky bezpečně. Mohou také zasáhnout
vnitrostátní orgány odpovědné za jejich
prosazování, což vás může stát peníze, a mohou
dokonce zastavit vaše výrobní linky.
JAKÝ PROSPĚCH VÁM PŘINESOU TATO
PRAVIDLA?
Tím, že doplní jiné zdravotní a bezpečnostní
předpisy, zvýší ochranu pracovníků. Podpoří totiž
bezpečné používání chemických látek, sníží
expozici nebezpečným chemickým látkám a
zamezí vzniku nemocí z povolání, které jsou jimi
zapříčiněny.
KDE NAJDU DALŠÍ INFORMACE A PODPORU?
ETUC má internetové stránky vyhrazené REACH:
http://www.etuc.org/r/830
ECHA poskytuje pokyny, IT nástroje a podporu
podnikům v souvislosti s jejich úlohou a
povinnostmi žadatelů o registraci a uživatelů
chemických látek:
http://echa.europa.eu/2013
http://echa.europa.eu/downstream
Národní kontaktní místa REACH nabízí
praktické rady v místních jazycích:
http://echa.europa.eu/nationalhelp/
Agentura EU-OSHA poskytuje informace o řízení
rizik spojených s používáním nebezpečných látek
na pracovišti:
http://osha.europa.eu/topics/ds
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