REACH 2013 – Felhívás
A vegyi anyagokat gyártó, importáló,
felhasználó vállalatok munkavállalóinak
képviselői részére

Any unauthorised use of this picture is prohibited.

A REACH-rendelet előírja az évi egy tonna vagy
annál nagyobb mennyiségben az EU-ban,
Izlandon, Norvégiában vagy Liechtensteinben
gyártott vagy területére behozott valamennyi
vegyi anyag regisztrációját. Amennyiben a vegyi
anyag veszélyes tulajdonságaira vonatkozó
információk nem állnak rendelkezésre, akkor
azokat meg kell állapítani, és frissíteni kell a
biztonsági adatlapokat.
A már forgalmazott anyagokra, azok
mennyiségétől, illetve az egészség és a környezet
tekintetében fennálló veszélyeiktől függően
specifikus regisztrációs határidők vonatkoznak. Az
új anyagokat forgalomba hozataluk előtt mindig
regisztrálni kell.

AZ ÖN MUNKÁLTATÓJA
FELKÉSZÜLT?
Az évi legalább 100 tonna mennyiségű vegyi
anyagot gyártó vagy az Európai Unióba importáló
vállalatoknak a második, 2013. május 31-i
regisztrációs határidőig kell regisztrálniuk az
anyagokat.

Make sure your employer
is aware
of the deadlines!

Figyeljen a határidőkre 30 November 2010
1 December 2010
Első regisztráció
2010.november 30.
≥ 1000 tonna/év

3 January
Második regisztráció
2013. május 31.
≥ 100 tonna/év

2011

REACH Registration
CLP Reclassification
CLPHarmadik
Notification
regisztráció
2018. május 31.
≥ 1 tonna/év

MILYEN KÖTELEZETTSÉGEI VANNAK AZ ÖN
MUNKÁLTATÓJÁNAK?
Amennyiben az Ön vállalata legalább évi 100 tonna
mennyiségben gyárt vagy importál vegyi anyagot,
akkor az Ön munkáltatójának a következő
kötelezettségei vannak:










minden, az anyag tulajdonságaira vonatkozó
rendelkezésre álló információ beszerzése és
ugyanazon anyag többi gyártójával és
importőrével történő megosztása, a
regisztrációs dokumentáció elkészítése
érdekében;
ezen információk felhasználása a dolgozók és
állampolgárok egészsége, ill. a környezet
tekintetében fennálló veszélyek értékeléséhez;
a szükséges kockázatkezelési intézkedések
azonosítása az anyagnak az Ön vállalatánál
történő, ill. a fogyasztók általi biztonságos
felhasználása érdekében;
biztonsági adatlapok előírások szerinti
frissítése;
a regisztrációs dokumentáció benyújtása az
Európai Vegyianyag-ügynökségnek. Ennek egy
része más vállalatokkal közösen is
benyújtható;
a díj befizetése a regisztráció befejezéséhez.

Ha az Ön vállalata vegyi anyagokat használ a
munkahelyen, kérdezze meg a munkáltatóját, vajon:





az Ön által felhasznált vegyi anyagokat
regisztrálták-e vagy tervezik-e
regisztrációjukat 2013-ban. Ez az információ
szerepel az ECHA weboldalán;
tartalmazzák-e az Ön felhasználását aktualizált
biztonsági adatlapok;
alkalmazzák-e a biztonsági adatlapokban és a
forgatókönyvekben lévő kockázatkezelési
intézkedéseket a vegyi anyag biztonságos
felhasználása érdekében.

MIÉRT FONTOS ERRE ODAFIGYELNIE?
Ha vállalata nem teljesíti a REACH szerinti
követelményeket, az jelentős hatással lehet Önre,
mivel esetleg nem biztonságosan használja a vegyi
anyagokat. A nemzeti végrehajtó hatóságok is
intézkedhetnek, ami esetleg költségekkel járhat és
végül akár le is állíthatják az Ön gyártósorait.
MILYEN ELŐNYÖKKEL JÁRNAK EZEK A
SZABÁLYOK AZ ÖN SZÁMÁRA?

Az új szabályok a hatályos egészségvédelmi és
biztonsági szabályokat kiegészítve, a vegyi
anyagok biztonságos használatának előmozdítása,
a veszélyes vegyi anyagoknak való kitettség
csökkentése és az általuk okozott foglalkozási
megbetegedések elkerülése révén javítani fogják
a munkavállalók védelmét.
HOL TALÁLHATÓ TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS
SEGÍTSÉG?

Az ETUC honlapján a REACH-rendelettel kapcsolatban:
http://www.etuc.org/r/830
Az ECHA honlapja útmutatókat, IT eszközöket és
asszisztenciát kínál a vállalatoknak, a regisztrálóként
és az anyagok felhasználójaként betöltött szerepeik
és kötelezettségeik vonatkozásában:
http://echa.europa.eu/2013
http://echa.europa.eu/hu/regulations/reach/downstr
eam-users
A nemzeti REACH információs szolgálat
gyakorlati tanácsokat nyújt az aktuális nyelveken:
http://echa.europa.eu/hu/support/helpdesks/nationa
l-helpdesks
Az EU-OSHA tájékoztatást nyújt a veszélyes

anyagok munkahelyen történő használatához
kapcsolódó kockázatok kezelésének módjáról :
http://osha.europa.eu/hu/topics/ds/index_html
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