REACH 2013 – Výzva konať
Zástupcovia zamestnancov v spoločnostiach
vyrábajúcich, dovážajúcich alebo
používajúcich chemikálie

Any unauthorised use of this picture is prohibited.

V nariadení REACH sa vyžaduje registrácia
všetkých chemických látok, ktoré sa vyrábajú
v EÚ, na Islande, v Nórsku alebo Lichtenštajnsku,
alebo sa do týchto krajín dovážajú v množstvách
1 tona ročne alebo viac. Ak informácie
o nebezpečných vlastnostiach látok nie sú
k dispozícii, mali by sa zabezpečiť a mali by sa
aktualizovať karty bezpečnostných údajov.
Látky, ktoré už boli uvedené na trh, sa musia
riadiť konkrétnymi termínmi na registráciu
v závislosti od ich objemov, ako aj zdravotných
a environmentálnych rizík. Nové látky sa musia
vždy zaregistrovať predtým, ako budú uvedené
na trh.

JE VÁŠ ZAMESTNÁVATEĽ
PRIPRAVENÝ?
Spoločnosti vyrábajúce alebo dovážajúce
chemické látky do EÚ v množstve 100 alebo
viac ton ročne ich musia zaregistrovať
do druhého termínu stanoveného nariadením
REACH, a to do 31. mája 2013.

Make sure your employer
is aware
of the deadlines!

Nezabudnite na tieto termíny
30 November 2010
1 December 2010
Prvá registrácia
30. novembra 2010
≥ 1000 ton/ročne

3
Druhá registrácia
31. mája 2013
≥ 100 ton/ročne

January 2011

REACH Registration
CLP Reclassification
CLPTretia
Notification
registrácia
31. mája 2018
≥ 1 tona/ročne

AKÉ SÚ POVINNOSTI VÁŠHO
ZAMESTNÁVATEĽA?
Ak vaša spoločnosť vyrába alebo dováža
chemickú látku v množstve viac ako 100 ton
ročne, váš zamestnávateľ je povinný:









zhromaždiť všetky dostupné informácie
o vlastnostiach látky a podeliť sa o ne
s ostatnými výrobcami alebo dovozcami tej
istej látky na prípravu registračnej
dokumentácie;
použiť tieto informácie na hodnotenie rizík
pre zdravie zamestnancov a občanov, ako aj
pre životné prostredie;
určiť potrebné opatrenia manažmentu rizík
na zaistenie bezpečného používania látky
vašou spoločnosťou a vašimi zákazníkmi;
v prípade potreby aktualizovať vašu kartu
bezpečnostných údajov;
predložiť Európskej chemickej agentúre
registračnú dokumentáciu. Časť tejto
dokumentácie sa môže predložiť spolu
s inými spoločnosťami;
uhradiť poplatok na dokončenie registrácie.

Ak vaša spoločnosť používa chemické látky na
pracovisku, overte si u svojho zamestnávateľa, či:






chemické látky, ktoré používate, boli
zaregistrované alebo či sa plánujú
zaregistrovať v roku 2013. Tieto informácie
sa nachádzajú na webovej stránke agentúry
ECHA;
sa na všetky vaše použitia vzťahujú
aktualizované karty bezpečnostných údajov;
sú opatrenia manažmentu rizík opísané
v karte bezpečnostných údajov a či sa
vykonávajú expozičné scenáre s cieľom
zaistiť bezpečné používanie chemickej látky.

PREČO BY STE SA O TO MALI ZAUJÍMAŤ?
Ak vaša spoločnosť nesplní požiadavky uvedené
v nariadení REACH, môže vás to výrazne
ovplyvniť, keďže chemické látky možno
nepoužívate bezpečným spôsobom. Vnútroštátne
orgány na presadzovanie právnych predpisov
môžu takisto prijať opatrenia, ktoré môžu viesť
k potenciálnym nákladom, a dokonca môžu
zatvoriť vaše výrobné linky.
AKÝ PRÍNOS BUDÚMAŤ TIETO PRAVIDLÁ
PRE VÁS?
Tým, že doplnia iné pravidlá týkajúce sa
bezpečnosti a ochrany zdravia, zlepší sa ochrana
zamestnancov. Prostredníctvom nich sa podporí
bezpečné používanie chemických látok, zníženie
vystavenia nebezpečným chemickým látkam
a predchádzanie chorobám z povolania, ktoré tieto
chemické látky spôsobujú.
KDE ZÍSKAM ĎALŠIE INFORMÁCIE
A PODPORU?
Európska konfederácia odborových zväzov
(ETUC) ponúka webové stránky venované
nariadeniu REACH:
http://www.etuc.org/r/830
Agentúra ECHA poskytuje spoločnostiam
usmernenia, nástroje IT a pomoc v súvislosti
s úlohami a povinnosťami, ktoré majú ako
registrujúce subjekty a používatelia chemických
látok:
http://echa.europa.eu/2013
http://echa.europa.eu/downstream
Národné asistenčné pracoviská pre REACH
ponúkajú praktické poradenstvo v miestnom
jazyku:
http://echa.europa.eu/nationalhelp/
Agentúra EU-OSHA poskytuje informácie o tom,
ako riadiť riziká súvisiace s používaním
nebezpečných látok v zamestnaní:
http://osha.europa.eu/topics/ds
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