
Make sure your employer 

is aware 

of the deadlines! 
 

30 November 2010 REACH Registration 

1 December 2010  CLP Reclassification 

3 January 2011  CLP Notification 

Uredba REACH zahteva registracijo vseh 

kemičnih snovi, ki so proizvedene ali uvožene v 

EU, Islandijo, Norveško ali Lihtenštajn v količinah 

ene tone ali več na leto. Če podatki o nevarnih 

lastnostih kemikalije niso na voljo, je treba take 

podatke pridobiti in posodobiti varnostne liste. 

Za snovi, ki so že na trgu, je treba upoštevati 

določene roke za registracijo, ki temeljijo na 

količini snovi ter njihovih nevarnostih za zdravje 

in okolje. Nove snovi je treba vedno registrirati 

pred dajanjem v promet. 

Zapomnite si naslednje roke  

ALI JE VAŠ DELODAJALEC 
PRIPRAVLJEN? 
 

Podjetja, ki proizvajajo ali uvažajo kemične 

snovi v EU v količinah 100 ton ali več na 

leto, morajo te snovi registrirati do 

drugega roka za registracijo iz uredbe 
REACH, 31. maja 2013. 

Prva registracija 

30. november 2010 

≥ 1 000 ton na leto 

 

Druga registracija 

31. maj 2013 

≥ 100 ton na leto 

 

Tretja registracija 

31. maj 2018 

≥ 1 tona na leto 

 

 

REACH 2013 – poziv k 

ukrepanju  

 

zastopnikov delavcev v podjetjih, ki proizvajajo, 

uvažajo ali uporabljajo kemikalije 
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KAKŠNE SO OBVEZNOSTI VAŠEGA 

DELODAJALCA? 

 

Če vaše podjetje proizvaja ali uvaža kemično 

snov v količini 100 ton ali več na leto, mora vaš 

delodajalec: 

 

 zbrati vse razpoložljive informacije o 

lastnostih snovi in jih sporočiti drugim 

proizvajalcem in uvoznikom identične snovi 

zaradi priprave registracijske dokumentacije; 

 uporabiti te informacije za oceno tveganja za 

zdravje delavcev in državljanov ter tveganja 

za okolje; 

 opredeliti potrebne ukrepe za obvladovanje 

tveganja, da zagotovi varno uporabo snovi v 

vašem podjetju in pri vaših odjemalcih; 

 po potrebi posodobiti varnostne liste; 

 predložiti registracijsko dokumentacijo 

Evropski agenciji za kemikalije (ECHA). Del 

dokumentacije lahko preloži skupaj z drugimi 

podjetji; 

 plačati pristojbino, da dokonča registracijo. 
 

Če vaše podjetje uporablja kemikalije na 

delovnem mestu, preverite pri svojem 

delodajalcu, ali: 

 

 so bile kemične snovi, ki jih uporabljate, 

registrirane ali so predvidene za registracijo 

v letu 2013. Ta informacija je na voljo na 

spletni strani agencije ECHA; 

 so uporabe vaših snovi zajete v 

posodobljenih varnostnih listih;  

 se ukrepi za obvladovanje tveganja, ki so 

opisani v varnostnih listih in scenarijih 

izpostavljenosti, izvajajo, da se zagotovi 
varna uporaba kemikalije. 

REACH 2013 – ukrepajte zdaj  

ZAKAJ JE TO ZA VAS POMEMBNO? 

 

Če vaše podjetje ne izpolnjuje zahtev iz uredbe 

REACH, lahko to močno vpliva na vas, ker morda 

kemikalij ne uporabljate varno. Nacionalni izvršilni 

organi lahko ukrepajo, v zvezi s tem lahko 

nastanejo stroški in na koncu lahko celo zaprejo 

vaše proizvodne linije. 

 

KAKO VAM BODO TA PRAVILA KORISTILA? 

 

Ta pravila dopolnjujejo druge predpise v zvezi z 

zdravjem in varnostjo in bodo izboljšala varstvo 

delavcev tako, da bodo povečala varno uporabo 

kemikalij, zmanjšala izpostavljenost nevarnim 

kemikalijam in preprečevala poklicne bolezni, ki 

jih povzročajo. 

 

KJE NAJDETE DODATNE INFORMACIJE IN 

POMOČ? 

 

Evropska zveza sindikatov ETUC nudi 

namenske spletne strani o uredbi REACH: 

http://www.etuc.org/r/830 

 

Evropska agencija za kemikalije (ECHA) 

zagotavlja podjetjem smernice, orodja IT in 

pomoč pri izpolnjevanju nalog in obveznosti, ki jih 

imajo kot registracijski zavezanci in uporabniki 

kemikalij: 

http://echa.europa.eu/2013 

http://echa.europa.eu/downstream 

 

Nacionalne službe za pomoč uporabnikom 

REACH zagotavljajo praktične nasvete v lokalnih 

jezikih: 

http://echa.europa.eu/nationalhelp/ 

 

Evropska agencija za zdravje in varnost pri 

delu (EU-OSHA) zagotavlja informacije o tem, 

kako obvladati tveganja pri uporabi nevarnih 

snovi na delovnem mestu: 

http://osha.europa.eu/topics/ds 
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