
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha vállalata a REACH-rendelet 
alapján regisztrált veszélyes 
anyagokat használ fel, hamarosan új, 
kibővített biztonsági adatlapokkal 
találkozhat. Ez a REACH-rendelet 
egyik fő újítása, ami arra szolgál, 
hogy Ön és a többi munkavállaló 
biztonságosan használhassák ezeket 
az anyagokat. 

MI AZ ÚJ A KIBŐVÍTETT BIZTONSÁGI 
ADATLAPOKBAN? 

A kibővített biztonsági adatlapok tartalmaznak egy 
mellékletet expozíciós forgatókönyvekkel. Az 
expozíciós forgatókönyvek gyakorlati tanácsokkal 
szolgálnak azokról a feltételekről, amelyek között a 
vegyi anyagok biztonságosan felhasználhatók, 
beleértve a szükséges kockázatkezelési és 
hulladékgazdálkodási intézkedéseket is. Ezek az 
információk a kémiai biztonsági értékelésből 
származnak, amelyet a REACH-rendelet alapján az 
anyag életciklusa során felmerülő valamennyi 
felhasználás tekintetében elvégeznek. 

MILYEN ELŐNYÖKKEL JÁRNAK AZ ÚJ 
SZABÁLYOK AZ ÖN SZÁMÁRA? 

Az új szabályok segítenek védeni az Ön egészségét és 
a környezetet. Az expozíciós forgatókönyvekben 
található többletinformációk felhasználhatók a vegyi 
anyagok biztonságos felhasználásának javítására, a 
veszélyes vegyi anyagoknak való expozíció 
csökkentésére és a foglalkozási megbetegedések 
elkerülésére. A REACH-rendelettel bevezetett új 
szabályok kiegészítik a fennálló egészségügyi és 
biztonsági jogszabályokat. 

MIÉRT KELL CSELEKEDNIE? 

Ez az Ön egészsége érdekében fontos. Ha vállalata 
nem tesz eleget a REACH-rendeletnek, ez jelentős 
hatással járhat Önre nézve, mivel így lehet, hogy 
nem biztonságosan használja a vegyi anyagokat. 

MIT TEHET? 

Mutassa meg ezt a szórólapot munkáltatóinak, hogy 
meggyőződjön arról, tisztában vannak azzal, mit kell 
tenniük, amikor kibővített biztonsági adatlapokat 
kapnak. Mivel vállalatánál Ön van kitéve vegyi 
anyagoknak, megfelelő helyzetben van ahhoz, hogy 
segítsen munkáltatójának jogi kötelezettségei 
teljesítésében.  

Győződjön meg róla, hogy Ön és vállalatának más 
munkavállalói értik és alkalmazzák a kibővített 
biztonsági adatlapokon alapuló intézkedéseket. Ha 
ebben nehézségekkel szembesül, kérje 
munkáltatóját, hogy biztosítson képzést. Ez a 
munkavédelmi jogszabályok alapján fennálló 
kötelezettség. 

 
 

Vegyszert használ? 
Használja biztonsággal!  
 

BIZTONSÁGI ADATLAPOK ÉS EXPOZÍCIÓS 
FORGATÓKÖNYVEK 
AMIT A MUNKAVÁLLALÓKNAK TUDNIUK, ÉS AMIT TENNIÜK KELL 
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 MILYEN ÖT LEHETŐSÉG ÁLL AZ ÖN VÁLLALATA 
ELŐTT? 

1. lehetőség: Kérjék a szállítót, hogy 
szerepeltesse az Önök felhasználását a 
biztonsági adatlapjában 
A szállítónak az Önök felhasználása tekintetében 
felülvizsgált expozíciós forgatókönyvet kell az Önök 
vállalata rendelkezésére bocsátania. Munkáltatójának 
elegendő információt kell a szállítók rendelkezésére 
bocsátania az Önök felhasználásairól és felhasználási 
feltételeiről ahhoz, hogy a szállítók elvégezhessék az 
értékelést. 
 
 
2. lehetőség: Igazítsák hozzá a vállalat 
tevékenységét az expozíciós forgatókönyvekben 
leírt felhasználási feltételekhez, nevezetesen: 

• Valósítsák meg az előírt biztonságos felhasználási 
feltéteket, 

 
• Módosítsák termékük összetételét/alakját, és 
 
• Ajánlják a vonatkozó biztonsági felhasználási 

feltételeket ügyfeleiknek. 
 
 
3. lehetőség: Keressenek másik szállítót 
aki az Önök felhasználására és biztonságos 
felhasználási feltételeire kiterjedő expozíciós 
forgatókönyvet tud biztosítani. 
 
 
4. lehetőség: Keressenek alternatív műszaki 
megoldást 
és hagyjanak fel az érintett anyag felhasználásával.  
 
 
5. lehetőség: Végezzenek kémiai biztonsági 
értékelést 
Először győződjön meg róla, alkalmazandó-e 
valamely mentesség. Amennyiben nem, vállalatának 
saját kémiai biztonsági jelentést kell készítenie a 
felhasználások és a biztonságos felhasználási 
feltételek tekintetében. A kémiai biztonsági jelentést 
naprakészen kell tartaniuk, és a nemzeti hatóságok 
kérésére ellenőrzés céljára elérhetővé kell tenniük.  

MIT KELL TENNIE AZ ÖN VÁLLALATÁNAK? 

Ha vállalata kibővített biztonsági adatlapot kap, 
munkáltatójának több lépést kell megtennie. 
Győződjön meg róla, hogy a biztonsági felelős 
tisztában van ezekkel. 

1. lépés: Ellenőrizze, hogy a vegyi anyag vállalata 
általi felhasználásai szerepelnek-e a biztonsági 
adatlap 1.2 szakaszában és az expozíciós 
forgatókönyvben. 

2. lépés: Ha az Önök felhasználásai szerepelnek, 
akkor vesse össze az expozíciós forgatókönyvben leírt 
biztonságos felhasználási feltételeket a vállalata 
tényleges felhasználási feltételeivel. 

Amennyiben az 1. vagy a 2. lépésben eltérést 
észlel, az Ön vállalatának cselekednie kell, a 
felsorolt öt lehetőség egyikének 
kiválasztásával. 

HOL TALÁLHATOK TOVÁBBI INFORMÁCIÓKAT 
ÉS TÁMOGATÁST? 

Az ETUC rendelkezik kifejezetten a REACH-
rendeletnek szentelt oldalakkal:  
http://www.etuc.org/r/830 

Az ECHA iránymutatást, informatikai eszközöket és 
kézikönyveket kínál: 
http://echa.europa.eu/downstream valamint a 
regisztrált anyagokra vonatkozó adatokat: 
http://echa.europa.eu/registered-substances 

A nemzeti REACH információs szolgálatok gyakorlati 
tanácsokat adnak a helyi nyelveken: 
http://www.echa.europa.eu/nationalhelp/ 

Az EU-OSHA információkkal szolgál arra vonatkozóan, 
hogyan kezeljék a veszélyes anyagok 
felhasználásával járó kockázatokat a munkahelyen: 
http://osha.europa.eu/topics/ds 

Az uniós finanszírozású Substitution Support 
(helyettesítési támogatás) portál az alternatív 
anyagokra és technológiákra vonatkozó információk 
forrása: http://subsport.eu 
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