REACH 2018 – Výzva k akci!
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Zástupci zaměstnanců ve společnostech, které vyrábějí, dovážejí nebo používají chemické látky

Nařízení REACH vyžaduje, aby společnosti,
které vyrábějí chemické látky nebo je
dovážejí do EU, na Island, do Norska nebo do
Lichtenštejnska v množství jedné tuny či více
za rok, aby tyto látky zaregistrovali u agentury
ECHA. Nejsou-li informace o nebezpečných
vlastnostech chemických látek dostupné, měly
by být získány a bezpečnostní listy by měly být
podle potřeby aktualizovány.
JE VÁŠ ZAMĚSTNAVATEL PŘIPRAVEN?
Nejzazší lhůta pro registraci je stanovena na
31. května 2018 a vztahuje se na společnosti,
které vyrábějí nebo dovážejí chemické láky
v objemech od 1 do 100 tun za rok. Registrace
se týká chemických látek jako takových,
ve směsích nebo, ve zvláštních případech,
v předmětech.
Váš zaměstnavatel by se měl začít připravovat
na lhůtu pro registraci podle nařízení REACH
v roce 2018 už nyní, a to tak, že prověří
portfolio společnosti z hlediska lhůty
stanovené na rok 2018 a příslušné registrace
si naplánuje.

JAKÉ JSOU POVINNOSTI VAŠEHO
ZAMĚSTNAVATELE?
Týká-li se vaší společnosti povinnost
registrovat chemické látky do poslední lhůty
pro registraci, která uplyne dne 31. května
2018, váš zaměstnavatel je povinen:
•
•
•
•
•

shromáždit veškeré dostupné informace o
vlastnostech látek,
sdílet je s ostatními výrobci a dovozci týchž
látek,
společně s nimi určit, zda mají jakožto
společní žadatelé o registraci k dispozici
veškeré potřebné informace,
pokud nikoli, chybějící informace společně
doplnit,
zaznamenat tento postup v registrační
dokumentaci.

Jestliže se vyráběný či dovážený objem rovná
10 tunám za rok nebo více, váš zaměstnavatel
musí rovněž:
•
•

na základě shromážděných informací
posoudit rizika pro zdraví pracovníků a
spotřebitelů a pro životní prostředí a
určit nezbytná opatření k řízení rizik,
aby se zajistilo, že vaše společnost i vaši
zákazníci budou látky používat bezpečným
způsobem.

ČÍM JSOU PRO VÁS TATO PRAVIDLA
PŘÍNOSNÁ?

•

Dodržování pravidel, která se týkají zdraví a
bezpečnosti na pracovišti, zlepšuje ochranu
pracovníků, neboť podporuje bezpečné
používání chemických látek, omezuje expozici
nebezpečným látkám a umožňuje předcházet
nemocem z povolání, které tyto látky
způsobují.

•

předložit registrační dokumentaci
Evropské agentuře pro chemické látky.
Většinu informací je třeba předložit
společně s ostatními společnostmi, které
registrují tutéž látku, a
aktualizovat bezpečnostní listy určené
uživatelům vašich látek, jestliže k tomu
informace shromážděné za účelem
registrace poskytují důvod.

Pokud vaše společnost používá chemické
látky na pracovišti, ověřte si u svého
zaměstnavatele, zda:
•
•
•

chemické látky, které používáte, již byly
zaregistrovány nebo je vaši dodavatelé
plánují zaregistrovat do roku 2018,
se na vaše použití vztahují aktuální
bezpečnostní listy,
byla provedena opatření k řízení rizik
popsaná v bezpečnostních listech a
scénářích expozice, aby se zajistilo
bezpečné používání chemické látky.

PROČ BY VÁS TO MĚLO ZAJÍMAT?
Jestliže vaše společnost nesplní požadavky
stanovené nařízením REACH, může to na vás
mít významný dopad, neboť nemusíte chemické
látky používat bezpečným způsobem.
Vnitrostátní orgány odpovědné za prosazování
mohou proti vašemu zaměstnavateli
podniknout příslušné kroky, což pro něj může
znamenat určité náklady, nebo to dokonce
může vést k zastavení výroby.

KDE NAJDU DALŠÍ INFORMACE A POMOC?
Evropská odborová konfederace (ETUC) má
webové stránky věnované přímo nařízení
REACH:
www.etuc.org/issue/reach
Agentura ECHA poskytuje pokyny, IT nástroje
a pomoc v souvislosti s úlohami a povinnostmi
společností, které jsou žadateli o registraci a
uživateli chemických látek:
echa.europa.eu/cs/reach-2018
echa.europa.eu/cs/regulations/reach/
downstream-users
Národní kontaktní místa pro nařízení REACH
poskytují praktické rady v místních jazycích:
echa.europa.eu/cs/support/helpdesks
Agentura EU-OSHA poskytuje informace o
tom, jak řídit rizika při používání nebezpečných
látek na pracovišti:
osha.europa.eu/cs/themes/dangeroussubstances
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Ve všech případech má váš zaměstnavatel
povinnost:

