REACH 2018 – Kutsume tegutsema!
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Kemikaale tootvate, importivate või kasutavate ettevõtete töötajate esindajad

REACH-määruses nõutakse kõigi selliste
keemiliste ainete registreerimist ECHAs, mida
ettevõtted toodavad Euroopa Liidus, Islandil,
Norras või Liechtensteinis või impordivad
neisse vähemalt 1 tonn aastas. Kui kemikaali
ohtlike omaduste teave ei ole kättesaadav,
tuleb see koostada ja vajaduse korral
ajakohastada ka ohutuskaarte.
KAS TEIE TÖÖANDJA ON VALMIS?
Viimane registreerimistähtpäev on 31. mai
2018 ja see kehtib ettevõtetele, kes toodavad
või impordivad aineid 1–100 tonni aastas.
Registreerida tuleb keemilised ained eraldi
ainena, segudes või eri juhtudel toodetes.
Teie tööandja peaks hakkama
valmistuma REACH-määruse kohaseks
registreerimistähtajaks 2018. aastal
juba praegu ning analüüsima ettevõtte
tooteportfelli seoses nimetatud tähtajaga ja
koostama registreerimiskava.

MILLISED ON TEIE TÖÖANDJA
KOHUSTUSED?
Kui ettevõte peab ained registreerima
viimaseks registreerimistähtajaks, st
31. maiks 2018, peab teie tööandja
•
•
•
•
•

koguma kokku kogu olemasoleva teabe aine
omaduste kohta;
jagama seda teiste sama aine tootjate ja
importijatega;
otsustama koos nende kui
kaasregistreerijatega, kas kogu
registreerimiseks vajalik teave on olemas;
täitma koos võimalikud andmelüngad ja
dokumenteerima need
registreerimistoimikus.

Kui aastas toodetav või imporditav kogus on
10 tonni või enam, peab teie tööandja
•
•

hindama kogutud teabe alusel töötajate
ja tarbijate terviseriske, samuti
keskkonnariske, ning
tegema kindlaks vajalikud
riskijuhtimismeetmed, et tagada ainete
ohutu kasutamine nii ettevõttes kui ka
tarbijate poolt.

KUIDAS ON NEED EESKIRJAD KASULIKUD?

•

Need täiendavad töötervishoiu ja -ohutuse
eeskirjadest tulenevat töötajate kaitset,
sest parandavad kemikaalide ohutut
kasutamist, vähendavad kokkupuudet ohtlike
kemikaalidega ja ennetavad neist tingitud
kutsehaigusi.

•

esitama Euroopa Kemikaaliametile
registreerimistoimiku. Enamik teabest
tuleb esitada koos teiste sama ainet
registreerivate ettevõtetega;
ajakohastama aine kasutajatele
mõeldud ohutuskaardid, kui see on
registreerimisandmete alusel vajalik.

Kui teie ettevõte kasutab töökohal kemikaale,
uurige tööandjalt, kas
•
•
•

tarnijad on teie kasutatavad keemilised
ained juba registreerinud või kavatsevad
seda 2018. aastaks teha;
teie kasutusalade kohta on olemas
ajakohased ohutuskaardid; ning
ohutuskaartidel ja
kokkupuutestsenaariumides kirjeldatud
riskijuhtimismeetmed on rakendatud, et
tagada kemikaali ohutu kasutamine.

MIKS PEAKS SEE TEISSE PUUTUMA?
Kui teie ettevõte ei täida REACH-määruse
nõudeid, võib see teid väga palju mõjutada,
sest te ei pruugi kasutada kemikaale ohutult.
Samuti võivad riiklikud järelevalveasutused
võtta teie tööandja suhtes meetmeid, millega
võivad kaasneda kulud või isegi tootmisliinide
sulgemine.

KUST SAADA LISATEAVET JA ABI?
Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni
(ETUC) veebilehel on mitmeid lehti REACHmääruse kohta:
www.etuc.org/issue/reach
ECHA pakub ettevõtjatele juhendeid, ITvahendeid ja abi kemikaalide registreerimise
ja kasutamisega seotud rollide ja kohustuste
täitmiseks:
echa.europa.eu/et/reach-2018
echa.europa.eu/et/downstream
Riiklikud REACH-kasutajatoed pakuvad
kohalikus keeles praktilist nõu:
echa.europa.eu/et/support/helpdesks
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur
annab teavet, kuidas juhtida tööl ohtlike
kemikaalide kasutamisest tingitud riske:
osha.europa.eu/et/themes/dangeroussubstances

© Euroopa Kemikaaliamet – september 2015 – ECHA-15-L-02-ET - ED-02-15-696-ET-N - DoI: 10.2823/388868 – ISBN: 978-92-9247-561-1

Igal juhul peab teie tööandja

