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Vegyi anyagokat gyártó, importáló vagy felhasználó vállalatok
munkavállalói képviselete

A REACH-rendelet előírja, hogy az EU, Izland, Norvégia
vagy Liechtenstein területén vegyi anyagokat évente
legalább egy tonna mennyiségben gyártó vagy
importáló vállalatoknak regisztrálniuk kell azokat az
ECHA-nál. Ha nem áll rendelkezésre információ a vegyi
anyag veszélyes tulajdonságaival kapcsolatosan, be kell
azokat szerezni, és szükség szerint aktualizálni kell a
biztonsági adatlapokat.

MILYEN FELADATAI VANNAK A MUNKÁLTATÓJÁNAK?

KÉSZEN ÁLL A MUNKÁLTATÓJA?

•

Ha a vállalatának az utolsó regisztrációs határidőig,
azaz 2018. május 31-ig regisztrálnia kell anyagokat, a
munkáltatójának az alábbiakat kell tenni:
•

•
Az utolsó regisztrálási határidő 2018. május 31., és
azokat a vállalatokat érinti, amelyek jelenleg is évi
1–100 tonna mennyiségben gyártanak vagy importálnak
•
vegyi anyagokat. A regisztráció a vegyi anyagokra
vonatkozik, akár keverékekben, vagy adott esetben
•
árucikkekben vannak jelen.
A munkáltatójának már most el kell kezdenie felkészülni
a REACH 2018 határidejére azáltal, hogy a REACH 2018
szempontjai szerint vizsgálja a vállalat portfólióját,
és tervet készít a 2018-ig tartó regisztrációk
végrehajtására!

minden rendelkezésre álló információt
összegyűjteni az anyag tulajdonságaira
vonatkozóan;
megosztani azokat ugyanazon anyag gyártóival és
importőreivel;
megállapítani velük együtt, hogy társregisztrálóként
rendelkeznek-e a regisztrációhoz szükséges összes
információval;
amennyiben nem, együtt pótolni a hiányosságokat;
továbbá
dokumentálni ezt a regisztrálási dokumentációban.

Emellett, ha a gyártott vagy importált mennyiség eléri
vagy meghaladja az évi 10 tonnát, a munkáltatójának az
alábbi feladatai is vannak:
•
•

az összegyűjtött információkat felhasználni a
munkavállalók és fogyasztók egészségére, valamint
a környezetre gyakorolt veszélyek felmérésére; és
meghatározni a szükséges kockázatkekzelési
intézkedéseket, hogy garantálni tudják az anyag
biztonságos használatát a vállalat és a vásárlók
részéről is.

•

•

regisztrálási dokumentációt benyújtani az Európai
Vegyianyag-ügynökségnek. Az információk
többségét az azonos anyagot regisztráló egyéb
vállalatokkal együtt kell benyújtani; és
ha a regisztráció során szerzett információk
indokolják, aktualizálni kell a felhasználóknak szánt
biztonsági adatlapokat.

Ha a vállalata vegyi anyagokat használ a munkahelyén,
egyeztessen munkáltatójával, hogy:
•
•
•

regisztrálták-e az Ön által használt vegyi anyagokat,
illetve a beszállítóik tervezik-e a regisztrációt
2018-ig;
a felhasználáshoz naprakész biztonsági adatlap áll
rendelkezésre; és
alkalmazzák a biztonsági adatlapon szereplő
kockázatkezelési intézkedéseket és expozíciós
forgatókönyveket a vegyi anyag biztonságos
használata érdekében.

ÖN MIÉRT ÉRINTETT AZ ÜGYBEN?
Amennyiben a vállalata elmulasztja teljesíteni a REACH
előírásokat, annak jelentős hatása lehet Önre, mivel
előfordulhat, hogy nem biztonságosan használja a vegyi
anyagokat.
A nemzeti végrehajtó hatóságok is intézkedhetnek a
munkáltatójával szemben, aminek költségvonzata is
lehet, és akár le is állíthatják a termelésüket.

MILYEN ELŐNYÖKET JELENTENEK EZEK A
SZABÁLYOK ÖNNEK?
A munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi
szabályokat kiegészítve javulni fog a munkavállalók
védelme a vegyi anyagok biztonságos használatának
elősegítése, a veszélyes anyagoknak való kitettség
csökkentése, valamint az általuk okozott munkahelyi
ártalmak megelőzése által.
HOL TALÁL TOVÁBBI INFORMÁCIÓKAT ÉS
SEGÍTSÉGET?
Az ETUC REACH rendelettel foglalkozó weboldalai:
www.etuc.org/issue/reach
Az ECHA útmutatót, IT eszközöket és segítséget
nyújt a vállalatoknak a regisztrálóként és vegyi
anyag felhasználóként érvényes feladataik és
kötelezettségeik teljesítéséhez:
echa.europa.eu/hu/reach-2018
echa.europa.eu/hu/regulations/reach/downstreamusers
A Nemzeti REACH Információs Szolgálatok gyakorlati
tanácsokat adnak az adott ország nyelvén:
echa.europa.eu/hu/support/helpdesks
Az EU-OSHA tájékoztatást nyújt arról, hogyan kezeljék
a veszélyes anyagok munkahelyi felhasználásának
kockázatait:
osha.europa.eu/hu/themes/dangerous-substances
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A munkáltatónak minden esetben feladata:

