REACH 2018 — aicinājums rīkoties!
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Darba ņēmēju pārstāvji uzņēmumos, kas ražo, importē vai lieto ķimikālijas

REACH regula paredz, ka uzņēmumiem,
kas ražo vai importē ķīmiskās vielas ES,
Islandē, Norvēģijā vai Lihtenšteinā apjomos,
kas nav mazāki par vienu tonnu gadā, ir
tās jāreģistrē ECHA. Ja informācija par
ķimikālijas bīstamajām īpašībām nav pieejama,
tā ir jāsagatavo, un vajadzības gadījumā ir
jāatjaunina drošības datu lapas.
VAI JŪSU DARBA DEVĒJS IR GATAVS?
Pēdējais reģistrācijas termiņš ir 2018. gada
31. maijs, un tas attiecas uz uzņēmumiem, kas
ražo vai importē esošās vielas apjomos no 1
līdz 100 tonnām gadā. Reģistrācija attiecas
uz ķīmiskām vielām kā tādām, maisījumos vai
īpašos gadījumos — arī izstrādājumos.
Jūsu darba devējam jau tagad ir jāsāk
gatavoties REACH 2018. gada reģistrācijas
termiņam, analizējot uzņēmuma portfeli
REACH 2018. gada kontekstā un izstrādājot
plānu, kā pārvaldīt 2018. gada reģistrācijas
pieteikumus!

KĀDI IR JŪSU DARBA DEVĒJA PIENĀKUMI?
Ja Jūsu uzņēmumam ir jāreģistrē vielas līdz
pēdējam reģistrācijas termiņam 2018. gada
31. maijā, Jūsu darba devējam ir pienākums:
•
•
•
•
•

vākt visu pieejamo informāciju par vielas
īpašībām;
lietot to kopīgi ar citiem tās pašas vielas
ražotājiem un importētājiem;
noteikt kopā ar tiem, vai viņiem kā
reģistrācijas dalībniekiem ir visa
reģistrācijai nepieciešamā informācija;
ja nav, kopīgi novērst nepilnības; un
dokumentēt to reģistrācijas dokumentācijā.

Turklāt, ja saražotais vai importētais apjoms
nav mazāks par 10 tonnām gadā, Jūsu darba
devējam ir arī pienākums:
•
•

izmantot savākto informāciju, lai novērtētu
riskus darba ņēmēju un patērētāju
veselībai, kā arī apkārtējai videi; un
apzināt nepieciešamos riska pārvaldības
pasākumus, lai varētu nodrošināt, ka Jūsu
uzņēmums un Jūsu klienti vielu lieto droši.

KĀDU LABUMU JŪS GŪSIET NO ŠIEM
NOTEIKUMIEM?

•

Darba drošības un veselības aizsardzības
noteikumu pilnveidošana uzlabos darba ņēmēju
aizsardzību, veicinot ķimikāliju drošu lietošanu,
samazinot bīstamu ķimikāliju iedarbību un
novēršot to izraisītās arodslimības.

•

iesniegt reģistrācijas dokumentāciju
Eiropas Ķimikāliju aģentūrai. Lielākā daļa
informācijas ir jāiesniedz kopīgi ar citiem
uzņēmumiem, kas reģistrē to pašu vielu; un
atjaunināt drošības datu lapas Jūsu
lietotājiem, ja to prasa reģistrācijai
sagatavotā informācija.

KUR ATRAST PAPILDU INFORMĀCIJU UN
Ja Jūsu uzņēmums lieto ķimikālijas darbavietā, SAŅEMT ATBALSTU?
uzziniet no sava darba devēja, vai:
ETUC piedāvā īpaši REACH veltītas tīmekļa
• Jūsu lietotās ķīmiskās vielas ir reģistrētas, lapas:
www.etuc.org/issue/reach
vai arī Jūsu piegādātāji ir paredzējuši tās
reģistrēt līdz 2018. gadam;
ECHA nodrošina vadlīnijas, IT rīkus un palīdzību
• Jūsu lietošanas veidi ir iekļauti
uzņēmumiem, pildot ķimikāliju reģistrētāju un
atjauninātajās drošības datu lapās; un
lietotāju funkcijas un pienākumus:
• ir veikti riska pārvaldības pasākumi,
echa.europa.eu/lv/reach-2018
kas raksturoti drošības datu lapās un
iedarbības scenārijos, lai varētu nodrošināt echa.europa.eu/lv/downstream
ķimikālijas drošu lietošanu.
Valstu REACH palīdzības dienesti piedāvā
praktiskus ieteikumus vietējās valodās:
http://echa.europa.eu/lv/support/helpdesks
KĀDĒĻ JUMS PAR TO JĀINTERESĒJAS?
Ja Jūsu uzņēmums neizpilda REACH prasības,
tas var Jūs būtiski ietekmēt, jo Jūsu ķimikāliju
lietošanas veids var nebūt drošs.
Arī valsts īstenošanas iestādes var vērsties
pret Jūsu darba devēju, iespējams — radot
papildu izmaksas un pat slēdzot Jūsu
ražošanas līnijas.

EU-OSHA sniedz informāciju par to, kā
pārvaldīt riskus, darbavietā lietojot bīstamas
vielas:
osha.europa.eu/lv/themes/dangeroussubstances
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Jebkurā gadījumā Jūsu darba devējam ir
pienākums:

