REACH 2018 – Zacznijmy działać!
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Przedstawiciele pracowników w przedsiębiorstwach wytwarzających, przywożących lub stosujących chemikalia

Rozporządzenie REACH zobowiązuje
przedsiębiorstwa wytwarzające substancje
chemiczne lub przywożące je do UE, Islandii,
Norwegii lub Lichtensteinu, w ilości wynoszącej
co najmniej 1 tonę rocznie, do zarejestrowania
ich w ECHA. Jeżeli brakuje informacji o
stwarzających zagrożenie właściwościach
substancji chemicznej, należy je opracować i
w razie potrzeby dokonać aktualizacji karty
charakterystyki.
CZY TWÓJ PRACODAWCA JEST
PRZYGOTOWANY?
Ostatni termin rejestracji upływa 31 maja 2018
r. i dotyczy przedsiębiorstw wytwarzających lub
przywożących istniejące substancje w ilości od
1 do 100 ton rocznie. Rejestracja odnosi się do
substancji chemicznych w ich własnej postaci, w
mieszaninach lub, w szczególnych przypadkach,
w wyrobach.
Twój pracodawca powinien już teraz rozpocząć
przygotowania do terminu rejestracji REACH
w 2018 r., zaczynając od analizy portfela
przedsiębiorstwa z punktu widzenia REACH
2018 i od opracowania planu działania na rzecz
rejestracji w 2018 r.!

JAKIE SĄ OBOWIĄZKI TWOJEGO
PRACODAWCY?
Jeżeli twoje przedsiębiorstwo musi
zarejestrować substancje w ostatnim terminie
rejestracji do dnia 31 maja 2018 r., twój
pracodawca powinien:
•
•
•
•
•

zebrać wszystkie dostępne informacje o
właściwościach substancji;
udostępnić je innym producentom i
importerom tej samej substancji;
określić wspólnie z nimi, czy jako
współrejestrujący mają wszystkie informacje
potrzebne do rejestracji;
jeżeli nie, wspólnie usunąć braki; oraz
opisać to w dokumentacji rejestracyjnej.

Ponadto jeżeli ilość wytwarzanej lub
przywożonej substancji wynosi co najmniej 10
ton rocznie, twój pracodawca powinien również:
•
•

wykorzystać zebrane informacje do oceny
ryzyka dla zdrowia pracowników i klientów, a
także środowiska naturalnego oraz
określić niezbędne środki kontroli ryzyka
dla zapewnienia bezpiecznego stosowania
substancji przez twoje przedsiębiorstwo lub
twoich klientów.

•

•

przesłać dokumentację rejestracyjną do
Europejskiej Agencji Chemikaliów. Większość
informacji powinna być przedłożona wspólnie
z innymi przedsiębiorstwami rejestrującymi
tę samą substancję; oraz
dokonać aktualizacji karty charakterystyki
dla twoich użytkowników, o ile jest to
uzasadnione informacjami zebranymi na
potrzeby rejestracji.

Jeżeli twoje przedsiębiorstwo wykorzystuje
chemikalia w miejscu pracy, należy sprawdzić u
pracodawcy, czy:
•

•
•

wykorzystywane przez ciebie substancje
chemiczne zostały zarejestrowane lub mają
być zarejestrowane przez twoich dostawców
do 2018 r.;
twoje zastosowania zostały ujęte w
zaktualizowanych kartach charakterystyki;
oraz
opisane w kartach charakterystyki i
scenariuszach narażenia środki kontroli
ryzyka są wdrażane w celu zapewnienia
bezpiecznego stosowania substancji
chemicznej.

DLACZEGO CIEBIE POWINNO TO
INTERESOWAĆ?
Jeżeli twoje przedsiębiorstwo nie spełni
wymogów rozporządzenia REACH, może to mieć
istotny wpływ na ciebie, ponieważ być może
nie będziesz stosować chemikaliów w sposób
bezpieczny.
Ponadto krajowe organy egzekwowania prawa
mogą podjąć działania przeciwko twojemu
pracodawcy, co może generować koszty, a nawet
spowodować zamknięcie linii produkcyjnych.

CO ZYSKASZ NA TYCH PRZEPISACH?
Jako uzupełnienie przepisów dotyczących
zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy,
będą one wspierać ochronę pracowników
poprzez wzmocnienie bezpiecznego stosowania
chemikaliów, zmniejszenie narażenia na
niebezpieczne substancje chemiczne oraz
unikanie spowodowanych przez nie chorób
zawodowych.
GDZIE ZNALEŹĆ DODATKOWE INFORMACJE I
WSPARCIE?
ETUC zapewnia wyspecjalizowane strony
internetowe na temat REACH:
www.etuc.org/issue/reach
ECHA zapewnia wskazówki, narzędzia IT i
wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach ich ról i
obowiązków jako rejestrujących i użytkowników
chemikaliów:
echa.europa.eu/pl/reach-2018
echa.europa.eu/pl/downstream
Krajowe centra informacyjne REACH zapewniają
doradztwo praktyczne w miejscowych językach:
echa.europa.eu/pl/support/helpdesks
EU-OSHA zapewnia informacje dotyczące
sposobów kontroli ryzyka związanego ze
stosowaniem niebezpiecznych substancji w
miejscu pracy:
osha.europa.eu/pl/themes/dangeroussubstances
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We wszystkich przypadkach twój pracodawca
powinien:

