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Zástupcovia zamestnancov v spoločnostiach vyrábajúcich, dovážajúcich
alebo používajúcich chemické látky

Nariadením REACH sa vyžaduje, aby
spoločnosti, ktoré vyrábajú alebo dovážajú
chemické látky do EÚ, na Island, do Nórska
alebo do Lichtenštajnska v množstve jedna
tona alebo viac ročne, zaregistrovali tieto
látky v agentúre ECHA. Ak nie sú k dispozícii
informácie o nebezpečných vlastnostiach
chemickej látky, musia byť vytvorené a v
prípade potreby musia byť aktualizované karty
bezpečnostných údajov.
JE VÁŠ ZAMESTNÁVATEĽ PRIPRAVENÝ?
Posledný termín na registráciu je 31. máj 2018
a týka sa spoločností vyrábajúcich alebo
dovážajúcich existujúce látky v množstvách
od 1 tony do 100 ton ročne. Registrácia sa týka
chemických látok ako takých, látok v zmesiach
alebo v špecifických prípadoch, látok vo
výrobkoch.

AKÉ POVINNOSTI MÁ VÁŠ ZAMESTNÁVATEĽ?
Ak musí vaša spoločnosť zaregistrovať
látky do posledného termínu stanoveného
na registráciu, a to 31. mája 2018, váš
zamestnávateľ musí:
•
•
•
•
•

zhromaždiť všetky dostupné informácie o
vlastnostiach látky;
sprístupniť tieto informácie ďalším
výrobcom a dovozcom rovnakej látky;
spolu s nimi určiť, či majú ako
spoluregistrujúci všetky informácie
potrebné na registráciu;
ak nie, musia spoločne doplniť tieto
informácie a
dokumentovať to v registračnej
dokumentácii.

Ak je vyrábané alebo dovážané množstvo 10
ton alebo viac ročne, váš zamestnávateľ okrem
toho musí:

Váš zamestnávateľ by sa mal začať pripravovať •
na termín na registráciu podľa nariadenia
REACH v roku 2018 tak, že bude analyzovať
portfólio spoločnosti z hľadiska termínu
•
stanoveného na rok 2018 a že vypracuje plán
na prípravu registrácií v roku 2018!

použiť zhromaždené informácie na
posúdenie rizík pre zdravie zamestnancov a
spotrebiteľov, ako aj pre životné prostredie
a
identifikovať nevyhnutné opatrenia
manažmentu rizík, aby sa zaistilo, že vaša
spoločnosť a vaši zákazníci budú látky
bezpečne používať.

Váš zamestnávateľ v každom prípade musí:

•

predložiť Európskej chemickej agentúre
registračnú dokumentáciu. Väčšina
informácií musí byť predložená spoločne
s ďalšími spoločnosťami registrujúcimi
rovnakú látku a
aktualizovať karty bezpečnostných údajov
pre vašich používateľov, ak si to informácie
vytvorené pre registráciu vyžadujú.

Ak vaša spoločnosť používa chemické
látky na pracovisku, overte spolu s vaším
zamestnávateľom, či:
•
•
•

chemické látky, ktoré používate, vaši
dodávatelia zaregistrovali alebo plánujú
zaregistrovať do roku 2018;
sú vaše použitia zahrnuté v aktuálnych
kartách bezpečnostných údajov a
sú zavedené opatrenia manažmentu rizík
opísané v kartách bezpečnostných údajov
a expozičných scenároch na zaistenie
bezpečného používania chemickej látky.

PREČO BY VÁS TO MALO ZAUJÍMAŤ?
Ak vaša spoločnosť nedodrží požiadavky
vyplývajúce z nariadenia REACH, je možné,
že nepoužívate látky bezpečne a môže vás to
výrazne ovplyvniť.
Vnútroštátne orgány na presadzovanie
právnych predpisov môžu tiež prijať opatrenia
proti vášmu zamestnávateľovi, čo môže mať
finančné dôsledky a dokonca to môže viesť k
zastaveniu výroby.

Doplnením pravidiel ochrany zdravia a
bezpečnosti na pracovisku sa zlepší ochrana
zamestnancov, keďže sa podporuje bezpečné
používanie chemických látok, znižuje sa
expozícia nebezpečným chemickým látkam a
predíde sa vzniku chorôb z povolania, ktoré
tieto chemické látky spôsobujú.
KDE MÔŽEM NÁJSŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE A
POMOC?
Európska konfederácia odborových zväzov
(ETUC) ponúka príslušné webové stránky,
ktoré sú venované nariadeniu REACH:
www.etuc.org/issue/reach
Agentúra ECHA poskytuje usmernenia, IT
nástroje a pomoc pri plnení úloh a povinností
spoločnostiam, ktoré vystupujú ako
registrujúci a používatelia chemických látok:
echa.europa.eu/sk/reach-2018
echa.europa.eu/sk/downstream
Národné asistenčné pracoviská pre nariadenie
REACH poskytujú praktické rady v miestnych
jazykoch:
http://echa.europa.eu/sk/support/helpdesks
Agentúra EU-OSHA poskytuje informácie o
tom, ako riadiť riziká vyplývajúce z používania
nebezpečných látok pri práci:
osha.europa.eu/sk/themes/dangeroussubstances
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•

ČÍM SÚ PRE VÁS TIETO PRAVIDLÁ
PRÍNOSNÉ?

