REACH 2018 m. – Raginimas imtis veiksmų!

© Fotolia

Darbuotojų atstovai chemines medžiagas gaminančiose, importuojančiose
ar naudojančiose bendrovėse

REACH reglamente reikalaujama, kad
chemines medžiagas gaminančios ar į
ES, Islandiją, Norvegiją ar Lichtenšteiną
importuojančios bendrovės jas registruotų
Europos cheminių medžiagų agentūroje
(toliau – ECHA), jeigu šių medžiagų kiekis
per metus yra viena tona arba didesnis.
Jeigu informacijos apie cheminės medžiagos
pavojingas savybes nėra, ji turėtų būti
parengiama, o saugos duomenų lapai prireikus
atnaujinami.

KOKIOS PRIEVOLĖS NUSTATYTOS JŪSŲ
DARBDAVIUI?

AR JŪSŲ DARBDAVYS YRA PASIRENGĘS?

•

Jeigu jūsų bendrovė iki galutinio registracijos
termino, t. y. 2018 m. gegužės 31 d., privalo
registruoti chemines medžiagas, jūsų darbdavys
turi:
•
•

surinkti visą prieinamą informaciją apie
cheminės medžiagos savybes;
pasidalyti šia informacija su kitais tos
pačios cheminės medžiagos gamintojais ir
importuotojais;
nutarti su minėtais gamintojais ir
importuotojais, ar jie kaip bendro
registravimo nariai turi visą registracijai
būtiną informaciją;
jeigu šios informacijos neturi, tada bendromis
pastangomis pašalinti šį trūkumą; ir
visą šią veiklą pagrįsti dokumentais ir juos
įtraukti į registracijos dokumentaciją.

Galutinis registracijos terminas yra 2018 m.
gegužės 31 d. ir jis taikomas toms bendrovėms, •
kurios per metus pagamina ar importuoja
1–100 tonų cheminių medžiagų. Registracija
•
taikoma atskiroms cheminėms medžiagoms,
mišinių arba, atskirais atvejais, gaminių
Be to, jeigu per metus cheminės medžiagos
sudėtyje esančioms medžiagoms.
pagaminama ar importuojama 10 tonų arba
daugiau, jūsų darbdavys taip pat privalo:
Jūsų darbdavys jau dabar turėtų pradėti
rengtis REACH reglamente nustatytai 2018 m. • naudodamas surinktą informaciją įvertinti
galutinei registracijos datai ir šiuo tikslu
darbuotojams, vartotojams ir aplinkai
analizuoti bendrovės portfelį atsižvelgdamas į
kylančią riziką; ir
REACH 2018 m. registracijos reikalavimus bei • nustatyti būtinas rizikos valdymo priemones
rengti 2018 m. registracijų tvarkymo planą!
siekiant užtikrinti, kad jūsų bendrovė ir jūsų
vartotojai saugiai naudotų cheminę medžiagą.

KUO JUMS NAUDINGOS ŠIOS TAISYKLĖS?

•

Šios taisyklės, papildančios darbuotojų
sveikatos bei saugos taisykles, pagerintų
darbuotojų apsaugą, nes būtų užtikrintas
saugus cheminių medžiagų naudojimas,
sumažėtų pavojingų cheminių medžiagų
poveikis ir būtų išvengta šių medžiagų
sukeliamų profesinių ligų.

•

Europos cheminių medžiagų agentūrai
įteikti registracijos dokumentaciją.
Didesnioji informacijos dalis turi būti
pateikta kartu su kitomis tą pačią cheminę
medžiagą registruojančiomis bendrovėmis;
atnaujinti jūsų vartotojams skirtus saugos
duomenų lapus, jeigu tai būtina padaryti
atsižvelgiant į ruošiantis registracijai
surinktą informaciją.

Jeigu jūsų bendrovėje cheminės medžiagos
naudojamos darbo vietoje, pasiteiraukite
darbdavio, ar:

KUR GALIMA RASTI PAPILDOMOS
INFORMACIJOS IR GAUTI PAGALBOS?

Europos profesinių sąjungų konfederacija
(ETUC) siūlo apsilankyti šiuose REACH
reglamentui skirtuose puslapiuose:
• jūsų naudojamos cheminės medžiagos jau
įregistruotos ir ar jų tiekėjai šias medžiagas www.etuc.org/issue/reach
numato registruoti iki 2018 m;
ECHA teikia rekomendacijas, IT priemones
• jūsų taikomiems naudojimo būdams
ir pagalbą bendrovėms, susijusią su jų
parengti atnaujinti saugos duomenų lapai;
vaidmeniu ir prievolėmis, kurias jos turi vykdyti
• įgyvendintos saugos duomenų lapuose ir
būdamos registruotojais ir cheminių medžiagų
poveikio scenarijuose aprašytos rizikos
naudotojais:
valdymo priemonės siekiant užtikrinti
echa.europa.eu/lt/reach-2018
saugų cheminės medžiagos naudojimą.
echa.europa.eu/lt/downstream
KODĖL JŪS TURĖTUMĖTE SUSIRŪPINTI?
Nacionalinės REACH pagalbos tarnybos teikia
praktinius patarimus nacionalinėmis kalbomis:
Jeigu jūsų bendrovė nevykdys RECH
echa.europa.eu/lt/support/helpdesks
reglamente nustatytų reikalavimų, tai gali
turėti jums nepageidaujamų pasekmių, nes gali
ES OSHA teikia informaciją apie rizikos
būti, kad chemines medžiagas naudojate ne
valdymą pavojingas chemines medžiagas
saugiai.
Nacionalinės vykdymo užtikrinimo institucijos naudojant darbo vietoje:
taip pat gali imtis veiksmų prieš jūsų darbdavį, osha.europa.eu/lt/themes/dangerousdėl kurių gali atsirasti papildomų išlaidų ir net substances
gali tekti nutraukti bendrovės veiklą.
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Visais atvejais jūsų darbdavys turi:

