REACH 2018 — Призив за действие!
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Гаранции за работниците във фирми, произвеждащи, внасящи или използващи
химикали

Регламентът REACH изисква от фирмите, които
произвеждат или внасят химични вещества
в ЕС, Исландия, Норвегия или Лихтенщайн в
количества от един тон или повече годишно,
да ги регистрират в ECHA. Ако не е налична
информация за опасните свойства на химикала,
тя трябва да бъде събрана и ако е необходимо
— да се актуализират информационните
листове за безопасност.

КАКВИ СА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ВАШИЯ
РАБОТОДАТЕЛ?

ГОТОВ ЛИ Е ВАШИЯТ РАБОТОДАТЕЛ?

•

Последният краен срок за регистрация е
31 май 2018 г. и се отнася за фирми, които
произвеждат или внасят съществуващи
вещества в обем между 1 и 100 тона на
година. Предмет на регистрацията са химични
вещества в самостоятелен вид, в смеси и при
конкретни случаи — в изделия.
Работодателят трябва своевременно да
започне подготовка за крайния срок на
регистрация REACH 2018, като анализира
портфолиото на фирмата от гледната точка на
REACH 2018 и направи план за управление на
регистрациите до 2018 г.!

Ако фирмата ви трябва да регистрира вещества
преди последния краен срок 31 май 2018 г.,
работодателят трябва:
•
•

•
•

да събере цялата налична информация за
свойствата на веществото,
да я обмени с другите производители и
вносители на същото вещество,
да определи заедно с тях дали те като
съвместни регистранти разполагат с цялата
информация, необходима за регистрацията,
ако това не е така, да попълнят заедно
пропуските и
да документират това в регистрационно
досие.

Освен това, ако обемът, който произвеждате
или внасяте, достига или надхвърля 10 тона на
година, работодателят трябва също:
•

•

да използва събраната информация, за да
направи оценка на рисковете за здравето
на работниците и потребителите, както и за
околната среда, и
да определи необходимите мерки за
управление на риска, за да гарантира
безопасната употреба на веществото от
фирмата и вашите клиенти.

КАКВА ПОЛЗА ИМАТЕ ОТ ТЕЗИ ПРАВИЛА?

•

В допълнение към правилата за хигиена и
безопасност на труда те ще подобрят защитата
на работниците чрез засилване на безопасната
употреба на химикалите, намаляване на
експозицията на опасни химикали и избягване
на причиняваните от тях професионални
заболявания.

•

да подаде регистрационно досие в
Европейската агенция по химикали. Поголямата част от информацията трябва да
бъде подадена съвместно с другите фирми,
които регистрират същото вещество, и
информационните листове за безопасност,
предназначени за потребителите, трябва
да бъдат актуализирани, ако го изисква
информацията, събрана за регистрацията.

Ако вашата фирма използва химикали на
работното място, проверете при работодателя
дали:
•
•
•

химичните вещества, които използвате, са
регистрирани или дали вашите доставчици
планират да ги регистрират до 2018 г.,
вашите употреби са обхванати от
актуализирани информационни листове за
безопасност, и
мерките за управление на риска са описани
в информационните листове за безопасност
и дали сценариите на експозиция са
въведени в действие, за да се гарантира
безопасната употреба на химикала.

ЗАЩО ТОВА ВИ ЗАСЯГА?
Ако вашата фирма не спазва изискванията
на REACH, това може да окаже значително
влияние върху вас, тъй като няма да можете да
използвате химикалите безопасно.
Националните органи по прилагането също
могат да предприемат действия срещу вашия
работодател, които да имат финансови
последствия и да доведат дори до затваряне на
производствените линии.

КЪДЕ ДА НАМЕРИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ И ПОМОЩ?
ETUC предлага уеб страници, посветени на
REACH:
www.etuc.org/issue/reach
ECHA предоставя ръководства, ИТ инструменти
и съдействие на фирмите при изпълнение на
ролите и задълженията им като регистранти и
потребители на химикали:
echa.europa.eu/bg/reach-2018
echa.europa.eu/bg/downstream
Националните информационни бюра във
връзка с регламента REACH предоставят
практически съвети на съответните национални
езици:
echa.europa.eu/bg/support/helpdesks
EU-OSHA предоставя информация относно
управлението на рисковете от използване на
опасни вещества по време на работа:
osha.europa.eu/bg/themes/dangerous-substances
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Във всички случаи работодателят трябва:

