Brug kemikalier? –
Brug dem sikkert!
SIKKERHEDSDATABLADE OG EKSPONERINGSSCENARIER
HVAD ANSATTE SKAL VIDE, OG HVAD DE SKAL GØRE

Hvis din virksomhed anvender
farlige stoffer, der er registreret i
henhold til REACH, vil der snart
komme nye, udvidede sikkerhedsdatablade. Dette er en af de
vigtigste nyskabelser i REACH.
Den skal gøre det muligt for dig
og andre ansatte at anvende disse
stoffer på en sikker måde.
HVAD NYT ER DER I DE UDVIDEDE
SIKKERHEDSDATABLADE?

De udvidede sikkerhedsdatablade indeholder
et bilag med eksponeringsscenarier. I eksponeringsscenarierne er der praktiske anvisninger
for sikker anvendelse af kemikalierne, herunder
de nødvendige foranstaltninger til risikostyring
og affaldshåndtering. Disse oplysninger kommer
fra den kemiske sikkerhedsvurdering, der blev
foretaget i henhold til REACH for alle stoffets
anvendelser i hele dets livscyklus.

HVORFOR SKAL DU GØRE NOGET?

Det er vigtigt for dit helbred. Hvis en virksomhed ikke overholder REACH, kan det have vigtige konsekvenser for dig, da du muligvis ikke
anvender kemikalierne på en sikker måde.
HVAD KAN DU GØRE?
Vis denne folder til din arbejdsgiver for at sikre
dig, at arbejdsgiveren ved, hvad han skal gøre,
når han modtager udvidede sikkerhedsdatablade. Da du er udsat for de kemikalier, som din
virksomheden anvender, har du mulighed for at
hjælpe din arbejdsgiver med at opfylde sine
lovbestemte forpligtelser.
Forvis dig om, at du og de andre ansatte i virksomheden forstår og anvender foranstaltningerne baseret på de udvidede sikkerhedsdatablade. Er det et problem, så bed arbejdsgiveren
vejlede dig. Det er han forpligtet til ifølge lovbestemmelserne om beskyttelse af arbejdstagere.

HVILKE FORDELE GIVER DE NYE REGLER
DIG?
De nye regler er med til at beskytte menneskers
sundhed og miljøet. De supplerende oplysninger
i eksponeringsscenarierne kan bruges til at
fremme sikker brug af kemikalier, mindske udsættelsen for farlige kemikalier og undgå erhvervssygdomme. De nye regler, der er indført
med REACH, supplerer den eksisterende lovgivning på sundheds- og sikkerhedsområdet.
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HVAD SKAL DIN VIRKSOMHED GØRE?
Når din virksomhed modtager et udvidet sikkerhedsdatablad, skal arbejdsgiveren træffe nogle
foranstaltninger. Sørg for, at den sikkerhedsansvarlige er opmærksom herpå.
Punkt 1: Kontroller, om din virksomheds anvendelser af kemikaliet er omfattet af punkt
1.2 af sikkerhedsdatabladet og af eksponeringsscenariet.
Punkt 2: Hvis dine anvendelser er omfattet,
skal du sammenholde de anvendelsesforhold for
sikker brug, der er beskrevet i eksponeringsscenariet, med de faktiske anvendelsesforhold i
din virksomhed.
Hvis der er uoverensstemmelser i punkt et
eller to, skal din virksomhed træffe de
nødvendige foranstaltninger ved at vælge
en af disse fem muligheder

HVOR FINDER JEG YDERLIGERE
OPLYSNINGER OG STØTTE?
ETUC har særlige REACH-websider:
http://www.etuc.org/r/830
ECHA tilbyder vejledning, IT-redskaber og
manualer: http://echa.europa.eu/downstream
samt oplysninger om alle registrerede stoffer:
http://echa.europa.eu/registered-substances
De nationale REACH helpdeske giver praktisk
vejledning på de lokale sprog:
http://www.echa.europa.eu/nationalhelp/
EU-OSHA oplyser om, hvordan man håndterer
risiciene ved at anvende farlige stoffer på
arbejdspladsen: http://osha.europa.eu/topics/ds
Den EU-finansierede portal for støtte for substitution af farlige stoffer er en kilde til information om
alternative stoffer og teknologier:
http://subsport.eu

HVAD ER DE FEM MULIGHEDER FOR
VIRKSOMHEDEN?
Mulighed 1: Bed leverandøren om at lade
din anvendelse indgå i sikkerhedsdatabladet
Leverandøren skal forsyne din virksomhed med
et revideret eksponeringsscenarie for din anvendelse. Din arbejdsgiver skal give leverandørerne tilstrækkelige oplysninger om dine anvendelser til, at de kan foretage vurderingen.
Mulighed 2: Tilpas din virksomheds aktiviteter til de anvendelsesforhold, der beskrives i
eksponeringsscenarierne, det vil sige:
•

at indføre de foreskrevne betingelser for sikker anvendelse,

•

at tilpasse produktets sammensætning/udformning,

•

at anbefale de relevante anvendelsesforhold
for sikker brug til kunderne.

Mulighed 3: Find en anden leverandør,
som kan fremlægge et eksponeringsscenarie,
der dækker din anvendelse og betingelserne for
sikker anvendelse.
Mulighed 4: Find en anden teknisk løsning
og hør op med at anvende det pågældende stof.
Mulighed 5: Foretag en kemisk sikkerhedsvurdering
Kontrollér først, om der gælder en undtagelsesbestemmelse. Hvis ikke, skal din virksomhed
udarbejde sin egen kemikaliesikkerhedsrapport
om anvendelser og betingelser for sikker anvendelse. Virksomheden skal holde kemikaliesikkerhedsrapporten ajour og på anmodning
stille den til rådighed for de nationale myndigheder.

