Používate chemické
látky?
Používajte ich
bezpečne!
KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV A EXPOZIČNÉ
SCENÁRE
ČO MUSIA ZAMESTNANCI VEDIEŤ A ROBIŤ

Ak vaša spoločnosť používa
nebezpečné látky zaregistrované
podľa nariadenia REACH,
čoskoro budete mať k dispozícii
nové, rozšírené karty
bezpečnostných údajov. Ide o
jednu z hlavných noviniek
nariadenia REACH, ktorá vám aj
ostatným zamestnancom umožní
bezpečné používanie týchto
látok.
ČO JE NOVÉ V ROZŠÍRENEJ KARTE
BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV?
Rozšírená karta bezpečnostných údajov
obsahuje prílohu s expozičnými scenármi.
Expozičné scenáre obsahujú praktické rady o
podmienkach bezpečného používania
chemických látok vrátane nevyhnutných
opatrení v oblasti manažmentu rizík a
odpadového hospodárstva. Tieto informácie
pochádzajú z hodnotenia chemickej
bezpečnosti, ktoré sa uskutočnilo podľa
nariadenia REACH pre všetky použitia v rámci
životného cyklu látky.

PREČO JE POTREBNÉ PRIJAŤ OPATRENIA?
Je to dôležité pre vaše zdravie. Ak vaša
spoločnosť nedodrží nariadenie REACH, môže to
mať na vás zásadný vplyv, keďže chemické
látky možno nepoužívate bezpečne.
ČO MÔŽETE UROBIŤ?
Ukážte tento leták vašim zamestnávateľom, aby
ste sa uistili, že vedia, čo treba robiť po
doručení rozšírených kariet bezpečnostných
údajov. Keďže ste vo vašej spoločnosti
vystavovaní chemickým látkam, máte možnosť
pomôcť svojmu zamestnávateľovi pri plnení
jeho zákonných povinností.
Uistite sa, že spoločne s ostatnými
zamestnancami vo vašej spoločnosti chápete a
uplatňujete opatrenia, ktoré sú založené na
rozšírenej karte bezpečnostných údajov. Ak s
tým máte ťažkosti, požiadajte zamestnávateľa o
zabezpečenie školenia. Je to jeho povinnosť
vyplývajúca z zákona na ochranu pracovníkov.

AKÝ PRÍNOS BUDÚ MAŤ PRE VÁS TIETO
NOVÉ PRAVIDLÁ?
Tieto nové pravidlá vám pomôžu chrániť vaše
zdravie a životné prostredie. Doplňujúce
informácie v expozičných scenároch možno
použiť na zvýšenie bezpečného používania
chemických látok, zníženie expozície
nebezpečným chemickým látkam a na
predchádzanie chorobám z povolania. Nové
pravidlá zavedené podľa nariadenia REACH
dopĺňajú existujúce právne predpisy týkajúce sa
zdravia a bezpečnosti.
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ČO MUSÍ VAŠA SPOLOČNOSŤ UROBIŤ?
Po doručení rozšírenej karty bezpečnostných
údajov vašej spoločnosti by mal váš
zamestnávateľ prijať niekoľko opatrení.
Ubezpečte sa, že je váš manažér pre oblasť
bezpečnosti o nich informovaný.
Krok 1: Skontrolujte, či sú použitia
chemických látok vo vašej spoločnosti uvedené
v oddiele 1.2 karty bezpečnostných údajov a v
expozičnom scenári.
Krok 2: Ak sú v nich vaše použitia uvedené,
porovnajte podmienky bezpečného
používania uvedené v expozičnom scenári so
skutočnými podmienkami používania vo vašej
spoločnosti.
V prípade nesúladu v kroku 1 alebo 2 musí
vaša spoločnosť prijať opatrenia tým, že si
vyberie jednu z týchto piatich možností.

KDE NÁJDEM ĎALŠIE INFORMÁCIE A
PODPORU?
ETUC obsahuje webové stránky venované
nariadeniu REACH: http://www.etuc.org/r/830
Agentúra ECHA poskytuje usmernenia, nástroje IT
a príručky: http://echa.europa.eu/downstream,
ako aj údaje o všetkých registrovaných látkach:
http://echa.europa.eu/registered-substances
Národné asistenčné pracoviská pre nariadenie
REACH poskytujú praktické rady v miestnych
jazykoch:
http://www.echa.europa.eu/nationalhelp/
Agentúra EU-OSHA poskytuje informácie o tom,
ako riadiť riziká súvisiace s používaním
nebezpečných látok pri práci:
http://osha.europa.eu/topics/ds
Portál zameraný na podporu nahrádzania
financovaný EÚ je zdrojom informácií o
alternatívnych látkach a technológiách:
http://subsport.eu

KTORÝCH PÄŤ MOŽNOSTÍ MÁ VAŠA
SPOLOČNOSŤ?
Možnosť 1: Požiadajte vášho dodávateľa,
aby zahrnul vaše použitie do svojej karty
bezpečnostných údajov
Mali by vašej spoločnosti poskytnúť revidovaný
expozičný scenár pre vaše použitie. Váš
zamestnávateľ musí dodávateľom poskytnúť
dostatok informácií o vašich použitiach a o
podmienkach používania, aby mohli vykonať
hodnotenie.
Možnosť 2: Prispôsobte činnosť vašej
spoločnosti podmienkam používania
uvedeným v expozičných scenároch, a to:
•

zavedením stanovených podmienok
bezpečného používania,

•

prispôsobením zloženia/dizajnu vášho
výrobku a

•

odporučením príslušných podmienok
bezpečného používania vašim zákazníkom.

Možnosť 3: Nájdite si iného dodávateľa,
ktorý vám poskytne expozičný scenár
vzťahujúci sa na vaše použitie a podmienky
bezpečného používania.
Možnosť 4: Nájdite alternatívne technické
riešenie
a prestaňte používať danú látku.
Možnosť 5: Vykonajte hodnotenie
chemickej bezpečnosti
Najprv skontrolujte, či sa uplatňuje výnimka. Ak
sa neuplatňuje, vaša spoločnosť musí
vypracovať vlastnú správu o chemickej
bezpečnosti, ktorá sa týka používaní a
podmienok bezpečného používania. Správu o
chemickej bezpečnosti bude potrebné priebežne
aktualizovať a na požiadanie vnútroštátnych
orgánov ju sprístupniť na účely inšpekcie.

