Uporabljate kemikalije?
Uporabljajte jih varno!

VARNOSTNI LISTI IN SCENARIJI IZPOSTAVLJENOSTI
KAJ MORAJO VEDETI IN STORITI DELAVCI

Če vaše podjetje uporablja
nevarne snovi, registrirane v
skladu z uredbo REACH, boste
morda kmalu videli nove,
razširjene varnostne liste. To je
ena od najpomembnejših novosti
uredbe REACH, da vam in
drugim delavcem omogoči varno
uporabo teh snovi.
KAJ JE NOVEGA V RAZŠIRJENIH
VARNOSTNIH LISTIH?
Razširjeni varnostni listi vključujejo prilogo s
scenariji izpostavljenosti. Scenariji
izpostavljenosti vsebujejo praktične nasvete o
pogojih za varno uporabo kemikalij, vključno s
potrebnimi ukrepi za obvladovanje tveganja in
ravnanje z odpadki. Te informacije izvirajo iz
ocene kemijske varnosti, ki je bila v skladu z
uredbo REACH opravljena za vse uporabe v
življenjskem ciklu snovi.

ZAKAJ MORATE UKREPATI?
To je pomembno za vaše zdravje. Če vaše
podjetje ne izpolnjuje določb uredbe REACH,
lahko to močno vpliva na vas, ker morda
kemikalij ne uporabljate varno.
KAJ LAHKO STORITE?
Pokažite ta letak svojim delodajalcem in se
prepričajte, ali vedo, kaj bi morali storiti, ko
bodo prejeli razširjene varnostne liste. Ker ste v
svojem podjetju izpostavljeni kemikalijam,
lahko svojemu delodajalcu pomagate
izpolnjevati njegove zakonske obveznosti.
Poskrbite, da boste vi in drugi delavci iz vašega
podjetja razumeli in uporabljali ukrepe, ki
temeljijo na razširjenih varnostnih listih. Če
imate pri tem težave, zaprosite svoje
delodajalce za usposabljanje. To je obveznost v
skladu z zakonodajo o varstvu delavcev.

KAKO VAM BODO KORISTILA NOVA
PRAVILA?
Nova pravila vam bodo pomagala varovati vaše
zdravje in okolje. Dodatni podatki v scenarijih
izpostavljenosti se lahko uporabljajo za
izboljšanje varne uporabe kemikalij, zmanjšanje
izpostavljenosti nevarnim kemikalijam in
preprečevanje poklicnih bolezni. Nova pravila,
uvedena z uredbo REACH, dopolnjujejo
obstoječo zakonodajo o zdravju in varnosti.
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KAJ MORA STORITI VAŠE PODJETJE?
Ko vaše podjetje prejme razširjeni varnostni
list, bi moral vaš delodajalec storiti več korakov.
Prepričajte se, ali jih oseba, ki je v vašem
podjetju pristojna za varnost, pozna.
Korak 1: preverite, ali so načini uporabe snovi
v vašem podjetju zajeti v oddelku 1.2
varnostnega lista in scenariju izpostavljenosti.
Korak 2: če so vaše uporabe zajete,
primerjajte pogoje za varno uporabo iz
scenarija izpostavljenosti z dejanskimi pogoji
uporabe v vašem podjetju.
Če je v koraku 1 ali 2 neskladje, mora vaše
podjetje ukrepati tako, da izbere eno od
naslednjih petih možnosti

KJE LAHKO NAJDEM DODATNE
INFORMACIJE IN POMOČ?
ETUC je pripravila namenske spletne strani o
uredbi REACH: http://www.etuc.org/r/830
ECHA zagotavlja smernice, orodja IT in priročnike:
http://echa.europa.eu/downstream, pa tudi
podatke o vseh registriranih snoveh:
http://echa.europa.eu/registered-substances
Nacionalne službe za pomoč uporabnikom v zvezi z
REACH nudijo praktične nasvete v vašem jeziku:
http://www.echa.europa.eu/nationalhelp/
EU-OSHA zagotavlja informacije o tem, kako
obvladati tveganja pri uporabi nevarnih snovi na
delovnem mestu: http://osha.europa.eu/topics/ds
Portal, ki ga financira EU, za podporo pri
nadomeščanju je vir informacij o alternativnih
snoveh in tehnologijah: http://subsport.eu

KATERIH PET MOŽNOSTI JE NA VOLJO
VAŠEMU PODJETJU?
Možnost 1: zaprosite dobavitelja, da vašo
uporabo vključi v svoj varnostni list
Dobavitelj bi moral vašemu podjetju predložiti
revidiran scenarij izpostavljenosti za vašo
uporabo. Vaš delodajalec pa mora dobaviteljem
zagotoviti dovolj informacij o vaših uporabah in
pogojih uporabe, da jim omogoči izdelavo
ocene.
Možnost 2: prilagodite dejavnost svojega
podjetja pogojem uporabe iz scenarijev
izpostavljenosti, in sicer:
•

izvajanje predpisanih pogojev za varno
uporabo,

•

prilagoditev sestave/oblike svojega proizvoda
in

•

priporočanje ustreznih pogojev za varno
uporabo svojim odjemalcem.

Možnost 3: poiščite drugega dobavitelja,
ki lahko zagotovi scenarij izpostavljenosti z vašo
uporabo in pogoji za varno uporabo.
Možnost 4: poiščite alternativno tehnično
rešitev
in prenehajte uporabljati zadevno snov.
Možnost 5: opravite oceno kemijske
varnosti
Najprej preverite, ali morda velja izvzetje. Če
ne velja, mora podjetje pripraviti lastno poročilo
o kemijski varnosti za uporabe in pogoje za
varno uporabo. Poročilo o kemijski varnosti bo
treba redno posodabljati in ga na zahtevo
nacionalnih organov predložiti ob inšpekcijskem
pregledu.

