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Allkasutajate juhend ja abivahendid

ALUSTAMINE
REACH- ja CLP-määrustega on kõige lihtsam
tutvuda ECHA lühivideoid vaadates, mis selgitavad
kemikaalide kasutajatele esitatavate nõudmiste
põhiaspekte.
•
•

Kes on REACH- ja CLP-määruste seisukohalt
allkasutaja?
Kuidas mõjutavad REACH- ja CLP-määrused
allkasutajaid?

Nõuanded kemikaalide kasutajatele,
üheleheküljeliste dokumentide sari esitab järgmised
lühiülevaated:
•
•
•
•
•
•
•
•

REACH-määrus
CLP-määrus
ECHA kemikaalide andmebaas
ohtlikud kemikaalid
autoriseerimine
allkasutajate roll
kokkupuutestsenaariumid
allkasutaja kemikaaliohutuse aruanne.

users

Käesolev teabeleht annab ülevaate kemikaalide kasutajate juhendist
ja abivahenditest. See materjal on kättesaadav Euroopa Liidu 23
keeles ECHA veebilehe jaotises Teabevahetus tarneahelas.
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Kvaliteetne teave on tähtis kõigile tarneahelas tegutsejatele, alates
kemikaale tootvatest ja importivatest ettevõtetest, kes peavad
hindama ohutust, kuni tarbijateni, kes soovivad tagada ohutu
käitlemise.

Lühijuhend Nõuanded töökohal kemikaalide
kasutajatele annab ülevaate, kuidas tarnijatelt
saadud klassifitseerimis- ja märgistusteavet kõige
paremini kasutada.
MUUD ALLIKAD
•

Interaktiivne juhend Ohutuskaardid ja
kokkupuutestsenaariumid annab ülevaate neist
teabeallikatest. See aitab kemikaalide tarnijatel
laiendatud ohutuskaarte õigesti koostada ja
ettevõtjatel neis esitatud teabest paremini aru
saada.

•

Praktiline juhend Kuidas saavad allkasutajad
käsitleda kokkupuutestsenaariume aitab
kemikaalide kasutajatel tarnijatelt saadud
laiendatud ohutuskaartidega seotud kohustusi
täita.

•

Juhtumiuuring REACH ja CLP-määruse alusel
koostatud teabe kasutamine kemikaalide ohutu
kasutamise tagamiseks esitab näiteid, kuidas
laiendatud ohutuskaartidel leiduvat teavet kõige
paremini kasutada.
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PÕHJALIKUM TEAVE
REACH-määruse kohaselt vastutavad kemikaale
kasutavad ettevõtted nende ohutu käitlemise
eest oma tegevuskohtades. Neil on ka kohustus
edastada tarneahelas tarnijatele kvaliteetset
teavet kasutusalade ja kasutustingimuste kohta.
Selline teabevahetus tagab allkasutajatele vajaliku
teabe esitamise laiendatud ohutuskaartidega,
mis võimaldab neil omakorda veenduda, et nende
ostetud kemikaale käideldakse ohutult.
•

•

ECHA allkasutajate veebilehed selgitavad
üksikasjalikult, kuidas REACH- ja CLP-määrused
kemikaalide kasutajaid mõjutavad ning esitavad
linke asjaomastele abimaterjalidele.
Allkasutajate juhend annab igakülgset teavet
kemikaalide kasutajatele sätestatud õiguslike
kohustuste kohta.

Milleks kemikaale
kasutatakse

Ainult inglise keeles
•

ECHA REACH- ja CLP-määruste esitlused
annavad kemikaale kasutavatele ettevõtetele
üksikasjalikku teavet õiguslike kohustuste
põhiaspektide kohta. Kasutaja saab neid alla
laadida ja muuta.

•

ECHA kemikaalide kasutajate kanal LinkedInis
hoiab oma järgijaid REACH- ja CLP-määrustega
seotud arengutega kursis ning toetab
koostöövõrkude loomist kemikaalide ohutust
kasutamisest huvitatud partnerite vahel.

•

Kokkupuutestsenaariumide
teabevahetusvõrgustik, tööstuse ja
ametiasutuste koostöövõrgustik arendab
tõhusaid abivahendeid tarneahelas tegutsejate
vaheliseks teabevahetuseks.

Kemikaale
registreerivad ettevõtted

Kuidas kemikaali
ohutult kasutada
Kasutamiseks
sobivad ohulaused

Kuidas satub toode
keskkonda

Kasutusalakaartide
komplekt

Tutvustage
tarnijale

Kuidas töötajad
toodet
kasutavad

Kas kasutate kemikaale?
Need vahendid
on teile abiks

Laiendatud
ohutuskaardid

Tutvustage
tarbijale

Ohutuskaartide
mõistmine

Segude ohutu
kasutamise
nõuanded

Kas kasutate kemikaale? Need vahendid on teile abiks
Käesolevale infograafikule on koondatud mitmesugused ettevõtetele kättesaadavad vahendid, mis aitavad
tarneahelas teavet tõhusalt ja tulemuslikult edastada. Keskendudes segusid koostavatele ettevõtetele,
näitab see, kuidas esitatud abivahendid seostuvad kõnealuse rolliga tarneahelas.
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Segu kõige
ohtlikumate
koostisainete
tuvastamine

Kuidas tarbijad
toodet
kasutavad

