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Smjernice i alati za daljnje korisnike

POČETNE UPUTE
Za jednostavan način upoznavanja s uredbama
REACH i CLP pogledajte ECHA-ine kratke
videosnimke koje objašnjavaju ključne aspekte
zahtjeva za korisnike kemikalija.
•
•

Tko je daljnji korisnik prema uredbama REACH i
CLP?
Kako uredbe REACH i CLP utječu na daljnje
korisnike?

Savjeti za korisnike kemikalija, niz dokumenata od
jedne stranice, sa sažetim uvodom o:
•
•
•
•
•
•
•
•

Uredbi REACH
Uredbi CLP
ECHA-inim bazama podataka o kemikalijama
zabrinjavajućim kemikalijama
autorizaciji
ulozi daljnjih korisnika
scenarijima izloženosti
izvješću o kemijskoj sigurnosti koje priprema
daljnji korisnik

Kratki vodič Savjeti za korisnike kemikalija na
radnom mjestu opisuje kako što bolje iskoristiti

users

Ovaj informativni list sadrži pregled smjernica i alata za korisnike kemikalija.
Ovaj materijal, u velikoj mjeri dostupan na 23 jezika EU-a, može se pronaći u
odjeljku Komunikacija u lancu opskrbe na ECHA-inim internetskim stranicama.

Dow

nstream

Kvalitetne informacije ključne su za sve dionike u lancu opskrbe – od poduzeća
koja proizvode i uvoze kemikalije te trebaju procijeniti njihovu sigurnost, do
korisnika koji žele osigurati sigurno rukovanje.

informacije o razvrstavanju i označivanju dobivene
od dobavljača.
DODATNI RESURSI
•

Interaktivni vodič Sigurnosno-tehnički listovi
i scenariji izloženosti daje pregled ovih izvora
informacija. Pomaže dobavljačima kemikalija da
pravilno sastave vlastite proširene sigurnosnotehničke listove, a poduzećima koja ih dobivaju da
bolje razumiju sadržane informacije.

•

Praktični vodič Kako daljnji korisnici mogu
postupati sa
scenarijima izloženosti nastoji pomoći
korisnicima kemikalija u ispunjavanju njihovih
obveza u pogledu proširenih sigurnosno-tehničkih
listova koje zaprime od svojih dobavljača.

•

Studija slučaja Uporaba informacija izrađenih
sukladno uredbama REACH i CLP u svrhu jamčenja
sigurne uporabe kemikalija navodi primjere o tome
kako se najbolje koristiti informacijama sadržanim
u proširenim sigurnosno-tehničkim listovima.
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DODATNI MATERIJALI
Prema uredbi REACH, poduzeća koja koriste
kemikalije odgovorne su za sigurno upravljanje njima
na svojim lokacijama. Također su dužne dobavljačima
proslijediti kvalitetne informacije o uporabama i
uvjetima uporabe u lancu opskrbe. Ta je komunikacija
neophodna kako bi se daljnjim korisnicima osigurale
potrebne informacije u proširenim sigurnosnotehničkim listovima, da mogu osigurati sigurno
rukovanje kemikalijama koje kupuju.
•

•

ECHA-ine internetske stranice o daljnjim
korisnicima detaljno objašnjavaju kako uredbe
REACH i CLP utječu na korisnike kemikalija te
sadrže odgovarajuće materijale za podršku.
Smjernice za daljnje korisnike pružaju
sveobuhvatne informacije o zakonskim obvezama
za korisnike kemikalija.

Za što se koriste
kemikalije

Samo na engleskom
•

ECHA-ine prezentacije o uredbama REACH i CLP
pružaju detaljne informacije o ključnim aspektima
zakonskih propisa za poduzeća koja koriste
kemikalije. Korisnici ih mogu preuzeti i uređivati.

•

ECHA-in kanal „Korisnici kemikalija” na
LinkedIn-u obavještava svoje korisnike o
aktualnostima vezanim uz uredbe REACH i CLP te
potiče umrežavanje među kolegama koje zanima
sigurna uporaba kemikalija.

•

Mreža za razmjenu scenarija izloženosti (ENES),
mreža suradnje za industriju i nadležna tijela,
razvija učinkovite alate za razmjenu informacija
između dionika u lancu opskrbe.
Koristite li kemikalije? Ovi će vam alati pomoći

Kako sigurno
koristiti
kemikaliju

Poduzeća koja
registriraju kemikalije

Kako vaš proizvod
dospijeva u okoliš

Standardne fraze
koje možete koristiti

Paket za
karte
uporabe

Obavijestite
svog
dobavljača

Kako zaposlenici
koriste vaš
proizvod

Koristite li kemikalije?
Ovi će vam alati
pomoći

Prošireni
sigurnosno-tehnički
listovi

Obavijestite
svog
korisnika

Pronalaženje
najopasnijih
sastojaka u vašoj
smjesi

Kako potrošači
koriste vaš
proizvod

Poduzeća koja
koriste kemikalije

Ovaj infografički prikaz obuhvaća različite alate dostupne poduzećima za učinkovitu razmjenu informacija u
lancu opskrbe. Pripremljen je za poduzeća koja formuliraju smjese i daje prikaz načina na koji su alati vezani
za tu ulogu u lancu opskrbe.
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Savjet o sigurnoj
uporabi smjesa
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Razumijevanje
sigurnosno-tehničkih
listova

