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Útmutatók és eszközök továbbfelhasználók számára

AZ ELSŐ LÉPÉSEK
A REACH- és a CLP-rendelet megismerésének
egyszerű módját kínálják az ECHA rövid videói, amelyek
bemutatják a vegyi anyagok felhasználóira vonatkozó
követelményeket.
•
•

Kik a továbbfelhasználók a REACH és a CLP
értelmében?
Hogyan érinti a REACH és a CLP a
továbbfelhasználókat?

A Javaslatok a vegyi anyagok felhasználói számára c.
kiadvány több, egyoldalas tájékoztatóból áll, amely
tömören bemutatja a következőket:
•
•
•
•
•
•
•
•

a REACH-rendelet
a CLP-rendelet
az ECHA vegyianyag-adatbázisai
az aggodalomra okot adó vegyi anyagok
engedélyezés
a továbbfelhasználók szerepe
expozíciós forgatókönyvek
továbbfelhasználói kémiai biztonsági jelentés

A Tanácsok vegyi anyagok munkahelyi felhasználói

users

A jelen tájékoztató áttekintést nyújt a vegyi anyagok felhasználóinak szóló útmutatókról
és eszközökről. Ezek az anyagok az ECHA honlapján a Kommunikáció a szállítói láncon
belül weboldalakon találhatók, és többségük elérhető mind a 23 uniós nyelven.

Dow

nstream

A minőségi tájékoztatás alapvető fontosságú a szállítói lánc valamennyi szereplője
számára: a vegyi anyagok gyártásával és importálásával foglalkozó, ezen anyagok
biztonságával kapcsolatos értékelés elvégzésére köteles vállalatoktól kezdve egészen
az anyagok biztonságos kezelését biztosítani kívánó felhasználókig.

számára c. rövid útmutató ismerteti, hogyan lehet a
legjobban hasznosítani a szállítóktól kapott osztályozási
és címkézési információkat.
TOVÁBBI FORRÁSOK
•

Az Útmutató a biztonsági adatlapokról és az expozíciós
forgatókönyvekről c. interaktív útmutató áttekinti ezeket
az információforrásokat. Az útmutató segítséget nyújt
a vegyi anyagok szállítói számára a kibővített biztonsági
adatlap helyes összeállításában, valamint ezen adatlapok
címzettjei számára az adatlapon szereplő információk
jobb megértésében.

•

A Mit kell tenniük a továbbfelhasználóknak az
expozíciós forgatókönyvekkel? c. gyakorlati útmutató
célja, hogy segítséget nyújtson a vegyi anyagok
felhasználóinak abban, hogy teljesíteni tudják a
szállítóiktól kapott kibővített biztonsági adatlappal
kapcsolatos feladataikat.

•

A REACH, illetve CLP alapján megszerzett adatok
felhasználása a vegyi anyagok biztonságos felhasználása
érdekében c. esettanulmány példákon keresztül bemutatja,
hogyan lehet a legjobban hasznosítani a kibővített
biztonsági adatlapokon szereplő adatokat.
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RÉSZLETEK
A REACH alapján a vegyi anyagokat használó vállalatok
felelősek ezen anyagok biztonságos kezeléséért a
telephelyeiken. Emellett e vállalatoknak minőségi
tájékoztatást kell adniuk a szállítóiknak a szállítói láncban
felfelé a felhasználásokra és a felhasználási feltételekre
vonatkozóan. Ez a tájékoztatás elengedhetetlen ahhoz,
hogy a továbbfelhasználók a szükséges információkat
szerepeltessék a kibővített biztonsági adatlapokon, így
biztosítva a megvásárolt vegyi anyagok biztonságos kezelését.
•

Az ECHA továbbfelhasználókkal kapcsolatos
weboldalai részletesen ismertetik, hogyan érinti
a vegyi anyagok felhasználóit a REACH- és a CLPrendelet, és tartalmazzák a megfelelő segédanyagokra
mutató linkeket.

•

Az Útmutató a továbbfelhasználók számára átfogó
tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok felhasználóira
vonatkozó szabályozási követelményekről.

•

A továbbfelhasználóknak szóló interaktív térkép
révén könnyebben megtalálhatók – például a
vegyi anyagokkal kapcsolatos – információk, a

Mire használja a
vegyi anyagokat
Hogyan kerül
kibocsátásra
a terméke a
környezetbe
Közölje a
szállítójával

Kizárólag angol nyelven
•

Az ECHA által a REACH- és a CLP-rendelettel
kapcsolatban készített prezentációk részletes
tájékoztatást nyújtanak a vegyi anyagokat felhasználó
vállalatokra vonatkozó szabályozási követelmények
kulcsfontosságú elemeiről. A felhasználók letölthetik
és szerkeszthetik ezeket a prezentációkat.

•

Az ECHA LinkedIn csatornája, a Users of Chemicals
(Vegyi anyagok felhasználói) naprakészen tartja
követőit a REACH- és a CLP-rendelettel kapcsolatos
fejleményekről, és elősegíti a vegyi anyagok
biztonságos felhasználása iránt érdeklő szakértők
között a hálózatépítést.

•

Az Expozíciós forgatókönyvekkel kapcsolatos
információcserét elősegítő hálózat (Exchange
Network on Exposure Scenarios, ENES) az ipar és a
hatóságok közötti együttműködést elősegítő hálózat,
amely hatékony eszközöket fejleszt ki a szállítói lánc
szereplői közötti információcseréhez.
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Tanácsok a
keverékek
biztonságos
felhasználásához
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Vegyi anyagokat
használó vállalatok

Vegyi anyagokat használ? Ezek az eszközök segítenek Önnek
Ez az infografika bemutatja a szállítói láncban történő hatékony és eredményes tájékoztatás érdekében a vállalatok
rendelkezésére álló különböző eszközöket. Az infografika a keverékek összeállításával foglalkozó vállalatokra
összpontosítva ismerteti, hogy az adott eszközök miként kapcsolódnak a szállítói lánc e szerepéhez.
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A munkavállalók
hogyan
használják a
termékét

Felhasználásitérkép-csomag

továbbfelhasználókkal kapcsolatos weboldalak és az
ECHA honlapján elérhető segédanyagok.

