
Za kaj gre?
Pravila za proizvodnjo, uvoz in uporabo kemikalij 
v Evropski uniji so zasnovana tako, da izpolnjujejo 
poslovne in družbene potrebe po varnejših 
kemikalijah.

Cilj uredbe REACH je s postopki registracije, 
evalvacije, avtorizacije in omejevanja obvladati 
tveganja, ki jih predstavljajo kemikalije, ter 
spodbujati konkurenčnost in inovacije.

Uredba CLP z izvajanjem globalno usklajenega 
sistema Združenih narodov za razvrstitev, 
označevanje in pakiranje kemikalij v EU spodbuja 
svetovno trgovino ter izboljšuje varnost delavcev 
in potrošnikov.

Ti uredbi sta vzpostavili enoten sistem za 
zagotavljanje visoke ravni varovanja zdravja ljudi 
in okolja v EU.

Katere so moje obveznosti?
To je odvisno od vaše vloge v dobavni verigi, 
nevarnosti snovi, ki jih uporabljate, in načina, kako 
jih uporabljate.

Orodje Navigator agencije ECHA vam lahko 
pomaga opredeliti, kaj velja za vas. 
https://echa.europa.eu/sl/support/guidance-on-reach-
and-clp-implementation/identify-your-obligations

Kakšni so stroški?
Skladno z uredbo REACH morate agenciji ECHA 
plačati pristojbine in takse. Manjše kot je podjetje, 
nižje so pristojbine in takse. Glejte:
 https://echa.europa.eu/sl/support/small-and-medium-
sized-enterprises-smes

Drugi stroški lahko presežejo znesek pristojbin. Ti 
so odvisni od vaših konkretnih obveznosti, potrebe 
po ustvarjanju ali kupovanju podatkov, vaše izbire 
glede najemanja svetovalcev ali potrebe/odločitve 
v zvezi z iskanjem varnejših kemikalij namesto 
nevarnih.

Kje dobiti informacije in 
pomoč?
Na spletnem mestu agencije ECHA boste našli 
novice, navodila, odgovore na vprašanja in 
podporo. 
https://echa.europa.eu/sl/subscribe

Pravna terminologija in ključne informacije za 
podjetja so na voljo v 23 uradnih jezikih EU. 
https://echa-term.echa.europa.eu/sl/

Na spletnem mestu agencije ECHA lahko poiščete 
informacije o lastnostih, razvrstitvi in varni 
uporabi kemikalij na trgu EU.

Kontakt:

• vaši dobavitelji in kupci glede konkretnih snovi 
ali izdelkov;

• vaša panožna organizacija za sektorsko 
svetovanje in informacije;

• vaša nacionalna služba za pomoč uporabnikom 
glede uredb REACH in CLP glede vprašanj o 
skladnosti;

• služba za pomoč uporabnikom agencije ECHA 
glede podpore za orodja, ki jih morate 
uporabljati.
https://echa.europa.eu/sl/support

Spoznajte svoje kemikalije

Ali kemikalije dobavljate? – Da bi lahko 
razvrstili, označili in registrirali snovi, ki jih 
proizvajate ali uvažate, in da bi svojim kupcem 
lahko svetovali, kako naj jih varno uporabljajo, 
morate zbrati informacije. 
https://echa.europa.eu/sl/regulations/reach/registration 
https://echa.europa.eu/sl/regulations/clp/understanding-
clp

Ali kemikalije uporabljate? – Upoštevati 
morate nasvet svojih dobaviteljev glede 
obvladovanja tveganja oziroma jih obvestiti, če 
nasvet ni ustrezen.
http://echa.europa.eu/sl/downstream

Bodite pozorni na „snovi, ki vzbujajo 
veliko zaskrbljenost“

Najnevarnejše kemikalije so uvrščene 
na seznam „snovi, ki vzbujajo veliko 
zaskrbljenost“. Te kemikalije lahko povzročijo 
raka, motijo delovanje hormonskih sistemov, 
se kopičijo v naravi in živih organizmih ter 
povzročajo nepopravljive učinke za zdravje 
ljudi in okolje. 

Seznam se posodablja dvakrat letno. Glejte:
https://echa.europa.eu/sl/candidate-list-table

Če je vaša snov uvrščena na ta seznam, se 
lahko izbere za avtorizacijo, kar pomeni, da 
morate zaprositi za dovoljenje, da jo lahko še 
naprej uporabljate. 
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Kaj to pomeni?
Prosti pretok kemikalij
Za vsa podjetja v EU veljajo enaka pravila.

Brez podatkov ni trga
Proizvodnja, uvoz, trženje in uporaba 
neregistriranih snovi so nezakoniti. To velja za 
snovi kot take ali v zmeseh.

Obveščanje v dobavni verigi
Vsak akter v dobavni verigi ima vlogo pri 
zagotavljanju obveščanja o nevarnih lastnostih 
in varni uporabi kemikalij: proizvajalci, uvozniki, 
formulatorji, distributerji in trgovci na drobno. 
https://echa.europa.eu/sl/communication-in-the-
supply-chain

Potrošniki imajo pravico vprašati in prejeti 
informacije, če njihovi izdelki vsebujejo snovi, ki 
vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost glede zdravja in 
okolja.

Pridobite poslovno prednost
Uredbi REACH in CLP sta namenjeni spodbujanju 
nadomeščanja najnevarnejših kemikalij. Zakonske 
obveznosti lahko spremenite v poslovne 
priložnosti tako, da se že zgodaj odvrnete od teh 
snovi.

Ali lahko še pred svojo konkurenco na podlagi 
informacij, ki jih imate o snoveh, ki jih proizvajate, 
uvažate ali uporabljate, najdete varnejšo 
alternativo in pridobite poslovno prednost?

Če ste razvili ali uporabljate alternative snovem, ki 
vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost, se odzovite na 
javna posvetovanja agencije ECHA. 
https://echa.europa.eu/sl/public-consultations

Kemijska varnost in 
vaše podjetje
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Ali to velja za moje 
poslovanje?
Ali v vašem podjetju:

Če je odgovor na katero od teh vprašanj „da“, je ta 
letak pravi za vas.

Gre za vaše pravice in odgovornosti v skladu 
z uredbama REACH in CLP, ki veljata za vse 
industrijske sektorje in za vsa podjetja, ki se 
ukvarjajo s kemikalijami, v Evropski uniji, na 
Islandiji, v Lihtenštajnu in na Norveškem.

Ravnanje v skladu z zakonskimi zahtevami vam 
bo pomagalo obvladovati kemijska tveganja pri 
poslovanju in odigrati vlogo pri varovanju zdravja 
ljudi in okolja.

Lahko se boste odzvali na pričakovanja svojih 
kupcev po varnejših kemikalijah in izdelkih, s čimer 
boste lahko tudi bolj izpostavili svojo blagovno 
znamko.

Začnite na: https://echa.europa.eu/sl/support/small-
and-medium-sized-enterprises-smes

Formulirate kemijske 
zmesi?

npr. barvila, motorna 
olja, mila in detergente

Proizvajate ali uvažate 
kemične snovi ali zmesi?
npr. aceton, fenol, barve, 

maziva

Proizvajate ali uvažate 
potrošniške izdelke?

npr. pohištvo, oblačila, 
električne aparate

Uporabljate kemikalije?
npr. za premaze ali 

čiščenje
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