Trumpai

ECHA-17-B-10-LT

Tolesniems naudotojams skirtos rekomendacijos ir priemonės

PRADŽIA
Norėdami greitai susipažinti su REACH ir CLP
reglamentais, galite peržiūrėti trumpus ECHA
vaizdo klipus, kuriuose paaiškinami pagrindiniai
reikalavimų, kurių turi laikytis cheminių medžiagų
naudotojai, aspektai.
•
•

Kas pagal REACH ir CLP reglamentus yra tolesnis
naudotojas?
Kokią įtaką REACH ir CLP turi tolesniems
naudotojams?

Patarimai cheminių medžiagų naudotojams – tai
įvairūs vieno puslapio apimties dokumentai, kuriuose
pateikiama glausta įvadinė informacija apie:
•
•
•
•
•
•
•
•

REACH reglamentą;
CLP reglamentą;
ECHA cheminių medžiagų duomenų bazes;
susirūpinimą keliančias chemines medžiagas;
autorizaciją;
tolesnių naudotojų vaidmenį;
poveikio scenarijus;
tolesnio naudotojo cheminės saugos ataskaitą.

users

Šioje informacijos suvestinėje apžvelgiamos cheminių medžiagų naudotojams
skirtos rekomendacijos ir priemonės. Šią medžiagą, kuri plačiajai visuomenei
pateikiama 23 ES kalbomis, galima rasti ECHA interneto svetainės skiltyje
Informacijos perdavimas tiekimo grandinės dalyviams.

Dow

nstream

Kokybiška informacija yra labai svarbi visiems tiekimo grandinės dalyviams –
pradedant chemines medžiagas gaminančiomis ir importuojančiomis
įmonėmis, kurios turi įvertinti jų saugumą, ir baigiant naudotojais, kurie nori,
kad su medžiagomis būtų elgiamasi atsargiai.

Trumpame vadove „Patarimai darbe chemines
medžiagas naudojantiems asmenims“ aprašoma, kaip
kuo geriau panaudoti iš tiekėjų gautą informaciją
apie klasifikavimą ir ženklinimą.
DAUGIAU ŠALTINIŲ
•

Interaktyviame vadove apie saugos duomenų
lapus ir poveikio scenarijus pateikiama šių
informacijos šaltinių apžvalga. Jis padeda
cheminių medžiagų tiekėjams teisingai parengti
savo išplėstinius saugos duomenų lapus, o juos
gaunančioms įmonėms padeda geriau suprasti
pateiktą informaciją.

•

Praktinio vadovo „Kaip tolesni naudotojai gali
naudoti poveikio scenarijus“ paskirtis – padėti
cheminių medžiagų naudotojams laikytis
savo pareigų, susijusių su išplėstiniais saugos
duomenų lapais, kuriuos jie gauna iš savo tiekėjų.

•

Atvejo tyrime „Informacijos, gautos įgyvendinant
REACH ir CLP reglamentus, naudojimas saugiam
cheminių medžiagų naudojimui užtikrinti“ pateikiami
pavyzdžiai, kaip kuo geriau panaudoti išplėstiniuose
saugos duomenų lapuose pateiktą informaciją.
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JEI NORITE GILINTIS TOLIAU
Pagal REACH reglamentą chemines medžiagas
naudojančios įmonės privalo jas saugiai valdyti
savo gamybos vietose. Jos taip pat turi perduoti
kokybišką informaciją apie naudojimo būdus ir
sąlygas aukščiau tiekimo grandinėje esantiems
tiekėjams. Perduoti šią informaciją labai svarbu, kad
tolesni naudotojai išplėstiniuose saugos duomenų
lapuose rastų visą būtiną informaciją ir galėtų
saugiai elgtis su cheminėmis medžiagomis.
•

ECHA tolesniems naudotojams skirtuose
tinklalapiuose išsamiai paaiškinama, kokią įtaką
cheminių medžiagų naudotojams turi REACH
ir CLP reglamentai, ir pateikiamos nuorodos į
atitinkamą pagalbinę medžiagą.

•

Rekomendacijose tolesniems naudotojams
pateikiama išsami informacija apie cheminių
medžiagų naudotojams keliamus reguliavimo
reikalavimus.

•

Tolesniems naudotojams skirtas interaktyvus
žemėlapis padeda rasti informacijos, pvz., apie
chemines medžiagas, tolesniems naudotojams

Kokiais tikslais
naudojamos
cheminės
medžiagos?

skirtus tinklalapius ir ECHA interneto svetainėje
prieinamą pagalbą.
Informacija tik anglų kalba
•

ECHA pateiktyse apie REACH ir CLP reglamentus
pateikiama išsami informacija apie tai, kokių
pagrindinių reguliavimo reikalavimų turi laikytis
chemines medžiagas naudojančios įmonės.
Naudotojas jas gali atsisiųsti ir redaguoti.

•

ECHA cheminių medžiagų naudotojų kanalas
„LinkedIn“ paskyroje pateikia sekėjams
naujausią informaciją apie pokyčius REACH ir
CLP reglamentų srityje, skatina bendrauti tos
pačios srities specialistus, besidominčius saugiu
cheminių medžiagų naudojimu.

•

Informacijos apie poveikio scenarijus mainų
tinklas (ENES) – tai įmonių ir valdžios institucijų
bendradarbiavimo tinklas, kuriantis veiksmingas
informacijos mainų tarp tiekimo grandinės
dalyvių priemones.

Įmonės, kurios
registruoja chemines medžiagas

Kaip saugiai
naudoti cheminę
medžiagą?
Standartinės frazės,
kurias galite naudoti

Kaip jūsų produktas
patenka į aplinką?

Informuokite
savo
klientą

Saugos duomenų
lapų
supratimas
Pavojingiausių
jūsų mišinio
sudedamųjų dalių
išsiaiškinimas

Kaip vartotojai
naudoja jūsų
produktą?
Patarimas, kaip
saugiai naudoti
mišinius

Įmonės, kurios naudoja
chemines medžiagas

Naudojate chemines medžiagas? Šios priemonės gali jums būti naudingos
Šiame infografike nurodytos įvairios įmonėms prieinamos priemonės, padedančios veiksmingai ir efektyviai
perduoti informaciją tiekimo grandinėje. Jame daugiausia dėmesio skiriama mišinius ruošiančioms įmonėms
ir aprašoma, kaip šios priemonės yra susijusios su minėtu vaidmeniu tiekimo grandinėje.
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Kaip darbuotojai
naudoja jūsų
produktą?

Išplėstiniai
saugos
duomenų lapai

Naudojate chemines
medžiagas?
Šios priemonės
jums bus naudingos
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Naudojimo
būdų
žemėlapių
rinkinys

Informuokite
savo
tiekėją

