Ko tas nozīmē?
Ķimikāliju brīva aprite
Visiem uzņēmumiem ES piemēro vienus un tos
pašus noteikumus.
Ja nav datu, nav tirgus
Nereģistrētu vielu ražošana, laišana tirgū un
lietošana ir nelikumīga. Tas attiecas uz vielām kā
tādām vai vielām maisījumos (piemēram, tīrīšanas
līdzekļiem).
Saziņa piegādes ķēdē
Visiem piegādes ķēdes dalībniekiem ir pienākums
nodrošināt informāciju par ķimikāliju bīstamajām
īpašībām un drošu lietošanu - ražotājiem,
importētājiem, sintezētājiem, izplatītājiem un
mazumtirgotājiem.
Patērētāji tagad ir tiesīgi pieprasīt un saņemt
informāciju, ja Jūsu produkts satur vielas, kas ir
īpaši bīstamas viņu veselībai un videi.

Iegūstiet priekšrocības
uzņēmējdarbībā

Pamatojoties uz Jūsu rīcībā esošo informāciju
par vielām, ko ražojat vai lietojat, pārdomājiet,
vai nevarat atrast drošāku alternatīvu, pirms
to izdara konkurenti, un iegūt priekšrocības
uzņēmējdarbībā.
Piedalieties ECHA sabiedriskajā apspriešanā, ja
esat izstrādājis vai lietojat īpaši bīstamu vielu
alternatīvas.

Vai Jūsu uzņēmums:
Sintezējat ķīmiskos
maisījumus?
Piemēram, krāsvielas,
motoreļļas, ziepes un
mazgāšanas līdzekļus

Ražo vai importē
izstrādājumus
patēriņam?
Piemēram, mēbeles,
apģērbu, elektroierīces

Ķīmiskā drošība un
Jūsu uzņēmums

Ražo vai importē
ķimikālijas?
Piemēram, acetonu,
formaldehīdu, fenolu

Lieto ķimikālijas?
Piemēram,
pārklājumiem vai
tīrīšanai

Ja atbilde uz kādu no šiem jautājumiem ir
apstiprinoša, šis buklets ir paredzēts Jums.
Tas raksturo Jūsu tiesības un pienākumus saskaņā
ar REACH un CLP, ko piemēro visām rūpniecības
nozarēm un visiettm uzņēmumiem, kuri darbojas
ar ķimikālijām Eiropas Savienībā, Islandē,
Lihtenšteinā un Norvēģijā.
Tiesību aktu prasību izpilde palīdzēs pārvaldīt
ķīmiskos riskus Jūsu uzņēmumā un iesaistīties
cilvēku veselības un vides aizsardzībā.
Varēsiet izpildīt klientu vēlmi izmantot drošākas
ķimikālijas un produktus, šādi popularizējot arī
savu zīmolu.
Sāciet ar: http://echa.europa.eu/lv/sme

http://echa.europa.eu/lv/addressing-chemicalsof-concern
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REACH un CLP veicina bīstamu ķimikāliju aizstāšanu
pašā to izstrādes procesā. Varat pārvērst juridiskos
pienākumus uzņēmējdarbības priekšrocībās,
atsakoties no īpaši bīstamām vielām.

Vai tas attiecas uz manu
uzņēmumu?

Par ko ir šis buklets?
Ķimikāliju ražošanas un lietošanas noteikumi
Eiropas Savienībā ir izstrādāti, lai apmierinātu
uzņēmēju un sabiedrības vajadzības pēc drošākām
ķimikālijām.
REACH izveidoja jaunu sistēmu ķimikāliju
radīto risku pārvaldībai, un tās mērķis ir arī
konkurētspējas un inovāciju veicināšana, ķimikālijas
reģistrējot, vērtējot, licencējot un ierobežojot.
CLP atvieglo globālo tirdzniecību un uzlabo
darba ņēmēju un patērētāju drošību, īstenojot
ANO Ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas
vispārēji saskaņoto sistēmu Eiropas Savienībā, arī
iepakošanas jomā.
Šīs regulas izveido kopīgu sistēmu, lai varētu
nodrošināt augsta līmeņa aizsardzību cilvēku
veselībai un videi ES.

Pazīstiet savas ķimikālijas
Piegādājat ķimikālijas? - Jums jāiegūst
informācija, lai varētu klasificēt, marķēt un
reģistrēt Jūsu ražotās vai importētās vielas
un sniegt ieteikumus klientiem par to drošu
lietošanu.
http://echa.europa.eu/lv/regulations/reach/
registration
Lietojat ķimikālijas? - Jums ir pienākums
īstenot piegādātāju sniegtos riska pārvaldības
ieteikumus vai informēt viņus par to
nepiemērotību.
http://echa.europa.eu/lv/downstream

ECHA "Navigator" rīks var palīdzēt noskaidrot, kas
attiecas uz konkrēto gadījumu.
http://echa.europa.eu/lv/identify-yourobligations

REACH paredz pienākumu samaksāt ECHA
maksājumus. Jo mazāks uzņēmums, jo zemāki
maksājumi. Skatiet vietnē:
http://echa.europa.eu/lv/sme
Citas izmaksas var pārsniegt maksājumus. Tās būs
atkarīgas no Jūsu konkrētajiem pienākumiem, datu
izstrādes vai iegādes nepieciešamības, izvēles
par konsultantu piesaisti vai vajadzības/lēmuma
atrast drošākas ķimikālijas, aizstājot bīstamās
vielas.

Kā ar informāciju un palīdzību?
Atjauniniet bīstamo ķimikāliju marķējumu
Iepazīstiet jauno klasificēšanas, marķēšanas
un iepakošanas sistēmu – no 2015. gada
1. jūnija tā būs vienīgā, ko piemēros gan
vielām, gan maisījumiem.
http://echa.europa.eu/lv/clp-pictograms

Kas man jādara?
Tas ir atkarīgs no Jūsu funkcijas piegādes ķēdē,
cik bīstamas ir Jūsu lietotās vielas un kā Jūs tās
lietojat.

Kādas ir izmaksas?

Pievērsiet uzmanību "īpaši bīstamām
vielām"
Visbīstamākās ķimikālijas ir iekļautas "īpaši
bīstamo vielu" sarakstā. Šīs ķimikālijas var
izraisīt vēzi, sagraut hormonālo sistēmu,
uzkrāties dabā un dzīvajos organismos un radīt
neatgriezenisku ietekmi uz cilvēku veselību un
apkārtējo vidi.
Šo sarakstu atjaunina divreiz gadā. Skatiet
vietnē:
http://echa.europa.eu/lv/candidate-list-table
Ja Jūsu viela ir iekļauta šajā sarakstā, to var
atlasīt licencēšanai, un tas nozīmē, ka Jums
būs jālūdz atļauja, lai varētu turpināt tās
lietošanu.

Izmantojiet ECHA tīmekļa vietni kā jaunumu,
vadlīniju, atbilžu uz jautājumiem un atbalsta avotu.
http://echa.europa.eu/lv/subscribe
Juridiskie termini un svarīgākā informācija par
uzņēmumiem tiek sniegta 23 oficiālajās ES
valodās.
http://echa.cdt.europa.eu
ECHA tīmekļa vietnē varat meklēt arī informāciju
par ķimikāliju īpašībām, klasifikāciju un drošu
lietošanu ES tirgū.
Kontakti
• Jūsu piegādātāji un klienti attiecībā uz
konkrētām vielām vai produktiem.
• Jūsu nozares organizācija attiecībā uz
konkrētiem ieteikumiem un informāciju nozarei.
• Jūsu valsts REACH un CLP palīdzības dienests
jautājumos par atbilstību.
• ECHA palīdzības dienests par atbalstu ar
rīkiem, kuri Jums jālieto.
http://echa.europa.eu/lv/support

