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Użytkownicy chemikaliów powinni
dopilnować, aby ich dostawcy zarejestrowali
używane przez nich substancje w terminie
Bezpieczne stosowanie chemikaliów w miejscu pracy jest uzależnione od
informacji uzyskiwanych od dostawców. Użytkownicy powinni dopilnować,
aby substancje o newralgicznym znaczeniu dla ich działalności gospodarczej
zostały zarejestrowane do wyznaczonego terminu – 31 maja 2018 r., z
uwzględnieniem występujących u użytkowników zastosowań.
Helsinki, 13 czerwca 2016 – ECHA zachęca przemysł do sprawdzenia, czy substancje
używane w niewielkiej ilości, o newralgicznym znaczeniu dla produkcji, zostaną zarejestrowane
przez producentów lub importerów do ostatecznego terminu ich rejestracji na mocy REACH –
31 maja 2018 r.
Geert Dancet, dyrektor wykonawczy ECHA, komentuje: – Dalsi użytkownicy chemikaliów
odgrywają zasadniczą rolę na mocy rozporządzenia REACH i powinni wymagać od swoich
dostawców zapewnienia, że wszelkie konieczne substancje zostaną zarejestrowane w terminie.
Przyczyni się to do uniknięcia przerw w dostawach.
Na mocy rozporządzenia REACH dalsi użytkownicy mają prawo do zgłoszenia ich dostawcy
swoich konkretnych zastosowań. – Gdy rejestrujący opierają swoją ocenę na informacjach o
użytkowaniu od dalszych użytkowników, pomaga to w zapewnieniu bezpośredniego stosowania
informacji otrzymywanych przez dalszych użytkowników i w łatwiejszym zrozumieniu i
wdrażaniu kart charakterystyki i scenariuszy narażenia w odniesieniu do różnych zastosowań –
dodaje Geert Dancet.
Informacje dla rejestrujących przepływają najbardziej efektywnie za pośrednictwem organizacji
sektorowych, spośród których wiele opracowuje mapy stosowania opisujące typowe
zastosowania w ich sektorze. Mapy stosowania opisują określone zastosowania i warunki
stosowania w postaci ujednoliconych szablonów uzgodnionych pomiędzy zainteresowanymi
podmiotami w przemyśle. Dalsi użytkownicy powinni się skontaktować ze swoją organizacją
sektorową, aby się dowiedzieć, czy przygotowuje ona sektorową mapę stosowania obejmującą
występujące u nich zastosowania. Można też skorzystać z tych szablonów w razie potrzeby
przekazania informacji o zastosowaniach niszowych bezpośrednio do rejestrujących.
Organizacje sektorowe, które nie są jeszcze włączone do tych działań, mogą się skontaktować
z ECHA w celu uzyskania dalszych informacji.
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Kontekst
Ostatni termin rejestracji na mocy rozporządzenia REACH – 31 maja 2018 r. – dotyczy
substancji produkowanych lub importowanych w niewielkich ilościach w zakresie od 1 do 100
ton na rok. Producenci i importerzy rozpoczęli już przygotowania do rejestracji.
Stowarzyszenia przemysłowe dalszych użytkowników opracowują „mapy stosowania”, które
opisują typowe zastosowania i warunki stosowania w sektorze, poprzez wypełnianie
uzgodnionego szablonu. Mapy te będą dostępne na stronie internetowej ECHA. Stanowi to
ujednolicenie przepływu informacji do rejestrujących i zapewnia możliwość ich efektywnego
przekazywania w ramach całego sektora.
Strony internetowe dalszych użytkowników ECHA zapewniają szeroko zakrojone wsparcie dla
użytkowników chemikaliów, w dużej części w 23 językach. Strony internetowe Agencji
dotyczące rozporządzenia REACH 2018 stanowią kompleksowe narzędzie pomagające firmom
w rejestracji, a informacje na temat wszystkich zarejestrowanych już substancji są dostępne w
bazie danych dotyczących chemikaliów.

Dalsze informacje
Strony internetowe dla dalszych użytkowników:
http://echa.europa.eu/downstream-users
Rejestracja na podstawie rozporządzenia REACH 2018 a dalsi użytkownicy
http://echa.europa.eu/regulations/reach/downstream-users/other-issues-affectingdownstream-users/registration-and-downstream-users
Mapy stosowania
http://echa.europa.eu/csr-es-roadmap/use-maps
Infografika dotycząca poprawy przekazywania informacji na temat bezpiecznego stosowania
chemikaliów: mapy stosowania i poszerzone karty charakterystyki
http://echa.europa.eu/documents/10162/15669641/safe_use_chemicals_en.pdf
Pierwsze kroki z przepisami UE dotyczącymi chemikaliów:
http://echa.europa.eu/support/getting-started
Strona dla MŚP
http://echa.europa.eu/sme
Webinar dla użytkowników chemikaliów w dniu 15 czerwca 2016 r.
http://echa.europa.eu/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/use-mapshow-downstream-users-and-registrants-can-benefit
Dalsi użytkownicy na LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/users-of-chemicals
Dodatkowe informacje dla mediów
http://echa.europa.eu/press/press-material/

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) jest agencją Unii Europejskiej wdrażającą przepisy UE
dotyczące chemikaliów. ECHA pracuje na rzecz bezpiecznego stosowania chemikaliów,
ulepszając ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska przy jednoczesnym zwiększaniu
konkurencyjności europejskiego przemysłu. http://echa.europa.eu/

