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SUBSTANCJE STANOWIĄCE
ZAGROŻENIE
Porady dla użytkowników chemikaliów odnoszące się do
rozporządzeń REACH/CLP
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Podstawowym celem politycznym rozporządzenia REACH jest zachęcanie do zastępowania substancji
stanowiących zagrożenie alternatywnymi substancjami lub procesami, które są mniej niebezpieczne. Na tej
stronie zamieszczono opis procesów zarządzania ryzykiem regulacyjnym, określonych w rozporządzeniach
REACH i CLP, które wspierają tę politykę.
Organy określają substancje
chemiczne stanowiące
potencjalne zagrożenie i opcje
zarządzania ryzykiem. Ich
działania są ujęte w PACT.

Identyfikacja
substancji
stanowiących
potencjalne
zagrożenie

Ujęcie w narzędziu
koordynacji
działalności publicznej
(PACT)

Organy przygotowują dokumentację
mającą na celu wprowadzenie
środka zarządzania ryzykiem
regulacyjnym. Ich zamierzenia są
ujęte w rejestrze zamierzeń.

Przedłożenie dokumentacji
przez organy w celu podjęcia
działania regulacyjnego - CLH,
SVHC lub ograniczenie. Przed
podjęciem decyzji dokumentacja
jest udostępniona do konsultacji
publicznych.

Przeprowadzenie
analizy najlepszej opcji
zarządzania ryzykiem
(RMOA)

Przygotowanie
dokumentacji
Umieszczenie w
rejestrze zamierzeń
(RoI)

Zharmonizowana
klasyfikacja i
oznakowanie
(CLH)

Umieszczenie substancji SVHC
ma liście kandydackiej Po
ustaleniu celów priorytetowych
i przeprowadzeniu konsultacji
publicznych może zapaść decyzja o
konieczności uzyskania zezwolenia
na każde zastosowanie substancji.

Identyfikacja
substancji
stanowiących bardzo
duże zagrożenie
(SVHC)

Ograniczenie

Lista kandydacka
(CL) w celu ujęcia
na liście substancji
podlegających
procedurze udzielania
zezwoleń

Zezwolenie

Procesy decyzyjne z udziałem komitetów ECHA, państw członkowskich i Komisji

CO TO OZNACZA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA, W KTÓRYM STOSUJE SIĘ CHEMIKALIA?
•

zapewnienia, że decyzje podejmuje się w oparciu o
najlepsze dostępne informacje.

Konieczność znajomości statusu prawnego oraz

proaktywna postawa gotowości na zmianę i
promowanie bezpiecznego miejscowego stosowania
substancji chemicznych.

•

Świadomość wpływu, jaki może to wywierać na
działalność danego przedsiębiorstwa.

•

Kontaktowanie się w razie potrzeby ze swoimi
dostawcami w celu upewnienia się, że są świadomi
sytuacji i podejmują odpowiednie działania.

•

Zbadanie możliwości zastąpienia stosowanych
substancji stanowiących zagrożenie
bezpieczniejszymi substancjami alternatywnymi.

•

Udział w konsultacjach publicznych w celu

•

Upewnienie się, że substancje są stosowane zgodnie
z każdym mającym zastosowanie ograniczeniem lub
zezwoleniem.

•

Złożenie wniosku o zezwolenie, jeżeli dostawca go
nie składa lub nie ujął w nim danego zastosowania, a
dana substancja musi być nadal stosowana.

•

Obowiązki dotyczą producenta lub importera
wyrobów, jeżeli wyroby te zawierają substancję
SVHC ujętą na liście kandydackiej. Jeżeli jej stężenie
przekracza 0,1% (wag./wag.), należy poinformować
klientów o bezpiecznym stosowaniu i w razie
potrzeby powiadomić ECHA
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GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI ...O SUBSTANCJACH STANOWIĄCYCH ZAGROŻENIE?
•

Informacje dotyczące postępowania z substancjami stanowiącymi
zagrożenie zamieszczono na stronie internetowej pod adresem http://
echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern

•

Informacje dotyczące pomysłów na ich zastąpienie: http://www.echa.
europa.eu/regulations/substituting-hazardous-chemicals

•

Informacje dotyczące perspektyw w odniesieniu do roli, jaką chemikalia
odgrywają w naszym życiu: http://www.echa.europa.eu/chemicals-inour-life

•

Prezentacja na temat stosowania substancji stanowiących zagrożenie,
którą można wykorzystać: http://echa.europa.eu/regulations/reach/
downstream-users/presentations-for-downstream-users
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