ZKI - INTERNO
3.2.2022 (ob 13.h, on-line)
sestanek ZKI z URSK in Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve posvet v zvezi z Uredbo REACH v delu, ki se nanaša na diizocianate

Prisotni: Simona Fajfar (URSK), Petra Bechibani (MDDSZ), Darja Boštjančič, Alenka Dovč in Helena Gombač Rožanec
(vse ZKI) ter 13 predstavnikov podjetij (poimenski seznam v arhivu ZKI).

Vsebina: Posvet je z URSK glede vprašanj v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti Uredbe REACH v delu, ki se nanaša
na diizocianate
______
FEICA, katere član je ZKI, je pripravila posebno spletno stran https://www.feica.eu/our-projects/safe-usediisocyanates ter informativni letak (sicer za področje lepil in tesnilnih mas, vendar po analogiji uporaben
tudi za druge vrste izdelkov, npr. premazi, laki, PUR pene idr.), ZKI sodeloval za pripravo letaka v slovenščini.
Zahteva REACH za:
a) Označevanje/navedba ne embalaži s stavkom »Po 24. avgustu 2023 se pred industrijsko ali poklicno uporabo
zahteva ustrezno usposabljanje.« in rok 24.2.2022 za uvedbo tega označevanja:
• Ob vprašanjih podjetij glede roka 24.2.2022 za oznake na izdelkih je URSK pojasnil, da vse, kar po tem
datumu ne bi bilo označeno, ne bo več skladno s predpisom; velja tudi za izdelke v skladišču proizvajalca,
pa tudi npr. za vzorce.
• URSK pojasni, da je skladno v REACH uredbo dobavitelj tisti, ki mora poskrbeti za ustrezne označbe na
etiketi izdelkov tudi če so izdelki na policah trgovin. S strani podjetij ob tem zastavljeno vprašanje, ali v
primeru, da je dobavitelj trgovec, le-ta to svojo obveznost pozna. Glede slednjega vprašanje ni bilo
dokončno razčiščeno, URSK bo še preveril.
b) Usposabljanje uporabnikov:
• dobavitelj zagotovi gradivo za usposabljanja in tečaje usposabljanja: za proizvajalce/dobavitelje
zadevnih izdelkov je v ta namen na voljo platforma za usposabljanja www.safeusediisocyanates.eu, na
katero usmerijo (več o tem na omenjenem letaku FEICA). Platforma bo v slovenščini na voljo
predvidoma maja 2022: ZKI načrtuje dogodek za širšo predstavitev.
• delodajalec zagotovi, da so njegovi (industrijski ali poklicni) uporabniki opravili usposabljanje in to
dokumentira:
Ta zahteva po REACH je komplementarna siceršnjim zahtevam s področja varnosti in zdravja pri delu
(VZD); v Sloveniji strokovni delavci za VZD morajo upoštevati le »svoj« poseben pravilnik o VZD, v njem
trenutno ni zadevnih zahtev REACHa(!) → poskrbeti je treba, da bodo pri delodajalcih »pokrite« tudi te
dodatne zahteve; za nadzor po REACH in po VZD tudi pristojnost različnih inšpekcij;
→ v državi je treba najti način za vzpostavitev sistema za izvrševanje obvez ter za pravočasno ustrezno
informiranje glede obveznosti.
Zaključki glede nadaljnjih aktivnosti v zvezi z:
• označevanjem/navedbo ne embalaži s stavkom:
URSK vprašanje »kdo (proizvajalec/dobavitelj ali trgovec) je odgovoren za etiketo na izdelkih, ki so že na
trgovskih policah« URSK kot nujno: a) preda na REACH helpdesk s prošnjo za pojasnilo, b) preveri tudi pri
ECHA. O odgovorih obvesti ZKI.
• usposabljanjem uporabnikov:
Predlagano je, da MDDZS, URSK in ZKI skupaj izvedejo informativni dogodek v maju 2022 oz. ko bo na
voljo spletna platforma za usposabljanja v slovenščini.
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