Zapojte se do AskREACH.
Informujte zákazníky
o bezpečnosti vašich výrobků
Pomáhejte s pomocí REACH zvyšovat bezpečnost výrobků
na českém i evropském trhu

Dodáváte výrobky na český trh? Vyrábíte, dovážíte, distribuujete nebo prodáváte
výrobky spotřebitelům? A tušíte, jaké chemické látky vaše zboží obsahuje?

Máte právo o nich vědět i povinnost
o nich informovat. Využijte obojího,
žádejte sami informace o rizikových
látkách ve výrobcích a informujte
o nich spotřebitele
Podle evropské chemické legislativy REACH
musí výrobce, distributor i každý další článek v dodavatelském řetězci spotřebitele
zdarma informovat, zda zboží obsahuje
toxické látky známé pod zkratkou SVHC.

Aplikace AskREACH: cesta k otevřené komunikaci s vašimi spotřebiteli
V rámci projektu AskREACH vzniká databáze, do které budete moci nahrát informace o rizikových látkách ve všech vašich
výrobcích. Pro spotřebitele pak vytváříme
celoevropskou mobilní aplikaci, která každému spotřebiteli informace o rizikových
látkách ve výrobcích zobrazí po naskenování čárového kódu.
Pokud lidé narazí na zboží neuvedené
v databázi, budou moci ihned dodavateli
odeslat dotaz e-mailem.

Pomocí aplikace dvě
mouchy jednou ranou
Mobilní aplikace pro spotřebitele napojená na databázi výrobků AskREACH bude
skvělým nástrojem, který vám pomůže
ujistit zákazníky o bezpečnosti vašich výrobků. Zároveň vám umožní efektivně plnit
povinnost informovat o chemickém složení dané legislativou.

S čím si systém poradí?
• jediným kliknutím nahraje informace o rizikových látkách ve všech vašich výrobcích,
• spotřebitelé se okamžitě dozví o složení
výrobku,
• poskytuje další informace o zboží potenciálním zákazníkům,

Vztahuje se to i na vaše výrobky?

O jaké látky jde?

Výrobek je předmět, který během výroby získává určitý tvar, povrch nebo
vzhled určující jeho funkci ve větší míře
než jeho chemické složení. Jinými slovy,
patří sem například: oblečení, nábytek,
elektronika a hračky.
Pro chemické směsi, jako jsou čistící
přípravky pro domácnost, kosmetika
nebo nátěrové hmoty, platí jiné předpisy.

Řeč je o toxických látkách s nežádoucími
vlastnostmi, které nemusí představovat
bezprostřední zdravotní riziko. Spotřebitelé se jim při nákupu mohou vyhýbat.
Známé jsou pod zkratkou SVHC a jejich
seznam najdete na echa.europa.eu/cs/
candidate-list-table.
Patří sem některé ftaláty, bromované zpomalovače hoření, perfluorované
sloučeniny atd.

• zpracovává statistiky, o jaké zboží se zákazníci zajímají,
• umožňuje aktualizovat údaje o výrobcích
kdykoli je potřeba,
• zasílá vám upozornění k aktualizaci, pokud je některá z látek označena za rizikovou,
• Povinnost nahlašovat SVHC látky Evropské chemické agentuře (ECHA) pro všechny dovozce a výrobce zboží nově uzákonila EU během revize odpadové legislativy v
roce 2018. Aby se vaše výrobky daly recyklovat, je třeba znát jejich chemické složení. Databáze AskREACH vám pomůže tuto
povinnost splnit s předstihem.
• Databázi AskREACH lze jednoduše připojit
k systému vaší firmy. Pro efektivní nahrávání dat nevyžaduje zvláštní nároky. Hromadné nahrávání velkého počtu výrobků
pak umožňují šablony CSV nebo Excel.

Využijte hodnocení dodavatelů, snížíte potřebu chemického testování
Uvádění úplného chemického složení otevírá dveře k naprosté transparentnosti

a umožní vám kontrolovat, jaké chemické
látky se ve vašem dodavatelském řetězci
kolují.
Pokud budou další látky ve výrobcích
označeny za toxické, budete moci okamžitě
zjistit, zda jsou i ve vašem dodavatelském
řetězci.
Tento přístup rovněž usnadňuje hodnocení dodavatelů a může tedy snížit potřebu
chemického testování.

Vaše výrobky toxické látky
neobsahují?
To je vynikající zpráva! Zaregistrujte se
do naší databáze a dejte zákazníkům
vědět, že vaše výrobky jsou při používání bezpečné!
Pomůžete spotřebitelům okamžitě
získávat potřebné údaje, aby se mohli
při nakupování informovaně rozhodnout.

Buďte průkopnickou
firmou AskREACH!
Databáze a aplikace pro spotřebitele
se v současné době vyvíjejí a budou
spuštěny na jaře roku 2019. Projekt LIFE
AskREACH hledá firmy, které získají dřívější přístup do databáze a budou ji
testovat.
V roce 2019 proběhne rovněž testování nástroje pro dodavatelské řetězce s pomocí vybraných pilotních firem
a jejich dodavatelských řetězců. Použití tohoto nástroje bude bezplatné
a bude zahrnovat školení členů dodavatelského řetězce.
Pokud máte zájem zúčastnit se pilotních fází jednoho nebo obou nástrojů,
kontaktujte nás prosím na adrese

companies@askreach.eu (v angličtině)
a jitka.strakova@arnika.org (v češtině).
Pomůžete nám přizpůsobit tyto nástroje vašim potřebám. Jako pilotní firma budete mít možnost dotazovat se
na vše ohledně nařízení REACH přímo
odborníků zapojených do projektu.

Kontaktujte nás
Arnika – program Toxické látky
a odpady
Dělnická 13
170 00 Praha
http://arnika.org/
http://arnika.org/reach
Jitka Straková
Manažerka projektu v oblasti určené
firmám
Jitka.strakova@arnika.org
Luxembourg Institute of Science
and Technology (LIST)
companies@askreach.eu
supplychain@askreach.eu
Více o projektu na
www.askreach.eu
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