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SCENARIUSZE NARAŻENIA

USERS

Porady dla użytkowników chemikaliów odnoszące się do
rozporządzeń REACH/CLP

ECHA-19-B-11-PL

Do scenariuszy narażenia dołącza się niekiedy karty charakterystyki; łącznie nazywa się je rozszerzonymi kartami
charakterystyki. Scenariusze narażenia zawierają podsumowanie głównych informacji zamieszczonych w ocenie
bezpieczeństwa chemicznego przygotowanej na potrzeby rejestracji substancji w ramach systemu REACH. Zawierają
opis zalecanego przez rejestrującego sposobu kontrolowania narażenia pracowników, konsumentów i środowiska w celu
zapewnienia bezpiecznego stosowania substancji. W niniejszym dokumencie zamieszczono wyjaśnienie, kiedy należy
oczekiwać scenariuszy narażenia oraz skrótowy opis postępowania w przypadku ich otrzymania.

Kiedy udziela się informacji stanowiących scenariusz narażenia?
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Co to oznacza dla przedsiębiorstwa wykorzystującego chemikalia?
Dalszy użytkownik jest zobowiązany do zastosowania środków opisanych w scenariuszu narażenia lub do podjęcia
działań alternatywnych. Oznacza to, że po otrzymaniu scenariuszy narażenia należy sprawdzić, czy obejmują one
dane zastosowanie. Należy upewnić się, że sposób stosowania substancji lub mieszaniny jest zgodny z przekazanymi
informacjami. W przypadku nieotrzymania oczekiwanych informacji lub wątpliwości, czy obejmują one dane zastosowanie,
należy skontaktować się ze swoim dostawcą.
Termin wyznaczony na zakończenie koniecznych działań wynosi 12 miesięcy. W spełnieniu wyżej wymienionych warunków
pomocny jest system umożliwiający zorganizowanie tego procesu w danym przedsiębiorstwie i zarządzanie nim.
Często okazuje się, że połączenie własnego rejestru substancji chemicznych i innych systemów w zakresie zdrowia i
bezpieczeństwa środowiskowego na szczeblu lokalnym przyczynia się do zwiększenia skuteczności.
Jeżeli stosowanie i jego warunki są ujęte w scenariuszu narażenia, należy to udokumentować. Jeżeli nie są w nim ujęte,
trzeba rozważyć kilka opcji:
1. wprowadzić warunki określone w scenariuszu narażenia lub
2. zwrócić się do dostawcy, by uwzględnił dane zastosowanie w swoim scenariuszu narażenia lub
3. sporządzić raport bezpieczeństwa chemicznego dla dalszego użytkownika lub
4. Zmienić dostawcę, substancję lub proces.
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GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI ...o SCENARIUSZACH NARAŻENIA?

Kliknij etykietę, aby
wyszukać odpowiednie
zasoby dotyczące
dalszych użytkowników.
Opatrzone
etykietą:

Dalszy użytkownik

•

Interaktywny poradnik na temat kart charakterystyki i scenariuszy narażenia:
https://echa.europa.eu/safety-data-sheets-and-exposure-scenarios-guide

•

Poradnik praktyczny ECHA 13 „Jak dalsi użytkownicy mogą postępować ze
scenariuszami narażenia”: http://echa.europa.eu/documents/10162/13655/
du_practical_guide_13_pl.pdf

•

Szablony scenariuszy narażenia ukazujące zalecaną strukturę i zawierające
opis rodzaju informacji zamieszczonych w każdej sekcji, wraz z adnotacjami:
http://echa.europa.eu/support/guidance-on- reach-and-clp-implementation/
formats

•

Praktyczne przykłady scenariuszy narażenia: https://echa.europa.eu/support/
practical-examples-of-exposure-scenarios

•

Strony internetowe zawierające informacje skierowane do dalszych
użytkowników zostały oznaczone odpowiednią etykietą. Kliknięcie etykiety
spowoduje wyświetlenie wykazu odpowiednich zasobów.
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