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Vysvětlivka
Toto je pracovní dokument sdílený s partnery Evropské agentury pro chemické látky (ECHA). Je určen pouze
pro účely konzultací a může být změněn. Informace a stanoviska uvedená v tomto dokumentu jsou pouze
názory jeho autorů a nepředstavují nutně oficiální stanovisko agentury ECHA. Agentura nenese odpovědnost
za způsob použití informací uvedených v tomto dokumentu.

Úvod
Tato případová studie byla vypracována agenturou ECHA s podporou zástupců průmyslu a úřadů. Ukazuje,
kde je možné využít informace o dodavatelském řetězci získané v rámci nařízení REACH/CLP na podporu
následných uživatelů při plnění jejich povinností vyplývajících z některých právních předpisů o bezpečnosti
práce, ochraně zdraví a životního prostředí.
Cílem tohoto dokumentu je podpořit diskusi s příslušnými partnery o tom, jak mohou následní uživatelé
využít informace získané v rámci nařízení REACH/CLP na úrovni podniku, aby jim pomohly plnit jejich
povinnosti při zajišťování bezpečného používání chemických látek. Tato „případová studie“ byla součástí
programu pracovního setkání s partnery v dubnu 20151, které bylo zaměřeno na zjišťování potřeb partnerů
a oblastí další spolupráce.

1 http://echa.europa.eu/news-and-events/events/event-details/-/journal_content/56_INSTANCE_DR2i/title/workshop-on-the-useof-reach-clp-information-at-industrial-sites
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Předmluva
Provozovatelé průmyslových zařízení, kteří při svých činnostech používají chemické látky, hrají klíčovou roli
při zajišťování, aby byly chemické látky používány bezpečně a aby byla jejich rizika pro lidské zdraví a životní
prostředí kontrolována. Přitom musí dodržovat řadu právních předpisů o ochraně životního prostředí,
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a rovněž nařízení REACH.
Toto je případová studie podniku, který působí jako následný uživatel v odvětví pokovování/povrchové
úpravy. Jejím cílem je prakticky a realisticky ukázat, kde se informace o dodavatelském řetězci uvedené
v nařízení REACH / CLP uplatňují a jak se mohou využít na podporu podniků při plnění jejich povinností podle
hlavních právních předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví a životního prostředí.
Příklady uvedené v tomto dokumentu slouží jako názorné ukázky řady způsobů, jak lze informace
o dodavatelském řetězci použít. Záměrem těchto příkladů však není vyčerpávajícím způsobem identifikovat
a ukázat všechny povinnosti nebo možnosti, jak se tyto informace mohou podle uvedených právních předpisů
použít.
Podnik popsaný v této případové studii je hypotetický a elektrolytické niklování je jen jedním z mnoha
procesů používaných v odvětví pokovování / povrchové úpravy. Podobně i chemické látky zmiňované v tomto
dokumentu představují jen část z širokého spektra látek a směsí používaných v tomto průmyslovém odvětví.
Tato případová studie byla vybrána, aby ukázala příklad typického procesu, kde se používají chemické látky,
a aby se poučení z něj mohla využít i v dalších průmyslových odvětvích.
Případová studie čerpá z veřejně přístupných informací o procesech povrchové úpravy, včetně obecných
scénářů expozice a bezpečnostních listů. V rámci přípravy Harmonogramu pro zprávu o chemické
bezpečnosti / scénář expozice2 probíhají práce na zlepšení komunikace v dodavatelském řetězci mezi
dodavateli a následnými uživateli ohledně informací pro bezpečné používání chemických látek. Ty zahrnují
projekty na vyhledávání osvědčených postupů pro harmonizaci formátu a obsahu scénářů expozice. Je
třeba poznamenat, že obecné scénáře expozice použité v této případové studii neodpovídají ve všech
ohledech současnému vývoji a osvědčeným postupům týkajícím se formátu a obsahu identifikovaným
v Harmonogramu. Jsou zde však uvedeny výňatky vysvětlující povahu dostupných informací a kde je lze
v různých dokumentech najít.
Zdroj bezpečnostních listů a scénářů expozice předložených v případové studii
•
•
•
•

Sigma Aldrich: Kyselina fluorovodíková (2013), chlorid nikelnatý (2012)
Nordkalk: Hašené vápno (2012)
Norilsk Nickel Harjavalta Oyl: Síran nikelnatý (2012), niklové brikety (2013)
Sdružení Nickel Consortia: Obecné scénáře expozice (OSE, 2014)

2

http://www.echa.europa.eu/csr-es-roadmap
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A. Popis hypotetického provozu niklování a jeho
činností
1. Obecné úvahy
Společnost je malý podnik (podle definice malých a středních podniků EU3) se sídlem v jednom z členských
států Evropské unie. Jedná se o subdodavatele pro výrobce strojů a zařízení. Podnik provádí niklování dílů
nebo součástí, které jsou potom použity při montáži strojů.
Díly určené pro niklování mají různou geometrii a velikost a jejich hmotnost dosahuje maximálně 2 tuny.
Základním materiálem je ocel nebo nerezavějící ocel.
Podnik nakupuje chemické látky k použití od dodavatelů se sídlem v EU, a je tedy následným uživatelem ve
smyslu nařízení REACH. Látky ani směsi nedodává dál, a je tudíž považován za konečného uživatele. Podnik
si připravuje pokovovací roztok smícháním různých chemických látek. Příprava se provádí na místě a slouží
jen pro vlastní podnikovou spotřebu. Pokovovací roztok se zpravidla skládá z deionizované vody, síranu
nikelnatého, chloridu nikelnatého a kyseliny borité.

OBRÁZEK 1: SCHÉMA POKOVOVACÍHO PROVOZU

3

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_cs
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Zařízení je vyhrazeným pracovištěm pro niklování umístěným v průmyslovém areálu v blízkosti velkého
města. V provozovně je jedna provozní linka a celkový objem provozních nádrží je větší než 30 m3. Linka
obsahuje také nádrž vyhrazenou pro odstraňování vrstvy niklu pro případ problémů v průběhu pokovování.
Výrobní prostor a všechny provozní nádrže jsou umístěny v jímce. Kromě provozní linky je provozovna
vybavena také pomocnými zařízeními, například pro leštění a svařování. Je také vybavena vlastní čistírnou
odpadních vod. Většina pracovních operací zahrnuje ruční práci. Roztoky pro povrchovou úpravu jsou
uchovávány v provozních kádích. Ostatní chemické látky jsou uloženy ve vyhrazeném chemickém skladu.
Definice technických termínů psaných kurzívou jsou uvedeny v příloze 1. Seznam termínů.
Procesy a hlavní materiálové toky jsou shrnuty na obrázku 1.

2. Procesy
2.1

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Díly pro niklování dodává do provozovny dodavatel. Díly se vybalí a projdou přípravou, než se položí na
provozní linku. Tato příprava zahrnuje zadání dílu do systému řízení výroby, vizuální kontrolu, případně ruční
očištění povrchu rozpouštědlem (k odstranění zbytků obalového materiálu nebo reziduí těsnicího tuku)
a maskování.
Obrobky se poté ručně vkládají do pokovovacího rámu nebo upínacího přípravku, odstíní se (podle potřeby)
a pomocí stropního jeřábu se zvednou na linku povrchové úpravy. Pokovovací rám se potom přesouvá z nádrže
do nádrže podle výrobních specifikací.
V první sekci linky povrchové úpravy (alkalické čištění a kyselé čištění / moření) se připraví povrch obrobku
na vlastní pokovovací proces (druhá sekce linky). Oplachování obrobku demineralizovanou vodou mezi
jednotlivými fázemi se provádí buď ve zvláštních oplachových nádržích, nebo ručně nad provozní nádrží
v závislosti na fázi procesu.
Po dokončení pokovovacího procesu se obrobky opláchnou, vyjmou z rámů nebo upínacích přípravků, odstraní
se maskování a obrobky se nechají oschnout. Všechny tyto operace se provádějí ručně. Po oschnutí se díly
případně dokončí leštěním, zkontroluje se kvalita, díly se zabalí a odešlou zpět zadavateli. Operace leštění se
provádí v jiné části provozovny.
V nepravděpodobném případě neúspěšného pokovení se obrobek vloží do lázně kyseliny dusičné, kde se
vrstva niklu chemicky odstraní. Poté se tento obrobek vrátí zpět na začátek procesu.
2.1.1

Elektrolytické niklování

Elektrolytické niklování je proces nanášení niklu na povrch obrobku pomocí stejnosměrného elektrického
proudu procházejícího pokovovacím roztokem.
Aby bylo dosaženo požadovaných vlastností, musí se pokovovací roztok zahřát na cca 50°C.
Obrobek je zapojen jako katoda a jako rozpustné anody slouží pelety nebo brikety kovového niklu. Účinkem
stejnosměrného elektrického proudu přivedeného do systému se anody rozpustí do roztoku. Kationty niklu
se v pokovovacím roztoku pohybují směrem ke katodě, na ní se redukují a vytvářejí vrstvu kovového niklu (viz
obrázek 2).
Vznik vodíku závisí na účinnosti katody a vznik kyslíku na účinnosti anody. Účinnost katody je obvykle
přibližně 90–97 %, a proto se část proudu spotřebuje na vznik plynného vodíku. Účinnost anody je téměř vždy
100 % a na anodě obvykle vznikne jen velmi málo kyslíku, případně žádný. Díky vysoké účinnosti elektrod je
vznik plynu při niklování minimální.
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Kvůli zajištění optimálního vylučování niklu se roztok mechanicky míchá.

OBRÁZEK 2: PRINCIP ELEKTROLYTICKÉHO NIKLOVÁNÍ
OD: NICKEL PLATING HANDBOOK (PŘÍRUČKA PRO NIKLOVÁNÍ), NICKEL INSTITUTE, 2014

Nejdůležitější chemické látky používané v podniku jsou uvedeny v následující tabulce.
TABULKA 1: POUŽÍVANÉ CHEMICKÉ LÁTKY

PROCES

SOUVISEJÍCÍ CHEMICKÉ LÁTKY NEBO SMĚSI

Příprava povrchu pracovního dílu
Alkalické čištění

Hydroxid sodný, uhličitan sodný

Kyselé čištění nebo moření

Kyselina sírová, fluorovodíková nebo dusičná

Odmašťování

Aceton

Maskování, krytí

Lak, vosk

Elektrolytické pokovování pracovního dílu
Elektrolytické nanášení (zdroj kovu)

Nikl

Elektrolytické nanášení (přídatné látky)

Síran nikelnatý, chlorid nikelnatý, kyselina boritá, kyselina sírová,
uhličitan nikelnatý, leštící přísady

Čištění odpadních vod
Úprava pH, srážení

Kyselina sírová, hydroxid sodný, hašené vápno
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2.2

ÚDRŽBA

2.2.1

Monitorování provozních roztoků

Aby byla zaručena kvalita nanesené vrstvy niklu, niklovací lázeň se neustále filtruje. Všechny roztoky pro
povrchovou úpravu používané v podniku se navíc každý týden interně testují. Analyzují se koncentrace
hlavních iontů a nečistot a na základě výsledků se chemické složení roztoků upravuje.
2.2.2

Údržba zařízení

Jednou za čtvrtletí má výroba odstávku na údržbu. Všechna zařízení (provozní nádrže, chemické potrubí
a čerpací soustava, systém odsávání vzduchu, elektroinstalace, chemický sklad, úpravna vody atd.) se
vyprázdní, vyčistí, zkontrolují a případně opraví.

3. Kontrolní opatření
3.1

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

3.1.1

Vzduch

Systém odsávání vzduchu ze zařízení funguje dvojčinným mechanismem. Vzduch přicházející do výrobního
prostoru se přivádí kanály nuceného větrání umístěnými podél linky povrchové úpravy a odsávání vzduchu je
zajištěno bočními odtahovými digestořemi podél obou delších stran provozních nádrží.
Díky vysoké účinnosti katody je tvorba mlhy z roztoků minimální. Systém odsávání vzduchu je dále vybaven
mokrými pračkami plynu, které případnou mlhu odstraní.
Při odmašťování a čištění povrchu (ručním otíráním obrobků) před pokovováním vznikají v malé míře těkavé
organické látky.
Elektrická energie potřebná pro různé činnosti je dodávána z komunálního zdroje napájení. Podnik tedy
neprovozuje vlastní výrobu elektrické energie a neprodukuje související emise do ovzduší.
Operace leštění se provádí v oddělené části provozovny. Lešticí stroje jsou uzavřené a vybavené místním
odsávacím odvětráváním a cyklónovým odlučovačem prachu.
3.1.2

Voda

Odpadní vody z provozu a pomocných činností (voda z oplachování, umývání zařízení, např. podlah), které
nelze v provozu znovu použít, se nejdříve shromáždí v jímce (oddělené od jímky s provozními nádržemi) a poté
se přečerpají do čistírny odpadních vod na místě. Odpadní voda se zneutralizuje a ionty niklu se vysráží/
vyloučí do kalu hydroxidu nikelnatého.
Po usazení se kal pomocí kalolisu odvodní a aby nedocházelo k tvorbě prachu, vzniklý koláč hydroxidu
nikelnatého o obsahu sušiny maximálně 20-25 % se uloží do flexibilních obalů na volně ložené látky (velkých
pytlů). Zhruba dvakrát ročně se velké pytle odešlou do vyhrazeného recyklačního zařízení. Proces čištění
odpadních vod je většinou automatizovaný. Pouze několik kroků se provádí ručně, například přenášení
hydroxidového koláče do velkých pytlů, připojení a odpojení velkých pytlů, vzorkování a analýza vyčištěné
vody kvůli kontrole dodržování povolení týkajícího se ochrany životního prostředí.
Odsazená voda se vypouští do komunální kanalizační soustavy a odvádí do komunální čistírny odpadních vod.
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3.1.3

Půda

Přímé znečišťování půdy provozem se neočekává, neboť všechny činnosti se provádějí ve vnitřních prostorech
a jsou instalovány fyzické bariéry zabraňující znečištění. Výrobní prostor a všechny provozní nádrže jsou
umístěny v jímce tak, aby bylo možné nádrže snadno kontrolovat. Jímka je vybavena systémem signalizace
úniků a její vnitřní povrchy jsou opatřeny chemicky odolným nátěrem.
Může dojít k sekundárnímu znečištění prostřednictvím emisí do ovzduší (ukládání za sucha nebo za mokra).
3.1.4

Odpady

Díky programu monitorování roztoků pro povrchovou úpravu (viz bod 2.2 Údržba) si roztoky udržují
potřebnou kvalitu a není třeba je často měnit. Pokud je nutné roztoky příležitostně vyměnit, zlikvidují se jako
nebezpečný odpad. Kromě toho podnik shromažďuje různé druhy odpadů odděleně.
3.1.5

Ochrana zdraví

Pracovníci používají při práci v areálu chemicky odolný pracovní oděv, obuv a ochranné brýle. Používání
bočních odtahových digestoří u provozních nádrží omezuje kontaminaci pracovního ovzduší a tím i expozici
pracovníků provádějících běžné činnosti při pokovování. To se ověřuje měřením koncentrací v ovzduší
prováděným jednou ročně.
Pracovníci navíc při provádění činností, během nichž vzniká riziko zasažení kůže provozními roztoky, používají
speciální rukavice (z nitrilkaučuku). K takovému zasažení může dojít při zavádění a odebírání obrobků,
oplachování atd. Podobné rukavice se používají také během provádění manuálních kroků při čištění odpadních
vod. Při odmašťování a provádění činností provozní údržby používají pracovníci zvláštní osobní ochranné
prostředky (například respirátor nebo protichemický oblek), jak předepisují podnikové operační postupy.
Operace leštění se provádějí v oddělené části provozovny. Lešticí stroje jsou uzavřené a vybavené místním
odsávacím odvětráváním a cyklónovým odlučovačem prachu. Vzduch se nerecirkuluje.
Expozice pracovníků niklu se sleduje biologicky analýzou obsahu niklu ve vzorcích moči, které se pracovníkům
odebírají nejméně jednou ročně na konci pracovního týdne a pracovní směny. Pracovníci také každoročně
podstupují celkovou lékařskou prohlídku.

4. Právní požadavky vzaté v úvahu
Podnik má právní povinnosti vyplývající z nařízení REACH a dalších předpisů Evropské unie (EU). V této
případové studii budou brány v úvahu pouze nejdůležitější právní předpisy v oblasti ochrany životního
prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (směrnice o průmyslových emisích, směrnice o chemických
činitelích a směrnice o karcinogenech a mutagenech). Právní požadavky budou brány v úvahu na obecné
úrovni EU, nebudou se tedy zohledňovat případné rozdíly vzniklé při převádění předpisů na úroveň členských
států.
4.1

REACH

Podnik získává chemické produkty pro své činnosti od dodavatelů se sídlem v EU a je tedy následným
uživatelem (konečným uživatelem) ve smyslu nařízení REACH4. Podnik si připravuje pokovovací roztoky
smícháním různých chemických látek, ale pouze pro svou vlastní spotřebu.
Obecné povinnosti podniku podle nařízení REACH jsou shrnuty v tabulce 2 níže.
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TABULKA 2: NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POVINNOSTI NÁSLEDNÝCH UŽIVATELŮ PODLE NAŘÍZENÍ REACH

POVINNOSTI PODLE NAŘÍZENÍ REACH

VZTAHUJE SE NA

Dokumentace opatření

Všechna opatření související s nařízením REACH se
musí dokumentovat

Všechny látky samostatně nebo ve
směsích

Komunikace
s dodavatelem

Prostřednictvím komunikace s dodavateli sdělte svá
použití látek žadateli o registraci předtím, než tyto látky
zaregistruje. Ve skutečnosti je to dobrovolné, ale tímto
způsobem zajistíte, aby byla vaše použití do registrace
zahrnuta. S tímto úkolem vám může pomoci vaše
odvětvová organizace.
Všechny nové informace o nebezpečnosti látky nebo
o vhodnosti opatření k řízení rizik sdělte svému dodavateli.

Všechny látky samostatně nebo ve
směsích

Bezpečnostní list

Jakmile obdržíte bezpečnostní list, musíte stanovit
a uplatnit vhodná opatření pro dostatečné omezení
rizik na vašem pracovišti, a to jak pro pracovníky,
tak pro životní prostředí. S tím vám mohou pomoci
informace, které v bezpečnostním listu najdete.
Jestliže byla látka registrována, ověřte si, zda je vaše
použití v registraci uvedeno.

Všechny látky samostatně nebo ve
směsích, pro něž je nutné vypracovat
bezpečnostní list. To znamená:
1. látka nebo směs splňuje kritéria pro
klasifikaci jako nebezpečná nebo
2. látka (jako taková) je látkou PBT nebo
vPvB nebo
3. látka (jako taková) je na seznamu látek
(pro případné zahrnutí do přílohy XIV)
z jiných důvodů než podle bodů 1 a 2.

Scénář expozice

Pokud s bezpečnostním listem obdržíte scénář expozice,
musíte si ověřit, zda se tento scénář expozice vztahuje na
vaše vlastní použití látky a vaše podmínky použití.
Jestliže podmínky na vašem pracovišti scénáři expozice
odpovídají, není třeba činit žádná další opatření, postačí
tuto skutečnost zadokumentovat.
Pokud ne, musíte přijmout jedno z těchto opatření:
•
Přizpůsobit své vlastní činnosti, aby odpovídaly
podmínkám bezpečného používání stanoveným ve
scénáři expozice.
•
Požádat svého dodavatele, aby vám poskytl scénář
expozice, který se vztahuje na vaše skutečné
podmínky použití.
•
Najít vhodné alternativní řešení a přestat danou
látku používat.
•
Najít jiného dodavatele stejné látky, který vám
poskytne bezpečnostní list se scénářem expozice,
jenž se na vaše použití vztahuje.
•
Provést vlastní posouzení chemické bezpečnosti
následného uživatele (zde platí některé výjimky).

Látka jako taková, která:
1. je nebezpečnou látkou nebo
látkou PBT nebo vPvB a
2. výrobce / dovozce je registrován
v množstevní kategorii 10 tun za rok
a více.
Scénáře expozice mohou být
poskytnuty pro látky ve směsích.

Povolování

Pokud je některá látka, kterou používáte, uvedena na
seznamu látek podléhajících povolování, můžete se
rozhodnout ji nahradit bezpečnější alternativou nebo
zajistit, aby bylo vaše použití povoleno.
Všechny látky podléhající povolování
Pokud používáte látku uvedenou na seznamu
látek podléhajících povolení, pro niž bylo uděleno
povolení, které se vztahuje na použití v rámci vašeho
dodavatelského řetězce, musíte použití oznámit agentuře
ECHA a dodržet všechny podmínky uvedené v povolení.

Omezení

Pokud je některá látka, kterou používáte, uvedena
na seznamu omezení, musíte dodržovat všechny
podmínky, které byly pro látku stanovené.

Všechny látky podléhající omezení

Výrobci výrobků
obsahujících látky
vzbuzující mimořádné
obavy uvedené na
seznamu látek (pro
případné zahrnutí do
přílohy XIV)

Musíte svým zákazníkům poskytnout informace
umožňující bezpečné používání těchto výrobků.

Výrobky, které obsahují látku
identifikovanou jako látka vzbuzující
mimořádné obavy v koncentraci
přesahující 0,1 % hmot.

Poznámka: nespadají sem povinnosti následných uživatelů, kteří dodávají chemické látky dále
v dodavatelském řetězci.
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Podnik může počítat s tím, že obdrží bezpečnostní list ke každé nebezpečné látce a směsi, které se při
pokovování používají. Je velmi pravděpodobné, že všechny látky používané v podniku jsou nebo budou
registrovány podle nařízení REACH, ale ke všem nutně nebudou připojeny scénáře expozice. Pokud byla látka
registrována, musí být její registrační číslo předáno na nižší úrovně dodavatelského řetězce.
Látky použité v podniku v době vypracování tohoto dokumentu nepodléhají povolování a omezení niklu a jeho
sloučenin se na výrobky, které podnik vyrábí, nevztahuje.
Kyselina boritá byla identifikována jako látka vzbuzující mimořádné obavy, v roce 2010 byla přidána na
seznam látek (pro případné zahrnutí do přílohy XIV jako látka vzbuzující mimořádné obavy) podléhajících
povolení5 a v roce 2015 bylo doporučeno, aby byla zapsána na seznam látek podléhajících povolení6.
Při výrobě poniklovaných výrobků by hmotnost stopových reziduí kyseliny borité měla být výrazně nižší
než 0,1 % hmot. výrobku. Pokud tomu tak není, platí požadavky na látky ve výrobcích. V této případové studii
nebudeme brát tyto požadavky v úvahu.
Seznamy látek podléhajících povolení nebo omezení se stále aktualizují, proto by je podnik měl pravidelně kontrolovat.
4.2

SMĚRNICE O PRŮMYSLOVÝCH EMISÍCH (2010/75/EU)

Zařízení spadá do kategorie 2.6 přílohy I směrnice o průmyslových emisích: „Povrchová úprava kovů nebo
plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je-li obsah lázní větší než 30
m3.“ Proto se podnik řídí směrnicí o průmyslových emisích a musí žádat o integrované povolení7. V rámci
integrovaného povolení budou řešena ustanovení týkající se používání organických rozpouštědel (pro čištění
povrchu obrobku se používá aceton).
Hlavními povinnostmi týkajícími se zařízení spadajících pod přílohu I směrnice jsou:
• jsou přijata preventivní opatření proti znečišťování;
• jsou použity nejlepší dostupné techniky;
• nedochází k významnému znečišťování;
• odpady jsou omezovány, recyklovány nebo odstraňovány způsobem, při němž vzniká nejmenší znečištění;
• je maximalizována energetická účinnost;
• předchází se haváriím a jejich dopady jsou omezovány;
• po ukončení činností se provádí sanace daných míst.
Uplatní se referenční dokument o nejlepších dostupných technologiích (BREF) „Povrchová úprava kovů
a plastů“ přijatý v roce 20068. Tento referenční dokument o nejlepších dostupných technologiích představuje
velké množství technik integrovaných do procesu i technik na konci procesu k řešení klíčových problémů
odvětví povrchové úpravy kovů a plastických hmot v oblasti životního prostředí. Pro tento referenční
dokument o nejlepších dostupných technikách zatím není k dispozici žádný závěrečný dokument9 o nejlepších
dostupných technikách.
5

Rozhodnutí ED/30/2-10

6

http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf

7 http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf
Integrovaným přístupem se rozumí, že se pro povolení musí vzít v úvahu celkový environmentální profil zařízení, zahrnující např. emise do
ovzduší, vody a půdy, vznik odpadů, využívání surovin, energetickou účinnost, hluk, předcházení haváriím a vrácení místa do původního
stavu po uzavření zařízení. Účelem směrnice je zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí jako celku. http://ec.europa.eu/
environment/industry/stationary/ied/legislation.htm
8

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/

9 „Závěry o BAT“ se podle definice v čl. 3 odst. 12 rozumí dokument obsahující části referenčního dokumentu o nejlepších dostupných
technikách, kterými se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách, jejich popis, informace k hodnocení jejich použitelnosti,
úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami, související monitorování, související úrovně spotřeby a případně příslušná
sanační opatření.
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4.3

SMĚRNICE O CHEMICKÝCH ČINITELÍCH (98/24/ES)

Podnik ve svých procesech používá chemické činitele10, a proto se musí řídit směrnicí o chemických činitelích.
Cílem směrnice o chemických činitelích je stanovit minimální požadavky na ochranu zaměstnanců před riziky
pro jejich bezpečnost a zdraví, které vznikají nebo které by mohly vzniknout z účinků chemických činitelů,
které se nacházejí na pracovišti, nebo v důsledku jakékoli pracovní činnosti zahrnující chemické činitele.
Směrnice ukládá povinnosti úřadům, zaměstnavatelům a pracovníkům a stanovuje zavedení směrných
a závazných limitních hodnot expozice na pracovišti (OEL) a rovněž biologických limitních hodnot na úrovni
EU.
Oddíl II směrnice stanovuje povinnosti zaměstnavatele s ohledem na nebezpečné chemické činitele, což se
vztahuje i na chemické činitele, které splňují kritéria pro zařazení mezi nebezpečné látky podle nařízení CLP11.
Základními povinnostmi zaměstnavatelů jsou:
• zjistit, které nebezpečné chemické činitele se na pracovišti nacházejí
• zhodnotit rizika představovaná všemi nebezpečnými chemickými činiteli na pracovišti dohromady
• uplatnit obecné zásady pro prevenci rizik v souvislosti s nebezpečnými chemickými činiteli v souladu
s hierarchií kontrol
• uplatnit zvláštní ochranná a preventivní opatření, pokud provedené hodnocení odhalí riziko pro
bezpečnost a zdraví zaměstnanců
• stanovit postupy pro případ nehod, mimořádných událostí nebo nouze
• poskytnout zaměstnancům bezpečnostní informace a školení
Zaměstnavatelé také musí provádět přiměřený zdravotní dohled nad zaměstnanci, u kterých hodnocení
odhalí zdravotní riziko.
4.4

HIERARCHIE KONTROL

Podle směrnice o chemických činitelích je nutné rizika vyloučit nebo snížit na minimum přijetím preventivních
opatření v tomto pořadí:
náhrada jiným chemickým činitelem, který není nebezpečný nebo je méně nebezpečný
snížení rizika na minimum použitím těchto opatření v udaném pořadí:
a) pracovní postupy, technické kontroly, zařízení a materiály, které umožní vyloučit nebo omezit na minimum
uvolňování nebezpečných chemických činitelů (např. uzavřený proces);
a) kolektivní ochranná opatření u zdroje rizika (např. místní odsávací odvětrávání);
a) opatření individuální ochrany (například osobní ochranné prostředky).
Přitom by zaměstnavatel měl čerpat z informací o bezpečnosti a ochraně zdraví poskytnutých dodavatelem,
např. příslušného bezpečnostního listu, který byl vypracován dodavatelem v souladu s nařízením REACH, aby
usnadnil posouzení rizik vyplývajících z nebezpečných chemických činitelů přítomných na pracovišti.

10 Podle směrnice o chemických činitelích se „chemickým činitelem“ rozumí každý chemický prvek nebo sloučenina, samostatné nebo
ve směsi, které se vyskytují v přirozeném stavu nebo jsou vyrobeny, použity nebo uvolněny, včetně vyloučení ve formě odpadu, jakoukoli
pracovní činností, bez ohledu na to, zda byly vyrobeny záměrně nebo neúmyslně a zda byly uvedeny na trh;
11 Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.
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4.5

SMĚRNICE O EXPOZICI KARCINOGENŮM A MUTAGENŮM PŘI PRÁCI (2004/37/ES)

Podnik ve svých procesech používá látky, které jsou klasifikované jako karcinogeny (kategorie 1A/1B)
(sloučeniny niklu, například kovový nikl, síran nikelnatý nebo chlorid nikelnatý) a musí tedy plnit povinnosti
stanovené směrnicí o karcinogenech a mutagenech.
Účelem směrnice o karcinogenech a mutagenech je chránit zaměstnance před riziky pro jejich zdraví
a bezpečnost vyplývajícími z expozice karcinogenům a mutagenům při práci. Směrnice zohledňuje činnosti,
které mohou zahrnovat riziko expozice, ukládá povinnosti úřadům i zaměstnavatelům a stanovuje minimální
požadavky pro zajištění ochrany, včetně limitních hodnot.
Základní povinnosti zaměstnavatelů jsou podobné, ale celkově přísnější než povinnosti uložené směrnicí
o chemických činitelích s důrazem na prevenci expozice buď nahrazením, omezením expozice, nebo
technickými prostředky. Dále jsou stanoveny některé další požadavky související s karcinogenními/
mutagenními látkami (vedení záznamů o zaměstnancích vystavených expozici, poskytování některých
informací příslušnému orgánu na jeho žádost) a posíleno projednávání se zaměstnanci nebo jejich zástupci.
V obou uvedených směrnicích o chemických činitelích i o karcinogenech a mutagenech je stanoven
lékařský dohled, ale jeho praktické zorganizování je ponecháno na rozhodnutí členských států v souladu
s vnitrostátními předpisy nebo postupy.

5. Poznámky o dalších právních předpisech
Na podnik se mohou vztahovat také další právní předpisy v závislosti na rozsahu a druhu jeho činností.
Některé z nich jsou zde zmíněny, ale v případové studii nebudou dále uvažovány.
5.1

SMĚRNICE SEVESO

Směrnice Seveso (směrnice 2012/18/EU) je uplatňována v závislosti na množství a klasifikaci nebezpečných
látek přítomných v závodě. Čím větší je množství nebezpečných látek přítomných v závodě, tím přísnější
pravidla pro něj platí (závody s nadlimitním množstvím mají větší množství než závody s podlimitním
množstvím a platí tedy pro ně více požadavků a přísnější kontrola). Jsou uvedeny prahové hodnoty pro
některé látky, ale většina prahových hodnot se stanovuje na základě klasifikačních kategorií podle nařízení
CLP (č. 1272/2008/ES).
Směrnice Seveso může pro zařízení platit v závislosti na množství nebezpečných látek na místě a jejich klasifikaci.
5.2

SMĚRNICE O VÝROBCÍCH

Směrnice 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků se na podnik nevztahuje, neboť služby niklování se
neposkytují spotřebitelům, ale průmyslovým zákazníkům.
Směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních se přímo na podnik nevztahuje, neboť ten působí jako
subdodavatel a tedy nevyrábí ani nekompletuje strojní zařízení a ani je neuvádí na trh.
5.3

PERZISTENTNÍ ORGANICKÉ ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY

Nařízením (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách se v EU provádí dvě
mezinárodní dohody o ochraně životního prostředí s cílem vyloučit výrobu a používání mezinárodně uznaných
perzistentních organických znečišťujících látek (Stockholmská úmluva o perzistentních organických
znečišťujících látkách a protokol o perzistentních organických znečišťujících látkách).
V odvětví elektrolytického pokovování se často používá kyselina perfluoroktansulfonová, a to jako smáčedlo
a činidlo potlačující vznik mlhy, které brání uvolňování nebezpečné mlhy z elektrolytického roztoku v průběhu
nanášení. Kyselina perfluoroktansulfonová je uvedena na seznamu v příloze I nařízení, ale pro pokovování se
využijí zvláštní výjimky.
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B. Ukázka použití informací
Bezpečnostní listy byly klíčovým nástrojem pro předávání bezpečnostních informací o nebezpečných látkách
a směsích již dávno předtím, než přišlo nařízení REACH. Nyní jsou však bezpečnostní listy nedílnou součástí
nařízení REACH a tato změna přináší nové požadavky na formát a obsah těchto dokumentů.
Bezpečnostní listy jsou hlavním nástrojem pro zajištění toho, aby si dodavatelé v celém dodavatelském
řetězci sdělovali dostatek informací a aby tak mohli bezpečně používat své látky a směsi.
Bezpečnostní listy obsahují informace o vlastnostech látky nebo směsi a o její nebezpečnosti a pokyny pro
manipulaci, odstraňování a přepravu a rovněž opatření první pomoci, protipožární opatření a opatření pro
omezování expozice. Tyto informace se nacházejí v hlavní části bezpečnostního listu nebo v přiloženém
scénáři expozice (pokud je povinný). Požadavky na sestavení bezpečnostních listů jsou upřesněny v příloze II
nařízení REACH.
Postup registrace podle nařízení REACH a povinnost posoudit nebezpečnost látek podporuje vytváření
nových informací tam, kde jsou dostupné informace o látkách nedostatečné. Požadavkem provést posouzení
chemické bezpečnosti látek (pokud je povinné) se rozumí, že jsou při hodnocení expozice a vypracování
scénářů expozice vzata v úvahu použití a podmínky použití látek. Získané dostatečné, relevantní a kvalitní
informace je nutné sdělovat následným uživatelům v bezpečnostních listech a scénářích expozice.
Pokud jsou poskytnuté informace nedostatečné nebo některé informace chybí, následný uživatel by se měl
nejprve obrátit na svého dodavatele a požádat o objasnění nebo doplňující informace.
Existují i další zdroje informací o chemických látkách (například portál agentury ECHA pro zveřejňování
informací), které lze pro doplnění informací sdělovaných v dodavatelském řetězci využít.
Je třeba poznamenat, že významná část informací obsažených v bezpečnostních listech je výsledkem
provádění nařízení CLP (nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí). Odkazy
na informace podle nařízení REACH ve zbytku dokumentu se rozumí informace vytvořené podle obou
nařízení, REACH i CLP.
V tomto oddílu zjistíme, které informace sdělené následnému uživateli v bezpečnostním listu a scénáři
expozice mohou být přínosné při plnění povinností podle dříve popsaných příkladů jiných právních předpisů
vedle nařízení REACH. Tento oddíl nemá za cíl poskytnout pokyny, jak zmíněným právním povinnostem
vyhovět.
Pro účely této ukázky byly vybrány výňatky z obecných scénářů expozice pro sloučeniny niklu vypracovaných
sdružením Nickel Consortia12 (verze 2014) a veřejně dostupných bezpečnostních listů od různých dodavatelů
chemických látek.
Na rozdíl od bezpečnostního listu není formát scénářů expozice stanoven zákonem, a proto se způsoby
podání informací mohou lišit. Aby následným uživatelům pomohla dobře porozumět informacím, které
mohou ve scénářích expozice očekávat, zveřejnila agentura ECHA tři vzory scénářů expozice doplněné
poznámkami13, které se zakládají na doporučeném formátu vypracovaném v rámci Harmonogramu pro
posouzení chemické bezpečnosti / scénáře expozice různými partnery14. Podle těchto vzorů jsou uváděny
odkazy na konkrétní oddíly scénáře expozice ve zbytku dokumentu.

12 http://www.nickelconsortia.eu/downstream-user-generic-exposure-scenarios.html
13 http://echa.europa.eu/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/formats
14 http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/information-requirements/chemical-safety-report/csr-es-roadmap
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6. Žádost o integrované povolení podle směrnice o průmyslových
emisích
Upozornění: tento oddíl nemá za cíl poskytnout pokyny, jak požádat o povolení podle směrnice
o průmyslových emisích, ale ukázat, kde lze informace podle nařízení REACH použít jako podklad pro žádost
o integrované povolení podle směrnice o průmyslových emisích.
6.1

PRÁVNÍ POVINNOSTI PROVOZOVATELE

Průmyslový provozovatel musí předložit žádost o povolení podle směrnice o průmyslových emisích ve dvou
základních případech:
1. zahájení nové činnosti podléhající směrnici o průmyslových emisích
2. podstatná změna stávající činnosti podléhající směrnici o průmyslových emisích (aktualizace povolení)
Příslušný orgán dále musí přezkoumat a aktualizovat obsah povolení v časovém intervalu, který může být
v povolení uveden. Provozovatel musí obvykle předložit podobnou žádost, s tím rozdílem, že může použít
informace získané při průmyslové činnosti (například údaje z monitorování nebo kontrol).
6.2

POTŘEBNÉ PARAMETRY

Nejdůležitější parametry potřebné pro žádost o integrované povolení podle směrnice o průmyslových emisích
jsou stanoveny v článku 12 směrnice.

Článek 12 Žádosti o povolení
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření zajišťující, aby žádost o povolení obsahovala popis:

a) zařízení a jeho činností;
b) surovin a pomocných materiálů, dalších látek a energie, která je v zařízení používána anebo jím
produkována;
c) zdrojů emisí ze zařízení;
d) podmínek místa zařízení;
e) tam, kde je to povinné, základní zprávy podle čl. 22 odst. 2;
f) povahy a množství předpokládaných emisí ze zařízení do jednotlivých složek prostředí, jakož i určení
významných účinků těchto emisí na životní prostředí;
g) navrhovaných technologií a dalších metod určených pro předcházení nebo, pokud to není možné, ke
snížení emisí ze zařízení;
h) opatření k předcházení vzniku odpadů produkovaných zařízením a k přípravě jejich opětovného použití,
recyklaci a využití;
i)

dalších opatření plánovaných k dodržování obecných zásad základních povinností provozovatele
stanovených v článku 11;

j)

opatření plánovaných k monitorování emisí do životního prostředí;

k) hlavních náhradních řešení k navrhovaným technologiím, technikám a opatřením prověřených
žadatelem, ve formě přehledu.
Žádost o povolení musí též obsahovat shrnutí údajů, které jsou uvedeny v prvním pododstavci, bez
technických podrobností a odborných pojmů.
2.

Pokud informace poskytnuté v souladu s požadavky směrnice Rady 85/337/EHS nebo bezpečnostní zpráva
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vypracovaná v souladu se směrnicí 96/82/ES nebo informace poskytnuté v souladu s jiným právním předpisem
splňují některý z požadavků odstavce 1, je možné tyto informace do žádosti zahrnout nebo je k žádosti přiložit.
6.3

POUŽITÍ INFORMACÍ PODLE NAŘÍZENÍ REACH V ŽÁDOSTI

Provozovatel zařízení má přístup k bezpečnostním listům a scénářům expozice (kde je to povinné) pro látky,
které se v zařízení používají. Pokud některé informace v dodaném bezpečnostním listu chybí, provozovatel se
musí obrátit na své(ho) dodavatele a požádat o chybějící údaje.
Je důležité upozornit, že bezpečnostní listy a scénáře expozice jsou určené pro konkrétní dodávanou chemikálii
(látku nebo směs) a obsahují příslušné informace pro použití v nich uvedená. Podle integrovaného přístupu
směrnice o průmyslových emisích se zařízení naopak bere v úvahu jako celek. Takové posouzení nebezpečnosti
specifické pro látku nebo směs se neplánuje, ale uvažují se emise ze zařízení do životního prostředí. Informace
podle nařízení REACH nezahrnují emise vznikající v zařízení nebo kategorie nebo agregované hodnoty látek, na
které se často odkazuje v referenčních dokumentech o nejlepších dostupných technikách. Budou potřeba hluboké
znalosti vlastních průmyslových procesů a informace z dalších zdrojů (referenčních dokumentů o nejlepších
dostupných technikách, technické literatury atd.) a ty by měly tvořit základ informací předložených v žádosti.
Avšak informace obsažené v bezpečnostních listech a scénářích expozice se mohou na podporu žádosti
o povolení využít následujícími způsoby.

1. Popis
b) surovin a pomocných materiálů, dalších látek a energie, která je v zařízení používána anebo jím produkována;
Bezpečnostní listy jsou hlavním zdrojem informací pro popis látek a směsí používaných v zařízení. Příslušné
informace, například identifikátory výrobku, klasifikace nebezpečnosti, chemické složení, koncentrace,
fyzikálně-chemické vlastnosti atd. (oddíly 1, 2, 3 a 9 bezpečnostního listu) se mohou snadno sestavit do
tabulky nebo databáze a přiložit jako součást dokumentů k žádosti.
Provozovatel může doplnit jakékoliv další informace týkající se látky nebo směsi (tj. funkci chemické látky v procesu,
informace od dodavatele, datum přijetí bezpečnostního listu, regulační stav, informace související s jinými právními
předpisy atd.), které jsou pro něj užitečné i při sledování informací týkajících se chemické látky pro jiné účely. Při
hledání doplňujících informací pro tento účel může být užitečný portál pro šíření informací agentury ECHA. Příklad
takové tabulky je uveden v příloze 2.

2. Popis
c) zdrojů emisí ze zařízení;
d) tam, kde je to povinné, základní zprávy podle čl. 22 odst. 2;
e) povahy a množství předpokládaných emisí ze zařízení do jednotlivých složek prostředí, jakož i
f) určení významných účinků těchto emisí na životní prostředí;
g) opatření plánovaných k monitorování emisí do životního prostředí
Klasifikace nebezpečnosti a ekologické informace v oddílech 2 a 12 bezpečnostního listu mohou pomoci
identifikovat látky a směsi, které jsou nejkritičtější ve smyslu ochrany životního prostředí. Fyzikální
a chemické vlastnosti popsané v oddílu 9 bezpečnostního listu mohou také naznačit možné cesty emisí
(například „plyn“ nebo „jemný prášek“ odkazují na emise do ovzduší). Podobně mohou potenciál pro vznik
emisí do ovzduší naznačovat poznámky týkající se tvorby prachu v různých oddílech bezpečnostního listu
(např. 7 nebo 8).
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OBRÁZEK 3: VÝŇATEK Z BEZPEČNOSTNÍHO LISTU PRO SÍRAN NIKELNATÝ, ODDÍL 2
INFORMACE O KLASIFIKACI

OBRÁZEK 4: VÝŇATEK Z BEZPEČNOSTNÍHO LISTU PRO SÍRAN NIKELNATÝ, ODDÍL 8
PRAHOVÉ HODNOTY A POKYNY TÝKAJÍCÍ SE TVORBY PRACHU.
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OBRÁZEK 5: VÝŇATEK Z BEZPEČNOSTNÍHO LISTU PRO SÍRAN NIKELNATÝ, ODDÍL 12
EKOLOGICKÉ INFORMACE

Vedle údajů poskytnutých v bezpečnostním listu mohou pomoci odhadnout uvolňování látky do různých
složek životního prostředí informace obsažené ve scénáři expozice, například informace o vypouštění nebo
rychlost uvolňování. Může to být užitečné zejména v případě, kdy podnik nemá k dispozici naměřené údaje
v době, kdy žádá o povolení (například u nových zařízení).
Je však nutné vzít v úvahu zdroj dat (měření nebo modelování), aby bylo možné poskytnutým informacím plně
porozumět.
Sdružené informace mohou také pomoci určit, zda je látku třeba vzít v úvahu při plánování základní zprávy
nebo monitorování činností.
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OBRÁZEK 6: VÝŇATEK Z OBECNÉHO SCÉNÁŘE EXPOZICE 2: POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVŮ: CHLORID NIKELNATÝ ELEKTROLYTICKÉ POKOVOVÁNÍ, GALVANOPLASTIKA NIKLEM, BEZPROUDOVÉ NIKLOVÁNÍ

3. Popis
g) navrhovaných technologií a dalších metod určených pro předcházení nebo, pokud to není možné, ke
snížení emisí ze zařízení;
Podrobné údaje o provozních podmínkách a opatřeních k řízení rizik popsané v rozšířeném bezpečnostním
listu (bezpečnostním listu s přiloženým scénářem expozice) se mohou v popisu zařízení doplnit o další zdroje
informací (například referenční dokument o nejlepších dostupných technikách), zejména pokud se žádá
o povolení na začátku činnosti nebo například při aktualizaci povolení o nový proces.
Ve scénáři expozice mohou být například uvedeny technické podmínky nebo organizační opatření (např. školení
zaměstnanců) s cílem vyloučit nebo omezit vypouštění, emise a úniky do životního prostředí. Zároveň si
provozovatel může ověřit, zda zvolená technologie je v souladu s technologií doporučenou ve scénáři expozice.

OBRÁZEK 7: VÝŇATEK Z OBECNÉHO SCÉNÁŘE EXPOZICE 10: POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVŮ - ELEKTROLYTICKÉ
NIKLOVÁNÍ A GALVANOPLASTIKA NIKLEM

4. Popis
h) opatření k předcházení vzniku odpadů produkovaných zařízením a k přípravě jejich opětovného použití,
recyklaci a využití;
Provozovatel by si měl prostudovat oddíl 13 bezpečnostního listu, kde jsou uvedeny pokyny pro řádné
hospodaření s odpadem nebo vhodné metody nakládání s odpadem látky nebo směsi. Měly by být případně
uvedeny také informace o vhodných metodách nakládání s kontaminovanými obaly.
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OBRÁZEK 8: VÝŇATEK Z BEZPEČNOSTNÍHO LISTU PRO NIKLOVÉ BRIKETY, ODDÍL 13

OBRÁZEK 9: VÝŇATEK Z BEZPEČNOSTNÍHO LISTU PRO CHLORID NIKELNATÝ, ODDÍL 13

Scénář expozice také obsahuje oddíl věnovaný podmínkám a opatřením souvisejícím s nakládáním s odpady. Tyto
informace někdy obsahují doporučení pro využití odpadů nebo recyklaci a mohou být užitečné při popisování
opatření používaných v zařízení.

OBRÁZEK 10: VÝŇATEK Z OBECNÉHO SCÉNÁŘE EXPOZICE 10: POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVŮ - ELEKTROLYTICKÉ
NIKLOVÁNÍ A GALVANOPLASTIKA NIKLEM A Z OBECNÉHO SCÉNÁŘE EXPOZICE 2: POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVŮ: CHLORID
NIKELNATÝ - ELEKTROLYTICKÉ POKOVOVÁNÍ, GALVANOPLASTIKA, BEZPROUDOVÉ POKOVOVÁNÍ
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5.

Popis
k) hlavních náhradních řešení k navrhovaným technologiím, technikám a opatřením prověřených
žadatelem, ve formě přehledu;

Informace obsažené ve scénáři expozice mohou uvádět několik metod na omezování rizik. Podnik může použít
jednu z nich a ostatní představit jako alternativní technologie.

OBRÁZEK 11: VÝŇATEK Z OBECNÉHO SCÉNÁŘE EXPOZICE 2: POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVŮ: CHLORID NIKELNATÝ ELEKTROLYTICKÉ POKOVOVÁNÍ, GALVANOPLASTIKA, BEZPROUDOVÉ POKOVOVÁNÍ

Pokud některé látky používané provozovatelem podléhají regulativnímu řízení rizik podle nařízení REACH
(zejména povolování nebo omezení), může se v dokumentaci k žádosti o povolení nebo v dokumentaci pro
omezení uvést analýza alternativ.
Přístup k těmto informacím je možný na stránkách agentury ECHA:
• Žádost o povolení: http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applicationsfor-authorisation. Buď přímo ze seznamu probíhajících konzultací nebo přes odkaz „Přijatá stanoviska
a předchozí konzultace k žádosti o povolení“.
• Omezení: http://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration. Buď přímo ze seznamu probíhajících
konzultací nebo přes odkaz „Přijatá stanoviska“.
To však platí pouze pro látky, na něž se vztahují tato zvláštní opatření. Více informací je možné najít
v referenčních dokumentech o nejlepších dostupných technikách pro toto průmyslové odvětví. Při hledání
alternativ k nebezpečným látkám mohou pomoci také veřejné stránky, například portál pro podporu
nahrazování látek (http://www.subsport.eu/).
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7. Hodnocení rizik pro směrnici o chemických činitelích a směrnici
o karcinogenech a mutagenech
Upozornění: tento oddíl nemá za cíl poskytnout pokyny, jak provádět hodnocení rizik, ale ukázat, kde lze na
podporu tohoto postupu využít informace podle nařízení REACH.
7.1

PRÁVNÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE

Zaměstnavatel má povinnost zjistit a vyhodnotit rizika, která mohou zaměstnancům způsobit nebezpečné
chemické činitele.
Toto hodnocení rizik a přijetí preventivních opatření je nutno provést před zahájením jakékoli nové činnosti
a musí být aktualizováno. Přezkum hodnocení mohou vyvolat výsledky monitorování (lékařského, expozičního
nebo technického) signalizující problémy nebo podstatné změny pracovních podmínek („podstatné
změny“ podle směrnice o chemických činitelích, jakákoli změna „podmínek, která může mít vliv na expozici
zaměstnance“ podle směrnice o karcinogenech a mutagenech). Sem patří i takové změny, jako je nová
klasifikace podle nařízení CLP, v jejímž důsledku je látka klasifikována jako karcinogen nebo mutagen.
Čl. 4 odst. 1, 3 a 4 směrnice o chemických činitelích uvádí tyto pokyny:

Článek 4 Zjištění a hodnocení rizika nebezpečných chemických činitelů
1. V rámci svých povinností stanovených v čl. 6 odst. 3 a čl. 9 odst. 1 směrnice 89/391/EHS zaměstnavatel
nejprve zjistí, zda se na pracovišti nacházejí nebezpečné chemické činitele. Pokud tomu tak je, zhodnotí
všechna rizika pro bezpečnost a zdraví zaměstnanců vyplývající z přítomnosti těchto chemických činitelů
s přihlédnutím k:
• jejich nebezpečným vlastnostem,
• informacím o vlivu látek na bezpečnost a zdraví zaměstnanců, které poskytne dodavatel (například
na příslušném bezpečnostním listu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1907/2006)15,
• úrovni, typu a trvání expozice,
• podmínkám, za kterých probíhá práce zahrnující tyto činitele, včetně jejich množství,
• všem limitním hodnotám expozice na pracovišti nebo biologickým limitním hodnotám zavedeným na
území daného členského státu,
• vlivu preventivních opatření, která byla nebo která budou přijata,
• pokud jsou k dispozici, závěrům vyplývajícím z již uskutečněného zdravotního dohledu.

Zaměstnavatel získá od dodavatele nebo z jiných dostupných zdrojů dodatečné informace, které jsou nutné
pro hodnocení rizika. Tyto informace případně zahrnují zvláštní hodnocení týkající se rizika pro uživatele,
vypracované na základě právních předpisů EU o chemických činitelích.
3. Hodnocení rizika zahrnuje určité činnosti v podniku nebo v závodě, jako například údržbové práce, při
nichž se předpokládá, že i po přijetí všech technických opatření existuje možnost značné expozice nebo
že z jiných důvodů může dojít ke škodlivým účinkům na bezpečnost a zdraví.
4. V případě činností zahrnujících expozici několika nebezpečným chemickým činitelům je riziko hodnoceno
na základě rizika představovaného všemi těmito chemickými činiteli dohromady.
Dále je v čl. 3 odst. 3 a 4 směrnice o karcinogenech a mutagenech upřesněno:
15 Nařízení REACH
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Článek 3 Oblast působnosti – určení a hodnocení rizik
3. Při hodnocení rizik se berou v úvahu veškeré ostatní způsoby expozice, jako je absorpce do kůže nebo
skrz kůži.
4. Při hodnocení věnují zaměstnavatelé zvláštní pozornost všem vlivům na zdraví nebo bezpečnost zvlášť
ohrožených zaměstnanců a mimo jiné přihlédnou k tomu, že je žádoucí nezaměstnávat tyto zaměstnance
v oblastech, kde mohou přijít do styku s karcinogeny nebo mutageny.
Obecná poznámka:
Je důležité poznamenat, že hodnocení rizik musí být provedeno pro všechny nebezpečné chemické činitele
přítomné na pracovišti. Podle čl. 2 písm. a) směrnice o chemických činitelích se „chemickým činitelem“ rozumí
každý chemický prvek nebo sloučenina, samostatně nebo ve směsi, které se vyskytují v přirozeném stavu
nebo jsou vyrobeny, použity nebo uvolněny, včetně vyloučení ve formě odpadu, jakoukoli pracovní činností,
bez ohledu na to, zda byly vyrobeny záměrně nebo neúmyslně a zda byly uvedeny na trh. Tato definice je
širší než definice látky v nařízení REACH, a proto se informace podle nařízení REACH nevztahují na všechny
chemické činitele přítomné na pracovišti, např. látky vznikající během procesu, jako je prach.
Také je důležité zmínit, že bezpečnostní list a scénář expozice obsahují informace týkající se jednotlivých
látek nebo směsí, zatímco hodnocení rizik na pracovišti se musí provádět pro všechny přítomné nebezpečné
chemické činitele dohromady.
Navíc na již existujícím pracovišti, kde se používá několik nebezpečných chemických látek, stávající podmínky
pravděpodobně nebudou přesně odpovídat úplně všem podmínkám popsaným v bezpečnostním listu
a scénáři expozice. Podnik musí zjistit, zda jím používané procesy a preventivní opatření odpovídají procesům
a preventivním opatřením popsaným v příslušném scénáři nebo scénářích expozice, a vypracovat způsob, jak
plnit různé povinnosti:
• provést hodnocení rizik pro všechny přítomné nebezpečné chemické činitele dohromady
• vypracovat soubor opatření k řízení rizik vhodných pro různé operace obsažené v procesu
7.2

HODNOCENÍ RIZIK NA PRACOVIŠTI

Na úrovni EU nejsou stanovena žádná závazná pravidla, jak provádět hodnocení rizik na pracovišti, avšak
Evropská komise vydala v roce 1996 „Pokyny k hodnocení rizik na pracovišti“16. Tento návod mohou členské
státy použít nebo si ho upravit podle toho, co považují za vhodná doporučení k provádění hodnocení rizik
na pracovišti. V roce 2005 vydala Evropská komise také „Nezávazné praktické pokyny pro bezpečnost
a ochranu zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci“17. Účelem
těchto praktických pokynů je pomoci členským státům při vytváření jejich vnitrostátních politik a usnadnit
dodržování jejich nařízení o ochraně zdraví a bezpečnosti zaměstnanců.
Řada vnitrostátních orgánů vypracovala své vlastní pokyny a nástroje na podporu zaměstnavatelů.
V těchto dokumentech se navrhuje následující přístup k hodnocení rizik:
1. Identifikace nebezpečnosti a ohrožených pracovníků
2. Vyhodnocení rizik a stanovení priorit
3. Rozhodnutí o preventivních opatřeních pro vyloučení nebo kontrolu rizik
4. Zavedení preventivních a ochranných opatření
5. Monitorování a přezkum hodnocení, aby bylo stále aktuální
16 https://osha.europa.eu/cs/legislation/guidelines/guidance-on-risk-assessment-at-work
17 http://bookshop.europa.eu/cs/nez-vazn-praktick-pokyny-pro-bezpe-nost-a-ochranu-zdrav-zam-stnanc-p-ed-riziky-spojen-mi-schemick-mi-initeli-pou-van-mi-p-i-pr-ci-pbKE6805058/
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Ve většině podniků jsou tyto kroky součástí funkce ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a časový interval pro přezkum hodnocení je stanoven interně. Jak už bylo zmíněno dříve,
nařízení REACH podporuje vytváření nových informací o látkách, které jsou sdělovány následným uživatelům.
Povinnosti následných uživatelů podle nařízení REACH (viz tabulka 2) související s bezpečnostními listy
a scénáři expozice mají své vlastní termíny. Přináší to nový prvek do posloupnosti kroků při hodnocení rizik na
pracovišti a do interního cyklu revizí v podniku.
Následní uživatelé / provozovatelé musí vyhodnotit přicházející nové informace, určit, jaká opatření je nutné
přijmout kvůli zajištění shody s nařízením REACH, zjistit, jaký bude dopad těchto opatření na povinnosti podle
směrnic o chemických činitelích a o karcinogenech a mutagenech a také podle nich jednat, je-li třeba.
Například změna klasifikace nebezpečnosti látky může vyvolat změny v opatřeních k řízení rizik používaných
na místě s cílem minimalizovat únik. To by mělo ještě před provedením změn vyvolat přezkum hodnocení rizik
u procesů, v nichž je látka používána. Při tomto přezkumu je třeba vzít v úvahu opatření k řízení rizik popsaná
ve scénáři expozice.
Takové přezkumy, v případě potřeby podložené monitorováním nebo měřením, podporují trvalou povinnost,
aby zavedená technická a organizační opatření k vyloučení expozice zaměstnanců neustále zajišťovala
dostatečnou kontrolu rizik vyplývajících z nebezpečných látek.
7.3

POUŽITÍ INFORMACÍ PODLE NAŘÍZENÍ REACH PŘI HODNOCENÍ RIZIK

Bezpečnostní listy a scénáře expozice (pokud jsou povinné) poskytnuté dodavateli chemických látek obsahují
velké množství užitečných informací na pomoc té části hodnocení rizik, která se zabývá nebezpečnými
chemickými látkami.
Krok 1: Identifikace nebezpečnosti a ohrožených pracovníků
Jak je popsáno v pokynech pro hodnocení rizik na pracovišti, první krok se zaměřuje na hledání takových
činitelů na pracovišti, které by mohly způsobit poškození lidského zdraví, a určení pracovníků, kteří jim mohou
být vystaveni.
Následující oddíly bezpečnostního listu pomohou při zjišťování, které látky nebo směsi vyvolávají největší
obavy o lidské zdraví, jaké jsou možné následky expozice a zda existují konkrétní skupiny zaměstnanců, které
potřebují dodatečnou ochranu (například zabránění expozice těhotných žen chemickým látkám, které mohou
poškodit nebo u nichž je podezření, že by mohly poškodit plod v těle matky).
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Oddíl 2: Klasifikace nebezpečnosti, prvky označení a standardní věty o nebezpečnosti

OBRÁZEK 12: VÝŇATEK Z BEZPEČNOSTNÍHO LISTU PRO NIKLOVÉ BRIKETY, ODDÍL 2

Informace o další nebezpečnosti, která nemá vliv na klasifikaci, obsažené v pododdílu 2.3 mohou být také
relevantní.
Oddíl 8.1: Limitní hodnoty expozice člověka (kontrolní parametry)

OBRÁZEK 13: VÝŇATEK Z BEZPEČNOSTNÍHO LISTU PRO NIKLOVÉ BRIKETY, ODDÍL 8
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Oddíl 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

OBRÁZEK 14: VÝŇATEK Z BEZPEČNOSTNÍHO LISTU PRO NIKLOVÉ BRIKETY, ODDÍL 9

Oddíl 11: Toxikologické informace a stručný popis toxikologických příznaků a účinků, které může expozice
chemické látce vyvolat.

OBRÁZEK 15: VÝŇATEK Z BEZPEČNOSTNÍHO LISTU PRO NIKLOVÉ BRIKETY, ODDÍL 11
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Oddíl 3 bezpečnostního listu také uvádí více informací o složení chemické látky a předkládá informace
o klasifikaci různých složek přítomných ve směsi.

OBRÁZEK 16: VÝŇATEK Z BEZPEČNOSTNÍHO LISTU PRO ROZTOK NIKLOVÉ LÁZNĚ, ODDÍL 3

Nebezpečnost může také vyplývat z reakcí probíhajících mezi chemickými látkami nebo za určitých podmínek.
Informace o stabilitě a reaktivitě chemické látky lze najít v oddílu 10 bezpečnostního listu a někdy informace
o neslučitelných materiálech obsahuje i oddíl 7.2.
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OBRÁZEK 17: VÝŇATEK Z BEZPEČNOSTNÍHO LISTU PRO NIKLOVÉ BRIKETY, ODDÍL 10

OBRÁZEK 18: VÝŇATEK Z BEZPEČNOSTNÍHO LISTU PRO NIKLOVÉ BRIKETY, ODDÍL 7

Popis dílčích scénářů týkajících se pracovníků v úvodním oddílu scénáře expozice se týká různých pracovních
operací, které pracovníci při používání látky provádějí. Tyto scénáře pomohou určit všechny pracovníky, kteří
s chemickou látkou nakládají a mohou jí být tedy potenciálně vystaveni.

OBRÁZEK 19: VÝŇATEK Z OBECNÉHO SCÉNÁŘE EXPOZICE 10: POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVŮ KOVOVÝ NIKL - ELEKTROLYTICKÉ NIKLOVÁNÍ A GALVANOPLASTIKA NIKLEM
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Krok 2: Vyhodnocení rizik
Při vyhodnocování rizik je třeba zvážit a odhadnout pravděpodobnost expozice a závažnost následků.
Závažnost následků závisí na vnitřních vlastnostech chemických látek a na možném vzájemném působení
s dalšími nebezpečnými látkami používanými zároveň.
Informace podle nařízení REACH o vnitřních vlastnostech chemické látky a možném vzájemném působení
a neslučitelných materiálech jsou popsány v kroku 1 výše.
Pravděpodobnost, že k expozici skutečně dojde, závisí na:
• modelu používání (používaných množstvích, trvání, četnosti atd.)
• obecné organizaci práce
• používaném zařízení a technologii
• pracovních postupech.
Oddíl 7 bezpečnostního listu poskytuje pokyny pro bezpečné nakládání a skladování a oddíl 8.2 bezpečnostního
listu popisuje vhodná opatření na omezování expozice (technické kontroly a osobní ochranné prostředky).
OBRÁZEK 20: VÝŇATEK Z BEZPEČNOSTNÍHO LISTU PRO SÍRAN NIKELNATÝ, ODDÍL 7 A 8.2

OBRÁZEK 21: VÝŇATEK Z BEZPEČNOSTNÍHO LISTU PRO SÍRAN NIKELNATÝ, ODDÍL 7 A 8.2
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Oddíl 2 scénáře expozice dále uvádí informace o provozních podmínkách a opatřeních k řízení rizik, které
zajišťují dostatečné omezení rizika pro konkrétní použití látky. Tyto informace úzce souvisí s použitím
a parametry zařízení / technologie.

OBRÁZEK 22: VÝŇATEK Z OBECNÉHO SCÉNÁŘE EXPOZICE 4: POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVŮ SÍRAN NIKELNATÝ ELEKTROLYTICKÉ NIKLOVÁNÍ, GALVANOPLASTIKA NIKLEM A BEZPROUDOVÉ NIKLOVÁNÍ

Krok 3: Rozhodnutí o preventivních opatřeních
Výsledkem kroků 1 a 2 hodnocení rizik pro chemické látky používané v podniku bude zjištění a vyhodnocení řady
specifických rizik. Aby mohl podnik vybrat vhodná opatření k vyloučení nebo omezení těchto rizik, bude muset:
• zvážit informace poskytnuté v bezpečnostním listu a scénáři expozice pro každou chemickou látku a
• rozhodnout o souboru opatření k řízení rizik vhodných pro různé pracovní operace a látky používané
v procesu, včetně rizik vznikajících během procesu.
Informace předložené ve scénáři expozice pod nadpisem „Pokyny následnému uživateli k zhodnocení, zda pracuje
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v mezích stanovených scénářem expozice“ mohou obsahovat meze povolené flexibility při ověřování, zda podmínky
použití látky na pracovišti odpovídají podmínkám doporučeným ve scénáři expozice, nebo odkaz, kde lze získat pokyny
k přeškálování. Tyto informace pomohou dosáhnout dostatečnou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí.

OBRÁZEK 23: HYPOTETICKÝ PŘÍKLAD OBSAHU ODDÍLU 4 SCÉNÁŘE EXPOZICE. TENTO PŘÍKLAD BYL NAVRŽEN
AGENTUROU ECHA A JEHO FORMÁT ODPOVÍDÁ VZORŮM SCÉNÁŘE EXPOZICE18

Také pokyny pro první pomoc popsané v oddílu 4 bezpečnostního listu (včetně protilátek, kontraindikací
nebo okamžitého ošetření, které by mělo být k dispozici na pracovišti) jsou zvláště užitečné pro minimalizaci
následků v případě náhodné expozice.

OBRÁZEK 24: VÝŇATEK Z BEZPEČNOSTNÍHO LISTU PRO HAŠENÉ VÁPNO, ODDÍL 4
18 http://echa.europa.eu/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/formats
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8. Informování a školení zaměstnanců
8.1

PRÁVNÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE

Směrnice o průmyslových emisích výslovně nestanovuje, že provozovatelé musí školit své zaměstnance, ale
referenční dokument o nejlepších dostupných technikách „Povrchová úprava kovů a plastů“ považuje školení,
informovanost a způsobilost zaměstnanců z hlediska environmentálního řízení za prvek nejlepší dostupné
techniky, která přispívá k celkovému environmentálnímu profilu zařízení.
Součástí obecné povinnosti zaměstnavatele zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců ve všech
aspektech souvisejících s prací je i jeho povinnost poskytnout pracovníkům přiměřené školení o bezpečnosti
a ochraně zdraví, zejména formou informací a pokynů19.
Směrnice o chemických činitelích (čl. 8 odst. 1) a směrnice o karcinogenech a mutagenech (článek 11)
stanovují, jaký druh informací, pokynů a školení musí být zaměstnancům nebo jejich zástupcům poskytnut
a jakým způsobem se informace poskytují. Tyto články také upřesňují, kdy se informace, pokyn nebo školení
musí aktualizovat nebo opakovat. Povinností je zajistit zaměstnancům nebo jejich zástupcům přístup
k bezpečnostním listům.

Směrnice o chemických činitelích, článek 8 Informování a školení zaměstnanců
1. Aniž jsou dotčeny články 10 a 12 směrnice 89/391/EHS, zajistí zaměstnavatel, aby zaměstnanci nebo
jejich zástupci obdrželi:
• údaje získané podle článku 4 této směrnice a další informace, pokud na základě větších změn na
pracovišti dojde ke změně těchto údajů,
• informace o nebezpečných chemických činitelích vyskytujících se na pracovišti, jako například názvy
těchto činitelů, rizika pro bezpečnost a zdraví, která způsobují, odpovídající limitní hodnoty expozice na
pracovišti a ostatní ustanovení právních předpisů,
• školení a informace o vhodných preventivních opatřeních a opatřeních, která musí zaměstnanec učinit k
vlastní ochraně i k ochraně ostatních zaměstnanců na pracovišti,
• přístup ke všem bezpečnostním listům poskytnutých dodavatelem v souladu s článkem 31 nařízení (ES)
č. 1907/2006

a aby informace
• byly poskytnuty ve vhodné formě s přihlédnutím k výsledkům hodnocení rizik podle článku 4 této
směrnice. Forma informování se může pohybovat od ústní informace až k individuálním pokynům
a školení, které může být spojeno s písemnou informací, podle povahy a stupně rizika odhaleného
hodnocením vyžadovaným uvedeným článkem,
• byly aktualizovány pro vzetí v úvahu případných nových okolností.

2. Pokud nádoby a potrubí používané pro nebezpečné chemické činitele nejsou označeny v souladu
s příslušnými právními předpisy Společenství o značení chemických činitelů a o bezpečnostních značkách na
pracovišti, zajistí zaměstnavatel, aniž jsou dotčeny odchylky stanovené uvedenými právními předpisy, aby
bylo možno určit obsah nádob a potrubí, povahu jejich obsahu a všechna nebezpečí, která z něj vyplývají.
3. Členské státy mohou přijmout nezbytná opatření k zajištění toho, aby zaměstnavatel mohl od výrobce
nebo dodavatele přednostně na žádost získat všechny informace o nebezpečných chemických činitelích,
které jsou nutné pro použití čl. 4 odst. 1 této směrnice, pokud povinnost poskytnout informace nestanoví
19 Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při
práci.
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nařízení (ES) č. 1907/2006 ani nařízení (ES) č. 1272/2008.
Směrnice o karcinogenech a mutagenech, článek 11 Informování a školení zaměstnanců
1. Zaměstnavatel přijme vhodná opatření k zajištění toho, aby zaměstnanci nebo jejich zástupci v podniku nebo závodě
byli dostatečně vyškoleni na základě všech dostupných informací, zejména ve formě informací a pokynů týkajících se:
a) možného rizika pro zdraví, včetně dalších rizik díky spotřebě tabáku;
b) předběžných opatření k zabránění expozice;
c) hygienických požadavků;
d) nošení a používání ochranných prostředků a oděvů;
e) opatření, která mají učinit zaměstnanci, včetně zaměstnanců záchranných čet, v případě nehod a k předcházení nehodám.
Školení musí být:
• přizpůsobeno s přihlédnutím k novému nebo změněnému riziku,
• v případě potřeby pravidelně opakováno.

2. Zaměstnavatelé informují zaměstnance o zařízeních a souvisejících nádobách, které obsahují karcinogeny
nebo mutageny, zajistí, aby všechny nádoby, balení a zařízení obsahující karcinogeny nebo mutageny byly
zřetelně a viditelně označeny, a umístí dobře viditelné varovné a výstražné značky.
8.2

POUŽITÍ INFORMACÍ PODLE NAŘÍZENÍ REACH PŘI ŠKOLENÍ

Upozornění: tento oddíl nemá za cíl poskytnout pokyny, jak organizovat nebo provádět školení, ale ukázat,
kde lze informace získané podle nařízení REACH použít na podporu této činnosti.
Jak bylo zmíněno výše, podle směrnice o chemických činitelích je povinností zajistit zaměstnancům nebo
jejich zástupcům přístup k bezpečnostním listům. Jednou ze základních povinností provozovatele podle
směrnice o průmyslových emisích je navíc přijmout nezbytná opatření k prevenci havárií a zmírnění jejich
následků.
Bezpečnostní listy a scénáře expozice obsahují informace, které je možno využít při plánování a strukturování
školení zaměstnanců pro zlepšení chemické bezpečnosti, omezení havárií a zmírnění jejich následků.
Je úkolem zaměstnavatele rozhodnout, jaká má být vhodná úroveň podrobností a jakým způsobem je třeba
školení zorganizovat, ale může být účelné rozlišovat mezi školením pro běžné pracovní podmínky a školením
pro zásah při haváriích.
8.2.1

Běžné pracovní podmínky

Oddíl 16 bezpečnostního listu poskytuje obecné pokyny týkající se veškerých školení určených pro
pracovníky za účelem zajištění ochrany lidského zdraví a životního prostředí.

OBRÁZEK 25: VÝŇATEK Z BEZPEČNOSTNÍHO LISTU PRO HAŠENÉ VÁPNO, ODDÍL 16
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Oddíl 2 bezpečnostního listu popisuje nebezpečnost, kterou látky nebo směsi představují, a příslušné varovné
informace související s touto nebezpečností. Prvky označení pomáhají uživatelům na první pohled rozeznat
hlavní rizika a ochranná opatření. Školení je potřebné zejména proto, aby pracovníci rozpoznali a pochopili nové
třídy nebezpečnosti, výstražné symboly nebezpečnosti, standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné
zacházení, které zavádí nařízení CLP.

OBRÁZEK 26: VÝŇATEK Z BEZPEČNOSTNÍHO LISTU PRO SÍRAN NIKELNATÝ, ODDÍLY 2.1 A 2.2

Osnovou školení pro pracovníky ohledně toho, jak bezpečně zacházet s chemickými látkami za běžných
pracovních podmínek, by měly být pokyny pro zacházení a skladování v oddílu 7 spolu s ochranou proti
expozici v oddílu 8.2 a pokyny pro odstraňování v oddílu 13 bezpečnostního listu.
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OBRÁZEK 27: VÝŇATEK Z BEZPEČNOSTNÍHO LISTU PRO HAŠENÉ VÁPNO, ODDÍL 7

OBRÁZEK 28: VÝŇATEK Z BEZPEČNOSTNÍHO LISTU PRO HAŠENÉ VÁPNO, ODDÍL 8.2

OBRÁZEK 29: OBRÁZEK 27: VÝŇATEK Z BEZPEČNOSTNÍHO LISTU PRO HAŠENÉ VÁPNO, ODDÍL 13

Oddíl scénáře expozice popisující podmínky použití ovlivňující expozici obsahuje důležité informace týkající
se podmínek používání bezpečného pro životní prostředí (někdy pod nadpisem „Dílčí scénář týkající se
životního prostředí“). Tyto informace mohou být pro účely školení užitečné.
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OBRÁZEK 30: VÝŇATEK Z OBECNÉHO SCÉNÁŘE EXPOZICE 4 POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVŮ SÍRAN NIKELNATÝ
- ELEKTROLYTICKÉ NIKLOVÁNÍ, GALVANOPLASTIKA NIKLEM A BEZPROUDOVÉ NIKLOVÁNÍ – 2.1 KONTROLA
EXPOZICE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Stejně tak oddíl popisující podmínky použití ovlivňující expozici pracovníků obsahuje důležité informace
týkající se podmínek bezpečného používání, které mohou být do školení zahrnuty.
Tyto informace bývají předloženy pod nadpisem „Dílčí scénář týkající se pracovníků“.
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OBRÁZEK 31: VÝŇATEK Z OBECNÉHO SCÉNÁŘE EXPOZICE 4 POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVŮ SÍRAN NIKELNATÝ
– ELEKTROLYTICKÉ NIKLOVÁNÍ, GALVANOPLASTIKA NIKLEM A BEZPROUDOVÉ NIKLOVÁNÍ – 2.2 KONTROLA
EXPOZICE PRACOVNÍKŮ PRO DÍLČÍ SCÉNÁŘ EXPOZICE 4.2.

8.2.2

Zásah v případě havárie (expozice, požáru, úniku)

Pokyny pro první pomoc popsané v oddílu 4 bezpečnostního listu jsou důležité pro minimalizaci následků
náhodné expozice pro postiženého, ale někdy také pro osobu poskytující první pomoc.
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OBRÁZEK 32: VÝŇATEK Z BEZPEČNOSTNÍHO LISTU PRO KYSELINU FLUOROVODÍKOVOU, ODDÍL 4

Během školení je důležité zdůraznit informace o nevhodných hasivech a zvláštní nebezpečnosti vyplývající
z chemické látky v případě požáru uvedené v oddílu 5 bezpečnostního listu. Mohou být také uvedeny
další pokyny pro odstraňování reziduí po požáru. Tyto pokyny pomohou minimalizovat následky a vyloučit
nebezpečné reakce při hašení požáru v přítomnosti chemických látek.

OBRÁZEK 33: VÝŇATEK Z BEZPEČNOSTNÍHO LISTU PRO SÍRAN NIKELNATÝ, ODDÍL 5
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Také opatření v případě náhodného úniku popsaná v oddílu 6 bezpečnostního listu obsahují informace
o opatřeních na ochranu osob, ochranných prostředcích, které je třeba používat, a opatřeních na ochranu
životního prostředí, která je nutné dodržet, pro zásah při náhodném úniku. Tyto pokyny jsou užitečné pro
minimalizování následků náhodného úniku pro životní prostředí a lidské zdraví.

OBRÁZEK 34: VÝŇATEK Z BEZPEČNOSTNÍHO LISTU PRO KYSELINU FLUOROVODÍKOVOU, ODDÍL 6
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9. Řízení rizik při každodenních činnostech
Řízení rizik je součástí běžných každodenních pracovních činností a základním aspektem směrnic o průmyslových
emisích, chemických činitelích a karcinogenech a mutagenech. Cílem je zajistit, aby se činnosti řídily tak, že se rizika
nejdříve vyhodnotí a pak omezují.
Dalším důležitým krokem je zaručit, že hodnocení bude pravidelně přezkoumáváno, případně kdykoli, když vyvstane
potřeba aktualizace. Typickými podněty pro přezkum jsou změny procesu, situace, kdy téměř došlo k havárii, nebo
mimořádné situace.
Podnět pro přezkum mohou dát i nové informace předložené v bezpečnostním listu a scénáři expozice. Například
změna klasifikace nebezpečnosti látky nebo směsi může mít dalekosáhlé důsledky pro opatření k řízení rizik a může
být důvodem pro aktualizaci hodnocení rizik nebo dokonce povolení týkajícího se ochrany životního prostředí. Také
změny ve scénáři expozice mohou mít podobné důsledky.
Když následný uživatel obdrží bezpečnostní list (a scénář expozice, pokud je povinný), nejsnadnějším způsobem, jak
zjistit, zda je dokument revidovanou verzí, je podívat se na první stranu bezpečnostního listu, kde musí být informace
o revizi uvedena.
V oddílu 16 bezpečnostního listu je vyznačeno, kde byly změny oproti předchozí verzi bezpečnostního listu
provedeny. Toto vyznačení usnadňuje posuzování, zda změny provedené v bezpečnostním listu mají nějaký vliv na
řízení rizik. Pokud vyznačené změny nejsou zcela jasné, můžete také požádat dodavatele o dodatečné vysvětlení.

OBRÁZEK 35: VÝŇATEK Z BEZPEČNOSTNÍHO LISTU PRO SÍRAN NIKELNATÝ, ODDÍL 1

OBRÁZEK 36: VÝŇATEK Z BEZPEČNOSTNÍHO LISTU PRO SÍRAN NIKELNATÝ, ODDÍL 16
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Způsob, jakým jsou změny v oddílu 16 vyznačeny, se může lišit. Ve výše uvedeném příkladu se dodavatel
rozhodl prvky dokumentu, které byly změněny, podtrhnout. Jiný příklad je uveden zde.

OBRÁZEK 37: VÝŇATEK Z BEZPEČNOSTNÍHO LISTU PRO HAŠENÉ VÁPNO, ODDÍL 16

Pro efektivní nakládání s obdrženými informacemi může být užitečné sestavit referenční seznam použití
informací. Takový seznam usnadní zjišťování, které informace byly použity pro určitou právní povinnost.
Pokud se informace změní, je snazší vysledovat dopady a podle toho změny provést. Příklad takového
seznamu je uveden v příloze 3.
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Příloha 1: Seznam pojmů
Konečný uživatel
Osoba nebo subjekt používající látky nebo přípravky při průmyslové nebo profesionální činnosti (tzn. nikoli
spotřebitel nebo distributor), ale nedodávající je dále.
Maskování
Maskování se používá ve většině operací konečné úpravy kovů, když smí být procesu vystavena jen konkrétní
vyhrazená část povrchu dílu.
Stínění
Stínění se používá pro odvedení nadměrného proudu z oblastí o vysoké proudové hustotě s cílem zabránit
nadměrnému usazování kovu.
Pokovovací rám
Rám nebo upínací přípravek je elektricky vodivé zařízení, které drží díly během pokovovacího cyklu
v zajištěné poloze. Musí být vysoce vodivý, protože díl je potřeba elektricky připojit k přípojnici a ke zdroji
stejnosměrného proudu. Celý povrch s výjimkou kontaktních ploch je obvykle potažen chemicky odolným
a izolujícím plastem.
Jímka
Šachta nebo nádrž sloužící jako odvodňovací nebo sběrná nádrž pro kapaliny.

Příloha 2: Souhrnná tabulka chemických informací
Toto je příklad tabulky, kterou podnik může vypracovat jako shrnutí některých důležitých informací týkajících
se látek a směsí, jež se v podniku používají. Sloupec 6 obsahuje vlastní popis činností, kde jsou látky přítomny.
Sloupce 7 až 11 zaznamenávají způsob, jakým podnik zařazuje své činnosti do různých kategorií deskriptorů
použití podle Pokynů o popisu použití20. Je možné doplnit další informace podle individuálních potřeb podniku
(například: limitní hodnoty expozice na pracovišti, kontaktní údaje dodavatele, datum přijetí bezpečnostního
listu / scénáře expozice, stav registrace látky podle nařízení REACH21, informace související s jinými právními
předpisy, množství na místě, informace o balení, kódy odvětvových map použití atd.)
Tento typ souhrnu poskytne přehled používaných chemických látek a může usnadnit sledování změn,
například při obdržení aktualizovaného bezpečnostního listu a scénáře expozice. Informace lze navíc snadno
vyhledat pro další účely, jak a kdy je potřeba, např. pro žádost o povolení podle směrnice o průmyslových
emisích, hodnocení rizik na pracovišti atd.

20 „Pokyny k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti, kapitola R.12: Popis použití“ procházely v době zveřejnění
revizí (vydání předpokládáno do konce roku 2015) http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirementsand-chemical-safety-assessment
21 Například zda je látka uvedena na seznamu látek (pro případné zahrnutí do přílohy XIV) nebo na seznamu látek podléhajících povolení
atd.
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TABULKA 3: SOUHRNNÁ TABULKA CHEMICKÝCH INFORMACÍ

HAŠENÉ VÁPNO
KYSELINA SÍROVÁ

NÁZEV LÁTKY

KOVOVÝ NIKL

KONCENTRACE

FORMA

CAS

KLASIFIKACE
(NAŘÍZENÍ CLP)

VLASTNÍ POPIS
ČINNOSTÍ PODNIKU

Látky senzibilizující
kůži 1 H317
Karcinogeny 2 H351
STOT RE 1 H372
Chronická toxicita 3
H412

Přeprava z 50kg sudů do
provozní lázně
Máčení obrobku
Skladování mezi použitím

100

Tuhá látka, celistvá 7440-02-0

KATEGORIE
PROCESŮ
(PROC)

KATEGORIE
UVOLŇOVÁNÍ
DO ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ (ERC)

KATEGORIE
CHEMICKÝCH
VÝROBKŮ

KATEGORIE FUNKCE

PROC8a
PROC13

ERC5

PC14

Pokovovací činidlo

KONCENTRACE

FORMA

CAS

KLASIFIKACE
(NAŘÍZENÍ CLP)

VLASTNÍ POPIS
ČINNOSTÍ PODNIKU

Dráždivost pro kůži
2, H315
Poškození očí 1
H318
STOT SE 3, H335

Přeprava z 25kg pytlů do
procesu čištění vod
Krok míchání
Skladování mezi použitím

100

Tuhá látka, prášek

1305-62-0

KATEGORIE
PROCESŮ
(PROC)

KATEGORIE
UVOLŇOVÁNÍ
DO ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ (ERC)

KATEGORIE
CHEMICKÝCH
VÝROBKŮ

KATEGORIE FUNKCE

PROC8a
PROC5

ERC6b

PC37, PC20

Činidlo na úpravu pH

KONCENTRACE

FORMA

CAS

KLASIFIKACE
(NAŘÍZENÍ CLP)

VLASTNÍ POPIS
ČINNOSTÍ PODNIKU

Žíravost pro kůži 1A
H314

Přeprava z obalů na volně
ložené látky (IBC) do
procesu čištění vod
Krok míchání
Skladování mezi použitím

95-97

Kapalina

7664-93-9

KATEGORIE
PROCESŮ
(PROC)

KATEGORIE
UVOLŇOVÁNÍ
DO ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ (ERC)

KATEGORIE
CHEMICKÝCH
VÝROBKŮ

KATEGORIE FUNKCE

PROC8b
PROC5

ERC6b

PC37, PC20

Činidlo na úpravu pH
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Příloha 3: Referenční seznam navrhovaných použití informací
Tato tabulka je záznamem o tom, kde se navrhuje použít informace obsažené v bezpečnostním listu a scénáři
expozice na podporu plnění právních povinností popsaných v případové studii.
Po obdržení aktualizovaných informací o chemických látkách může taková tabulka pomoci posoudit, kde je
nutné vzít změny dodaných informací v úvahu.
ZDROJ INFORMACÍ

NAVRHOVANÉ POUŽITÍ INFORMACÍ

Bezpečnostní list

Povolení podle směrnice o průmyslových
emisích, bod b

První strana, záhlaví

Řízení rizik, vyhodnocení přicházejících
informací

ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku
1.1 Identifikátor výrobku

Povolení podle směrnice o průmyslových
emisích, bod b

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Povolení podle směrnice o průmyslových
emisích, bod b

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Hodnocení rizik, krok 1

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Povolení podle směrnice o průmyslových
emisích, bod b
Povolení podle směrnice o průmyslových
emisích, body c, e, f, j
Hodnocení rizik, krok 1
Školení zaměstnanců

2.2: Prvky označení

Hodnocení rizik, krok 1
Školení zaměstnanců

2.3 Další nebezpečnost

Povolení podle směrnice o průmyslových
emisích, bod b
Hodnocení rizik, krok 1

ODDÍL 3: Složení / informace o složkách

Povolení podle směrnice o průmyslových
emisích, bod b
Hodnocení rizik, krok 1

3.1. Látky
3.2 Směsi
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1 Popis první pomoci
4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
4.3 Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

Hodnocení rizik, krok 3
Školení zaměstnanců
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NAVRHOVANÉ POUŽITÍ INFORMACÍ

5.1 Hasiva

Školení zaměstnanců

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Školení zaměstnanců

5.3 Pokyny pro hasiče
5.4. Doplňující informace

Školení zaměstnanců

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

Školení zaměstnanců

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
6.4 Odkaz na jiné oddíly
ODDÍL 7: Zacházení a skladování

Hodnocení rizik, krok 2
Školení zaměstnanců

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování, včetně neslučitelných látek a směsí

7.3 Specifická konečná použití
ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
8.1 Kontrolní parametry

Hodnocení rizik, krok 1

Limitní hodnoty expozice na pracovišti
DNEL
PNEC

8.2 Omezování expozice

Povolení podle směrnice o průmyslových
emisích, body c, e, f, j
Hodnocení rizik, krok 2
Školení zaměstnanců

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

Povolení podle směrnice o průmyslových
emisích, bod b
Hodnocení rizik, krok 1

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
9.2 Další informace
ODDÍL 10: Stabilita a reaktivita
10.1 Reaktivita

Hodnocení rizik, krok 1

Harmonogram pro zprávu o chemické bezpečnosti / scénář expozice
Oblast činnosti 5: Podpora zpracování informací na úrovni konečného uživatele

ZDROJ INFORMACÍ

NAVRHOVANÉ POUŽITÍ INFORMACÍ

10.2 Chemická stabilita
10.3 Možnost nebezpečných reakcí
10.4 Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat
10.5 Neslučitelné materiály
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu
ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologických účincích

Hodnocení rizik, krok 1
Hodnocení rizik, krok 2

ODDÍL 12: Ekologické informace

Povolení podle směrnice o průmyslových
emisích, body c, e, f, j

12.1 Toxicita
12.2 Perzistence a rozložitelnost
12.3 Bioakumulační potenciál
12.4 Mobilita v půdě
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1. Metody nakládání s odpadem
ODDÍL 14: Informace pro přepravu
14.1. UN číslo
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
14.4. Obalová skupina
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu
IBC
ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí /
specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Povolení podle směrnice o průmyslových
emisích, bod h
Školení zaměstnanců
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NAVRHOVANÉ POUŽITÍ INFORMACÍ

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti
ODDÍL 16: Další informace
i) Uvedení změn:

Řízení rizik, vyhodnocení přicházejících
informací

ii) Zkratky a zkratková slova:
iii) Pokyny pro školení
iv) Doplňující informace

Školení zaměstnanců
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Scénář expozice
Název scénáře expozice (stručný název)
1. Část názvu

Hodnocení rizik, krok 1

Scénář expozice / název použití
Oblast působnosti
2. Podmínky použití ovlivňující expozici
2.1 Dílčí scénář týkající se životního prostředí

Školení zaměstnanců

Vlastnosti produktu (výrobku)
Použité množství, četnost a trvání použití (nebo životního cyklu)

Hodnocení rizik, krok 2

Technické a organizační podmínky a opatření

Povolení podle směrnice o průmyslových emisích, bod g
Povolení podle směrnice o průmyslových emisích, body
c, e, f, j
Povolení podle směrnice o průmyslových emisích, bod k

Podmínky a opatření související s čističkou odpadních vod
Podmínky a opatření související s čištěním odpadu (včetně
odpadu výrobků)

Povolení podle směrnice o průmyslových emisích,
bod h

Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků
Dodatečné pokyny vycházející z osvědčených postupů Povinnosti
podle čl. 37 odst. 4 nařízení REACH se neuplatňují.
2.2 Dílčí scénář týkající se pracovníků

Hodnocení rizik, krok 2
Školení zaměstnanců

Vlastnosti výrobku
Použité množství (nebo množství obsažené ve výrobcích), četnost
a délka použití / trvání expozice
Technické a organizační podmínky a opatření
Podmínky a opatření týkající se osobní ochrany, hygieny
a hodnocení účinků na zdraví
Jiné podmínky ovlivňující expozici pracovníků
Dodatečné pokyny vycházející z osvědčených postupů. Povinnosti
podle čl. 37 odst. 4 nařízení REACH se neuplatňují.
3. Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj
3.1 Dílčí scénář týkající se životního prostředí
3.2 Dílčí scénář týkající se pracovníků
4. Pokyny následnému uživateli, jak má vyhodnotit, zda pracuje
v mezích stanovených scénářem expozice

Hodnocení rizik, krok 3
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