Χρήση των πληροφοριών που παράγονται
στο πλαίσιο των κανονισμών REACH/CLP
για τη διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης
των χημικών προϊόντων
Ηλεκτρολυτική επινικέλωση: μελέτη περίπτωσης

Δήλωση αποποίησης ευθύνης/Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου
Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις
που υπέχουν στο πλαίσιο των κανονισμών REACH και CLP. Ωστόσο, υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι τα
κείμενα των κανονισμών REACH και CLP είναι η μόνη αυθεντική νομική αναφορά και ότι οι πληροφορίες
στο παρόν έγγραφο δεν συνιστούν νομική συμβουλή. Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση
των πληροφοριών. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά τη
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν έγγραφο.

Χρήση των πληροφοριών που παράγονται στο πλαίσιο των κανονισμών REACH/CLP για τη διασφάλιση της
ασφαλούς χρήσης των χημικών προϊόντων
Ηλεκτρολυτική επινικέλωση: μελέτη περίπτωσης
Κωδικός αναφοράς:
Αριθμός καταλόγου:
ISBN: 			
DOI: 			
Ημερομηνία: 		
Γλώσσα: 		

ECHA-15-B-22-EL
ED-04-15-939-EL-N
978-92-9247-714-1			
10.2823/146204
Δεκέμβριος 2015
Ελληνικά

© Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, 2015
Εάν έχετε απορίες ή σχόλια σχετικά με το παρόν έγγραφο, μπορείτε να τα υποβάλετε (παραθέτοντας τον
κωδικό αναφοράς και την ημερομηνία έκδοσης) χρησιμοποιώντας το έντυπο αίτησης πληροφοριών. Το
έντυπο διατίθεται στην ιστοσελίδα επικοινωνίας του ECHA, στη διεύθυνση: http://echa.europa.eu/contact
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων
Ταχυδρομική διεύθυνση: P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Φινλανδία
Διεύθυνση του Οργανισμού: Annankatu 18, Helsinki, Φινλανδία

Χάρτης πορείας για τις εκθέσεις χημικής ασφάλειας/τα σενάρια έκθεσης (CSR/ES)
Τομέας δράσης 5: Υποστήριξη της επεξεργασίας πληροφοριών σε επίπεδο τελικού χρήστη

Επεξηγηματική σημείωση
Το παρόν έγγραφο εργασίας απευθύνεται στους ενδιαφερόμενους παράγοντες του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Χημικών Προϊόντων. Προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτική χρήση και υπόκειται
σε τροποποιήσεις. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν
πληροφορίες και απόψεις των συντακτών και δεν απηχούν οπωσδήποτε την επίσημη θέση του ECHA. Ο
Οργανισμός δεν φέρει ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν έγγραφο.

Εισαγωγή
Η παρούσα μελέτη περίπτωσης εκπονήθηκε από τον ECHA με την υποστήριξη εκπροσώπων του κλάδου
και των αρχών. Στο εσωτερικό της, αναλύονται οι περιπτώσεις στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι
πληροφορίες που παράγονται στην αλυσίδα εφοδιασμού στο πλαίσιο των κανονισμών REACH/CLP, προκειμένου
να υποστηριχθούν οι μεταγενέστεροι χρήστες στην προσπάθειά τους να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που τους
επιβάλλουν συγκεκριμένα νομοθετήματα για την επαγγελματική ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον.
Σκοπός της μελέτης είναι, αφενός, να υποστηριχθεί ο διάλογος με τους ενδιαφερόμενους παράγοντες για τους
τρόπους με τους οποίους οι βιομηχανικοί μεταγενέστεροι χρήστες μπορούν να ενσωματώσουν σε επίπεδο
επιχείρησης πληροφορίες που προκύπτουν στο πλαίσιο των κανονισμών REACH και CLP και, αφετέρου, να
εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις που υπέχουν οι εν λόγω χρήστες σε σχέση με την ασφαλή χρήση των χημικών
προϊόντων. Η μελέτη περίπτωσης είχε συμπεριληφθεί στο περιεχόμενο ενός εργαστηρίου που διεξήχθη τον
Απρίλιο του 20151 με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων παραγόντων προκειμένου να εντοπιστούν οι ανάγκες
τους και οι τομείς στους οποίους υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω προσπάθειας/συνεργασίας.
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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Πρόλογος
Οι φορείς εκμετάλλευσης βιομηχανικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν χημικά προϊόντα στις
δραστηριότητές τους διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην εγγύηση της ασφαλούς χρήσης των χημικών και του
ελέγχου των κινδύνων τους τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο και για το περιβάλλον. Για τον σκοπό αυτό
οφείλουν να συμμορφώνονται με διάφορες νομοθετικές πράξεις για το περιβάλλον και την επαγγελματική
ασφάλεια και υγεία, καθώς και με τον κανονισμό REACH.
Η παρούσα μελέτη περίπτωσης αφορά μια επιχείρηση μεταγενέστερου χρήστη που δραστηριοποιείται στη
βιομηχανία επιμετάλλωσης/επιφανειακής επεξεργασίας. Σκοπός είναι να περιγραφούν με πρακτικό και
ρεαλιστικό τρόπο οι περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζονται οι πληροφορίες που προκύπτουν στην αλυσίδα
εφοδιασμού στο πλαίσιο των κανονισμών REACH/CLP. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για την υποστήριξη της επιχείρησης στην προσπάθειά της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με
τις βασικές νομικές πράξεις για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία και το περιβάλλον.
Τα παραδείγματα που παρουσιάζονται στο παρόν κείμενο αποτυπώνουν διάφορους τρόπους με τους
οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες που προκύπτουν στην αλυσίδα εφοδιασμού.
Ωστόσο, με τα παραδείγματα δεν επιδιώκεται να προσδιοριστούν και να περιγραφούν αναλυτικά όλες οι
υποχρεώσεις ή οι πιθανές περιπτώσεις στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες για τους
σκοπούς των νομοθετικών κειμένων.
Η επιχείρηση που περιγράφεται στην παρούσα μελέτη περίπτωσης είναι μια υποθετική επιχείρηση και η
ηλεκτρολυτική επινικέλωση είναι μία μόνον από τις πολλές διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία
επιμετάλλωσης/επιφανειακής επεξεργασίας. Ομοίως, τα χημικά προϊόντα που παρουσιάζονται στο παρόν
έγγραφο αποτελούν ένα μόνο τμήμα του ευρέος φάσματος ουσιών και μειγμάτων που χρησιμοποιούνται
στον συγκεκριμένο βιομηχανικό κλάδο.
Η παρούσα μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε για να περιγραφεί μια συνήθης διαδικασία χρήσης χημικών
προϊόντων ως παράδειγμα το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε άλλους τομείς του κλάδου.
Η μελέτη βασίζεται σε διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες σχετικά με την περιγραφόμενη διαδικασία
επιφανειακής επεξεργασίας και περιλαμβάνει γενικά σενάρια έκθεσης και δελτία δεδομένων ασφαλείας. Στο
πλαίσιο του χάρτη πορείας CSR/ES2, έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες για να βελτιωθεί στο εσωτερικό της
αλυσίδας εφοδιασμού η επικοινωνία μεταξύ προμηθευτών και μεταγενέστερων χρηστών σχετικά με την
ασφαλή χρήση των χημικών προϊόντων· στις διαδικασίες αυτές περιλαμβάνεται και ο προσδιορισμός ορθών
πρακτικών για την εναρμόνιση της μορφής και του περιεχομένου των σεναρίων έκθεσης. Επισημαίνεται
ότι τα γενικά σενάρια έκθεσης που χρησιμοποιούνται στην παρούσα μελέτη περίπτωσης δεν βασίζονται
εξ ολοκλήρου στις τρέχουσες εξελίξεις και τις ορθές πρακτικές που περιλαμβάνονται στον χάρτη πορείας
όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενό τους. Παρόλα αυτά, παρουσιάζονται αποσπάσματα στα οποία
περιγράφεται το είδος των διαθέσιμων πληροφοριών και τα σημεία στα οποία βρίσκονται στα διάφορα
έγγραφα.
Πηγές των δελτίων δεδομένων ασφαλείας και των σεναρίων έκθεσης που παρουσιάζονται στη μελέτη
περίπτωσης
•
•
•
•

Sigma Aldrich: Hydrofluoric acid (2013), Nickel chloride (2012)
Nordkalk: Slaked lime (2012)
Norilsk Nickel Harjavalta Oyl: Nickel sulphate (2012), Nickel briquettes (2013)
Nickel Consortia: Generic Exposure Scenarios (GES, 2014)
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A. Περιγραφή της υποθετικής εταιρείας επιμετάλλωσης και
των δραστηριοτήτων της
1. Γενικές παρατηρήσεις
Η εταιρεία είναι μια μικρού μεγέθους επιχείρηση (σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις3) εγκατεστημένη
σε ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι υπεργολάβος κατασκευαστών μηχανημάτων και εξοπλισμού.
Αναλαμβάνει την επινικέλωση μερών ή εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση των μηχανημάτων.
Τα προς επιμετάλλωση μέρη ποικίλλουν σε σχήμα και μέγεθος ενώ το βάρος τους δεν υπερβαίνει τους 2 μετρικούς τόνους. Το
υλικό βάσης είναι χάλυβας ή ανοξείδωτος χάλυβας.
Η εταιρεία χρησιμοποιεί χημικά προϊόντα τα οποία αγοράζει από προμηθευτές εγκατεστημένους στην ΕΕ. Είναι, επομένως,
μεταγενέστερος χρήστης σύμφωνα με τον κανονισμό REACH. Καθώς δεν προμηθεύει ουσίες ή μείγματα σε επόμενους
φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού αναφέρεται ως τελικός χρήστης. Η εταιρεία παρασκευάζει το διάλυμα επιμετάλλωσης
αναμειγνύοντας διάφορες χημικές ουσίες. Η εργασία αυτή εκτελείται επί τόπου στις εγκαταστάσεις της και για δική της χρήση.
Το διάλυμα επιμετάλλωσης περιέχει κατά κανόνα απιονισμένο νερό, θειικό νικέλιο, χλωριούχο νικέλιο και βορικό οξύ.

ΕΙΚΌΝΑ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΕΠΙΜΕΤΆΛΛΩΣΗΣ

3

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm
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Η εταιρεία διαθέτει ειδικές εγκαταστάσεις επινικέλωσης που βρίσκονται σε βιομηχανική περιοχή στα περίχωρα μιας μεγάλης
πόλης. Το μηχανουργείο διαθέτει μία γραμμή επεξεργασίας και δεξαμενές επεξεργασίας συνολικού όγκου άνω των 30 m3.
Η γραμμή περιλαμβάνει επίσης δεξαμενή που προορίζεται για την απομάκρυνση της στρώσης νικελίου σε περίπτωση
προβλημάτων κατά τη διαδικασία επιμετάλλωσης. Ο χώρος παραγωγής και όλες οι δεξαμενές επεξεργασίας βρίσκονται εντός
φρεατίου αποστράγγισης. Πέραν της γραμμής επεξεργασίας, το μηχανουργείο διαθέτει βοηθητικές εγκαταστάσεις, όπως
εγκαταστάσεις στίλβωσης και συγκόλλησης, καθώς και δική του μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Οι περισσότερες
εργασίες επεξεργασίας εκτελούνται χειροκίνητα. Τα διαλύματα επιφανειακής επεξεργασίας φυλάσσονται σε κάδους κατεργασίας.
Άλλες χημικές ουσίες φυλάσσονται σε ειδικούς περιέκτες χημικής αποθήκευσης.
Στο προσάρτημα 1 παρατίθενται οι ορισμοί των τεχνικών όρων με πλάγιους χαρακτήρες. Κατάλογος όρων.
Οι διαδικασίες και οι βασικές ροές υλικών περιγράφονται συνοπτικά στην εικόνα 1.

2. Διαδικασίες
2.1

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΉ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ

Τα προς επιμετάλλωση μέρη παραδίδονται στο μηχανουργείο από τον εργολήπτη. Αφαιρούνται από τη συσκευασία
και, προτού φορτωθούν στη γραμμή επεξεργασίας, υποβάλλονται σε διαδικασίες προετοιμασίας. Στις διαδικασίες αυτές
περιλαμβάνεται η καταχώριση στο σύστημα διαχείρισης της παραγωγής, ο οπτικός έλεγχος, ο χειροκίνητος καθαρισμός της
επιφάνειας με διαλύτη, εφόσον απαιτείται (για την απομάκρυνση υπολειμμάτων του υλικού συσκευασίας ή λιπαρών ουσιών),
και η εφαρμογή προστατευτικής επικάλυψης (μάσκας).
Στη συνέχεια, τα υπό κατεργασία τεμάχια φορτώνονται χειροκίνητα σε ικριώματα ή πλαίσια στερέωσης, υποβάλλονται σε διαδικασία
ηλεκτροστατικής θωράκισης (εάν είναι απαραίτητο) και ανυψώνονται στη γραμμή επιφανειακής επεξεργασίας με τη βοήθεια
γερανογέφυρας. Το ικρίωμα στερέωσης μετακινείται από δεξαμενή σε δεξαμενή σύμφωνα με τις προδιαγραφές παραγωγής.
Στο πρώτο τμήμα της γραμμής επιφανειακής επεξεργασίας (καθαρισμός με αλκαλικά διαλύματα, καθαρισμός/αποσκωρίωση
με όξινα διαλύματα) η επιφάνεια του υπό κατεργασία τεμαχίου προετοιμάζεται για τη διαδικασία επιμετάλλωσης (δεύτερο
τμήμα της γραμμής επεξεργασίας). Η έκπλυση του υπό κατεργασία τεμαχίου με απιονισμένο νερό μεταξύ των διαφόρων
σταδίων πραγματοποιείται είτε σε χωριστές δεξαμενές έκπλυσης είτε χειροκίνητα πάνω από τη δεξαμενή επεξεργασίας,
ανάλογα με το στάδιο της διαδικασίας.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιμετάλλωσης, τα υπό κατεργασία τεμάχια υποβάλλονται σε έκπλυση, εκφορτώνονται
από τα ικριώματα ή τα πλαίσια και αφαιρείται η μάσκα ώστε να στεγνώσουν. Όλες αυτές οι εργασίες εκτελούνται χειροκίνητα.
Μόλις στεγνώσουν, τα υπό κατεργασία τεμάχια υποβάλλονται, εάν απαιτείται, τόσο σε τελική επεξεργασία μέσω στίλβωσης
όσο και σε έλεγχο ποιότητας και στη συνέχεια συσκευάζονται και αποστέλλονται στον εργολήπτη. Οι εργασίες στίλβωσης
πραγματοποιούνται σε διαφορετικό χώρο του μηχανουργείου.
Στην απίθανη περίπτωση αστοχίας της διαδικασίας επιμετάλλωσης, το υπό κατεργασία τεμάχιο εμβαπτίζεται σε λουτρό
νιτρικού οξέος για τη χημική απομάκρυνση της στρώσης νικελίου. Στη συνέχεια, το υπό κατεργασία τεμάχιο υποβάλλεται εκ
νέου στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας.
2.1.1

Ηλεκτρολυτική επινικέλωση

Η ηλεκτρολυτική επινικέλωση είναι η διαδικασία κατά την οποία πραγματοποιείται απόθεση νικελίου στην επιφάνεια ενός υπό
κατεργασία τεμαχίου μέσω της διέλευσης συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος από διάλυμα επιμετάλλωσης.
Για να επιτευχθούν οι επιθυμητές ιδιότητες, το διάλυμα επιμετάλλωσης πρέπει να θερμανθεί έως ότου αποκτήσει θερμοκρασία 50°C
περίπου.
Το υπό κατεργασία τεμάχιο συνδέεται ως κάθοδος και το μεταλλικό νικέλιο (σε μορφή σφαιριδίων ή πλάκας) χρησιμοποιείται
ως διαλυτή άνοδος. Με την επίδραση του συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος που διοχετεύεται στο σύστημα, οι άνοδοι διαλύονται
εντός του διαλύματος. Κατιόντα νικελίου από το διάλυμα επιμετάλλωσης μετακινούνται προς την κάθοδο όπου ανάγονται
σχηματίζοντας τη μεταλλική στρώση νικελίου (βλ. εικόνα 2 στη συνέχεια).
Η απελευθέρωση υδρογόνου και οξυγόνου εξαρτάται από την απόδοση της καθόδου και της ανόδου αντιστοίχως. Η απόδοση
της καθόδου κυμαίνεται κατά κανόνα μεταξύ 90 – 97 % και, επομένως, μέρος του ρεύματος καταναλώνεται για τον σχηματισμό
αέριου υδρογόνου. Η απόδοση της ανόδου είναι σχεδόν πάντα 100 % και συνήθως στην άνοδο απελευθερώνεται ελάχιστο
ή δεν απελευθερώνεται καθόλου οξυγόνο. Χάρη στην υψηλή απόδοση των ηλεκτροδίων, η απελευθέρωση αερίων κατά την
επινικέλωση είναι ελάχιστη.
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Το διάλυμα υποβάλλεται σε ανάδευση προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόθεση νικελίου.

ΕΙΚΌΝΑ 2: ΑΡΧΉ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΉΣ ΕΠΙΝΙΚΈΛΩΣΗΣ
ΠΗΓΉ: NICKEL PLATING HANDBOOK, NICKEL INSTITUTE, 2014
Τα βασικά χημικά προϊόντα που χρησιμοποιεί η εταιρεία παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
ΠΊΝΑΚΑΣ 1: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Ή ΜΕΙΓΜΑΤΑ

Προετοιμασία της επιφάνειας του υπό κατεργασία τεμαχίου
Καθαρισμός με αλκαλικά διαλύματα

Υδροξείδιο του νατρίου, ανθρακικό νάτριο

Καθαρισμός με όξινα διαλύματα ή
αποσκωρίωση

Θειικό οξύ, υδροφθορικό οξύ και/ή νιτρικό οξύ

Απολίπανση

Ακετόνη

Εφαρμογή μάσκας, στεγανοποίηση

Βερνίκι, κερί

Ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση του υπό κατεργασία τεμαχίου
Ηλεκτρολυτική απόθεση (πηγή μετάλλου)

Νικέλιο

Ηλεκτρολυτική απόθεση (πρόσθετα)

Θειικό νικέλιο, χλωριούχο νικέλιο, βορικό οξύ, θειικό οξύ, ανθρακικό
νικέλιο, στιλβωτική ουσία

Επεξεργασία υγρών αποβλήτων
Ρύθμιση pH, κατακρήμνιση

Θειικό οξύ, υδροξείδιο του νατρίου, υδράσβεστος
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2.2

ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ

2.2.1

Παρακολούθηση των διαλυμάτων επεξεργασίας

Για να διασφαλιστεί η ποιότητα της αποτιθέμενης στρώσης νικελίου, το διάλυμα επινικέλωσης υποβάλλεται σε διαρκή
διήθηση. Επιπλέον, όλα τα διαλύματα επιφανειακής επεξεργασίας που χρησιμοποιούνται από την εταιρεία υποβάλλονται
σε δοκιμή στις εγκαταστάσεις της σε εβδομαδιαία βάση. Πραγματοποιείται ανάλυση των επιπέδων των βασικών ιόντων
και των προσμείξεων και η χημική σύνθεση των διαλυμάτων προσαρμόζεται αναλόγως.
2.2.2

Συντήρηση των εγκαταστάσεων

Μία φορά το τρίμηνο η παραγωγή διακόπτεται για ημερήσια συντήρηση. Οι εγκαταστάσεις (δεξαμενές επεξεργασίας,
σωληνώσεις χημικών προϊόντων, σύστημα άντλησης, σύστημα απαγωγής αέρα, ηλεκτρικό σύστημα, χώρος
αποθήκευσης χημικών ουσιών, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, κ.λπ.) εκκενώνονται, καθαρίζονται, επιθεωρούνται
και επιδιορθώνονται, εάν είναι απαραίτητο.

3. Μέτρα ελέγχου
3.1

ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ

3.1.1

Αέρας

Το σύστημα απαγωγής αέρα των εγκαταστάσεων λειτουργεί βάσει συστήματος ώθησης-έλξης. Ο εισερχόμενος αέρας
διοχετεύεται στον χώρο παραγωγής μέσω αγωγών μηχανικού αερισμού που τοποθετούνται κατά μήκος της γραμμής
επιφανειακής επεξεργασίας. Η απαγωγή του αέρα πραγματοποιείται μέσω πλευρικών απαγωγών κατά μήκος και των
δύο μεγάλων πλευρών των δεξαμενών επεξεργασίας.
Λόγω της υψηλής απόδοσης της καθόδου, ο σχηματισμός σταγονιδίων διαλύματος είναι αμελητέος. Επιπλέον, το
σύστημα απαγωγής αέρα είναι εξοπλισμένο με υγρές πλυντρίδες για την κατακράτηση τυχόν σταγονιδίων.
Κατά τις διαδικασίες απολίπανσης και καθαρισμού των επιφανειών (σφούγγισμα των υπό κατεργασία τεμαχίων με το
χέρι) πριν από την επιμετάλλωση παράγονται μικρές ποσότητες πτητικών οργανικών ενώσεων.
Η ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών παρέχεται από το δημόσιο δίκτυο
ηλεκτροδότησης. Επομένως, η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί δικό της σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και οι
σχετικές εκπομπές στον αέρα είναι μηδενικές.
Οι εργασίες στίλβωσης πραγματοποιούνται σε χωριστό τμήμα του μηχανουργείου. Οι μηχανές στίλβωσης είναι
εγκιβωτισμένες και εφοδιασμένες με τοπικό σύστημα εξαερισμού και συλλέκτη σκόνης με σύστημα κυκλώνα.
3.1.2

Νερό

Τα υγρά απόβλητα από τη διαδικασία και τις βοηθητικές δραστηριότητες (νερό έκπλυσης, πλύσιμο των εγκαταστάσεων,
όπως π.χ. των δαπέδων) που δεν είναι δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθούν στη διαδικασία συλλέγονται αρχικά εντός
φρεατίου (διαφορετικού από το φρεάτιο των δεξαμενών επεξεργασίας) και στη συνέχεια διοχετεύονται μέσω αντλίας στη
μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της εγκατάστασης. Τα υγρά απόβλητα εξουδετερώνονται και τα ιόντα νικελίου
κατακρημνίζονται/διαχωρίζονται σχηματίζοντας ιλύ (λάσπη) υδροξειδίου του νικελίου.
Μετά την καθίζηση, η λάσπη αφυδατώνεται με φιλτροπρέσσα σχηματίζοντας ίζημα υδροξειδίου του νικελίου με 20-25 %
περιεκτικότητα σε ξηρά ύλη κατά το μέγιστο ώστε να αποφεύγεται ο σχηματισμός σκόνης και, στη συνέχεια, μεταφέρεται
σε μεσαίας χωρητικότητας εύκαμπτους περιέκτες χύδην προϊόντος (μεγάλοι σάκοι). Δύο φορές περίπου τον χρόνο οι
μεγάλοι σάκοι αποστέλλονται σε ειδική μονάδα ανακύκλωσης. Η διαδικασία επεξεργασίας αποβλήτων είναι σε μεγάλο
βαθμό αυτοματοποιημένη. Λίγα μόνο στάδια εκτελούνται με μη αυτόματο τρόπο, όπως η μεταφορά του ιζήματος
υδροξειδίου του νικελίου στους μεγάλους σάκους, η σύνδεση/αποσύνδεση των μεγάλων σάκων, η δειγματοληψία και η
ανάλυση του διαυγασμένου νερού για τον έλεγχο συμμόρφωσης και τη χορήγηση περιβαλλοντικής άδειας.
Τα διαυγασμένα νερά απορρίπτονται στο δημόσιο αποχετευτικό δίκτυο και διοχετεύονται στη μονάδα επεξεργασίας αστικών λυμάτων.
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3.1.3

Έδαφος

Δεν αναμένεται άμεση μόλυνση του εδάφους λόγω των διαδικασιών, καθώς οι δραστηριότητες εκτελούνται σε
εξωτερικούς χώρους και έχουν εγκατασταθεί φυσικοί φραγμοί για την αποτροπή της μόλυνσης. Ο χώρος παραγωγής
και όλες οι δεξαμενές επεξεργασίας βρίσκονται εντός του φρεατίου, γεγονός που επιτρέπει τον εύκολο έλεγχό τους.
Το φρεάτιο είναι εφοδιασμένο με σύστημα συναγερμού διαρροής και οι εσωτερικές του επιφάνειες φέρουν επίστρωση
ανθεκτική στη διείσδυση χημικών προϊόντων.
Υπάρχει πιθανότητα δευτερογενής μόλυνσης μέσω εκπομπών στον αέρα (ξηρά ή υγρή απόθεση).
3.1.4

Απόβλητα

Το πρόγραμμα παρακολούθησης των διαλυμάτων επιφανειακής επεξεργασίας (βλ. ενότητα 2.2 Συντήρηση) διασφαλίζει
ότι η ποιότητα των διαλυμάτων παραμένει στα απαιτούμενα επίπεδα και ότι δεν είναι αναγκαία η συχνή αντικατάστασή
τους. Όταν κατά καιρούς τα διαλύματα πρέπει να αντικαθίστανται, απορρίπτονται ως επικίνδυνα απόβλητα. Επιπλέον, η
εταιρεία εφαρμόζει χωριστή συλλογή των διαφόρων ροών αποβλήτων.
3.1.5

Ανθρώπινη υγεία

Κατά την εργασία τους στις εγκαταστάσεις, οι εργαζόμενοι φορούν ενδύματα και υποδήματα εργασίας ανθεκτικά στη διείσδυση
χημικών προϊόντων, καθώς και γυαλιά ασφαλείας. Η χρήση των πλευρικών απαγωγών στις δεξαμενές επεξεργασίας μειώνει
τη μόλυνση του αέρα στον χώρο εργασίας και, κατ’ επέκταση, την έκθεση των εργαζομένων κατά τις συνήθεις εργασίες
επιμετάλλωσης. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται μέσω της παρακολούθησης του αέρα μία φορά ετησίως.
Επιπλέον, οι εργαζόμενοι φορούν ειδικά γάντια (από καουτσούκ νιτριλίου) κατά την εκτέλεση εργασιών που ενέχουν
κίνδυνο επαφής του δέρματος με τα διαλύματα επεξεργασίας. Η επαφή αυτή είναι πιθανή κατά τη φόρτωση/εκφόρτωση
των υπό κατεργασία τεμαχίων, την έκπλυση, κ.λπ. Ειδικά γάντια χρησιμοποιούνται και κατά τα μη αυτοματοποιημένα
στάδια της επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Κατά τη διάρκεια της απολίπανσης και των δραστηριοτήτων συντήρησης, οι
εργαζόμενοι χρησιμοποιούν συγκεκριμένα μέσα ατομικής προστασίας (για παράδειγμα αναπνευστική συσκευή ή στολή
χημικής προστασίας), όπως προβλέπουν οι διαδικασίες λειτουργίας της εταιρείας.
Οι εργασίες στίλβωσης πραγματοποιούνται σε χωριστό τμήμα του μηχανουργείου. Οι μηχανές στίλβωσης είναι εγκιβωτισμένες
και εφοδιασμένες με τοπικό σύστημα εξαερισμού και συλλέκτη σκόνης με σύστημα κυκλώνα. Ο αέρας δεν ανακυκλώνεται.
Η έκθεση των εργαζομένων στο νικέλιο παρακολουθείται βιολογικά με βάση τη συγκέντρωση του νικελίου στο δείγμα
ούρων που συλλέγεται από τους εργαζόμενους μία φορά τον χρόνο στο τέλος της εργάσιμης εβδομάδας και της βάρδιας
τους. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι υποβάλλονται σε ετήσιο γενικό ιατρικό έλεγχο.

4. Νομικές απαιτήσεις που λαμβάνονται υπόψη
Η εταιρεία έχει νομικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο του κανονισμού REACH και των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην
παρούσα μελέτη περίπτωσης λαμβάνονται υπόψη μόνο οι βασικές νομοθετικές πράξεις για την περιβαλλοντική και την
επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές, οδηγία για τους χημικούς παράγοντες και οδηγία
για τους καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες). Οι νομικές απαιτήσεις λαμβάνονται υπόψη στο ευρύτερο ενωσιακό
επίπεδο, γεγονός που σημαίνει ότι παραβλέπονται πιθανές διαφορές που προκύπτουν λόγω της μεταφοράς των οδηγιών
στην εθνική νομοθεσία.
4.1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ REACH

Επειδή η εταιρεία προμηθεύεται χημικά προϊόντα για τις δραστηριότητές της από προμηθευτές που είναι εγκατεστημένοι στην
ΕΕ, είναι μεταγενέστερος χρήστης (τελικός χρήστης) σύμφωνα με τον κανονισμό REACH4. Η εταιρεία παρασκευάζει για
δική της αποκλειστικά χρήση διαλύματα επιμετάλλωσης αναμειγνύοντας διάφορες χημικές ουσίες.
Οι γενικές υποχρεώσεις της εταιρείας στο πλαίσιο του κανονισμού REACH συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα 2.
ΠΊΝΑΚΑΣ 2: ΒΑΣΙΚΈΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΕΝΈΣΤΕΡΩΝ ΧΡΗΣΤΏΝ ΒΆΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ REACH

4 Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1907/2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών
προϊόντων (REACH)
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ REACH
Τεκμηρίωση ενεργειών

Επικοινωνία με τον
προμηθευτή

ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ

Όλες οι ενέργειες στο πλαίσιο του κανονισμού REACH πρέπει
να τεκμηριώνονται

Όλες τις ουσίες σε καθαρή μορφή ή σε
μείγματα

Επικοινωνήστε με τους προμηθευτές σας για να γνωστοποιήσετε
τις χρήσεις σας στους καταχωρίζοντες προτού καταχωριστούν
οι ουσίες. Η ενέργεια αυτή είναι προαιρετική, αλλά με αυτόν τον
τρόπο η χρήση σας μπορεί να συμπεριληφθεί στην καταχώριση.
Για τον σκοπό αυτό μπορεί να σας βοηθήσει η αρμόδια
οργάνωση του τομέα σας.

Όλες τις ουσίες σε καθαρή μορφή ή σε
μείγματα

Κοινοποιήστε στον προμηθευτή σας τυχόν νέες πληροφορίες
σχετικά με τους κινδύνους της ουσίας ή την καταλληλότητα των
μέτρων διαχείρισης κινδύνου.
Ουσίες σε καθαρή μορφή ή σε μείγμα για
τις οποίες απαιτείται δελτίο δεδομένων
ασφαλείας. Αυτό σημαίνει ότι:

Δελτίο δεδομένων
ασφάλειας (SDS)

Όταν λάβετε δελτίο δεδομένων ασφαλείας, πρέπει να
προσδιορίσετε και να εφαρμόσετε κατάλληλα μέτρα για τον
επαρκή έλεγχο των κινδύνων στην εγκατάστασή σας, τόσο για
τους εργαζομένους όσο και για το περιβάλλον. Για τον σκοπό
αυτό μπορούν να σας φανούν χρήσιμες οι πληροφορίες που
περιέχονται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Εάν η ουσία έχει
καταχωρισθεί, βεβαιωθείτε ότι η χρήση σας καλύπτεται.

1. η ουσία ή το μείγμα ικανοποιεί
τα κριτήρια ταξινόμησής της/του ως
επικίνδυνης/ου ή
2. η ουσία (σε καθαρή μορφή) είναι ΑΒΤ
ή αΑαΒ (ανθεκτική, βιοσυσσωρεύσιμη
και τοξική/άκρως ανθεκτική και άκρως
βιοσυσσωρεύσιμη) ή
3. η ουσία (σε καθαρή μορφή)
συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο
υποψήφιων ουσιών για λόγους
διαφορετικούς από αυτούς των
περιπτώσεων 1 ή 2.

Όταν λάβετε σενάριο έκθεσης μαζί με το δελτίο δεδομένων
ασφαλείας, πρέπει να ελέγξετε εάν το σενάριο έκθεσης καλύπτει
τη χρήση της ουσίας σας και τις συνθήκες υπό τις οποίες τη
χρησιμοποιείτε.
Εάν οι επιτόπιες συνθήκες συμφωνούν με το σενάριο έκθεσης,
τότε δεν χρειάζονται περαιτέρω ενέργειες πέρα από την
τεκμηρίωση της συμμόρφωσης αυτής.

Σενάριο έκθεσης

Εάν όχι, πρέπει να προβείτε σε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
•
Προσαρμόστε τις δραστηριότητές σας ώστε να
ανταποκρίνονται στις συνθήκες ασφαλούς χρήσης, όπως
αυτές καθορίζονται στο σενάριο έκθεσης.
•
Ζητήστε από τον προμηθευτή σας να σας διαβιβάσει σενάριο
έκθεσης το οποίο καλύπτει τις συνθήκες υπό τις οποίες
όντως χρησιμοποιείτε την ουσία.
•
Αναζητήστε κατάλληλη εναλλακτική λύση και διακόψτε τη
χρήση της συγκεκριμένης ουσίας.
•
Αναζητήσετε άλλον προμηθευτή της ίδιας ουσίας ο οποίος
παρέχει δελτίο δεδομένων ασφαλείας μαζί με σενάριο
έκθεσης που καλύπτει τη χρήση σας.
•
Διενεργήστε δική σας αξιολόγηση χημικής ασφάλειας
μεταγενέστερου χρήστη (ισχύουν εξαιρέσεις).
Εάν κάποια από τις ουσίες που χρησιμοποιείτε
συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο αδειοδότησης, μπορείτε να
αποφασίσετε να την υποκαταστήσετε με κάποια ασφαλέστερη
εναλλακτική ουσία ή να διασφαλίσετε ότι η χρήση σας επιτρέπεται.

Αδειοδότηση

Περιορισμοί

Εάν χρησιμοποιείτε ουσία που συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο
αδειοδότησης και για την οποία έχει χορηγηθεί άδεια που
καλύπτει τη χρήση σας στην αλυσίδα εφοδιασμού σας, πρέπει να
κοινοποιήσετε τη χρήση σας στον ECHA και να συμμορφωθείτε
προς τους όρους της άδειας.
Εάν κάποια από τις ουσίες που χρησιμοποιείτε περιλαμβάνεται
στον κατάλογο περιορισμών, πρέπει να συμμορφωθείτε προς
τους όρους που επιβάλλονται για την ουσία.

Ουσίες σε καθαρή μορφή:
1. οι οποίες είναι επικίνδυνες ή ΑΒΤ ή
αΑαΒ και
2. τις οποίες ο παρασκευαστής /
εισαγωγέας έχει καταχωρίσει σε ποσότητες
10 τόνων ή μεγαλύτερες ετησίως.
Μπορούν να παρέχονται σενάρια έκθεσης
για ουσίες σε μείγματα.

Όλες τις ουσίες που υπόκεινται σε
καταχώριση

Όλες τις ουσίες που υπόκεινται σε
περιορισμό
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ REACH

ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ

Παραγωγοί αντικειμένων
που περιέχουν ουσίες
από τον κατάλογο
υποψήφιων ουσιών οι
οποίες προκαλούν πολύ
μεγάλη ανησυχία (SVHC)

Αντικείμενα που περιέχουν ουσία η οποία
προσδιορίζεται ως SVHC σε συγκέντρωση
άνω του 0,1 % κατά βάρος (β/β)

Πρέπει να παρέχετε στους πελάτες σας πληροφορίες για την
εγγύηση της ασφαλούς χρήσης αυτών των αντικειμένων.

Σημείωση: εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις αυτές μεταγενέστεροι χρήστες που προμηθεύουν χημικά προϊόντα σε
επόμενους φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού.
Η εταιρεία λαμβάνει συνήθως δελτίο δεδομένων ασφαλείας για όλες τις επικίνδυνες ουσίες και τα μείγματα που
χρησιμοποιούνται στη διαδικασία επιμετάλλωσης. Είναι πολύ πιθανό όλες οι ουσίες που χρησιμοποιούνται από την εταιρεία
να έχουν καταχωριστεί ή να πρόκειται να καταχωριστούν βάσει του κανονισμού REACH, δεν είναι όμως υποχρεωτικό να
επισυναφθούν για όλες σενάρια έκθεσης. Εάν μια ουσία έχει καταχωριστεί, ο αριθμός καταχώρισης πρέπει να κοινοποιηθεί
στους επόμενους φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού.
Κατά τον χρόνο της σύνταξης της παρούσας μελέτης, οι ουσίες που χρησιμοποιούνται από την εταιρεία δεν υπόκεινται σε
αδειοδότηση και η επιβολή περιορισμού στο νικέλιο και τις ενώσεις του δεν ισχύει για τα αντικείμενα που κατασκευάζει η εταιρεία.
Το βορικό οξύ έχει χαρακτηριστεί ως ουσία η οποία προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC), έχει προστεθεί στον κατάλογο
υποψήφιων ουσιών SVHC για αδειοδότηση το 20105 και έχει προταθεί η συμπερίληψή του στον κατάλογο αδειοδότησης για το
20156. Κατά την παραγωγή επινικελωμένων αντικειμένων, η συγκέντρωση τυχόν υπολειμματικών ιχνών βορικού οξέος πρέπει
να είναι κατά πολύ χαμηλότερη από το 0,1% β/β του αντικειμένου. Στην αντίθετη περίπτωση, ισχύουν οι απαιτήσεις σχετικά με τις
ουσίες που περιέχονται σε αντικείμενα. Στην παρούσα μελέτη περίπτωσης δεν λαμβάνονται υπόψη οι συγκεκριμένες απαιτήσεις.
Οι κατάλογοι ουσιών που υπόκεινται σε αδειοδότηση ή περιορισμούς επικαιροποιούνται διαρκώς και, ως εκ τούτου, η
εταιρεία πρέπει να τους συμβουλεύεται τακτικά.
4.2

ΟΔΗΓΊΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΈΣ ΕΚΠΟΜΠΈΣ (2010/75/ΕΕ, IED).

Η εγκατάσταση εμπίπτει στην κατηγορία 2.6 του παραρτήματος Ι της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές: «Επιφανειακή
επεξεργασία μετάλλων ή πλαστικών υλικών με ηλεκτρολυτικές ή χημικές διεργασίες, εφόσον ο όγκος των κάδων που
χρησιμοποιούνται για την κατεργασία υπερβαίνει τα 30 m3». Κατά συνέπεια, η εταιρεία υπόκειται σε υποχρεώσεις στο πλαίσιο
της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές και πρέπει να υποβάλει αίτηση ολοκληρωμένης αδειοδότησης7: Η συμμόρφωση
προς τις διατάξεις που αφορούν τη χρήση οργανικών διαλυτών (για τον καθαρισμό της επιφάνειας του υπό κατεργασία τεμαχίου
χρησιμοποιείται ακετόνη) καλύπτεται στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης αδειοδότησης.
Οι βασικές υποχρεώσεις των εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παραρτήματος Ι της οδηγίας είναι:
• λαμβάνονται προληπτικά αντιρρυπαντικά μέτρα,
• εφαρμόζονται οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές,
• δεν προκαλείται σημαντική ρύπανση,
• τα απόβλητα μειώνονται, ανακυκλώνονται ή διατίθενται κατά τρόπο ώστε να προκαλείται ελάχιστη ρύπανση,
• μεγιστοποιείται η ενεργειακή αποδοτικότητα,
• προλαμβάνονται τα ατυχήματα και περιορίζονται οι επιπτώσεις τους,
• οι εγκαταστάσεις αποκαθίστανται μετά την παύση των δραστηριοτήτων.
Εφαρμόζεται το έγγραφο αναφοράς βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (BREF) που εκδόθηκε το 2006 με τίτλο «Επιφανειακή
επεξεργασία μετάλλων και πλαστικών»8. Το συγκεκριμένο έγγραφο BREF περιγράφει πλήθος τεχνικών ενσωματωμένων στη
διαδικασία και τελικού σταδίου για την αντιμετώπιση των βασικών περιβαλλοντικών ζητημάτων στη βιομηχανία επιφανειακής
5

Απόφαση 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
Ολοκληρωμένη προσέγγιση σημαίνει ότι στις άδειες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συνολικές περιβαλλοντικές επιδόσεις των
μονάδων και να καλύπτονται π.χ. οι εκπομπές στον αέρα, στα ύδατα και στο έδαφος, η παραγωγή αποβλήτων, η χρήση πρώτων υλών,
η ενεργειακή αποδοτικότητα, ο θόρυβος, η πρόληψη ατυχημάτων και η αποκατάσταση του χώρου των εγκαταστάσεων σε περίπτωση
παύσης της λειτουργίας τους. Σκοπός της οδηγίας είναι να διασφαλίσει ότι επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος
στο σύνολό του. http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/legislation.htm
8

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
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επεξεργασίας μετάλλων και πλαστικών. Για το συγκεκριμένο έγγραφο BREF δεν έχει διατεθεί ακόμη συμπέρασμα βέλτιστης
διαθέσιμης τεχνικής (ΒΔΤ)9.
4.3

ΟΔΗΓΊΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΗΜΙΚΟΎΣ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ (98/24/ΕΚ, CAD)

Η εταιρεία χρησιμοποιεί χημικούς παράγοντες10 στις διαδικασίες της και, επομένως, υπόκειται στις απαιτήσεις της
οδηγίας για τους χημικούς παράγοντες (CAD).
Σκοπός της οδηγίας για τους χημικούς παράγοντες είναι η θέσπιση στοιχειωδών προδιαγραφών για την προστασία των
εργαζομένων από τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους που προέρχονται ή ενδέχεται να προέλθουν από
την επίδραση χημικών παραγόντων οι οποίοι υπάρχουν στον χώρο εργασίας ή ως αποτέλεσμα οιασδήποτε εργασιακής
δραστηριότητας όπου υπεισέρχονται χημικοί παράγοντες.
Η οδηγία επιβάλλει υποχρεώσεις στις αρχές, στους εργοδότες και στους εργαζομένους και προβλέπει τον καθορισμό ενδεικτικών
και δεσμευτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης (OEL), καθώς και βιολογικών οριακών τιμών σε επίπεδο ΕΕ.
Στο τμήμα ΙΙ της οδηγίας καθορίζονται οι υποχρεώσεις του εργοδότη όσον αφορά τους επιβλαβείς χημικούς παράγοντες, στους
οποίους περιλαμβάνονται οι χημικοί παράγοντες που ικανοποιούν τα κριτήρια ταξινόμησης ως επικίνδυνων παραγόντων
σύμφωνα με τον κανονισμό CLP11
Οι βασικές υποχρεώσεις των εργοδοτών είναι:
• Ο προσδιορισμός των επιβλαβών χημικών προϊόντων που υφίστανται στον χώρο εργασίας.
• Η αξιολόγηση του κινδύνου που παρουσιάζει ο συνδυασμός όλων αυτών των επιβλαβών χημικών παραγόντων στον
χώρο εργασίας.
• Η εφαρμογή των γενικών αρχών για την πρόληψη των κινδύνων που συνδέονται με επιβλαβείς χημικούς
παράγοντες, σύμφωνα με την ιεράρχηση των ελέγχων.
• Η εφαρμογή ειδικών μέτρων προστασίας και πρόληψης εάν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αποκαλύπτουν ότι
υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.
• Ο καθορισμός διαδικασιών για την αντιμετώπιση ατυχημάτων, συμβάντων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
• Η παροχή ενημέρωσης και κατάρτισης στους εργαζομένους σε θέματα ασφάλειας.
Οι εργοδότες πρέπει επίσης να μεριμνούν για την ενδεδειγμένη επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων, των οποίων η
υγεία διατρέχει κίνδυνο βάσει της αξιολόγησης.
4.4

ΙΕΡΆΡΧΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΈΓΧΩΝ

Σύμφωνα με την οδηγία για τους χημικούς παράγοντες, οι κίνδυνοι πρέπει να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται μέσω
της λήψης προληπτικών μέτρων με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
Υποκατάσταση με μη επιβλαβή ή λιγότερο επιβλαβή χημικό παράγοντα
Ελαχιστοποίηση του κινδύνου μέσω της εφαρμογής κατά σειρά προτεραιότητας:
a) εργασιακών διαδικασιών, μηχανικών ελέγχων, εξοπλισμού και υλικών, ούτως ώστε να αποφεύγεται ή να
ελαχιστοποιείται η έκλυση επιβλαβών χημικών παραγόντων (π.χ. κλειστή διαδικασία)
a) μέτρων συλλογικής προστασίας στην πηγή του κινδύνου, (π.χ. τοπικό σύστημα εξαερισμού)
a) μέτρων ατομικής προστασίας, (όπως προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός).
Για τον σκοπό αυτό, ο εργοδότης θα πρέπει να βασίζεται σε πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία οι
οποίες παρέχονται από τον προμηθευτή, όπως π.χ. το σχετικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας που συντάσσεται από τον
προμηθευτή σύμφωνα με τον κανονισμό REACH, ώστε να διευκολύνεται η αξιολόγηση των κινδύνων των επιβλαβών
χημικών παραγόντων στον χώρο εργασίας.
9 Τα «συμπεράσματα ΒΔΤ» ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 12 ως έγγραφο το οποίο περιέχει τα μέρη του εγγράφου αναφοράς
ΒΔΤ που περιλαμβάνουν τα συμπεράσματα σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, την περιγραφή τους, πληροφορίες για την
εκτίμηση της δυνατότητας εφαρμογής τους, τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, τη σχετική
παρακολούθηση, τα αντίστοιχα επίπεδα κατανάλωσης και, κατά περίπτωση, τα συναφή μέτρα αποκατάστασης του χώρου.
10 Σύμφωνα με την οδηγία για τους χημικούς παράγοντες, ως «χημικός παράγοντας» νοείται κάθε χημικό στοιχείο ή ένωση, ελεύθερο ή
σε πρόσμειξη, όπως υφίσταται σε φυσική κατάσταση ή όπως παράγεται, χρησιμοποιείται ή απελευθερώνεται, συν τοις άλλοις υπό μορφή
αποβλήτων, μέσω οιασδήποτε εργασιακής δραστηριότητας, είτε παράγεται σκοπίμως είτε όχι και είτε διατίθεται στο εμπόριο είτε όχι.
11 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων
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4.5

ΟΔΗΓΊΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΟΓΌΝΟΥΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΟΓΌΝΟΥΣ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ (2004/37/ΕΚ, CMD)

Η εταιρεία χρησιμοποιεί στις διαδικασίες της ουσίες οι οποίες ταξινομούνται ως καρκινογόνες (κατηγορία 1Α/1Β) (ενώσεις
του νικελίου όπως μεταλλικό νικέλιο, θειικό νικέλιο ή χλωριούχο νικέλιο) και, επομένως, πρέπει να συμμορφώνεται προς
τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η οδηγία για τους καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες.
Σκοπός της οδηγίας CMD είναι η προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που εγκυμονεί για την υγεία και
την ασφάλειά τους η έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία. Η οδηγία καλύπτει
δραστηριότητες που ενδέχεται να συνεπάγονται κίνδυνο έκθεσης, ορίζει υποχρεώσεις για τις αρχές και τους εργοδότες
και προβλέπει ελάχιστες προδιαγραφές για την επίτευξη προστασίας, μεταξύ των οποίων και οριακές τιμές.
Οι βασικές υποχρεώσεις των εργοδοτών είναι παρόμοιες, παρότι κατά κανόνα πιο αυστηρές σε σύγκριση με τις υποχρεώσεις
που προβλέπει η οδηγία για τους χημικούς παράγοντες, ενώ δίνεται έμφαση στην πρόληψη της έκθεσης μέσω της
υποκατάστασης, του περιορισμού της έκθεσης ή της χρήσης τεχνικών μέσων. Επίσης, προβλέπονται ορισμένες πρόσθετες
απαιτήσεις όσον αφορά τις καρκινογόνες/μεταλλαξιογόνες ουσίες (τήρηση καταλόγου εργαζομένων που έχουν υποβληθεί σε
έκθεση, κοινοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών στην αρμόδια αρχή κατόπιν σχετικής αίτησης) και η διαβούλευση με τους
εργαζομένους/εκπροσώπους των εργαζομένων αναβαθμίζεται.
Η ιατρική παρακολούθηση προβλέπεται τόσο από την οδηγία για τους χημικούς παράγοντες όσο και από την οδηγία για
καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες αλλά η ευθύνη για την πρακτική της οργάνωση εναπόκειται στα κράτη
μέλη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και/ή πρακτική.

5. Επισημάνσεις σχετικά με άλλες νομοθετικές πράξεις
Η εταιρεία μπορεί να υπόκειται στις απαιτήσεις και άλλων νομοθετικών πράξεων, ανάλογα με την κλίμακα και το είδος
των δραστηριοτήτων της. Ορισμένες από αυτές τις πράξεις παρουσιάζονται στη συνέχεια, αλλά δεν θα εξεταστούν
περαιτέρω στην παρούσα μελέτη περίπτωσης.
5.1

ΟΔΗΓΊΑ SEVESO

Η οδηγία Seveso (οδηγία 2012/18/ΕΕ) εφαρμόζεται ανάλογα με την ποσότητα και την ταξινόμηση των επικίνδυνων
ουσιών που υπάρχουν σε μια μονάδα. Όσο μεγαλύτερες είναι οι ποσότητες των επικίνδυνων ουσιών που είναι παρούσες
σε μια μονάδα, τόσο αυστηρότεροι είναι οι κανόνες (οι μονάδες «ανώτερης βαθμίδας» έχουν μεγαλύτερες ποσότητες
από ό,τι οι μονάδες «κατώτερης βαθμίδας» και, κατά συνέπεια, υπόκεινται σε περισσότερες απαιτήσεις και αυστηρότερο
έλεγχο). Για ορισμένες ουσίες προβλέπονται ειδικά όρια, αλλά τα περισσότερα καθορίζονται σύμφωνα με τις κατηγορίες
ταξινόμησης του κανονισμού CLP (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.
Η οδηγία Seveso μπορεί να εφαρμοστεί στην εταιρεία ανάλογα με την ποσότητα των επικίνδυνων ουσιών που υπάρχουν
στη μονάδα και την ταξινόμησή τους.
5.2

ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

Η οδηγία 2001/95/ΕΚ για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων δεν ισχύει για την εταιρεία επειδή οι υπηρεσίες
επινικέλωσης δεν παρέχονται σε καταναλωτές αλλά σε βιομηχανικούς πελάτες.
Η εταιρεία δεν υπόκειται άμεσα στην οδηγία 2006/42/EΚ σχετικά με τα μηχανήματα επειδή δραστηριοποιείται ως
υπεργολάβος και, κατά συνέπεια, δεν παράγει ούτε συναρμολογεί ή διαθέτει μηχανήματα στην αγορά.
5.3

ΈΜΜΟΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΟΊ ΡΎΠΟΙ

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 850/2004 για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (POP) εφαρμόζονται στην ΕΕ δύο διεθνείς
συμφωνίες για το περιβάλλον με στόχο την εξάλειψη της παραγωγής και της χρήσης διεθνώς αναγνωρισμένων έμμονων
οργανικών ρύπων (η Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους έµµονους οργανικούς ρύπους και το σχετικό µε τους έµµονους
οργανικούς ρύπους πρωτόκολλο).
Στη βιομηχανία επιμετάλλωσης χρησιμοποιείται συχνά υπερφθοροοκτανοσουλφονικό οξύ (PFOS) ως παράγοντας
διαβροχής και αποτροπέας σταγονιδίων για την παρεμπόδιση της έκλυσης επικίνδυνων σταγονιδίων από το διάλυμα
ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης κατά τη διαδικασία εναπόθεσης. Το PFOS παρατίθεται στον κατάλογο του παραρτήματος
Ι του κανονισμού, όμως οι χρήσεις επιμετάλλωσης υπάγονται σε ειδικές εξαιρέσεις.
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B. Περιγραφή της χρήσης πληροφοριών
Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας χρησιμοποιούνταν ως βασικό εργαλείο για τη γνωστοποίηση πληροφοριών ασφαλείας
σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες και τα μείγματα πολύ πριν από τη θέσπιση του κανονισμού REACH. Παρόλα αυτά,
τα δελτία δεδομένων ασφαλείας αποτελούν πλέον αναπόσπαστο τμήμα του κανονισμού REACH και η αλλαγή αυτή
δημιουργεί νέες απαιτήσεις όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενο αυτών των εγγράφων.
Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας είναι το βασικό εργαλείο με το οποίο διασφαλίζεται ότι οι προμηθευτές κοινοποιούν στην
αλυσίδα εφοδιασμού επαρκείς πληροφορίες για την ασφαλή χρήση των ουσιών και των μειγμάτων τους.
Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες και τους κινδύνους των ουσιών (ή
των μειγμάτων), οδηγίες για τον χειρισμό, την απόρριψη και τη μεταφορά τους, καθώς και μέτρα πρώτων βοηθειών,
πυρόσβεσης και ελέγχου της έκθεσης. Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στο κυρίως κείμενο του δελτίου δεδομένων
ασφαλείας ή στο επισυναπτόμενο σενάριο έκθεσης (εφόσον υπάρχει). Οι απαιτήσεις για τη σύνταξη των δελτίων
δεδομένων ασφαλείας καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού REACH.
Η διαδικασία καταχώρισης στο πλαίσιο του κανονισμού REACH και η υποχρέωση αξιολόγησης της επικινδυνότητας των
ουσιών υποστηρίζουν την παραγωγή νέων πληροφοριών όταν δεν επαρκούν οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις
ουσίες. Η υποχρέωση αξιολόγησης της χημικής ασφάλειας των ουσιών (κατά περίπτωση) περιλαμβάνει την εξέταση
των χρήσεων και των συνθηκών χρήσης κατά την αξιολόγηση της έκθεσης και την εκπόνηση των σεναρίων έκθεσης.
Επομένως, μέσω των δελτίων δεδομένων ασφαλείας και των σεναρίων έκθεσης πρέπει να κοινοποιούνται στους
μεταγενέστερους χρήστες επαρκείς, συναφείς και ποιοτικές πληροφορίες.
Εάν οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν είναι επαρκείς ή εάν κάποια πληροφορία λείπει, ο μεταγενέστερος χρήστης πρέπει
αρχικά να απευθυνθεί στον προμηθευτή του και να ζητήσει διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες.
Υπάρχουν και άλλες πηγές πληροφοριών για τα χημικά προϊόντα (όπως η πύλη διάδοσης του ECHA), οι οποίες μπορούν
να χρησιμοποιούνται για να συμπληρώσουν τις πληροφορίες που κοινοποιούνται μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού.
Επισημαίνεται ότι μεγάλο μέρος των πληροφοριών που περιέχονται στα δελτία δεδομένων ασφαλείας προέρχεται
από την εφαρμογή του κανονισμού CLP (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη
συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων). Οι αναφορές σε πληροφορίες του κανονισμού REACH που γίνονται στο
υπόλοιπο του εγγράφου καλύπτουν τις πληροφορίες που παράγονται στο πλαίσιο αμφότερων των κανονισμών REACH
και CLP.
Στην παρούσα ενότητα προσδιορίζεται ποιες από τις πληροφορίες που κοινοποιούνται στους μεταγενέστερους χρήστες
μέσω των δελτίων δεδομένων ασφαλείας και των σεναρίων έκθεσης μπορούν να χρησιμεύσουν στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεων που περιγράφονται στα παραπάνω παραδείγματα και επιβάλλονται από νομοθετικές πράξεις εκτός του
κανονισμού REACH. Σκοπός της παρούσας ενότητας δεν είναι η παροχή καθοδήγησης σχετικά με τη συμμόρφωση προς
τις προαναφερθείσες νομικές υποχρεώσεις.
Για τους σκοπούς της περιγραφής έχουν συμπεριληφθεί αποσπάσματα τόσο από τα γενικά σενάρια έκθεσης που
κατάρτισε για τις ενώσεις νικελίου ο οργανισμός Nickel Consortia12 (εκδόσεις του 2014) όσο και από τα δημοσιευμένα
δελτία δεδομένων ασφαλείας διαφόρων προμηθευτών χημικών προϊόντων.
Σε αντίθεση με τα δελτία δεδομένων ασφαλείας, η μορφή των σεναρίων έκθεσης δεν καθορίζεται από τη νομοθεσία και,
επομένως, είναι αναμενόμενη η ύπαρξη παραλλαγών στον τρόπο παρουσίασης των πληροφοριών. Για να βοηθήσει τους
μεταγενέστερους χρήστες να κατανοήσουν τις πληροφορίες που πρέπει να περιέχουν τα σενάρια έκθεσης, ο ECHA έχει
δημοσιεύσει τρία σχολιασμένα υποδείγματα σεναρίου έκθεσης13 βάσει συνιστώμενου μορφότυπου που αναπτύχθηκε
στο πλαίσιο του χάρτη πορείας Αξιολόγησης Χημικής Ασφάλειας/Σεναρίου έκθεσης (CSA/ES) των ενδιαφερόμενων
παραγόντων14. Στο υπόλοιπο του εγγράφου περιέχονται παραπομπές σε συγκεκριμένα τμήματα του σεναρίου έκθεσης τα
οποία προέρχονται από αυτά τα υποδείγματα.

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. Αίτηση ολοκληρωμένης αδειοδότησης βάσει της οδηγίας
για τις βιομηχανικές εκπομπές
Υπενθύμιση: σκοπός της παρούσας ενότητας δεν είναι να παρασχεθεί καθοδήγηση όσον αφορά την υποβολή αίτησης
για αδειοδότηση βάσει της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές, αλλά να υποδειχθούν οι περιπτώσεις στις οποίες οι
πληροφορίες που παράγονται βάσει του κανονισμού REACH μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη της αίτησης
ολοκληρωμένης αδειοδότησης βάσει της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές.
6.1

ΝΟΜΙΚΉ ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΈΑ ΕΚΜΕΤΆΛΛΕΥΣΗΣ

Οι βιομηχανικοί φορείς εκμετάλλευσης υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση άδειας βάσει της οδηγίας για τις
βιομηχανικές εκπομπές σε δύο περιπτώσεις:
1.

Κατά την έναρξη νέας δραστηριότητας που υπόκειται στις απαιτήσεις της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές

2. Σε περίπτωση ουσιαστικής μετατροπής υφιστάμενης δραστηριότητας που υπόκειται στις απαιτήσεις της οδηγίας
(επικαιροποίηση της άδειας).
Επιπλέον, η αρμόδια αρχή πρέπει να επανεξετάζει και να επικαιροποιεί το περιεχόμενο της άδειας ανά διαστήματα, τα
οποία καθορίζονται συχνά στην άδεια. Ο φορέας εκμετάλλευσης οφείλει συνήθως να υποβάλλει παρόμοια άδεια, με τη
διαφορά ότι μπορούν να χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που προκύπτουν από τη βιομηχανική δραστηριότητα (όπως
δεδομένα παρακολούθησης ή επιθεώρησης).
6.2

ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΕΣ ΠΑΡΆΜΕΤΡΟΙ

Οι βασικές παράμετροι που πρέπει να καλύπτονται στην αίτηση για ολοκληρωμένη αδειοδότηση βάσει της οδηγίας για τις
βιομηχανικές εκπομπές καθορίζονται στο άρθρο 12 της οδηγίας.

Άρθρο 12 Αίτηση άδειας
1.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι η αίτηση άδειας περιλαμβάνει περιγραφή
των ακόλουθων:
α) της εγκατάστασης και των δραστηριοτήτων της,
β) των πρώτων και βοηθητικών υλών, των λοιπών ουσιών και της ενέργειας που χρησιμοποιούνται ή παράγονται
από την εγκατάσταση,
γ) των πηγών εκπομπών της εγκατάστασης,
δ) των συνθηκών του χώρου όπου θα λειτουργήσει η εγκατάσταση,
ε) όπου ισχύει, της βασικής έκθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 22, παράγραφος 2,
στ) της φύσης και των ποσοτήτων των προβλεπόμενων εκπομπών της εγκατάστασης σε κάθε επιμέρους στοιχείο του
περιβάλλοντος καθώς και προσδιορισμό των σημαντικών επιπτώσεων των εκπομπών στο περιβάλλον,
ζ) της προτεινόμενης τεχνολογίας και των άλλων τεχνικών που αποσκοπούν στην πρόληψη των εκπομπών που
προέρχονται από την εγκατάσταση ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη μείωσή τους,
η) των μέτρων πρόληψης, προετοιμασίας για εκ νέου χρήση, ανακύκλωσης και ανάκτησης των αποβλήτων που
παράγει η εγκατάσταση,
θ) των άλλων μέτρων που προβλέπονται για τη συμμόρφωση με τις βασικές αρχές των θεμελιωδών υποχρεώσεων
του φορέα εκμετάλλευσης που αναφέρονται στο άρθρο 11,
ι) των προβλεπόμενων μέτρων παρακολούθησης των εκπομπών στο περιβάλλον,
ια) σε γενικές γραμμές των κύριων εναλλακτικών επιλογών όσον αφορά την τεχνολογία, τις τεχνικές και τα μέτρα που
προτείνονται, οι οποίες έχουν μελετηθεί από τον αιτούντα.

Στην αίτηση χορήγησης αδείας περιλαμβάνεται επίσης μια μη τεχνικού περιεχομένου συγκεφαλαίωση των λεπτομερειών
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.
2.

Στις περιπτώσεις που πληροφορίες παρεχόμενες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ ή έκθεση
ασφαλείας συντασσόμενη κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 96/82/ΕΚ ή άλλες πληροφορίες διαθέσιμες βάσει άλλων
νομοθετημάτων, ανταποκρίνονται σε κάποια από τις απαιτήσεις της παραγράφου 1, οι πληροφορίες αυτές μπορούν
να περιλαμβάνονται ή να επισυνάπτονται στην αίτηση.
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6.3

ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΠΟΥ ΠΑΡΆΓΟΝΤΑΙ ΒΆΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ REACH ΣΤΗΝ ΑΊΤΗΣΗ

Ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης θα έχει πρόσβαση στα δελτία δεδομένων ασφαλείας και τα σενάρια έκθεσης
(εάν υπάρχουν) των ουσιών που χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση. Εάν λείπουν πληροφορίες από το παρεχόμενο
δελτίο δεδομένων ασφαλείας, ο φορέας της εκμετάλλευσης πρέπει να απευθυνθεί στον ή στους προμηθευτές του και να
ζητήσει τα δεδομένα που λείπουν.
Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι τα δελτία δεδομένων ασφαλείας και τα σενάρια έκθεσης αφορούν συγκεκριμένα ένα
διατιθέμενο χημικό προϊόν (ουσία ή μείγμα) και περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις χρήσεις τις οποίες περιγράφουν.
Απεναντίας, στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές η εγκατάσταση αντιμετωπίζεται
ως σύνολο. Δεν προβλέπεται αξιολόγηση της επικινδυνότητας ειδικά για μια ουσία ή ένα μείγμα, αλλά εξετάζονται οι
εκπομπές της εγκατάστασης στο περιβάλλον. Οι πληροφορίες που παράγονται στο πλαίσιο του REACH δεν καλύπτουν
τις εκπομπές που προκύπτουν λόγω των διαδικασιών ή τις κατηγορίες ή τις συγκεντρωτικές τιμές των ουσιών που
αναφέρονται συχνά στα έγγραφα BREF. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην αίτηση θα πρέπει να βασίζονται σε
ενδελεχείς γνώσεις που διαθέτει η εκάστοτε εγκατάσταση σχετικά με τις βιομηχανικές της διαδικασίες και σε άλλες πηγές
πληροφοριών (έγγραφα BREF, τεχνική βιβλιογραφία, κ.λπ.).
Εντούτοις, για την αίτηση άδειας μπορούν να αξιοποιούνται οι πληροφορίες που περιέχονται στα δελτία δεδομένων
ασφαλείας και τα σενάρια έκθεσης με τους ακόλουθους τρόπους.

1.

Περιγραφή
β) των πρώτων και βοηθητικών υλών, των λοιπών ουσιών και της ενέργειας που χρησιμοποιούνται ή παράγονται
από την εγκατάσταση,

Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας αποτελούν τη βασική πηγή πληροφοριών για την περιγραφή των ουσιών και των
μειγμάτων που χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση. Οι σχετικές πληροφορίες, όπως αναγνωριστικοί κωδικοί προϊόντος,
ταξινόμηση κινδύνου, σύνθεση, συγκέντρωση, φυσικοχημικές ιδιότητες κ.λπ. (τμήματα 1, 2, 3 και 9 του δελτίου
δεδομένων ασφαλείας) μπορούν να συγκεντρωθούν εύκολα σε πίνακα ή βάση δεδομένων και να υποβληθούν ως μέρος
των εγγράφων της αίτησης.
Ο φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να προσθέσει άλλα τυχόν στοιχεία που αφορούν την ουσία ή το μείγμα (για την
ακρίβεια, τη λειτουργία του χημικού προϊόντος στη διαδικασία, τα στοιχεία του προμηθευτή, την ημερομηνία παραλαβής
του δελτίου δεδομένων ασφαλείας, το κανονιστικό καθεστώς, πληροφορίες σχετικά με άλλα νομικά κείμενα, κ.λπ.) και
μπορούν να χρησιμεύσουν για την παρακολούθηση των πληροφοριών σχετικά με τα χημικά προϊόντα και για άλλους
σκοπούς. Για την αναζήτηση συμπληρωματικών πληροφοριών μπορεί να είναι χρήσιμη η πύλη διάδοσης του ECHA. Ένα
παράδειγμα τέτοιου πίνακα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα 2.

2.

Περιγραφή
γ) των πηγών εκπομπών της εγκατάστασης,
ε) όπου ισχύει, της βασικής έκθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 22, παράγραφος 2,
στ) της φύσης και των ποσοτήτων των προβλεπόμενων εκπομπών της εγκατάστασης σε κάθε επιμέρους στοιχείο του
περιβάλλοντος καθώς και
προσδιορισμό των σημαντικών επιπτώσεων των εκπομπών στο περιβάλλον,
ι) των προβλεπόμενων μέτρων παρακολούθησης των εκπομπών στο περιβάλλον,

Η ταξινόμηση κινδύνου και οι οικολογικές πληροφορίες στα τμήματα 2 και 12 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας μπορούν
να χρησιμεύσουν στον προσδιορισμό των ουσιών και των μειγμάτων που έχουν κρίσιμη σημασία για την προστασία
του περιβάλλοντος. Από τις φυσικές και τις χημικές ιδιότητες που περιγράφονται στο τμήμα 9 του δελτίου δεδομένων
ασφαλείας μπορούν να προκύψουν ενδείξεις σχετικά με τις οδούς εκπομπών (για παράδειγμα το «αέριο» ή η «λεπτή
σκόνη» παραπέμπουν σε εκπομπές στον αέρα). Ομοίως, η πιθανότητα εκπομπών στον αέρα μπορεί να υποδεικνύεται
και από τις συστάσεις που περιέχονται σχετικά με τον σχηματισμό σκόνης στα διάφορα τμήματα του δελτίου δεδομένων
ασφαλείας (π.χ. 7 ή 8).
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ΕΙΚΌΝΑ 3: ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΔΕΛΤΊΟΥ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΙΙΚΌ ΝΙΚΈΛΙΟ, ΤΜΉΜΑ 2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΤΑΞΙΝΌΜΗΣΗΣ

ΕΙΚΌΝΑ 4: ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΔΕΛΤΊΟΥ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΙΙΚΌ ΝΙΚΈΛΙΟ, ΤΜΉΜΑ 8
ΟΡΙΑΚΈΣ ΤΙΜΈΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΆΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΌ ΣΚΌΝΗΣ
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ΕΙΚΌΝΑ 5: ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΔΕΛΤΊΟΥ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΙΙΚΌ ΝΙΚΈΛΙΟ, ΤΜΉΜΑ 12
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
Πέραν των δεδομένων που παρέχονται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας, στην εκτίμηση της έκλυσης της ουσίας στα
διάφορα περιβαλλοντικά συστήματα μπορούν να συνεισφέρουν οι πληροφορίες που περιέχονται στο σενάριο έκθεσης,
όπως οι πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη ή τον ρυθμό απελευθέρωσης. Οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες
ιδίως εάν η εταιρεία δεν έχει στη διάθεσή της δεδομένα μετρήσεων κατά την υποβολή της αίτησης άδειας (π.χ. εφόσον
πρόκειται για νέα εγκατάσταση).
Πρέπει, ωστόσο, να ληφθεί υπόψη η πηγή των δεδομένων (μετρήσεις ή μοντέλο) προκειμένου να γίνουν πλήρως
κατανοητές οι υποβαλλόμενες πληροφορίες.
Ο συνδυασμός πληροφοριών μπορεί να επίσης να χρησιμεύσει ώστε να προσδιοριστεί αν η ουσία θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη κατά τον σχεδιασμό της βασικής έκθεσης ή για τις δραστηριότητες παρακολούθησης.
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ΕΙΚΌΝΑ 6: ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΎ ΣΕΝΑΡΊΟΥ ΈΚΘΕΣΗΣ GES2: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΉΣ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑΣ:
ΧΛΩΡΙΟΎΧΟ ΝΙΚΈΛΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΉ ΕΠΙΜΕΤΆΛΛΩΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΉ ΑΠΌΘΕΣΗ ΝΙΚΕΛΊΟΥ, ΜΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΉ ΕΠΙΝΙΚΈΛΩΣΗ

3.

Περιγραφή
ζ)

της προτεινόμενης τεχνολογίας και των άλλων τεχνικών που αποσκοπούν στην πρόληψη των εκπομπών που
προέρχονται από την εγκατάσταση ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη μείωσή τους,

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες λειτουργίας και τα μέσα διαχείρισης κινδύνου που περιγράφονται στο εκτεταμένο
δελτίο δεδομένων ασφαλείας (δελτίο δεδομένων ασφαλείας και επισυναπτόμενο σενάριο έκθεσης) μπορούν να
συμπληρώσουν άλλες πηγές πληροφοριών (π.χ. το έγγραφο BREF) στην περιγραφή των εγκαταστάσεων, ιδίως όταν η αίτηση
άδειας υποβάλλεται κατά την έναρξη των δραστηριοτήτων ή, για παράδειγμα, όταν η άδεια επικαιροποιείται προκειμένου να
συμπεριληφθεί νέα διαδικασία.
Παραδείγματος χάρη, στο σενάριο έκθεσης μπορεί να περιλαμβάνονται τεχνικές συνθήκες ή οργανωτικά μέτρα (π.χ. κατάρτιση
του προσωπικού) για την αποτροπή ή τον περιορισμό απορρίψεων, εκπομπών ή εκλύσεων στο περιβάλλον. Παράλληλα, ο
φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να επαληθεύσει εάν η επιλεγείσα τεχνολογία συμπίπτει με την τεχνολογία που προτείνεται στο

σενάριο έκθεσης.
ΕΙΚΌΝΑ 7: ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΎ ΣΕΝΑΡΊΟΥ ΈΚΘΕΣΗΣ GES10: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΉΣ
ΕΠΙΦΆΝΕΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΉ ΕΠΙΝΙΚΈΛΩΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΉ ΑΠΌΘΕΣΗ ΝΙΚΕΛΊΟΥ

4.

Περιγραφή
η) των μέτρων πρόληψης, προετοιμασίας για εκ νέου χρήση, ανακύκλωσης και ανάκτησης των αποβλήτων που
παράγει η εγκατάσταση,

Ο φορέας εκμετάλλευσης θα πρέπει να ανατρέξει στο τμήμα 13 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας για οδηγίες σχετικά με την
ορθή διαχείριση των αποβλήτων ή τις κατάλληλες μεθόδους διαχείρισης των αποβλήτων της ουσίας ή του μείγματος. Εάν είναι
απαραίτητο, πρέπει επίσης να παρέχονται συστάσεις σχετικά με τις μεθόδους επεξεργασίας μολυσμένων συσκευασιών.
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ΕΙΚΌΝΑ 8: ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΔΕΛΤΊΟΥ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΆΚΕΣ ΝΙΚΕΛΊΟΥ, ΤΜΉΜΑ 13

ΕΙΚΌΝΑ 9: ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ 13 ΤΟΥ ΔΕΛΤΊΟΥ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΛΩΡΙΟΎΧΟ
ΝΙΚΈΛΙΟ
Το σενάριο έκθεσης περιέχει επίσης τμήμα σχετικά με τις συνθήκες και τα μέτρα επεξεργασίας αποβλήτων. Οι
πληροφορίες αυτές περιέχουν ενίοτε συστάσεις ανάκτησης ή ανακύκλωσης και μπορούν να χρησιμεύσουν στην

περιγραφή των μέτρων που χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση.
ΕΙΚΌΝΑ 10: ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΎ ΣΕΝΑΡΊΟΥ ΈΚΘΕΣΗΣ GES10: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΉΣ
ΕΠΙΦΆΝΕΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΉ ΕΠΙΝΙΚΈΛΩΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΉ ΑΠΌΘΕΣΗ ΝΙΚΕΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΎ ΣΕΝΑΡΊΟΥ ΈΚΘΕΣΗΣ GES2: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΉΣ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑΣ ΧΛΩΡΙΟΎΧΟ ΝΙΚΈΛΙΟ
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- ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΉ ΕΠΙΜΕΤΆΛΛΩΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΉ ΑΠΌΘΕΣΗ ΝΙΚΕΛΊΟΥ, ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΉ
ΕΠΙΜΕΤΆΛΛΩΣΗ
5.
Περιγραφή

ια) σε γενικές γραμμές των κύριων εναλλακτικών επιλογών όσον αφορά την τεχνολογία, τις τεχνικές και τα μέτρα που
προτείνονται, οι οποίες έχουν μελετηθεί από τον αιτούντα.
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο σενάριο έκθεσης μπορούν να υποδείξουν αρκετές μεθόδους για τον έλεγχο
των κινδύνων. Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει μία από αυτές τις μεθόδους και να παρουσιάσει τις άλλες ως

εναλλακτικές τεχνολογίες
ΕΙΚΌΝΑ 11: ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΎ ΣΕΝΑΡΊΟΥ ΈΚΘΕΣΗΣ GES2: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΉΣ
ΕΠΙΦΆΝΕΙΑΣ ΧΛΩΡΙΟΎΧΟ ΝΙΚΈΛΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΉ ΕΠΙΜΕΤΆΛΛΩΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΉ ΑΠΌΘΕΣΗ
ΝΙΚΕΛΊΟΥ, ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΉ ΕΠΙΜΕΤΆΛΛΩΣΗ
Εάν κάποιες από τις ουσίες που χρησιμοποιούνται από τον φορέα εκμετάλλευσης υπόκεινται σε κάποια κανονιστική
διαδικασία διαχείρισης κινδύνου βάσει του κανονισμού REACH (αδειοδότηση ή επιβολή περιορισμού), στον φάκελο της
αίτησης αδειοδότησης ή στον φάκελο επιβολής περιορισμού πρέπει να υπάρχει ανάλυση των εναλλακτικών επιλογών.
Οι πληροφορίες αυτές διατίθενται στον δικτυακό τόπο του ECHA:
• Αίτηση αδειοδότησης http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applications-forauthorisation. Είτε απευθείας από τον κατάλογο των υπό εξέλιξη διαβουλεύσεων είτε μέσω του συνδέσμου «Adopted
opinions and previous consultations on application for authorisation» (Εκδοθείσες γνωμοδοτήσεις και προηγούμενες
διαβουλεύσεις σχετικά με αιτήσεις αδειοδότησης).
• Επιβολή περιορισμού http://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration. Είτε απευθείας από τον κατάλογο των
υπό εξέλιξη διαβουλεύσεων είτε μέσω του συνδέσμου «Adopted opinions» (Γνωμοδοτήσεις).
Οι πληροφορίες αυτές ισχύουν, ωστόσο, μόνο για τις ουσίες που υπόκεινται σε αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα. Περισσότερες
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πληροφορίες διατίθενται στα έγγραφα BREF για τον βιομηχανικό κλάδο. Στην αναζήτηση εναλλακτικών για τις επικίνδυνες
ουσίες μπορεί να χρησιμεύσει και η πύλη για την υποστήριξη της υποκατάστασης (http://www.subsport.eu/).
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7. Η αξιολόγηση κινδύνου στο πλαίσιο της οδηγίας για τους
χημικούς παράγοντες και της οδηγίας για τους καρκινογόνους
ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες
Υπενθύμιση: σκοπός της παρούσας ενότητας δεν είναι να παρασχεθεί καθοδήγηση όσον αφορά τη διενέργεια
αξιολόγησης κινδύνου, αλλά να υποδειχθούν οι περιπτώσεις στις οποίες οι πληροφορίες που παράγονται βάσει του
κανονισμού REACH μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της διαδικασίας
7.1

ΝΟΜΙΚΈΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΌΤΗ

Ο εργοδότης οφείλει να προσδιορίζει και να αξιολογεί τους κινδύνους που παρουσιάζουν για τους εργαζομένους οι
επικίνδυνοι χημικοί παράγοντες.
Η αξιολόγηση των κινδύνων και η εφαρμογή των προληπτικών μέτρων πρέπει να πραγματοποιούνται πριν από την έναρξη
νέων δραστηριοτήτων και οι σχετικές διαδικασίες πρέπει να επικαιροποιούνται. Η επανεξέταση της αξιολόγησης είναι σκόπιμη
σε περιπτώσεις στις οποίες από την παρακολούθηση (της υγείας, της έκθεσης ή την τεχνική παρακολούθηση) προκύπτουν
ανησυχίες ή σημαντικές αλλαγές στις συνθήκες εργασίας («σημαντικές αλλαγές» σύμφωνα με την οδηγία για τους χημικούς
παράγοντες, «κάθε αλλαγή των συνθηκών δυνάμενη να επηρεάσει την έκθεση των εργαζομένων στους καρκινογόνους ή
μεταλλαξιογόνους παράγοντες» σύμφωνα με την οδηγία για τους καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες). Σε αυτές
τις περιπτώσεις περιλαμβάνονται επίσης αλλαγές όπως η νέα ταξινόμηση βάσει του κανονισμού CLP η οποία συνεπάγεται την
ταξινόμηση της ουσίας ως καρκινογόνου ή μεταλλαξιογόνου.
Στο άρθρο 4 παράγραφοι 1, 3 και 4 της οδηγίας για τους χημικούς παράγοντες παρέχονται οι ακόλουθες κατευθυντήριες
γραμμές:

Άρθρο 4 Καθορισμός και αξιολόγηση κινδύνου των επιβλαβών χημικών παραγόντων
1.

Κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 και το άρθρο 9 παράγραφος 1
της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, ο εργοδότης οφείλει, καταρχήν, να αξιολογήσει αν στον χώρο εργασίας υφίστανται επιβλαβείς
χημικοί παράγοντες. Εάν αυτό συμβαίνει, τότε αξιολογεί κάθε κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων
ο οποίος οφείλεται στην παρουσία των εν λόγω χημικών παραγόντων, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

• τις εγγενώς επικίνδυνες ιδιότητές τους,
• τις πληροφορίες περί ασφάλειας και υγείας που παρέχονται από τον προμηθευτή [π.χ. δελτία δεδομένων ασφάλειας
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου)15,
• το επίπεδο, τον τύπο και τη διάρκεια της έκθεσης,
• τις περιστάσεις της εργασίας όπου υπεισέρχονται τέτοιοι παράγοντες, περιλαμβανομένης της ποσότητάς τους,
• τις τυχόν οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης ή βιολογικές οριακές τιμές, που έχουν θεσπιστεί στο έδαφος του
συγκεκριμένου κράτους μέλους,
• τα αποτελέσματα των προληπτικών μέτρων που ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν,
• εφόσον υπάρχουν, τα πορίσματα της τυχόν επίβλεψης της υγείας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί.
Ο εργοδότης οφείλει να λαμβάνει συμπληρωματικές πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση του κινδύνου, είτε
από τον προμηθευτή είτε από άλλες εύκολα διαθέσιμες πηγές. Εάν χρειάζεται, οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν την
ειδική αξιολόγηση του κινδύνου για τους χρήστες με βάση την κοινοτική νομοθεσία περί χημικών παραγόντων.

3.

Στην αξιολόγηση του κινδύνου πρέπει να περιλαμβάνονται ορισμένες δραστηριότητες μέσα στην επιχείρηση ή την
εγκατάσταση, όπως η συντήρηση, σχετικά με τις οποίες μπορεί να προβλεφθεί ότι υπάρχει ενδεχόμενο σημαντικής
έκθεσης ή οι οποίες ενδέχεται να έχουν επιβλαβή αποτελέσματα για την ασφάλεια και την υγεία για άλλους λόγους,
ακόμη και μετά τη λήψη όλων των τεχνικών μέτρων.

4.

Στην περίπτωση δραστηριοτήτων που συνεπάγονται την έκθεση σε πολλούς επιβλαβείς χημικούς παράγοντες, ο
κίνδυνος αξιολογείται βάσει του κινδύνου που παρουσιάζει ο συνδυασμός όλων αυτών των χημικών παραγόντων.

Επιπλέον, στο άρθρο 3 παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας για τους καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες

15 Κανονισμός REACH
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καθορίζεται ότι:

Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής — εντοπισμός και αξιολόγηση των κινδύνων
3.

Κατά την αξιολόγηση του κινδύνου, λαμβάνονται υπόψη όλοι οι άλλοι τρόποι έκθεσης, όπως η απορρόφηση µέσα
στο δέρµα ή/ και διά του δέρµατος.

4.

Οι εργοδότες, κατά την αξιολόγηση του κινδύνου, αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις ενδεχόµενες επιπτώσεις
όσον αφορά την ασφάλεια ή την υγεία των ιδιαίτερα ευαίσθητων εργαζοµένων που απασχολούνται σε επικίνδυνες
εργασίες και, µεταξύ άλλων, λαµβάνουν υπόψη τη σκοπιµότητα να µην χρησιµοποιούνται οι εργαζόµενοι αυτοί σε
ζώνες όπου µπορούν να έλθουν σε επαφή µε καρκινογόνους ή µεταλλαξιογόνους παράγοντες.

Γενική επισήμανση:
Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η αξιολόγηση κινδύνου πρέπει να πραγματοποιείται για όλους τους επικίνδυνους
χημικούς παράγοντες που υπάρχουν στον χώρο εργασίας. Σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο α) της οδηγίας για τους
χημικούς παράγοντες, ως «χημικός παράγοντας» νοείται κάθε χημικό στοιχείο ή ένωση, ελεύθερο ή σε πρόσμειξη, όπως
υφίσταται σε φυσική κατάσταση ή όπως παράγεται, χρησιμοποιείται ή απελευθερώνεται, συν τοις άλλοις υπό μορφή
αποβλήτων, μέσω οιασδήποτε εργασιακής δραστηριότητας, είτε παράγεται σκοπίμως είτε όχι και είτε διατίθεται στο
εμπόριο είτε όχι. Ο ορισμός αυτός είναι ευρύτερος από τον ορισμό της ουσίας στον κανονισμό REACH και, επομένως, οι
πληροφορίες που παράγονται βάσει του REACH δεν καλύπτουν όλους τους χημικούς παράγοντες που υπάρχουν στον
χώρο εργασίας, π.χ. ουσίες που προκύπτουν από τις διαδικασίες, όπως η σκόνη.
Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και το σενάριο έκθεσης περιέχουν πληροφορίες
σχετικά με επιμέρους ουσίες ή μείγματα, ενώ η αξιολόγηση κινδύνου στον χώρο εργασίας πρέπει να διενεργείται για τον
συνδυασμό όλων των επικίνδυνων χημικών παραγόντων.
Επιπλέον, σε έναν χώρο εργασίας που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία και στον οποίο χρησιμοποιούνται πολλά επικίνδυνα
χημικά προϊόντα, οι επικρατούσες συνθήκες ενδεχομένως δεν ταυτίζονται με κάθε συνθήκη που περιγράφεται στο δελτίο
δεδομένων ασφαλείας και στο σενάριο έκθεσης. Η εταιρεία θα πρέπει αφενός να εξακριβώσει εάν οι διαδικασίες και τα
προληπτικά μέτρα που χρησιμοποιεί αντιστοιχούν στις διαδικασίες και στα μέτρα που περιγράφονται στο σχετικό σενάριο
ή σενάρια έκθεσης και, αφετέρου, να αναπτύξει κάποια μέθοδο για την εκπλήρωση των διαφόρων υποχρεώσεών της:
• διενεργώντας συνδυασμένη αξιολόγηση κινδύνου για όλους τους υφιστάμενους επικίνδυνους χημικούς παράγοντες
• προσδιορίζοντας ένα σύνολο μέτρων διαχείρισης κινδύνου τα οποία είναι κατάλληλα για τις διάφορες εργασίες που
περιλαμβάνει η διαδικασία.
7.2

ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΚΙΝΔΎΝΟΥ ΣΤΟΝ ΧΏΡΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

Αν και δεν υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες σε ενωσιακό επίπεδο σχετικά με τη μέθοδο αξιολόγησης των κινδύνων
στον χώρο εργασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε το 1996 το «Υπόμνημα για την εκτίμηση των επαγγελματικών
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κινδύνων»16. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν ή να προσαρμόζουν κατά τον τρόπο που κρίνουν κατάλληλο το

υπόμνημα προκειμένου να παρέχουν συστάσεις σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της αξιολόγησης των κινδύνων στην
εργασία. Το 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε επίσης τις «Πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές μη υποχρεωτικού
χαρακτήρα σχετικά με την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους
οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες»17. Σκοπός αυτών των πρακτικών κατευθυντήριων γραμμών είναι να
χρησιμεύσουν ως βοήθημα στα κράτη μέλη για τη θέσπιση εθνικών πολιτικών και τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης
προς τους εθνικούς κανονισμούς για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.
Πολλές εθνικές αρχές έχουν αναπτύξει δικές τους κατευθυντήριες γραμμές και εργαλεία για την παροχή συνδρομής στους

16 https://osha.europa.eu/en/legislation/guidelines/guidance-on-risk-assessment-at-work
17 http://bookshop.europa.eu/el/--pbKE6805058/
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εργοδότες.

Σε αυτά τα έγγραφα προτείνεται η ακόλουθη προσέγγιση αξιολόγησης κινδύνου:
1.

Προσδιορισμός των πηγών κινδύνου και των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο

2.

Αξιολόγηση και ιεράρχηση των κινδύνων

3.

Προσδιορισμός προληπτικών μέτρων για την εξάλειψη ή τον έλεγχο των κινδύνων

4.

Ανάληψη δράσης για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και προστασίας

27

Χάρτης πορείας για τις εκθέσεις χημικής ασφάλειας/τα σενάρια έκθεσης (CSR/ES)
28

Τομέας δράσης 5: Υποστήριξη της επεξεργασίας πληροφοριών σε επίπεδο τελικού χρήστη

5.

Παρακολούθηση και επανεξέταση της αξιολόγησης ώστε να διασφαλίζεται ότι παραμένει επίκαιρη

Στις περισσότερες υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι ενέργειες αυτές εντάσσονται στις αρμοδιότητες για το περιβάλλον, την

υγεία και την ασφάλεια και η συχνότητα επανεξέτασης της αξιολόγησης καθορίζεται ενδοεταιρικά. Όπως προαναφέρθηκε,
ο κανονισμός REACH υποστηρίζει την παραγωγή νέων πληροφοριών σχετικά με τις ουσίες, οι οποίες κοινοποιούνται
εν συνεχεία στους μεταγενέστερους χρήστες. Για τις υποχρεώσεις των μεταγενέστερων χρηστών στο πλαίσιο του
κανονισμού REACH (βλ. πίνακα 2) όσον αφορά τα δελτία δεδομένων ασφαλείας και τα σενάρια έκθεσης ισχύουν ειδικές
προθεσμίες. Το γεγονός αυτό εισάγει μια νέα παράμετρο τόσο στη σταδιακή προσέγγιση της αξιολόγησης των κινδύνων
στον χώρο εργασίας όσο και στην περιοδικότητα της αναθεώρησης στους κόλπους της επιχείρησης.
Οι μεταγενέστεροι χρήστες/φορείς εκμετάλλευσης καλούνται να αξιολογούν τις εισερχόμενες νέες πληροφορίες, να
προσδιορίζουν τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τον κανονισμό REACH, να
προσδιορίζουν τον αντίκτυπο αυτών των ενεργειών στις υποχρεώσεις βάσει της οδηγίας για τους χημικούς παράγοντες/
οδηγίας για τους καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες και, εάν είναι αναγκαίο, να προβαίνουν σε αυτές τις
ενέργειες.
Για παράδειγμα, μια μεταβολή στην ταξινόμηση κινδύνου μιας ουσίας μπορεί να καθιστά απαραίτητη την αλλαγή των
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μέτρων διαχείρισης του κινδύνου που χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση για την ελαχιστοποίηση της έκλυσης. Κατά
συνέπεια, θα πρέπει να επανεξεταστεί η αξιολόγηση του κινδύνου των διαδικασιών στις οποίες χρησιμοποιείται η ουσία

προτού εφαρμοστούν οι αλλαγές. Στην επανεξέταση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που
περιγράφονται στο σενάριο έκθεσης.
Η εν λόγω επανεξέταση, συνοδευόμενη όταν είναι απαραίτητο από παρακολούθηση ή μετρήσεις, διασφαλίζει την
εκπλήρωση της απαίτησης να ελέγχονται διαρκώς και επαρκώς οι κίνδυνοι των επικίνδυνων χημικών προϊόντων μέσω
των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που εφαρμόζονται για την πρόληψη της έκθεσης των εργαζομένων

7.3
ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΠΟΥ ΠΑΡΆΓΟΝΤΑΙ ΒΆΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ REACH ΣΤΗΝ
ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΚΙΝΔΎΝΟΥ
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Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας και τα σενάρια έκθεσης (εάν υπάρχουν) που παρέχονται από τους προμηθευτές των
χημικών προϊόντων περιέχουν μεγάλο όγκο πληροφοριών οι οποίες μπορούν να φανούν χρήσιμες για την υποστήριξη
του σκέλους της αξιολόγησης κινδύνου που αφορά τα επικίνδυνα χημικά προϊόντα.
Ενέργεια 1: Προσδιορισμός των πηγών κινδύνου και των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο
Όπως περιγράφεται στο υπόμνημα για την εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων, η πρώτη ενέργεια είναι ο εντοπισμός
στον χώρο εργασίας των παραγόντων που μπορούν να γίνουν επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία και ο προσδιορισμός
των υπαλλήλων που ενδέχεται να εκτίθενται σε αυτούς τους παράγοντες.
Στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας, τα ακόλουθα τμήματα βοηθούν τους ενδιαφερόμενους να προσδιορίσουν τις ουσίες
ή τα μείγματα που προκαλούν ιδιαίτερες ανησυχίες για την ανθρώπινη υγεία, τις πιθανές επιπτώσεις της έκθεσής τους,
καθώς και τις ειδικές ομάδες εργαζομένων που χρειάζονται περαιτέρω προστασία (πρέπει π.χ. να αποφεύγεται η έκθεση
εγκύων σε χημικά προϊόντα τα οποία μπορούν να βλάψουν ή είναι ύποπτα για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.)
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Τμήμα 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας, στοιχεία επικινδυνότητας και δηλώσεις κινδύνου.
ΕΙΚΌΝΑ 12: ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΔΕΛΤΊΟΥ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΆΚΕΣ ΝΙΚΕΛΊΟΥ, ΤΜΉΜΑ 2

Συναφείς μπορεί επίσης να είναι οι πληροφορίες που περιέχονται στο υποτμήμα 2.3 και αφορούν άλλους κινδύνους οι
οποίοι δεν οδηγούν σε ταξινόμηση.
Τμήμα 8.1: Όρια ανθρώπινης έκθεσης (παράμετροι ελέγχου).
ΕΙΚΌΝΑ 13: ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΔΕΛΤΊΟΥ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΆΚΕΣ ΝΙΚΕΛΊΟΥ, ΤΜΉΜΑ 8
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Τμήμα 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες.
ΕΙΚΌΝΑ 14: ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΔΕΛΤΊΟΥ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΆΚΕΣ ΝΙΚΕΛΊΟΥ, ΤΜΉΜΑ 9
Τμήμα 11: Τοξικολογικές πληροφορίες και συνοπτική περιγραφή των τοξικολογικών συμπτωμάτων και επιπτώσεων που
μπορεί να προκαλέσει η έκθεση στο χημικό προϊόν.

ΕΙΚΌΝΑ 15: ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ 11 ΤΟΥ ΔΕΛΤΊΟΥ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΆΚΕΣ
ΝΙΚΕΛΊΟΥ
Το τμήμα 3 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας παρέχει επίσης περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση του χημικού
προϊόντος, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση των διαφόρων συστατικών που υπάρχουν σε ένα μείγμα.

ΕΙΚΌΝΑ 16: ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ 3 ΤΟΥ ΔΕΛΤΊΟΥ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΆΛΥΜΑ ΛΟΥΤΡΟΎ ΝΙΚΕΛΊΟΥ
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Κίνδυνος μπορεί επίσης να προκύψει από αντιδράσεις που συντελούνται μεταξύ χημικών προϊόντων ή υπό ορισμένες
συνθήκες. Πληροφορίες σχετικά με τη σταθερότητα και την αντιδραστικότητα του χημικού προϊόντος διατίθενται
στο τμήμα 10 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας και, ενίοτε, στο τμήμα 7.2. παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις
ασυμβατότητες.
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ΕΙΚΌΝΑ 17: ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΔΕΛΤΊΟΥ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΆΚΕΣ ΝΙΚΕΛΊΟΥ, ΤΜΉΜΑ 10

ΕΙΚΌΝΑ 18: ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΔΕΛΤΊΟΥ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΆΚΕΣ ΝΙΚΕΛΊΟΥ, ΤΜΉΜΑ 7
Στην ενότητα του τίτλου του σεναρίου έκθεσης, η περιγραφή των συμβαλλόντων σεναρίων για τους εργαζομένους αφορά
τις διάφορες εργασίες που επιτελούν οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της χρήσης της ουσίας. Με αυτόν τον τρόπο
μπορούν να εντοπιστούν όλοι οι εργαζόμενοι που χειρίζονται και, άρα, εκτίθενται πιθανώς στο χημικό προϊόν.
ΕΙΚΌΝΑ 19: ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΎ ΣΕΝΑΡΊΟΥ ΈΚΘΕΣΗΣ GES10: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΉΣ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΌ ΝΙΚΈΛΙΟ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΉ ΕΠΙΝΙΚΈΛΩΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΉ ΑΠΌΘΕΣΗ ΝΙΚΕΛΊΟΥ
Ενέργεια 2: Αξιολόγηση κινδύνων
Κατά την αξιολόγηση των κινδύνων, πρέπει να εξετάζεται και να εκτιμάται η πιθανότητα έκθεσης και η σοβαρότητα των
επιπτώσεων.
Η σοβαρότητα των επιπτώσεων εξαρτάται από τις εγγενείς ιδιότητες των χημικών προϊόντων και από την πιθανή
αλληλεπίδραση με άλλες επικίνδυνες χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα.
Οι πληροφορίες που προκύπτουν βάσει του κανονισμού REACH σχετικά με τις εγγενείς ιδιότητες του χημικού προϊόντος
και τις πιθανές αλληλεπιδράσεις και ασυμβατότητες περιγράφονται στην παραπάνω ενέργεια 1.
Η πιθανότητα πραγματικής έκθεσης εξαρτάται από:
• τη μορφή της χρήσης (χρησιμοποιούμενες ποσότητες, διάρκεια, συχνότητα, κ.λπ.)
• τη γενική οργάνωση της εργασίας
• τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό και την τεχνολογία
• τις διαδικασίες εργασίας.
Το τμήμα 7 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας παρέχει συμβουλές σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό και την αποθήκευση,
ενώ στο τμήμα 8.2 περιγράφονται τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου της έκθεσης (μηχανικοί έλεγχοι και μέσα ατομικής
προστασίας (ΜΑΠ)).
ΕΙΚΌΝΑ 20: ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΔΕΛΤΊΟΥ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΙΙΚΌ ΝΙΚΈΛΙΟ, ΤΜΉΜΑΤΑ 7 ΚΑΙ
8.2
ΕΙΚΌΝΑ 21: ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΔΕΛΤΊΟΥ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΙΙΚΌ ΝΙΚΈΛΙΟ, ΤΜΉΜΑΤΑ 7 ΚΑΙ
8.2
Επιπλέον, το τμήμα 2 του σεναρίου έκθεσης παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες λειτουργίας και τα μέτρα
διαχείρισης κινδύνου που διασφαλίζουν τον επαρκή έλεγχο του κινδύνου για συγκεκριμένη χρήση της ουσίας. Οι πληροφορίες
αυτές συνδέονται άμεσα με παραμέτρους που αφορούν τη χρήση και τον εξοπλισμό/την τεχνολογία.
ΕΙΚΌΝΑ 22: ΑΠΟΣΠΆΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΎ ΣΕΝΑΡΊΟΥ ΈΚΘΕΣΗΣ GES4: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΉΣ
ΕΠΙΦΆΝΕΙΑΣ ΘΕΙΙΚΌ ΝΙΚΈΛΙΟ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΉ ΕΠΙΝΙΚΈΛΩΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΉ ΑΠΌΘΕΣΗ ΝΙΚΕΛΊΟΥ ΚΑΙ
ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΉ ΕΠΙΝΙΚΈΛΩΣΗ
Ενέργεια 3: Προσδιορισμός των προληπτικών μέτρων
Οι ενέργειες 1 και 2 της αξιολόγησης του κινδύνου των χημικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην εταιρεία θα

έχουν ως αποτέλεσμα τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση μιας σειράς συγκεκριμένων κινδύνων. Για να επιλεγούν τα
κατάλληλα μέτρα εξάλειψης ή ελέγχου αυτών των κινδύνων, η εταιρεία θα πρέπει:
• να εξετάσει τις πληροφορίες που παρέχονται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας και στο σενάριο έκθεσης για κάθε
χημικό προϊόν και
• να προσδιορίσει ένα σύνολο μέτρων διαχείρισης κινδύνου τα οποία είναι κατάλληλα για τις διάφορες εργασίες και
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ουσίες που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία, περιλαμβανομένων κινδύνων που προκύπτουν λόγω των διαδικασιών.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στο σενάριο έκθεσης υπό την επικεφαλίδα «Καθοδήγηση προς τον μεταγενέστερο χρήστη
(DU) για να αξιολογήσει αν λειτουργεί εντός των ορίων που θέτει το σενάριο έκθεσης (ES)» μπορούν να περιλαμβάνουν είτε
τα περιθώρια ευελιξίας που επιτρέπονται όταν αξιολογείται κατά πόσον οι συνθήκες χρήσης της ουσίας στον χώρο εργασίας

αντιστοιχούν στις συνιστώμενες συνθήκες στο σενάριο έκθεσης, είτε έναν σύνδεσμο ο οποίος θα παραπέμπει στην τοποθεσία
στην οποία παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες κλιμακοποίησης. Οι πληροφορίες αυτές θα συμβάλλουν στην επίτευξη του
απαιτούμενου επιπέδου προστασίας για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
ΕΙΚΌΝΑ 23: ΥΠΟΘΕΤΙΚΌ ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ 4 ΕΝΌΣ ΣΕΝΑΡΊΟΥ ΈΚΘΕΣΗΣ.
ΤΟ ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ ΑΥΤΌ ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟΝ ECHA ΚΑΙ Η ΜΟΡΦΉ ΤΟΥ ΕΊΝΑΙ ΣΎΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΑ
ΥΠΟΔΕΊΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΊΟΥ ΈΚΘΕΣΗΣ 18

18 http://echa.europa.eu/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/formats
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Επίσης, τα μέτρα πρώτων βοηθειών που περιγράφονται στο τμήμα 4 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας (περιλαμβανομένων
των αντιδότων, των αντενδείξεων ή της άμεσης θεραπείας που πρέπει να διατίθεται στον χώρο εργασίας) θα αποβούν

ιδιαίτερα χρήσιμα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων σε περίπτωση τυχαίας έκθεσης.
ΕΙΚΌΝΑ 24: ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΔΕΛΤΊΟΥ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΆΣΒΕΣΤΟ, ΤΜΉΜΑ 4

8. Ενημέρωση και κατάρτιση των εργαζομένων
8.1

ΝΟΜΙΚΈΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΌΤΗ
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Η οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές δεν απαιτεί συγκεκριμένα από τους φορείς εκμετάλλευσης να εκπαιδεύουν
τους υπαλλήλους τους, αλλά στο έγγραφο BREF «Επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων και πλαστικών» η κατάρτιση, η
ενημέρωση και η επαγγελματική ικανότητα του προσωπικού θεωρούνται συνιστώσες της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνικής
από τη σκοπιά της προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίες συμβάλλουν στις γενικότερες περιβαλλοντικές επιδόσεις
της εγκατάστασης.
Στο πλαίσιο της ευρύτερης υποχρέωσης για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων σε κάθε
πτυχή της εργασίας τους, ο εργοδότης οφείλει να τους παρέχει επαρκή κατάρτιση σε θέματα ασφάλειας και υγείας,
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μεταξύ άλλων υπό μορφή πληροφοριών και οδηγιών19.
Το άρθρο 8 παράγραφος 1 της οδηγίας για τους χημικούς παράγοντες και το άρθρο 11 της οδηγίας για τους
καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες περιλαμβάνουν το είδος των πληροφοριών, των οδηγιών και της
κατάρτισης που πρέπει να παρέχεται στους εργαζομένους και/ή τους εκπροσώπους τους, καθώς και το μέσο και τον
τρόπο με τον οποίο παρέχονται οι πληροφορίες. Στα άρθρα αυτά καθορίζεται επίσης πότε πρέπει να επικαιροποιούνται
ή να επαναλαμβάνονται οι πληροφορίες, οι οδηγίες ή η κατάρτιση. Η διασφάλιση της πρόσβασης των εργαζομένων και/ή
των εκπροσώπων τους στα δελτία δεδομένων ασφαλείας αποτελεί υποχρέωση.
19 Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της
ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία.
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Οδηγία για τους χημικούς παράγοντες, άρθρο 8 Ενημέρωση και κατάρτιση των εργαζομένων
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 και 12 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, ο εργοδότης διασφαλίζει ότι στους εργαζομένους
ή/και τους εκπροσώπους τους παρέχονται:
• τα δεδομένα που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας οδηγίας και περαιτέρω πληροφορίες για κάθε
σημαντική μεταβολή στον χώρο εργασίας που οδηγεί σε αλλαγή των δεδομένων αυτών,
• πληροφορίες σχετικά με τους επιβλαβείς χημικούς παράγοντες στον χώρο εργασίας, όπως η ταυτότητα αυτών των

παραγόντων, οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και την υγεία, οι σχετικές οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης και άλλες
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νομοθετικές διατάξεις,
• κατάρτιση και πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες προφυλάξεις και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν ώστε να
προστατεύουν τον εαυτό τους και τους άλλους εργαζομένους στον χώρο εργασίας,
• πρόσβαση σε οιοδήποτε δελτίο στοιχείων ασφαλείας που χορηγείται από τον προμηθευτή σύμφωνα με το άρθρο 31
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006·

και ότι οι πληροφορίες:

• παρέχονται κατά τρόπο ανάλογο προς το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του κινδύνου που γίνεται σύμφωνα με το
άρθρο 4 της παρούσας οδηγίας. Ο τρόπος αυτός μπορεί να ποικίλλει, από προφορική κοινοποίηση έως ατομική
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οδηγία και εκπαίδευση μαζί με έγγραφη ενημέρωση, αναλόγως της φύσεως και του βαθμού του κινδύνου που
προκύπτει από την αξιολόγηση δυνάμει του εν λόγω άρθρου,
• ενημερώνονται προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές των συνθηκών.
2. Όταν τα δοχεία και οι σωληνώσεις για επιβλαβείς χημικούς παράγοντες που χρησιμοποιούνται κατά την εργασία δεν
διαθέτουν σήμανση σύμφωνη με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία περί επισήμανσης των χημικών παραγόντων και περί
ενδείξεων ασφαλείας στον χώρο εργασίας, ο εργοδότης, με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στην
προαναφερόμενη νομοθεσία, διασφαλίζει ότι είναι δυνατή η σαφής αναγνώριση των περιεχομένων των δοχείων και των
σωληνώσεων, όπως και η φύση των εν λόγω περιεχομένων και οι τυχόν συναφείς εγγενείς κίνδυνοι.
3. Τα κράτη μέλη δύνανται να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι οι εργοδότες δύνανται,
κατόπιν αιτήσεως, να λάβουν, κατά προτίμηση από τον παραγωγό ή τον προμηθευτή, όλες τις πληροφορίες για τους
επικίνδυνους χημικούς παράγοντες που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 1 της παρούσας
οδηγίας, στον βαθμό που ούτε ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ούτε ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 προβλέπουν
υποχρέωση παροχής πληροφοριών.

Οδηγία για τους καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες, άρθρο 11 Ενηµέρωση και εκπαίδευση των εργαζοµένων
1. Ο εργοδότης λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα ώστε οι εργαζόµενοι ή/και οι εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή την
εγκατάσταση να λαµβάνουν κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση, βάσει όλων των διαθέσιµων πληροφοριών ιδίως µε τη
µορφή ενηµέρωσης και οδηγιών, σχετικά µε:

α) τους ενδεχόµενους κινδύνους για την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων των πρόσθετων κινδύνων που οφείλονται
στην κατανάλωση καπνού,

β) τις προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται για την πρόληψη της έκθεσης·
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γ) τις απαιτήσεις υγιεινής·
δ) τη χρήση του προστατευτικού εξοπλισµού και ιµατισµού·
ε) τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται από τους εργαζόµενους, και ιδίως από το προσωπικό επέµβασης, σε

περίπτωση ατυχήµατος και για την πρόληψη ατυχηµάτων.
Η εκπαίδευση αυτή πρέπει:
• να προσαρµόζεται στην εξέλιξη των κινδύνων και στην εµφάνιση νέων κινδύνων και
• αν χρειάζεται, να επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα.

2. Οι εργοδότες είναι υποχρεωµένοι να ενηµερώνουν τους εργαζοµένους σχετικά µε τις εγκαταστάσεις και τα δοχεία
που βρίσκονται εκεί και περιέχουν καρκινογόνους ή µεταλλαξιογόνους παράγοντες, να φροντίζουν ώστε όλα τα δοχεία, οι
συσκευασίες και οι εγκαταστάσεις που περιέχουν καρκινογόνους ή µεταλλαξιογόνους παράγοντες να έχουν επισηµανθεί
µε τρόπο σαφή και ευανάγνωστο, και να τοποθετούν ευδιάκριτα σήµατα κινδύνου.
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8.2

ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΠΟΥ ΠΑΡΆΓΟΝΤΑΙ ΒΆΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ REACH ΣΤΗΝ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ

Υπενθύμιση: σκοπός της παρούσας ενότητας δεν είναι να παρασχεθεί καθοδήγηση όσον αφορά την οργάνωση ή τη
διεξαγωγή κατάρτισης, αλλά να υποδειχθούν οι περιπτώσεις στις οποίες οι πληροφορίες που παράγονται βάσει του
κανονισμού REACH μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη αυτής της δραστηριότητας.
Όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με την οδηγία για τους χημικούς παράγοντες, είναι υποχρεωτικό να διασφαλίζεται
η πρόσβαση των εργαζομένων και/ή των εκπροσώπων τους στα δελτία δεδομένων ασφαλείας. Επιπλέον, μία από τις
βασικές υποχρεώσεις του φορέα εκμετάλλευσης στο πλαίσιο της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές είναι να λαμβάνει
τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη των ατυχημάτων και τον περιορισμό των επιπτώσεών τους.
Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας και τα σενάρια έκθεσης περιέχουν πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
τον σχεδιασμό και τη διάρθρωση της κατάρτισης των εργαζομένων με σκοπό τη βελτίωση της χημικής ασφάλειας, τη
μείωση των ατυχημάτων και τον περιορισμό των επιπτώσεών τους.
Ο ενδεδειγμένος βαθμός λεπτομέρειας και ο τρόπος οργάνωσης της κατάρτισης επαφίενται στη διακριτική ευχέρεια
του εργοδότη, ωστόσο θα ήταν ενδεχομένως πρόσφορος ο διαχωρισμός μεταξύ της κατάρτισης για καταστάσεις που
προκύπτουν υπό φυσιολογικές συνθήκες εργασίας και της κατάρτισης για την αντίδραση σε ατυχήματα.
8.2.1

Φυσιολογικές συνθήκες εργασίας

Το τμήμα 16 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας περιλαμβάνει γενικές συστάσεις σχετικά με οποιαδήποτε κατάλληλη
για τους εργαζομένους κατάρτιση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία της υγείας του ανθρώπου και του
περιβάλλοντος.
ΕΙΚΌΝΑ 25: ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΔΕΛΤΊΟΥ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΆΣΒΕΣΤΟ, ΤΜΉΜΑ 16
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Στο τμήμα 2 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας περιγράφονται οι κίνδυνοι της ουσίας ή του μείγματος και οι κατάλληλες

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΙΚΕΛΙΟ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

100

ΜΟΡΦΗ

Στερεά, συμπαγής

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
(PROC)
PROC8a
PROC13

ERC5

95-97

ERC6b

υγρές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
(PROC)
PROC8b
PROC5

ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ

7440-02-0

Skin Sens. 1 H317
Carc. 2 H351
STOT RE 1 H372
Aquatic Chronic 3
H412

Μεταφορά από βαρέλι
50 kg σε λουτρό
επεξεργασίας
Εμβάπτιση υπό
κατεργασία τεμαχίου
Αποθήκευση μεταξύ
χρήσεων

Παράγοντας επιμετάλλωσης

ΑΡΙΘ. CAS

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
CLP)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1 (H318)
STOT SE 3, H370

Μεταφορά από σάκο
25 kg στη διαδικασία
επεξεργασίας νερού
Στάδιο ανάμειξης
Αποθήκευση μεταξύ
χρήσεων

1305-62-0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

PC37, PC20

παράγοντας ρύθμισης του pH

ΑΡΙΘ. CAS

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
CLP)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ

Skin Corr. 1A H314

Μεταφορά από τον
περιέκτη μεσαίας
χωρητικότητας στη
διαδικασία επεξεργασίας
νερού
Στάδιο ανάμειξης
Αποθήκευση μεταξύ
χρήσεων

7664-93-9

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ERC6b

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

PC14

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΟΡΦΗ

ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΥΣΙΑΣ

Στερεά, σκόνη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
(PROC)
PROC8a
PROC5

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ CLP)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΟΡΦΗ

100

ΑΡΙΘ. CAS

PC37, PC20

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

παράγοντας ρύθμισης του pH
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προειδοποιήσεις που σχετίζονται με τους κινδύνους αυτούς. Τα στοιχεία επισήμανσης βοηθούν τους χρήστες να
αναγνωρίσουν εύκολα τους βασικούς κινδύνους και τα μέτρα προστασίας. Η κατάρτιση είναι απαραίτητη προκειμένου
κυρίως να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι αναγνωρίζουν και κατανοούν τις νέες τάξεις κινδύνου, τα εικονογράμματα, τις
δηλώσεις επικινδυνότητας και τις δηλώσεις προφυλάξεων που θεσπίζονται με τον κανονισμό CLP.
ΕΙΚΌΝΑ 26: ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΔΕΛΤΊΟΥ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΙΙΚΌ ΝΙΚΈΛΙΟ, ΤΜΉΜΑΤΑ 2.1
ΚΑΙ 2.2
Οι οδηγίες χειρισμού και αποθήκευσης στο τμήμα 7 σε συνδυασμό με την προστασία από την έκθεση στο τμήμα 8.2
και τα στοιχεία σχετικά με τη διάθεση στο τμήμα 13 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας θα πρέπει να αποτελούν τον
βασικό κορμό των πληροφοριών που αφορούν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν οι εργαζόμενοι να χειρίζονται με
ασφάλεια τις χημικές ουσίες υπό φυσιολογικές συνθήκες εργασίας.

ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Δελτίο δεδομένων ασφάλειας

Περίπτωση β) της άδειας βάσει της οδηγίας IED

Πρώτη σελίδα, επικεφαλίδα

Διαχείριση κινδύνου, αξιολόγηση εισερχόμενων
πληροφοριών

ΕΙΚΌΝΑ 27: ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΔΕΛΤΊΟΥ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΆΣΒΕΣΤΟ, ΤΜΉΜΑ 7

ΤΜΗΜΑ 1: Προσδιορισμός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/
επιχείρησης
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος:

Περίπτωση β) της άδειας βάσει της οδηγίας IED

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του
μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Περίπτωση β) της άδειας βάσει της οδηγίας IED

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας
1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης
ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

Ενέργεια 1 αξιολόγησης κινδύνου

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Περίπτωση β) της άδειας βάσει της οδηγίας IED
Περιπτώσεις γ), ε), στ), ι) της άδειας βάσει της
οδηγίας IED
Ενέργεια 1 αξιολόγησης κινδύνου
Κατάρτιση των εργαζομένων

2.2: Στοιχεία επισήμανσης

Ενέργεια 1 αξιολόγησης κινδύνου
Κατάρτιση των εργαζομένων

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Περίπτωση β) της άδειας βάσει της οδηγίας IED
Ενέργεια 1 αξιολόγησης κινδύνου

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

Περίπτωση β) της άδειας βάσει της οδηγίας IED
Ενέργεια 1 αξιολόγησης κινδύνου

3.1 Ουσίες
3.2 Μείγματα
ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών
4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών
4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή
μεταγενέστερες
4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας
και ειδικής θεραπείας
ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

Ενέργεια 3 αξιολόγησης κινδύνου
Κατάρτιση των εργαζομένων
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5.1 Πυροσβεστικά μέσα

Κατάρτιση των εργαζομένων

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Κατάρτιση των εργαζομένων

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες
5.4 Πρόσθετες πληροφορίες

Κατάρτιση των εργαζομένων

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

Κατάρτιση των εργαζομένων

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και
διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό
6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα
ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

Ενέργεια 2 αξιολόγησης κινδύνου
Κατάρτιση των εργαζομένων

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό
7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν
ασυμβίβαστων καταστάσεων
7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις
ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία
8.1 Παράμετροι ελέγχου

Ενέργεια 1 αξιολόγησης κινδύνου

OEL
DNEL
PNEC

8.2 Έλεγχοι έκθεσης

Περιπτώσεις γ), ε), στ), ι) της άδειας βάσει της
οδηγίας IED
Ενέργεια 2 αξιολόγησης κινδύνου
Κατάρτιση των εργαζομένων

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

Περίπτωση β) της άδειας βάσει της οδηγίας IED
Ενέργεια 1 αξιολόγησης κινδύνου

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες
9.2 Άλλες πληροφορίες
ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα
10.1 Αντιδραστικότητα

Ενέργεια 1 αξιολόγησης κινδύνου
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10.2 Χημική σταθερότητα
10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν
10.5 Μη συμβατά υλικά
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης
ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Ενέργεια 1 αξιολόγησης κινδύνου
Ενέργεια 2 αξιολόγησης κινδύνου

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

Περιπτώσεις γ), ε), στ), ι) της άδειας βάσει της
οδηγίας IED

12.1 Τοξικότητα
12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης
12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης
12.4 Κινητικότητα στο έδαφος
12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση
13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά
14.1. Αριθμός ΟΗΕ
14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ
14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά
14.4. Ομάδα συσκευασίας
14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη
14.7. Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της
σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC
ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα
15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και
το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

Περίπτωση η) της άδειας βάσει της οδηγίας IED
Κατάρτιση των εργαζομένων
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15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας
ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες
i) Υπόδειξη αλλαγών

Διαχείριση κινδύνου, αξιολόγηση εισερχόμενων
πληροφοριών

ii) Συντομογραφίες και ακρωνύμια
iii) Συστάσεις για την κατάρτιση
iv) Πρόσθετες πληροφορίες

Κατάρτιση των εργαζομένων
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Σενάριο έκθεσης
Τίτλος σεναρίου έκθεσης (σύντομος τίτλος)
1. Ενότητα τίτλου

Ενέργεια 1 αξιολόγησης κινδύνου

Σενάριο έκθεσης/ονομασία χρήσης
Πεδίο εφαρμογής
2. Συνθήκες χρήσης που επηρεάζουν την έκθεση
2.1 Συμβάλλον σενάριο για το περιβάλλον

Κατάρτιση των εργαζομένων

Χαρακτηριστικά προϊόντος (αντικειμένου)
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα, συχνότητα και διάρκεια χρήσης (ή
κατά την ωφέλιμη ζωή)

Ενέργεια 2 αξιολόγησης κινδύνου

Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα

Περίπτωση ζ) της άδειας βάσει της οδηγίας IED
Περιπτώσεις γ), ε), στ), ι) της άδειας βάσει της
οδηγίας IED
Περίπτωση ια) της άδειας βάσει της οδηγίας IED

Συνθήκες και μέτρα που σχετίζονται με εγκαταστάσεις επεξεργασίας
λυμάτων
Συνθήκες και μέτρα που σχετίζονται με την επεξεργασία αποβλήτων
(περιλαμβανομένων αποβλήτων αντικειμένων)

Περίπτωση η) της άδειας βάσει της οδηγίας IED

Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την περιβαλλοντική έκθεση
Συμπληρωματικές συμβουλές ορθής πρακτικής Οι υποχρεώσεις σύμφωνα
με το άρθρο 37 παράγραφος 4 του κανονισμού REACH δεν ισχύουν.
2.2 Συμβάλλον σενάριο για τους εργαζομένους

Ενέργεια 2 αξιολόγησης κινδύνου
Κατάρτιση των εργαζομένων

Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ποσότητα που χρησιμοποιείται (ή περιέχεται στα αντικείμενα),
συχνότητα και διάρκεια χρήσης/έκθεσης
Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και μέτρα
Συνθήκες και μέτρα που σχετίζονται με την ατομική προστασία, την
υγιεινή και την αξιολόγηση της υγείας
Άλλες συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων
Συμπληρωματικές συμβουλές ορθής πρακτικής Οι υποχρεώσεις σύμφωνα
με το άρθρο 37 παράγραφος 4 του κανονισμού REACH δεν ισχύουν.
3. Εκτίμηση της έκθεσης και αναφορά της πηγής της
3.1 Συμβάλλον σενάριο για το περιβάλλον
3.2 Συμβάλλον σενάριο για τους εργαζομένους
4. Καθοδήγηση προς τον μεταγενέστερο χρήστη (DU) για να
αξιολογήσει αν λειτουργεί εντός των ορίων που θέτει το ES

Ενέργεια 3 αξιολόγησης κινδύνου
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