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Magyarázó megjegyzés
Ez egy, az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) érdekelt feleinek szánt munkadokumentum. A
dokumentum kizárólag konzultációs célokra szolgál, és adott esetben módosítható. A jelen dokumentumban
szereplő tájékoztatás és vélemény a szerzők álláspontját tükrözi, és nem feltétlenül jelenti az ECHA
hivatalos álláspontját. Az Ügynökség nem vállal felelősséget az ebben a dokumentumban foglalt információk
bármilyen jellegű felhasználásáért.

Bevezetés
Ezt az esettanulmányt az ECHA dolgozta ki az iparág és a hatóságok képviselőinek támogatásával. A
dokumentum bemutatja, hogy a szállítói lánc REACH, illetve CLP szerint megszerzett adatai hogyan
használhatók fel arra, hogy támogassák a továbbfelhasználókat egyes munkabiztonsági, egészségügyi és
környezetvédelmi jogszabályokból fakadó kötelezettségeik teljesítésében.
A cél az, hogy támogassuk az érdekelt felekkel azzal kapcsolatban folytatott egyeztetéseket, hogy az ipari
továbbfelhasználók hogyan tudják integrálni a REACH és a CLP szerint megszerzett adatokat vállalati
szinten, hogy segítsen nekik a vegyi anyagok biztonságos felhasználására vonatkozó kötelezettségeik
teljesítésében. Az esettanulmány az érdekelt felekkel 2015. áprilisban zajlott workshop1 részét képezte,
és az volt a célja, hogy javaslatokat gyűjtsenek az érdekeltek igényeivel és a munka, illetve együttműködés
további területeivel kapcsolatban.
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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Előszó
A tevékenységeik során vegyi anyagokat használó ipari létesítmények üzemeltetői kulcsfontosságú
szerepet töltenek be annak biztosítása érdekében, hogy a vegyi anyagokat biztonságosan használják fel, és
kockázataik ellenőrzöttek legyenek mind az emberi egészség, mind a környezet szempontjából. Ennek során
számos környezetvédelmi, munkabiztonsági és egészségügyi jogszabálynak, valamint a REACH-nek is meg
kell felelniük.
A jelen esettanulmány szereplője egy, a galvanizálási, illetve felületkezelési iparágban működő
továbbfelhasználó vállalat. A dokumentum célja gyakorlatias és valós módon annak bemutatása, hogy a
szállítói lánc REACH, illetve CLP szerint megszerzett adatai mennyiben alkalmazandók és használhatók
fel arra, hogy támogassák a vállalatot a főbb munkabiztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
jogszabályokból fakadó kötelezettségeik teljesítésében.
Az ebben a dokumentumban szereplő példák annak a számos módnak a bemutatására szolgálnak, amelyek
révén a szállítói lánc információit fel lehet használni. A példák azonban nem teljes körűek, nem határozzuk
meg és mutatjuk be az összes kötelezettséget vagy lehetőséget, amelyek tekintetében az információk
felhasználhatók e jogszabályok alapján.
A jelen esettanulmányban szereplő vállalat kitalált, és a nikkelezés csupán egyike a galvanizálási, illetve
felületkezelési iparágban alkalmazott számos eljárásnak. Hasonlóképpen, az ebben a dokumentumban
szereplő vegyi anyagok csak egy részét jelentik az ebben az ipari ágazatban használt anyagok és keverékek
széles körének.
Ezt az esettanulmányt azért választottuk, hogy megmutassunk egy vegyi anyagokat hasznosító jellemző
folyamatot, amelynek tanulságait más ipari ágazatokban is lehet alkalmazni.
Az esettanulmány a felületkezelési folyamattal kapcsolatban nyilvánosan hozzáférhető adatokat
használ fel, beleértve az általános expozíciós forgatókönyveket és a biztonsági adatlapot. A kémiai
biztonsági jelentéssel, illetve expozíciós forgatókönyvvel kapcsolatos ütemterv2 keretében folyó
munka célja, hogy javítsa a szállítói láncban a szállítók és a továbbfelhasználók közötti kommunikációt
a vegyi anyagok biztonságos felhasználására vonatkozó információkat illetően; ez magában foglalja
az expozíciós forgatókönyvek formátumának és tartalmának harmonizációjával kapcsolatban bevált
gyakorlatok meghatározására irányuló projekteket. Meg kell jegyezni, hogy az esettanulmányban használt
általános expozíciós forgatókönyvek nem minden formai és tartalmi szempontból követik az ütemterv
keretében jelenleg végzett fejlesztéseket és meghatározott bevált gyakorlatokat. Kivonatokat azonban
szerepeltetünk, amelyek bemutatják a rendelkezésre álló információk jellegét, valamint, hogy hol találhatók
ezek az információk a különböző dokumentumokban.
Az esettanulmányban szereplő biztonsági adatlapok és expozíciós forgatókönyvek forrása
•
•
•
•

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)

2

http://www.echa.europa.eu/csr-es-roadmap
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A. A nikkelezést végző feltételezett vállalkozás és
tevékenységeinek ismertetése
1. Általános szempontok
A vállalat az Európai Unió egyik tagállamában letelepedett kisvállalkozás (az Unió kkv-definíciójának
megfelelően)3. Gépeket és berendezéseket gyártó vállalatok alvállalkozójaként működik. A vállalat
részegységek vagy alkatrészek nikkelezését végzi, amiket azután gépek összeszerelésében használnak.
A galvanizálandó alkatrészek különböző alakúak és méretűek, súlyuk legfeljebb 2 tonna. Az alapanyag acél
vagy rozsdamentes acél.
A vállalat a felhasználásra szánt vegyi anyagot uniós székhelyű szállítóktól vásárolja, ezért a REACH
értelmében továbbfelhasználónak minősül. Nem értékesít tovább anyagokat vagy keverékeket, és így
végfelhasználónak tekinthető. A vállalat a galvanizáló oldatot különböző vegyi anyagok elegyítésével készíti.
Ezt a telephelyen a vállalat saját használatára végzik. A galvanizáló oldat jellemzően ionmentes vízből,
nikkel-szulfátból, nikkel-kloridból és bórsavból áll.

1. ÁBRA: A GALVANIZÁLÁST VÉGZŐ VÁLLALKOZÁS ÁTTEKINTÉSE

3

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm
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A létesítmény egy nikkelezés céljára szolgáló telephely egy nagy város szomszédságában található ipari területen.
A műhelyben egy gépsor van, és a kezelőtartályok össztérfogata meghaladja a 30 m3-t. A gépsor tartalmaz továbbá
a nikkelréteg eltávolítására szolgáló tartályt arra az esetre, ha a galvanizálás során probléma lépne fel. A termelési
terület és az összes kezelőtartály egy aknában található. A gépsor mellett a műhely fel van szerelve kiszolgáló
létesítményekkel, például fényező, hegesztő berendezésekkel. A műhely saját szennyvíztisztító teleppel is
rendelkezik. A legtöbb folyamatot manuálisan kell elvégezni. A felületkezelő oldatot tartályokban tartják. Az egyéb
vegyi anyagokat a vegyi anyagok tárolására szolgáló speciális tárolóban tartják.
Az 1. függelék tartalmazza a dőlt betűvel jelzett műszaki fogalmak meghatározását. Szójegyzék.
A folyamatokat és a főbb anyagáramlásokat az 1. ábra mutatja be.

2. Folyamatok
2.1

FELÜLETKEZELÉS

A galvanizálandó alkatrészeket a fővállalkozó szállítja a műhelybe. Az alkatrészek nincsenek becsomagolva,
és a gépsorra való kerülésük előtt előkészítik azokat. Az előkészületek közé tartozik a termelésirányító
rendszerbe történő bekerülés, a vizuális ellenőrzés, szükség esetén kézi felülettisztítás oldószerrel (a
csomagolóanyag maradványainak vagy zsír eltávolítása) és letakarás.
A munkadarabokat ezután kézzel átteszik a galvanizáló állványokra vagy befogó készülékekre, letakarják
(ha szükséges), és futódaru segítségével felemelik a felületkezelő gépsorra. A galvanizáló állvány tartályról
tartályra mozog a termékek műszaki követelményeinek megfelelően.
A felületkezelő gépsor első részében (lúgos tisztítás és savas tisztítás, illetve maratás) előkészítik a
munkadarab felületét a tényleges galvanizálásra (a gépsor második része). A munkadarabot a különböző
szakaszok között a feldolgozási lépéstől függően külön öblítőtartályokban vagy manuálisan a feldolgozó
tartály felett demineralizált vízzel öblítik.
Miután a galvanizálás befejeződött, a munkadarabokat leöblítik, leveszik az állványokról vagy befogó
készülékekről, a takarást eltávolítják, és a munkadarabokat hagyják megszáradni. Az összes feladatot
manuálisan végzik. Száradás után a darabokat szükség esetén fényezik, minőségellenőrzés alá vetik,
becsomagolják és visszaküldik a fővállalkozónak. A fényezést a műhely másik részében végzik.
Abban a valószínűtlen esetben, ha a galvanizálás nem sikerül, a munkadarabot salétromsavfürdőbe helyezik,
ahol a nikkelréteget kémiailag eltávolítják. Ezután a munkadarabon a folyamatot újból kezdik.
2.1.1

Nikkelezés

A nikkelezés olyan folyamat, ahol a nikkel a galvanizáló oldaton áthaladó egyenáram segítségével a
munkadarab felületére kerül.
Annak érdekében, hogy elérjük a kívánt tulajdonságokat, a galvanizáló oldatot körülbelül 50°C-ra kell melegíteni.
A munkadarab katódként van csatlakoztatva, és a nikkelt (pellet vagy brikett) oldódó anódként alkalmazzák.
A rendszerbe táplált egyenáram hatására az anódok feloldódnak az oldatban. A galvanizáló oldatban a nikkelkationok a katód felé vándorolnak, redukálódnak, és rárakódnak, hogy létrehozzák a fémes réteget a nikkelen
(lásd a 2. ábrát).
A hidrogén és oxigén fejlődése a katód, illetve az anód hatásfokától függ. A katód hatásfoka jellemzően körülbelül
90– 97%, és ezért az áram egy része hidrogéngáz képződéséhez kerül felhasználásra. Az anód hatásfoka szinte
mindig 100%, és általában nagyon kevés vagy egyáltalán nem fejlődik oxigén az anódon. Az elektróda nagy
hatásfokának köszönhetően a nikkelezés során a gázképződés minimális.
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Az oldatot mechanikusan felkeverik, hogy biztosítsák az optimális nikkellerakódást.

2. ÁBRA: A NIKKELEZÉS ALAPELVE
FORRÁS: NICKEL PLATING HANDBOOK, NICKEL INSTITUTE, 2014

A vállalatnál használt főbb vegyi anyagokat az alábbi táblázat ismerteti.
1. TÁBLÁZAT: ALKALMAZOTT VEGYI ANYAGOK

ELJÁRÁS

ÉRINTETT VEGYI ANYAGOK (ANYAGOK VAGY KEVERÉKEK)

A munkadarab felületének előkezelése
Lúgos tisztítás

Nátrium-hidroxid, nátrium-karbonát

Savas tisztítás vagy maratás

Kénsav, sósav és/vagy salétromsav

Zsírtalanítás

Aceton

Takarás, fedés

Lakk, viasz

A munkadarab galvanizálása
Galvanizálás (fém forrás)

Nikkel

Galvanizálás (adalékanyagok)

Nikkel-szulfát, nikkel-klorid, bórsav, kénsav, nikkel-karbonát,
fényesítőadalék

Szennyvíztisztítás
pH-beállítás, kicsapás

Kénsav, nátrium-hidroxid, oltott mész
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2.2

KARBANTARTÁS

2.2.1

A galvanizáló oldatok monitoringja

A lerakódott nikkelréteg minőségének garantálása érdekében a galvanizáló oldatot folyamatosan szűrik.
Továbbá, a vállalatnál használt összes felületkezelő oldatot hetente tesztelik a vállalaton belül. A főbb ionok
és szennyezőanyagok szintjét elemzik, és az oldatok kémiai összetételét ennek megfelelően kiigazítják.
2.2.2

Berendezések karbantartása

Negyedévente egyszer a termelés a karbantartás időtartamára leáll. A berendezéseket (kezelőtartályok,
vegyipari csővezetékek és szivattyúrendszer, elszívó rendszer, elektromos rendszer, vegyi anyagok tárolója,
szennyvíztisztító berendezések stb.) szükség szerint ürítik, tisztítják, ellenőrzik és javítják.

3. Ellenőrző intézkedések
3.1

KÖRNYEZET

3.1.1

Levegő

A létesítmény elszívó rendszere ellenütemű rendszer szerint működik. A levegő beáramlását a termelési
területre a felületkezelő gépsor mentén elhelyezett légbefúvó csatornákon keresztül vezetik, és az elszívást
a kezelőtartályok mindkét hosszú oldala mentén oldalirányú elszívók irányítják.
A katód nagy hatásfokának köszönhetően az oldatköd keletkezése minimális. Emellett az elszívó rendszer fel
van szerelve a köd eltávolítására szolgáló nedves gáztisztítókkal.
A galvanizálás előtt végzett zsírtalanítás és felülettisztítás (munkadarabok kézi törlése) következtében kis
mértékben keletkeznek illékony szerves vegyületek.
A különböző tevékenységekhez szükséges energiát a települési energiaellátó rendszer biztosítja. Ezért a
társaság nem működtet saját energiatermelő rendszert, és nincs ehhez kapcsolódóan kibocsátás a levegőbe.
A fényezést a műhely másik részében végzik. A polírozó gépek zártak, és helyi elszívó berendezéssel és egy
porleválasztó ciklonnal vannak felszerelve.
3.1.2

Víz

A folyamatból és a támogató tevékenységekből származó azon szennyvizet (öblítővíz, létesítmények, pl.
padló mosása), amelyet nem lehet újra felhasználni az eljárásban, először összegyűjtjük egy aknában (a
kezelőtartályok aknájától elkülönülten), majd kiszivattyúzzák a telephelyi szennyvíztisztító telepre. A
szennyvizet semlegesítik, és a nikkelionok kicsapódnak, illetve elválasztódnak a nikkel-hidroxid iszaptól.
Ülepítés után az iszapot szűrőpréssel víztelenítik egy legfeljebb 20-25% szárazanyagtartalmú nikkelhidroxid masszába a porképződés elkerülése érdekében, majd rugalmas közepes űrtartalmú (IBC) tartályokba
(nagy zsákokba) töltik. Egy évben kétszer a nagy zsákokat egy speciális újrahasznosító üzembe szállítják.
A szennyvíztisztítási folyamat nagyrészt automatizált. Csak néhány lépést végeznek manuálisan, például a
hidroxidmassza áttöltését a nagy zsákokba, a nagy zsákok csatlakoztatását, illetve leválasztását, valamint a
környezetvédelmi engedély megfelelőségi ellenőrzéséhez a tisztított víz mintavételét és elemzését.
A tisztított vizet a települési csatornahálózatba bocsátják és a települési szennyvíztisztító telepre vezetik.

9
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3.1.3

Talaj

A folyamatokból nem várható közvetlen talajszennyezés, mivel a tevékenységeket beltérben végzik, és
fizikai akadályokat építettek ki a szennyeződés megelőzése érdekében. A termelési területet és az összes
kezelőtartályt úgy helyezték el az aknában, hogy könnyen tudják ellenőrizni. Az akna fel van szerelve egy
szivárgás riasztó rendszerrel, és annak belső felületei be vannak vonva egy vegyi anyagokkal szemben
ellenálló bevonattal.
Másodlagos szennyeződés légszennyezésen keresztül lehetséges (száraz vagy nedves ülepedés).
3.1.4

Hulladék

A felületkezelő oldatok monitoringja (lásd a 2.2. Karbantartás című részt) biztosítja, hogy az oldat
megfelelő minőségű marad, és nem kell gyakran cserélni. Időnként, amikor cserélni kell az oldatot, veszélyes
hulladékként kell ártalmatlanítani. Ezenkívül a vállalat a különböző hulladékáramokat külön-külön gyűjti.
3.1.5

Emberi egészség

A munkavállalók vegyi anyagokkal szemben ellenálló védőruházatot, cipőt és szemüveget viselnek
munkavégzés közben a helyiségben. A kezelőtartályokon elhelyezett oldalsó elszívók használata csökkenti
a munkahelyi levegő szennyeződését és így a munkavállalók kitettségét szokásos galvanizálás során. Ezt
igazolja a levegő évente egyszer végzett monitoringja.
Emellett a munkavállalók külön speciális (nitril-kaucsuk) kesztyűt viselnek az oldat bőrrel való
érintkezésének kockázatával járó tevékenységek végzése során. Ilyen érintkezés történhet a munkadarabok
fel-, illetve kirakodásakor, öblítésekor stb. Hasonló kesztyűt használnak a szennyvíztisztítás manuális
lépéseinél is. A zsírtalanítás és karbantartás során a vállalat működési eljárásaiban előírtak szerint a
munkavállalók speciális egyéni védőeszözöket (például gázálarcot vagy vegyvédelmi ruházatot) használnak.
A fényezést a műhely másik részében végzik. A polírozó gépek zártak, és helyi elszívó berendezéssel és egy
porleválasztó ciklonnal vannak felszerelve. A levegőt nem vezetik vissza.
A munkavállalók nikkelnek való kitettségét biológiailag figyelik a munkavállalótól legalább évente
egyszer, a munkahét és a műszak végén vett vizeletmintában lévő nikkeltartalom elemzésével. Emellett a
munkavállalók éves általános orvosi ellenőrzésen esnek át.

4. A vizsgált jogszabályi követelmények
A vállalatot jogszabályi kötelezettségek terhelik a REACH és más uniós irányelvek alapján. A jelen
esettanulmányban csak a fő környezetvédelmi, munkabiztonsági és egészségügyi jogszabályokat (az
ipari kibocsátásokról szóló irányelv, a vegyi anyagokról szóló irányelv, valamint a rákkeltő anyagokkal
és mutagénekkel kapcsolatos irányelv) vesszük figyelembe. A jogszabályi követelményeket általános
uniós szinten vesszük figyelembe, tehát nem vesszük figyelembe az irányelvek nemzeti szinten történő
átültetéséből eredő lehetséges eltéréseket.
4.1

REACH

A vállalat a tevékenységeihez használt vegyipari termékeket uniós székhelyű szállítóktól vásárolja, ezért
a REACH4 értelmében továbbfelhasználónak (végfelhasználónak) minősül. A vállalat a galvanizáló oldatot
különböző vegyi anyagok elegyítésével készíti, de ezt csak saját felhasználás céljából végzi.
A vállalatot a REACH alapján terhelő általános kötelezettségeket a 2. táblázat foglalja össze.
4

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet.
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2. TÁBLÁZAT: A TOVÁBBFELHASZNÁLÓK FŐBB KÖTELEZETTSÉGEI A REACH SZERINT

REACH SZERINTI KÖTELEZETTSÉGEK

MIRE VONATKOZIK

Az intézkedések
dokumentálása

Minden REACH-hez kapcsolódó intézkedést dokumentálni
kell

Minden önmagában vagy
keverékben előforduló anyag

Kommunikáció a szállítóval

A szállítókkal való kommunikáció révén tájékoztassa
felhasználásairól a regisztrálókat, mielőtt regisztrálják
az anyagot. Ez tulajdonképpen nem kötelező, de így a
felhasználására kiterjedhet a regisztrálás. Lehet, hogy az ágazati
szervezete is tud segíteni ebben a feladatban.
Közöljön a szállítójával minden új információt az anyag
veszélyeiről vagy a kockázatkezelési intézkedések
megfelelőségéről.

Minden önmagában vagy
keverékben előforduló anyag

Biztonsági adatlap (SDS)

Olyan önmagában vagy keverékben
előforduló anyag, amelynél szükség
van biztonsági adatlapra. Ez az
alábbiakra vonatkozik:
Amikor megkapja a biztonsági adatlapot, meg kell határoznia
és alkalmaznia kell a megfelelő intézkedéseket annak
1. olyan anyag vagy keverék, amely
érdekében, hogy a telephelyen a kockázatok megfelelően
megfelel a veszélyesként történő
ellenőrzöttek legyenek mind a munkavállalók, mind a környezet besorolás kritériumainak, vagy
szempontjából. A biztonsági adatlapon szereplő információk
2. az (önmagában lévő) anyag
segíthetnek ebben. Ha az anyagot már regisztrálták,
PBT vagy vPvB tulajdonságokkal
ellenőrizze, hogy az kiterjed-e a felhasználására.
rendelkezik, vagy
3. az (önmagában lévő) anyag az 1.
és 2. pontban meghatározottaktól
eltérő okból szerepel a jelöltlistán

Expozíciós forgatókönyv

Ha biztonsági adatlapot tartalmazó expozíciós forgatókönyvet
kap, akkor ellenőriznie kell, hogy az expozíciós forgatókönyv
kiterjed-e az anyag saját felhasználására és a felhasználási
feltételekre.
Ha a telephelyi feltételek megfelelnek az expozíciós
forgatókönyvnek, e tény dokumentálásán kívül nincs szükség
további intézkedésekre.
Amennyiben nem, akkor az alábbi intézkedések egyikét meg kell
tennie:
•
Alakítsa át a saját tevékenységét úgy, hogy megfeleljen
a biztonságos felhasználás expozíciós forgatókönyvben
meghatározott feltételeinek.
•
Kérjen a szállítójától a tényleges felhasználási feltételeire
kiterjedő expozíciós forgatókönyvet.
•
Keressen egy megfelelő alternatív megoldást, és hagyja
abba a szóban forgó anyag használatát.
•
Keressen másik szállítót, aki forgalmazza ugyanazt
az anyagot, és rendelkezik az adott felhasználásra
kiterjedő biztonsági adatlapot tartalmazó expozíciós
forgatókönyvvel.
•
Végezzen el saját továbbfelhasználói kémiai biztonsági
értékelést (bizonyos esetekben mentesül ez alól).

Olyan önmagában lévő anyag,
amely:
1. veszélyes, vagy PBT vagy vPvB
tulajdonságokkal rendelkezik, és
2. a gyártó, illetve importőr évi 10
tonnát meghaladó mennyiségben
regisztrálta.
Keverékben előforduló anyagok
esetén adható expozíciós
forgatókönyv.

Engedélyezés

Ha az Ön által használt valamelyik anyag szerepel az
engedélyezési jegyzéken, akkor dönthet úgy, hogy helyettesíti
azt egy biztonságosabb alternatívával, vagy engedélyezteti a
felhasználását.
Ha az Ön által használt anyag szerepel az engedélyezési
jegyzéken, és megkapta a szállítói láncon belüli felhasználására
kiterjedő engedélyt, akkor értesítenie kell az ECHA-t a
felhasználásról, és meg kell felelnie az engedélyben foglalt
minden feltételnek.

Minden engedélyköteles anyag

Korlátozások

Ha az Ön által használt valamelyik anyag szerepel a korlátozás
alá eső anyagok jegyzékén, meg kell felelnie az anyaggal
kapcsolatban meghatározott minden feltételnek.

Minden korlátozás alá eső anyag

A jelöltlistán szereplő
különös aggodalomra okot
adó anyagot tartalmazó
árucikkek előállítói

Meg kell adnia vásárlóinak az ezen árucikkek biztonságos
felhasználását lehetővé tevő információkat.

0,1 tömegszázaléknál nagyobb
koncentrációban különös
aggodalomra okot adó anyagot
tartalmazó árucikkek

Megjegyzés: mentesülnek e kötelezettségek alól azok a továbbfelhasználók, akik maguk is tovább
értékesítenek a szállítói láncban.
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A vállalat számíthat arra, hogy megkapja a galvanizálás során használt összes veszélyes anyag és keverék
biztonsági adatlapját. Nagyon valószínű, hogy a vállalat által felhasznált anyagok mindegyikét regisztrálták
vagy regisztrálni fogják a REACH alapján, de nem mindegyik fog feltétlenül rendelkezni expozíciós
forgatókönyvvel. Ha az anyagot regisztrálták, a regisztrációs számot közölni kell a szállítói láncban.
A jelen dokumentum írásakor a vállalat által felhasznált anyagok nem engedélykötelesek, és a nikkelre és
vegyületeire vonatkozó korlátozás nem vonatkozik a vállalat által gyártott árucikkekre.
A bórsavat különös aggodalomra okot adó anyagként (SVHC) azonosították, és 2010-ben felkerült az SVHC-k
engedélyezési jelöltlistájára,5 és 2015-ben javasolták az engedélyezési jegyzékre történő felvételét.6 Nikkelezett
árucikkek előállításakor a bórsav maradványának 0,1 tömegszázaléknál jóval alacsonyabb koncentrációban
kell lennie az árucikkben. Ellenkező esetben az árucikkekben lévő anyagokra vonatkozó követelmények
alkalmazandók. Ebben az esettanulmányban nem fogjuk figyelembe venni ezeket a követelményeket.
Az engedélyköteles és korlátozás alá eső anyagok jegyzékei folyamatosan frissülnek, így a vállalatnak
ezeket rendszeresen ellenőrizni kell.
4.2

AZ IPARI KIBOCSÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV (2010/75/EU IRÁNYELV, IED)

A létesítmény az ipari kibocsátásokról szóló irányelv I. mellékletének 2.6. pontja szerinti kategóriába
tartozik: „Fémek vagy műanyagok elektrolitikus vagy kémiai eljárással történő felületkezelése, amelyekben
a kezelőkádak térfogata meghaladja a 30 m3-t.” A vállalat emiatt az ipari kibocsátásokról szóló irányelv
hatálya alá tartozik, és integrált engedélyt7 kell kérnie. A szerves oldószerek használatával (acetont
használnak a munkadarab felületének tisztítására) kapcsolatos rendelkezésekkel az integrált engedély
keretében foglalkozunk.
Az irányelv I. mellékletének hatálya alá tartozó létesítményekre vonatkozó főbb kötelezettségek az alábbiak:
•
•
•
•
•
•
•

megelőző intézkedéseket tesznek a környezetszennyezés ellen;
az elérhető legjobb technikákat alkalmazzák;
jelentős mértékű környezetszennyezést nem okoznak;
a hulladékot a legkevesebb szennyezést keletkeztető módon csökkentik, újrafeldolgozzák vagy ártalmatlanítják;
az energiát hatékonyan használják;
a baleseteket megelőzik és azok következményeit korlátozzák;
a működés helyszínét visszaállítják a tevékenység megszűnésekor.

A 2006-ban elfogadott „Surface Treatment of Metals and Plastics” (Fémek és műanyagok felületkezelése)
című elérhető legjobb technikák referenciadokumentuma (BREF dokumentum) alkalmazandó.8 Ez a BREF
dokumentum számos folyamatintegrált és csővégi technológiát ismertet a fém- és műanyagiparban végzett
felületkezelés tekintetében a legfontosabb környezetvédelmi problémák megoldása érdekében. A BREF
dokumentummal kapcsolatban még nem állnak rendelkezésre az elérhető legjobb technikára (BAT) vonatkozó
következtetések.9

5

ED/30/2-10sz. határozat

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
Az integrált megközelítés azt jelenti, hogy az engedélyek kiadása során figyelembe kell venni az üzem teljes környezeti teljesítményét,
amely magába foglalja például a levegőbe, vízbe és talajba történő kibocsátást, a hulladék keletkezését, a nyersanyagok felhasználását,
az energiahatékonyságot, a zajt, a balesetek megelőzését és a telephely bezárását követően annak helyreállítását. Az irányelv célja a
környezet egészének magas szintű védelme. http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/legislation.htm
8

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

9 A 3. cikk 12. pontja értelmében a BAT-következtetések a BAT-referenciadokumentum azon részeit tartalmazó dokumentum, amely
következtetéseket von le az elérhető legjobb technikákra vonatkozóan, továbbá tartalmazza azok leírását, az alkalmazhatóságuk
értékelésével kapcsolatos információkat, az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szinteket, monitoringot és
fogyasztási szinteket, valamint adott esetben a vonatkozó helyreállítási intézkedéseket.
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4.3

A VEGYI ANYAGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV (98/24/EK IRÁNYELV, CAD)

A vállalat vegyi anyagokat10 használ az eljárásaiban, ezért a vegyi anyagokról szóló irányelv hatálya alá tartozik.
A vegyi anyagokról szóló irányelv célja az, hogy megállapítsa a munkavállalóknak a munkahelyen jelen lévő
vagy a munkatevékenység során használt vegyi anyagok hatásaként fellépő vagy valószínűleg fellépő,
biztonságot és egészséget érintő kockázatokkal szembeni védelmének minimumkövetelményeit.
Az irányelv meghatározza a hatóságok, a munkáltatók és a munkavállalók kötelezettségeit, továbbá előírja uniós
szinten az irányadó és kötelező foglalkozási expozíciós határértékek, valamint biológiai határértékek kidolgozását.
Az irányelv II. szakasza meghatározza a munkáltató kötelezettségeit a veszélyes vegyi anyagokkal
kapcsolatban, amelyek azokat a vegyi anyagokat jelentik, amelyek megfelelnek a CLP rendelet11 szerinti
veszélyesként történő besorolás kritériumainak.
A munkáltató legfontosabb kötelezettségei:
• Megállapítja, hogy milyen veszélyes vegyi anyagok vannak a munkahelyen
• Felméri az összes veszélyes vegyi anyagnak a munkahelyen való együttes jelenlétéből eredő kockázatot
• Alkalmazza a veszélyes vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatok megelőzésére vonatkozó általános
alapelveket az ellenőrzések hierarchiájával összhangban
• Egyedi védő és megelőző intézkedéseket alkalmaz, ha az elvégzett becslés a munkavállalók egészségét
és biztonságát érintő kockázatot tár fel
• Balesetek, váratlan események és veszélyhelyzetek kezelése érdekében eljárásokat dolgoz ki
• A munkavállalók részére tájékoztatást és oktatást nyújt a biztonsággal kapcsolatban
Továbbá, a munkáltatóknak egészségügyi felülvizsgálat alá kell vetni a munkavállalókat, ha a becslés
egészséget érintő kockázatot mutat ki.
4.4

AZ ELLENŐRZÉSEK HIERARCHIÁJA

A vegyi anyagokról szóló irányelv szerint a kockázatot prevenciós intézkedésekkel meg kell szüntetni vagy a
lehető legkisebbre csökkenteni az alábbi fontossági sorrendben:
Helyettesítés nem vagy kevésbé veszélyes vegyi anyaggal
A kockázat lehető legkisebbre történő csökkentése az alábbi intézkedésekkel – fontossági sorrendben:
a) Munkafolyamatok és gyártási ellenőrzés, eszközök és anyagok a veszélyes vegyi anyagok kibocsátásának
elkerülése vagy csökkentése céljából (pl. zárt folyamat);
a) Csoportos védőintézkedések a kockázat forrásánál (pl. helyi légelszívó rendszerek);
a) Egyéni védőintézkedések (például egyéni védőeszközök).
Ennek során a munkahelyen jelenlévő veszélyes vegyi anyagokból eredő kockázat értékelésének elősegítése
érdekében a munkáltatónak a szállító által a biztonságra és egészségre vonatkozóan szolgáltatott információra,
pl. a biztonsági adatlapra kell támaszkodnia, amelyet a szállító a REACH-rendelettel összhangban állít össze.
4.5
A RÁKKELTŐ ANYAGOKKAL ÉS MUTAGÉNEKKEL KAPCSOLATOS IRÁNYELV (2004/37/EK
IRÁNYELV, CMD)
A vállalat rákkeltő anyagként (1A, illetve 1B kategóriába) besorolt anyagokat használ az eljárásaiban (a
nikkel vegyületeit, például nikkelt, nikkel-szulfátot vagy nikkel-kloridot), ezért meg kell felelnie a rákkeltő
anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos irányelvben előírt kötelezettségeknek.
10 A vegyi anyagokról szóló irányelv értelmében a „vegyi anyag” a munkatevékenység során természetes állapotában vagy mesterséges
úton fellépő, felhasznált vagy kibocsátott, illetve szennyeződés formájában kibocsátott, önállóan vagy keverékben fellelhető kémiai
elem vagy vegyület, függetlenül attól, hogy előállítása szándékos-e, illetve hogy forgalomba hozták-e.
11 Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet.
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Az irányelvnek az a célja, hogy védje a munkavállalókat azoktól az egészségüket és biztonságukat veszélyeztető
kockázatoktól, amelyek munkájuk során a rákkeltő anyagoknak, illetve a mutagéneknek való kitettséggel
kapcsolatosan merülnek fel. Az irányelv meghatározza azokat a tevékenységeket, amelyek magukban foglalhatják
a kitettséggel kapcsolatos kockázatot, előírja a hatóságok és a munkáltatók kötelezettségeit, valamint
megállapítja a védelem biztosításához szükséges minimumkövetelményeket, beleértve a határértékeket.
A munkáltatók legfontosabb kötelezettségei hasonlók, de általában szigorúbbak a vegyi anyagokról szóló
irányelvben foglaltaknál, és a hangsúly az expozíciónak helyettesítéssel, korlátozással vagy műszaki
eszközökkel való megelőzésén van. Az irányelv további követelményeket is meghatároz a rákkeltő anyagokkal,
illetve a mutagénekkel kapcsolatban (a kitett munkavállalókra vonatkozó dokumentumok megőrzése,
kérelemre bizonyos információk átadása az illetékes hatóságnak), valamint erősíti a munkavállalókkal, illetve
az érdekképviselettel folytatott konzultációt.
Az egészségügyi felülvizsgálatot a vegyi anyagokról szóló irányelv, valamint a rákkeltő anyagokkal és
mutagénekkel kapcsolatos irányelv is előírja, de annak a nemzeti jogszabályokkal és/vagy gyakorlattal
összhangban történő gyakorlati megvalósítását a tagállamokra bízza.

5. Az egyéb jogszabályokkal kapcsolatos megjegyzések
A vállalatra egyéb jogszabályok is vonatkozhatnak a tevékenységeinek mértékétől és típusától függően. Ezek
közül néhányat az alábbiakban ismertetünk, de a továbbiakban az esettanulmányban nem vesszük figyelembe.
5.1

SEVESO

A Seveso-irányelv (2012/18/EU irányelv) az üzemben jelen lévő veszélyes anyagok mennyiségétől és
osztályozásától függően alkalmazandó. Minél több veszélyes anyag van jelen az üzemben, annál szigorúbbak
a szabályok (a felső küszöbértékű üzemben több anyag van jelen, mint az alsó küszöbértékű üzemben,
ezért arra több követelmény és szigorúbb ellenőrzés vonatkozik). Az irányelv néhány anyag esetén egyedi
küszöbértéket határoz meg, de a legtöbb küszöbértéket a CLP-rendelet (1272/2008/EK rendelet) szerinti
osztályozási kategóriáknak megfelelően állapítja meg.
Előfordulhat, hogy a létesítményben jelen lévő veszélyes anyagok mennyiségétől és osztályozásától függően
alkalmazni kell a Seveso-irányelvet.
5.2

A TERMÉKRE VONATKOZÓ IRÁNYELVEK

Az általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK irányelv nem vonatkozik a vállalatra, mivel a nikkelezési
szolgáltatást nem fogyasztóknak, hanem ipari fogyasztóknak nyújtja.
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelv közvetlenül nem alkalmazandó a vállalatra, mivel alvállalkozóként
tevékenykedik, ezért nem gyárt, nem szerel össze és nem is forgalmaz gépet.
5.3

A KÖRNYEZETBEN TARTÓSAN MEGMARADÓ SZERVES SZENNYEZŐ ANYAGOK

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK rendelet az
Unió által kötött két nemzetközi környezetvédelmi megállapodást hajt végre (a stockholmi egyezményt
a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a jegyzőkönyvet a környezetben
tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról), hogy megszüntesse a nemzetközileg elismert,
környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok gyártását és használatát.
A galvanizáló iparágban gyakran használnak perfluoroktán-szulfonsavat nedvesítőszerként és köd
keletkezését gátló anyagként, hogy megelőzzék a galvanizáló oldatból veszélyes köd kibocsátását a
lerakódás során. A rendelet I. melléklete tartalmazza a perfluoroktán-szulfonsavat, de a nikkelezésre történő
felhasználások speciális mentességet élveznek.
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B. Az információk felhasználásának bemutatása
A biztonsági adatlap már jóval a REACH-rendelet elfogadása előtt kulcsfontosságú eszköze volt a veszélyes
anyagokra és keverékekre vonatkozó biztonsági információk átadásának. A biztonsági adatlap azonban ma
már szerves része a REACH-nek, és ez a változás új követelményeket hozott a dokumentum formátumával és
tartalmával kapcsolatban.
A biztonsági adatlap a legfőbb eszköz annak biztosítására, hogy a szállítók elegendő információt közöljenek
a szállítói lánc mentén, és ezáltal lehetővé tegyék anyagaik és keverékeik biztonságos használatát.
A biztonsági adatlapokon szerepelnek az anyag (vagy keverék) tulajdonságai, az általa hordozott veszélyek,
a kezelésére, ártalmatlanítására, szállítására és az elsősegélynyújtásra vonatkozó útmutatás, valamint
tűzvédelmi és az expozíció ellenőrzésére szolgáló intézkedések. Ezek az adatok a biztonsági adatlap fő
részében vagy (adott esetben) a biztonsági adatlaphoz csatolt expozíciós forgatókönyvben találhatók. A
biztonsági adatlap összeállításának követelményeit a REACH II. melléklete határozza meg.
A REACH szerinti regisztrálás és az anyagok veszélyeinek értékelésére vonatkozó kötelezettség támogatja
az új információk előállítását, amennyiben az anyagokról rendelkezésre álló információk nem megfelelők. Az
anyagok kémiai biztonsági értékelésének elvégzésére vonatkozó követelmény (adott esetben) azt jelenti,
hogy az anyag felhasználásait és a felhasználási feltételeket figyelembe veszik az expozíció értékelésénél
és az expozíciós forgatókönyvek kidolgozásánál. Ennek eredményeként a megfelelő, releváns és minőségi
információkat közölni kell a továbbfelhasználókkal a biztonsági adatlapon és az expozíciós forgatókönyvben.
Ha a megadott információ nem megfelelő, vagy ha valamilyen információ hiányzik, a továbbfelhasználónak
elsőként a szállítóhoz kell fordulnia, és pontosítást vagy további információt kell kérnie.
A vegyi anyagokkal kapcsolatban egyéb információforrások (például az ECHA nyilvánosságra hozatalra
szolgáló portálja) is léteznek, amelyek a szállítói láncban közölt információk kiegészítésére használhatók.
Érdemes megjegyezni, hogy a biztonsági adatlapon szereplő információk jelentős része a CLP-rendelet (az
anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet)
végrehajtásából származik. A dokumentum további részében a REACH szerinti információkra való hivatkozás
egyaránt kiterjed a REACH és a CLP alapján előállított adatokra.
Ebben a részben meghatározzuk, hogy a továbbfelhasználóval a biztonsági adatlapon és az expozíciós
forgatókönyvben közölt információk közül melyik lehet hasznos a REACH-től eltérő, a fentiekben
ismertetett jogszabályok szerinti előírások végrehajtásakor. Ennek a résznek nem az a célja, hogy útmutatást
adjon, hogyan feleljen meg az említett jogszabályi kötelezettségeknek.
Szemléltetés céljából kivonatot közlünk a Nickel Consortia által kidolgozott, nikkelvegyületekre vonatkozó
általános expozíciós forgatókönyvekből12 (2014-es változat), valamint a vegyi anyagok különböző szállítói
által összeállított, nyilvánosan elérhető biztonsági adatlapokból.
A biztonsági adatlappal ellentétben az expozíciós forgatókönyv formátumát jogszabály nem határozza
meg, ezért eltérések fognak mutatkozni az információk ismertetésének módjában. Annak érdekében, hogy
a továbbfelhasználók megértsék az expozíciós forgatókönyvekben szereplő információkat, az ECHA az
expozíciós forgatókönyv három, jegyzetekkel ellátott mintáját13 tette közzé, amelyek követik az érdekelt
felekkel együttesen a kémiai biztonsági jelentéssel, illetve expozíciós forgatókönyvvel kapcsolatos
ütemterv14 keretében kidolgozott ajánlott formátumot. A dokumentum további részében az expozíciós
forgatókönyv egyes részeire való hivatkozások e sablonoknak felelnek meg.
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. Az ipari kibocsátásokról szóló irányelv szerinti integrált
engedély iránti kérelem
Emlékeztető: ennek a résznek nem az a célja, hogy útmutatást adjon, hogyan kell benyújtani az ipari
kibocsátásokról szóló irányelv szerinti engedély iránti kérelmet, hanem azt mutatja be, hogyan használhatók
fel a REACH szerinti információk az ipari kibocsátásokról szóló irányelv szerinti integrált engedély iránti
kérelem alátámasztására.
6.1

AZ ÜZEMELTETŐ JOGSZABÁLYI KÖTELEZETTSÉGE

Két fő esetben kell benyújtani az ipari kibocsátásokról szóló irányelv szerinti engedély iránti kérelmet:
1. Az ipari kibocsátásokról szóló irányelv hatálya alá tartozó új tevékenység megkezdése
2. Az ipari kibocsátásokról szóló irányelv hatálya alá tartozó meglévő tevékenység jelentős változtatása (az
engedély frissítése)
Továbbá, az illetékes hatóságnak újra kell értékelni és frissíteni kell az engedély tartalmát meghatározott
időszakonként, amelyet meg lehet határozni az engedélyben. Az üzemeltetőnek általában hasonló kérelmet
kell benyújtani, azzal a különbséggel, hogy az ipari tevékenységből származó minden információt (például a
monitoring és ellenőrzési adatokat) felhasználhat.
6.2

SZÜKSÉGES ELEMEK

Az ipari kibocsátásokról szóló irányelv 12. cikke határozza meg az ipari kibocsátásokról szóló irányelv
szerinti integrált engedély iránti kérelem főbb elemeit.

12. cikk Engedélykérelmek
1. A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az engedélykérelmek
tartalmazzák a következők leírását:

a) a létesítmény és annak tevékenysége;
b) a létesítmény által felhasznált vagy termelt nyers- és segédanyagok, egyéb anyagok, valamint energia;
c) a létesítmény kibocsátásainak forrásai;
d) a létesítmény helyének állapota;
e) adott esetben az alapállapot-jelentés a 22. cikk (2) bekezdésével összhangban;
f) a létesítményből származó, előre látható kibocsátások mennyisége és természete az egyes környezeti
elemekbe, és a környezetbe való kibocsátások jelentős hatásainak azonosítása;
g) a létesítményből származó kibocsátás megelőzésére vagy, ahol ez nem lehetséges, csökkentésére
javasolt technológiák vagy egyéb technikák;
h) intézkedések a létesítményből származó hulladék keletkezésének megelőzésére, valamint a hulladék
újrahasználatra való előkészítésére, újrafeldolgozására és újrahasznosítására;
i)

további tervezett intézkedések az üzemeltető alapvető kötelezettségei általános alapelveinek
teljesítésére vonatkozóan a 11. cikk értelmében;

j)

a környezetbe történő kibocsátások monitoringjára vonatkozó tervezett intézkedések;

k) a javasolt technológiák, technikák és intézkedések kérelmező által tanulmányozott főbb
alternatíváinak körvonalai.
Az engedélykérelem ugyanakkor tartalmazza az első albekezdésben említett részletek nem technikai jellegű
összefoglalóját.
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(2) Amennyiben a 85/337/EGK irányelv követelményeivel összhangban szolgáltatott információk, vagy a
96/82/EK irányelvvel összhangban benyújtott biztonsági jelentés, vagy a más jogszabályok szerint adott
egyéb információk teljesítik az (1) bekezdésben szereplő bármely követelményt, azokat az információkat
bele lehet foglalni, vagy csatolni lehet a kérelemhez.
6.3

A REACH SZERINTI INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSA A KÉRELEMBEN

A létesítmény üzemeltetője hozzáfér a létesítményben használt anyagok biztonsági adatlapjához és (adott
esetben) expozíciós forgatókönyvéhez. Ha az információ hiányzik az átadott biztonsági adatlapból, az
üzemeltetőnek a szállító(k)tól kérnie kell a hiányzó adatokat.
Fontos megjegyezni, hogy a biztonsági adatlapok és expozíciós forgatókönyvek az adott vegyi anyagra (anyagra
vagy keverékre) vonatkoznak, és az azokban azonosított felhasználások szempontjából lényeges információkat
tartalmazzák. Összehasonlításképpen, az ipari kibocsátásokról szóló irányelv integrált megközelítése
azt jelenti, hogy a létesítmény egészét veszik figyelembe. Ezen anyag vagy keverék esetében a veszélyek
értékelését nem írják elő, de a létesítmény kibocsátásait a környezetbe figyelembe veszik. A REACH szerinti
információkat nem adják meg a folyamatból származó kibocsátások vagy az anyagoknak a BREF-ekben gyakran
említett kategóriái vagy összesített értékei vonatkozásában. A saját ipari folyamatok mélyreható ismeretére
és az információforrásokra (BREF-ek, szakirodalom stb.) szükség lesz , és ezeknek kell a megadott információk
alapját képezni.
A biztonsági adatlapokon és az expozíciós forgatókönyvekben szereplő információk azonban az alábbi
módokon felhasználhatók az engedély iránti kérelemhez.

1. Az alábbiak leírása:
b) a létesítmény által felhasznált vagy termelt nyers- és segédanyagok, egyéb anyagok, valamint energia;
A biztonsági adatlap a legfontosabb információforrás, amikor leírják a létesítményben használt anyagokat
és keverékeket. A releváns információk, például a termékazonosítók, a veszélyességi besorolás, összetétel,
koncentráció, fizikai-kémiai tulajdonságok stb. (biztonsági adatlap 1., 2., 3. és 9. pontja) könnyen összeállíthatók
egy táblázatban vagy adatbázisban, és megadhatók a kérelemmel benyújtott dokumentáció részeként.
Az üzemeltető az anyaggal vagy keverékkel kapcsolatban bármilyen más információt (azaz a vegyi anyag
funkciója a folyamatban, szállítói adatok, a biztonsági adatlap átvételének dátuma, szabályozási státusz,
más jogszabályokhoz kapcsolódó információk stb.) megadhat, ami hasznos lesz számára ahhoz, hogy
figyelemmel kísérje a vegyi anyaggal kapcsolatos, más célokra szolgáló információkat. Ebből a célból az ECHA
nyilvánosságra hozatalra szolgáló portálja hasznos lehet, ha kiegészítő információkat keres. A táblázatra
bemutatunk egy példát a 2. függelékben.

2. Az alábbiak leírása:
c) a létesítmény kibocsátásainak forrásai;
d) adott esetben az alapállapot-jelentés a 22. cikk (2) bekezdésével összhangban;
e) a létesítményből származó, előre látható kibocsátások mennyisége és természete az egyes környezeti
elemekbe, és
f) a környezetbe való kibocsátások jelentős hatásainak azonosítása;
g) a környezetbe történő kibocsátások monitoringjára vonatkozó tervezett intézkedések
A biztonsági adatlap 2. és 12. pontjában a veszélyességi besorolás és az ökológiai adatok segíthetnek
azonosítani a környezetvédelem szempontjából legfontosabb anyagokat és keverékeket. A biztonsági
adatlap 9. pontjában ismertetett fizikai és kémiai tulajdonságok is jelezhetik a kibocsátási útvonalakat
(például a „gáz” vagy „finom por” utal a levegőbe történő kibocsátásra). Hasonlóképpen, a biztonsági adatlap
különböző pontjaiban (például a 7. vagy 8. pontban) a porképződéssel kapcsolatban adott tanácsok jelezhetik
a levegőbe történő lehetséges kibocsátást.
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3. ÁBRA: KIVONAT A NIKKEL-SZULFÁT BIZTONSÁGI ADATLAPJÁBÓL, 2. PONT
OSZTÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓ

4. ÁBRA: KIVONAT A NIKKEL-SZULFÁT BIZTONSÁGI ADATLAPJÁBÓL 8. PONT
KÜSZÖBÉRTÉKEK ÉS PORKÉPZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS TANÁCSOK.
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5. ÁBRA: KIVONAT A NIKKEL-SZULFÁT BIZTONSÁGI ADATLAPJÁBÓL, 12. PONT
ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A biztonsági adatlapon megadott adatok mellett az expozíciós forgatókönyvben szereplő információk,
például a kibocsátás adatai vagy a kibocsátás sebessége, segíthetnek megbecsülni az anyag kibocsátását
a különböző környezeti elemekbe. Ez különösen akkor lehet hasznos, ha a vállalat nem rendelkezik mért
adatokkal az engedély iránti kérelem benyújtásakor (például új létesítmény esetén).
A (mért vagy modellezett) adatok forrását azonban figyelembe kell venni, hogy teljes mértékben megértsük
a megadott információkat.
Az együttes adatok segíthetnek annak jelzésére is, ha az anyagot figyelembe kell venni az alapállapotjelentés vagy a monitoring tevékenység tervezésekor.
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5. cselekvési terület: A végfelhasználók támogatása az információk feldolgozása terén

6. ÁBRA: KIVONAT – GES2: METAL SURFACE TREATMENT: NICKEL CHLORIDE - ELECTROPLATING, NICKEL ELECTROFORMING, ELECTROLESS NICKEL PLATING (2. SZ. ÁLTALÁNOS EXPOZÍCIÓS FORGATÓKÖNYV: FÉMEK FELÜLETKEZELÉSE:
NIKKEL-KLORID - GALVANIZÁLÁS, NIKKEL GALVANOPLASZTIKA, NEM ELEKTROMOS NIKKELEZÉS)

3. Az alábbiak leírása:

g) a létesítményből származó kibocsátás megelőzésére vagy, ahol ez nem lehetséges, csökkentésére javasolt
technológiák vagy egyéb technikák;
A kibővített biztonsági adatlapon (biztonsági adatlap és az ahhoz csatolt expozíciós forgatókönyv) szereplő
üzemi feltételek és kockázatkezelési intézkedések adatai kiegészíthetik az egyéb információforrásokat (pl. BREF
dokumentum) a létesítmény leírásában, különösen a műveletek megkezdésekor benyújtott engedély iránti kérelem
esetén vagy például, amikor új folyamattal frissítik az engedélyt.
Az expozíciós forgatókönyv például tartalmazhatja azokat a technikai feltételeket és szervezési intézkedéseket
(például alkalmazottak képzése), amelyek megakadályozzák vagy korlátozzák a környezetbe történő kibocsátást.
Ugyanakkor, az üzemeltető ellenőrizheti, hogy a választott technológia összhangban van-e az expozíciós
forgatókönyvben ajánlott technológiával.

7. ÁBRA: KIVONAT – GES10: METAL SURFACE TREATMENT – NICKEL ELECTROPLATING AND NICKEL ELECTROFORMING
(10. SZ. ÁLTALÁNOS EXPOZÍCIÓS FORGATÓKÖNYV: FÉMEK FELÜLETKEZELÉSE – NIKKELEZÉS, NIKKEL
GALVANOPLASZTIKA)

4. Az alábbiak leírása:
h) intézkedések a létesítményből származó hulladék keletkezésének megelőzésére, valamint a hulladék
újrahasználatra való előkészítésére, újrafeldolgozására és újrahasznosítására;
Az üzemeltetőnek ellenőriznie kell a biztonsági adatlap 13. pontját, amely az anyag vagy keverék hulladék tekintetében
a megfelelő hulladékgazdálkodásra vagy a megfelelő kezelési módszerekre vonatkozó útmutatást tartalmazza. Az
elszennyeződött csomagolás kezelési módszereire vonatkozó tanácsokat is meg kell adni szükség esetén.
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8. ÁBRA: KIVONAT A NIKKEL BRIKETT BIZTONSÁGI ADATLAPJÁBÓL, 13. PONT

9. ÁBRA: KIVONAT A NIKKEL-KLORID BIZTONSÁGI ADATLAPJÁBÓL, 13. PONT

Az expozíciós forgatókönyv is tartalmaz a hulladék kezelésével kapcsolatos feltételekre és intézkedésekre
vonatkozó részt. Ez a rész néha tartalmaz újrafeldolgozásra és újrahasznosításra vonatkozó ajánlásokat, és
hasznos lehet a létesítményben alkalmazott intézkedések leírásakor.

10. ÁBRA: KIVONAT – GES10: METAL SURFACE TREATMENT – NICKEL ELECTROPLATING AND NICKEL ELECTROFORMING
ÉS GES2: METAL SURFACE TREATMENT NICKEL CHLORIDE – ELECTROPLATING, ELECTROFORMING, ELECTROLESS
PLATING
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5.

Az alábbiak leírása:
k) a javasolt technológiák, technikák és intézkedések kérelmező által tanulmányozott főbb
alternatíváinak körvonalai;

Az expozíciós forgatókönyvben foglalt információk több módszert határozhatnak meg a kockázatok
ellenőrzésére. A vállalat alkalmazhatja ezek egyikét, a többit pedig alternatív technológiaként ismertetheti

11. ÁBRA: KIVONAT – GES2: METAL SURFACE TREATMENT NICKEL CHLORIDE – ELECTROPLATING,
ELECTROFORMING, ELECTROLESS PLATING

Ha az üzemeltető által használt egyes anyagok a REACH keretében szabályozási kockázatkezelési eljárás
(különösen engedélyezés vagy korlátozás) alá tartoznak, az alternatív megoldások elemzését adott esetben
tartalmazhatja az engedély iránti kérelem dokumentációja vagy a korlátozással kapcsolatos dokumentáció.
Ez az információ megtalálható az ECHA honlapján:
• Engedélyezési kérelem http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/
applications-for-authorisation. Közvetlenül a folyamatban lévő konzultációk listájának linkjére vagy
az „Adopted opinions and previous consultations on application for authorisation” (Az engedélyezési
kérelmekkel kapcsolatban elfogadott vélemények és korábbi konzultációk) linkre kell kattintani.
• Korlátozás http://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration. Közvetlenül a folyamatban lévő
konzultációk listájának linkjére vagy az „Adopted opinions” (Elfogadott vélemények) linkre kell kattintani.
Ez azonban csak az e speciális intézkedések hatálya alá tartozó anyagokra vonatkozik. További információ
az iparágra vonatkozó BREF dokumentumokban található. A nyilvános honlapok, például a helyettesítést
támogató portál (http://www.subsport.eu/) is segíthetnek a veszélyes anyagok alternatíváinak keresésében.
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7. A vegyi anyagokról szóló irányelv, valamint a rákkeltő
anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos irányelv szerinti
kockázatbecslés
Emlékeztető: ennek a résznek nem az a célja, hogy útmutatást adjon, hogyan kell elvégezni a
kockázatbecslést, hanem azt mutatja be, hogyan segíthetik a REACH szerinti információk a folyamatot.
7.1

A MUNKÁLTATÓ JOGSZABÁLYI KÖTELEZETTSÉGEI

A munkáltatónak meg kell határoznia és fel kell mérnie a veszélyes vegyi anyagok által a munkavállalókra
gyakorolt kockázatot.
A kockázatbecslést és a megelőző intézkedéseket minden új tevékenység megkezdése előtt el kell végezni,
és naprakészen kell tartani. A becslést felül kell vizsgálni, ha például (az egészségügyi, az expozíciós vagy
technikai) monitoring eredményei problémát vagy jelentős változást jeleznek a munkakörülményekben
(a vegyi anyagokról szóló irányelv szerint „jelentős változások”, a rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel
kapcsolatos irányelv szerint „olyan változás, amely hatással lehet arra, hogy a munkavállalók milyen
mértékben vannak kitéve az anyagnak”). Ez magában foglalja az olyan változásokat is, mint például a CLP
szerinti új besorolás, ami alapján az anyagot rákkeltő vagy mutagén anyagként sorolják be.
A vegyi anyagokról szóló irányelv 4. cikkének (1), (3) és (4) bekezdése az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

4. cikk A veszélyes vegyi anyagokból eredő kockázat meghatározása és becslése
(1) Amikor a munkáltató eleget tesz a 89/391/EGK irányelv 6. cikkének (3) bekezdésében és 9. cikkének
(1) bekezdésében megállapított kötelezettségeknek, először azt állapítja meg, hogy vannak-e a
munkahelyen veszélyes vegyi anyagok. Amennyiben igen, következő lépésként a munkáltató felméri az
ezen vegyi anyagok jelenlétéből eredő a munkavállalók biztonságát és egészségét fenyegető kockázatot,
a következők figyelembevételével:
• veszélyes tulajdonságaik,
• a szállító által szolgáltatandó, a biztonságra és egészségre vonatkozó információ (pl. az 1907/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelő biztonsági adatlap),15
• az expozíció szintje, típusa és időtartama,
• az ilyen anyagokkal végzett munka körülményei, beleértve az anyagok mennyiségét,
• a kérdéses tagállam területén meghatározott foglalkozási expozíciós határértékek vagy biológiai határértékek,
• a megtett vagy megteendő megelőző intézkedések hatása,
• ha van rá mód, a már elvégzett egészségügyi felülvizsgálatból levonható következtetések.
A munkáltató beszerzi a szállítótól vagy egyéb rendelkezésre álló forrásokból a kockázatbecsléshez
szükséges további információt. Adott esetben az információ tartalmazza a vegyi anyagokra vonatkozó
közösségi jogszabályok alapján megállapított, felhasználókat érintő kockázat egyedi felmérését.

(3) A kockázatbecslés kiterjed a vállalkozásban vagy telephelyen végzett egyes tevékenységekre – mint például a
karbantartás – amelyek esetén előre látható, hogy fennáll a jelentős expozíció esélye, vagy amelyek – minden
műszaki intézkedés ellenére – a biztonságra vagy az egészségre más oknál fogva káros hatással lehetnek.
(4) Olyan tevékenységek esetén, amelyek több veszélyes vegyi anyagnak való kitettséggel járnak, a
kockázatbecslést annak alapján kell elvégezni, hogy az összes érintett vegyi anyag együttesen milyen
kockázatot jelent.

15 A REACH-rendelet.
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Továbbá, a rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos irányelv 3. cikkének (3) és (4) bekezdése így rendelkezik:

3. cikk Az irányelv alkalmazási köre — a kockázatok meghatározása és értékelése
(3) A kockázatértékelésnél figyelembe kell venni az expozíció minden egyéb módját, mint például a bőrbe,
illetve a bőrön keresztül történő felszívódást is.
(4) A kockázatértékelés elvégzése során a munkáltatók különös figyelmet fordítanak minden olyan hatásra,
amely a különleges kockázatnak kitett munkavállalók egészségét és biztonságát érinti és, többek között,
figyelembe veszik azt a kívánalmat, hogy az ilyen munkavállalókat ne alkalmazzák olyan területen, ahol
kapcsolatba kerülhetnek rákkeltő anyagokkal vagy mutagénekkel.
Általános megjegyzés:
Fontos megjegyezni, hogy a kockázatértékelést a munkahelyen jelen lévő minden veszélyes vegyi anyag
tekintetében el kell végezni. A vegyi anyagokról szóló irányelv 2. cikkének a) pontja értelmében a „vegyi anyag” a
munkatevékenység során természetes állapotában vagy mesterséges úton fellépő, felhasznált vagy kibocsátott,
illetve szennyeződés formájában kibocsátott, önállóan vagy keverékben fellelhető kémiai elem vagy vegyület,
függetlenül attól, hogy előállítása szándékos-e, illetve hogy forgalomba hozták-e. Ez a definíció tágabb, mint az
anyag REACH szerinti definíciója, ebből kifolyólag a REACH szerinti információkat nem szerzik be a munkahelyen
jelen lévő minden anyag, például a munkafolyamatok során keletkező anyagok, mint a por esetén.
Fontos azt is megjegyezni, hogy a biztonsági adatlap és az expozíciós forgatókönyv egy adott anyaghoz
vagy keverékhez tartozó információkat tartalmazza, míg a munkahelyi kockázatelemzést minden jelenlévő
veszélyes vegyi anyagra együttesen kiterjedően kell elvégezni.
Továbbá, egy már létező munkahelyen, ahol több veszélyes vegyi anyagot is használnak, a körülmények
vélhetően nem felelnek teljesen meg a biztonsági adatlapon és az expozíciós forgatókönyvben meghatározott
feltételeknek. A vállalatnak fel kell majd mérnie, hogy a folyamataik és az óvintézkedések megfelelnek-e az
expozíciós forgatókönyv(ek)ben leírtaknak, és ki kell fejlesztenie egy módszert arra, hogy megfeleljen a különböző
kötelezettségeknek:
• minden jelen levő vegyi anyagra együttesen kiterjedő kockázatelemzés elvégzése
• olyan kockázatkezelési intézkedések kialakítása, melyek a folyamat során felmerülő különböző
feladatok esetén is alkalmazhatók
7.2

MUNKAHELYI KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

Uniós szinten nincsenek olyan kötelező előírások arra vonatkozóan, hogyan kell elvégezni egy munkahelyi
kockázatértékelést, ugyanakkor az Európai Bizottság 1996-ban kiadott egy iránymutatást „Guidance on risk
assessment at work”16 (Útmutató a munkahelyi kockázatelemzéshez) címmel. Ez az útmutató a tagállamoknak
készült, hogy belátásuk szerint felhasználják vagy adaptálják ahhoz, hogy a munkahelyi kockázatértékelések
elkészítéséhez támpontot nyújtsanak. 2005-ben az Európai Bizottság közzétett egy útmutatót „Practical
guidelines of a non-binding nature on the protection of the health and safety of workers from the risks related
to chemicals agents at work” (Nem kötelező gyakorlati iránymutatások a munkájuk során vegyi anyagokkal
kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelmével kapcsolatban)
címmel.17 E gyakorlati iránymutatások célja az, hogy segítsék a tagállamokat a munkavállalók egészségének és
biztonságának védelmét szolgáló nemzeti szabályok kialakításában és elősegítsék azok betartását.
Sok nemzeti hatóság kialakította a saját iránymutatását és a munkáltatók támogatására irányuló rendszereket.
Ezekben a dokumentumokban az alábbi kockázatértékelési megközelítést javasolják:
1. Veszélyek és azok kockázatainak felmérése
2. A kockázatok értékelése és rangsorolása
16 https://osha.europa.eu/en/legislation/guidelines/guidance-on-risk-assessment-at-work
17 http://bookshop.europa.eu/en/practical-guidelines-of-a-non-binding-nature-on-the-protection-of-the-health-and-safety-ofworkers-from-the-risks-related-to-chemical-agents-at-work-pbKE6805058/
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3. Döntéshozatal a kockázatok megszüntetésére és ellenőrzésére alkalmas megelőző tevékenységekről
4. A megelőző és védelmi intézkedések hatályba léptetése
5. Az értékelés monitoringja és felülvizsgálata annak érdekében, hogy naprakész legyen
A legtöbb vállalatnál e lépések a környezetvédelmi, munkaegészségügyi és munkavédelmi területhez tartoznak,
és a kockázatértékelés felülvizsgálatára előírt időszakot a vállalat határozza meg. Amint azt korábban
említettük, a REACH támogatja az anyagokhoz kapcsolódó új információk előállítását, melyekről viszont a
továbbfelhasználókat tájékoztatják. A továbbfelhasználók számára a REACH előírja a határidőket a biztonsági
adatlapok és az expozíciós forgatókönyvek tekintetében (lásd a 2. táblázatot). Ez egy új elemet jelent a
munkahelyi kockázatértékelés fokozatos megközelítésében, valamint a vállalat belső felülvizsgálati ciklusában.
A továbbfelhasználóknak, illetve üzemeltetőknek értékelniük kell a beérkező új információkat, meg kell
határozniuk, hogy milyen lépésekre van szükségük a REACH-nek való megfeleléshez, meg kell állapítaniuk,
hogy ez milyen hatással lesz a vegyi anyagokról szóló irányelv, illetve a rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel
kapcsolatos irányelv szerinti kötelezettségeikre, és ennek megfelelően kell cselekedniük, ha erre szükség van.
Egy anyag veszélyességi besorolásának változása például a telephelyen bevezetett kockázatkezelési intézkedések
megváltoztatását idézheti elő a kibocsátás csökkentése érdekében. Ennek érdekében a változtatások bevezetése
előtt az anyag felhasználásával érintett folyamat kockázatértékelését felül kell vizsgálni. Ennek a felülvizsgálatnak
figyelembe kell vennie az expozíciós forgatókönyvekben bemutatott kockázatkezelési intézkedéseket.
Ezek a felülvizsgálatok, ahol szükséges, monitoringgal vagy mérésekkel támogatva, segítik annak a folyamatosan
fennálló kötelezettségnek a teljesítését, hogy a munkavállalókat érintő expozíció megelőzése érdekében
alkalmazott technikai és szervezési intézkedések folyamatosan biztosítsák a veszélyes vegyi anyagokkal
kapcsolatos kockázatok megfelelő ellenőrzését.
7.3

A REACH SZERINTI INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSA A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SORÁN

A vegyi anyagok szállítói által átadott biztonsági adatlapok és (adott esetben) az expozíciós forgatókönyvek
sok hasznos információt tartalmaznak, melyek segítséget jelentenek a veszélyes vegyi anyagokkal
kapcsolatos kockázatértékeléshez.
1. lépés: Veszélyek és azok kockázatainak felmérése
Ahogy az a munkahelyi kockázatértékelési útmutatóban is szerepel, az első lépés azon anyagok azonosítása
a munkahelyen, amelyek potenciális veszélyt jelentenek az emberi egészségre, valamint azon munkavállalók
azonosítása, akik ennek a veszélynek ki lehetnek téve.
A biztonsági adatlapon az alábbi részek nyújtanak segítséget az emberi egészségre ártalmas anyagok vagy
keverékek azonosításához, milyen lehetséges következményekkel járnak az expozíciók, valamint, hogy vannak-e
konkrét munkavállalói csoportok, akik számára további védelmet szükséges nyújtani (például várandós nők, akik
olyan vegyi anyagoknak lehetnek kitéve, melyek káros hatással lehetnek a magzatra).
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2. pont: Veszélyességi besorolás, címkeelemek és figyelmeztető mondatok.

12. ÁBRA: KIVONAT A NIKKEL BRIKETTEK BIZTONSÁGI ADATLAPJÁBÓL, 2. PONT

Más olyan veszélyekkel kapcsolatos információk, melyek a 2.3. pontbeli osztályozásban nem kapnak
szerepet, de jelentőséggel bírhatnak.
8.1. pont: A humán expozíció küszöbértékei (kontroll paraméterek).

13. ÁBRA: KIVONAT A NIKKEL BRIKETTEK BIZTONSÁGI ADATLAPJÁBÓL, 8. PONT
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5. cselekvési terület: A végfelhasználók támogatása az információk feldolgozása terén

9. pont: Fizikai és kémiai tulajdonságok.

14. ÁBRA: KIVONAT A NIKKEL BRIKETTEK BIZTONSÁGI ADATLAPJÁBÓL, 9. PONT

11. pont: Toxikológiai információk és a toxikológiai tünetek és hatások pontos meghatározása, amelyeket a
vegyi anyagoknak való kitettség okozhat.

15. ÁBRA: KIVONAT A NIKKEL BRIKETTEK BIZTONSÁGI ADATLAPJÁBÓL, 11. PONT
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5. cselekvési terület: A végfelhasználók támogatása az információk feldolgozása terén

A biztonsági adatlap 3. pontja több információval szolgál a vegyi anyag összetételéről, és információt ad a
keverékekben jelen levő különböző komponensek osztályozásáról.

16. ÁBRA: KIVONAT A NIKKELFÜRDŐ OLDAT, BIZTONSÁGI ADATLAPJÁBÓL, 3. PONT

A veszélyek olyan reakciókból is keletkezhetnek, melyek a vegyi anyagok között vagy adott körülmények
között következnek be. A vegyi anyag stabilitására és reaktivitására vonatkozó információk a biztonsági
adatlap 10. pontjában találhatók, és egyes esetekben az inkompatibilitásról szóló információ is szerepel a
7.2. pontban.
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17. ÁBRA: KIVONAT A NIKKEL BRIKETTEK BIZTONSÁGI ADATLAPJÁBÓL, 10. PONT

18. ÁBRA: KIVONAT A NIKKEL BRIKETTEK BIZTONSÁGI ADATLAPJÁBÓL, 7. PONT

Az expozíciós forgatókönyv címrészében a munkavállalókkal kapcsolatos részforgatókönyvek a munkavállalók
által az anyag felhasználásával elvégzett feladatokra vonatkoznak. Ez segít minden olyan munkavállaló
azonosításában, akik vegyi anyagokkal dolgoznak, és emiatt potenciálisan ki vannak téve ezen anyagoknak.

19. ÁBRA: KIVONAT – GES10: METAL SURFACE TREATMENT NICKEL METAL– NICKEL ELECTROPLATING AND NICKEL
ELECTROFORMING
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5. cselekvési terület: A végfelhasználók támogatása az információk feldolgozása terén

2. lépés: A kockázatok értékelése
A kockázatok értékelése során az expozíció valószínűségét és a következmények súlyosságát kell
figyelembe venni és értékelni.
A következmények súlyossága a vegyi anyagok lényegi tulajdonságaitól, valamint a más, ugyanabban az
időben használt veszélyes anyagokkal való potenciális interakciótól függ.
A vegyi anyag lényegi tulajdonságaival, a potenciális interakciókkal, valamint az inkompatibilitásokkal
kapcsolatos REACH szerinti információk kifejtése a fenti 1. lépésben található.
A lehetséges expozíció tényleges bekövetkezése az alábbiaktól függ:
• felhasználási mód (felhasznált mennyiség, időtartam, gyakoriság stb.)
• a munka általános szervezeti kerete
• a használt felszerelés és technológia
• a munkafolyamatok.
A biztonsági adatlap 7. pontja útmutatást tartalmaz a biztonságos kezelésről és tárolásról, a 8.2. pont pedig
meghatározza az expozíció megfelelő ellenőrzését (gyártási ellenőrzés és egyéni védőeszközök).

20. ÁBRA: KIVONAT A NIKKEL-SZULFÁT BIZTONSÁGI ADATLAPJÁBÓL, 7. ÉS 8.2. PONT

21. ÁBRA: KIVONAT A NIKKEL-SZULFÁT BIZTONSÁGI ADATLAPJÁBÓL, 7. ÉS 8.2. PONT
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Továbbá, az expozíciós forgatókönyv 2. pontja az üzemi feltételekről és a kockázatkezelési intézkedésekről
tartalmaz adatot, melyek biztosítják a kockázat megfelelő ellenőrzését egy adott felhasználás tekintetében. Ez
az információ szorosan kapcsolódik a felhasználás, valamint a berendezés, illetve technológia paramétereihez.

22. ÁBRA: KIVONAT – GES4: METAL SURFACE TREATMENT NICKEL SULPHATE – NICKEL ELECTROPLATING, NICKEL
ELECTROFORMING AND ELECTROLESS NICKEL PLATING (4. SZ. ÁLTALÁNOS EXPOZÍCIÓS FORGATÓKÖNYV: FÉMEK
FELÜLETKEZELÉSE: NIKKEL-SZULFÁT – NIKKELEZÉS, NIKKEL GALVANOPLASZTIKA, NEM ELEKTROMOS NIKKELEZÉS)

3. lépés: Döntés a megelőző tevékenységekről
A vállalatnál használt vegyi anyagok kockázatértékelésének 1. és 2. pontja alapján sok specifikus kockázatot
azonosítanak és értékelnek. Annak érdekében, hogy ezen kockázatok elkerülésére és kontrollálására megfelelő
lépéseket lehessen tenni, a vállalatnak az alábbiakat kell tennie:
• a biztonsági adatlapon és az expozíciós forgatókönyvben minden vegyi anyag tekintetében megadott információ
figyelembe vétele
• azon kockázatkezelési intézkedésekkel kapcsolatos döntések meghozatala, melyek alkamazhatók a folyamat
során felmerülő különböző feladatok és felhasznált vegyi anyagok tekintetében, ideértve a folyamat során
keletkező kockázatokat.
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5. cselekvési terület: A végfelhasználók támogatása az információk feldolgozása terén

Az expozíciós forgatókönyvben az „Útmutató a továbbfelhasználónak annak értékeléséhez, hogy vajon az expozíciós
forgatókönyvben meghatározott keretek között tevékenykedik-e” című pont alatt megadott adatok között
szerepelhetnek a rugalmasság lehetőségének határai, amikor ellenőrzi, hogy a az anyag felhasználási feltételei a
munkahelyen megegyeznek az expozíciós forgatókönyvben ajánlottakkal, vagy tartalmazhat egy linket, ahol erről az
arányosításról tanácsot kaphat. Ez segít az emberi egészség és környezet megfelelő szintű védelmét elérni.

23. ÁBRA: AZ EXPOZÍCIÓS FORGATÓKÖNYV 4. SZAKASZÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KÉPZELETBELI PÉLDA. EZT A PÉLDÁT
AZ ECHA ÁLLÍTOTTA ÖSSZE, ÉS EGY EXPOZÍCIÓS FORGATÓKÖNYV MINTÁINAK MEGFELELŐEN KERÜLT KIALAKÍTÁSRA.18

Továbbá, a biztonsági adatlap 4. pontjában található elsősegélynyújtási intézkedések (ideértve a
munkahelyen kötelezően rendelkezésre álló ellenszereket, ellenjavallatokat, valamint azonnali kezelési
módszereket) is kimondottan hasznosak a véletlenszerű expozíciók következményeinek csökkentésében.

24. ÁBRA: KIVONAT AZ OLTOTT MÉSZ BIZTONSÁGI ADATLAPJÁBÓL, 4. PONT
18 http://echa.europa.eu/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/formats
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8. A munkavállalók tájékoztatása és oktatása
8.1

A MUNKÁLTATÓ JOGSZABÁLYI KÖTELEZETTSÉGEI

Az ipari kibocsátásokról szóló irányelv kifejezetten nem írja elő az üzemeltetőknek, hogy biztosítsanak
oktatást a munkavállalóiknak, ugyanakkor a „Surface Treatment of Metals and Plastics” BREF dokumentum
szerint a környezetvédelmi irányítás szempontjából az oktatás, a munkavállalók tájékoztatása és képesítése
az elérhető legjobb technika részét jelentik, amelyek hozzájárulnak a létesítmény teljes környezeti
teljesítményéhez.
A munkavégzés minden eleme tekintetében a munkavállalók biztonságának és egészségének védelmére
vonatkozó általános kötelezettsége részeként a munkáltató köteles megfelelő munkabiztonsági és
egészségvédelmi oktatást biztosítani, különösen a munkavállalóknak adott tájékoztatások és útmutatások
formájában.19
A vegyi anyagokról szóló irányelv (8. cikkének (1) bekezdése), valamint a rákkeltő anyagokkal és
mutagénekkel kapcsolatos irányelv (11. cikk) meghatározza, hogy milyen tájékoztatást, útmutatást
és oktatást kell biztosítani a munkavállalók és/vagy képviselőik számára, és milyen módon kell átadni
a tájékoztatást. Ezek a rendelkezések azt is előírják, hogy mikor kell frissíteni vagy megismételni a
tájékoztatást, útmutatást és oktatást. A munkáltató köteles továbbá elérhetővé tenni a biztonsági
adatlapokat a munkavállalók és/vagy képviselőik számára.

A vegyi anyagokról szóló irányelv 8. cikke: A munkavállalók tájékoztatása és oktatása
(1) A munkáltató a 89/391/EGK irányelv 10. és 12. cikke sérelme nélkül biztosítja, hogy a munkavállalók,
illetve képviselőik:
• megkapják az ezen irányelv 4. cikkének értelmében nyert adatokat, valamint további tájékoztatást
minden alkalommal, amikor a munkahelyen történt jelentős változások miatt ezek az adatok változnak,
• megkapják a munkahelyen előforduló veszélyes vegyi anyagokra vonatkozó tájékoztatást, mint például a
kérdéses vegyi anyagok megnevezése, biztonságot és egészséget érintő kockázat, az adott foglalkozási
expozíciós határértékek és egyéb jogszabályi rendelkezések,
• megkapják a saját és munkatársaik védelme érdekében teendő megfelelő óvintézkedésekről és
intézkedésekről szóló oktatást és tájékoztatást,
• hozzáférjenek a szállító által az 1907/2006/EGK rendelet 31. cikkének megfelelően biztosított
biztonsági adatlapokhoz,
valamint, hogy ez az információ:
• az irányelv 4. cikke szerinti kockázatértékelés eredményének megfelelő formában kerül átadásra. Ez az
említett cikkben előírt értékelés által feltárt kockázat jellegétől és fokától függően lehet szóbeli közlés,
írásos anyagokkal alátámasztott egyéni oktatás és képzés,
• amely a változó körülmények figyelembevételével frissítésre kerül.

(2) Ha a munkahelyen használt veszélyes vegyi anyagokat tartalmazó tartályokat és csöveket nem jelölték a
vegyi anyagok címkézéséről és a biztonsági jelzésekről szóló megfelelő közösségi jogszabályokkal összhangban,
a munkáltató a fenti jogszabályban meghatározott eltérések sérelme nélkül biztosítja, hogy a tartályok és csövek
tartalma, annak jellege és minden azzal kapcsolatos veszély egyértelműen azonosítható legyen.
(3) A tagállamok meghozhatják az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a munkáltatók kérelemre minden
olyan, a veszélyes vegyi anyagokra vonatkozó tájékoztatást megkapjanak – lehetőleg a gyártótól vagy a
szállítótól –, amelyek szükségesek az ezen irányelv 4. cikke (1) bekezdésének alkalmazásához, amennyiben sem
az 1907/2006/EK rendelet, sem az 1272/2008/EK rendelet nem ír elő tájékoztatásnyújtási kötelezettséget.
19 A munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989.
június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv.
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5. cselekvési terület: A végfelhasználók támogatása az információk feldolgozása terén

A rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos irányelv 11. cikke, A munkavállalók tájékoztatása és oktatása
(1) A munkáltató meghozza a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a munkavállalók és/
vagy a munkavállalók érdekképviseletét a vállalkozásnál vagy a létesítményben ellátó személyek az
összes rendelkezésre álló információ alapján kielégítő és megfelelő oktatásban részesüljenek, különösen a
következőkre vonatkozó tájékoztatás és utasítások formájában:
a) az egészséget veszélyeztető lehetséges kockázatok, beleértve a dohányzásból eredő további
kockázatot;
b) az expozíció megelőzése végett meghozandó óvintézkedések;
c) a higiéniai követelmények;
d) a védőeszközök és -öltözet viselése és használata;
e) azok a lépések, amelyeket a munkavállalóknak, beleértve a mentést végző munkavállalókat, váratlan
események esetén, illetve ezek megelőzése érdekében meg kell tenniük.
Az oktatást:
• úgy kell módosítani, hogy figyelembe vegye az új vagy megváltozott kockázatokat, és
• szükség esetén, időszakonként meg kell ismételni.

(2) A munkáltatók tájékoztatják a munkavállalókat azokról a berendezésekről és az azokhoz kapcsolódó
tartályokról, amelyek rákkeltő anyagokat vagy mutagéneket tartalmaznak, és biztosítják, hogy minden
rákkeltő anyagot vagy mutagént tartalmazó tartály, csomag és berendezés jól látható és olvasható címkével
legyen ellátva, valamint jól látható figyelmeztető és veszélyre utaló jelzéseket tesznek ki.
8.2

A REACH SZERINTI INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSA AZ OKTATÁS SORÁN

Emlékeztető: ennek a résznek nem az a célja, hogy útmutatást adjon, hogyan kell megszervezni vagy elvégezni
az oktatást, hanem azt mutatja be, hogyan segíthetik a REACH szerinti információk ezt a tevékenységet.
Mint már korábban említettük, a vegyi anyagokról szóló irányelv alapján a munkáltató köteles elérhetővé
tenni a biztonsági adatlapokat a munkavállalók és/vagy képviselőik számára. Továbbá, az ipari
kibocsátásokról szóló irányelv alapján az üzemeltető egyik alapvető kötelezettsége a balesetek megelőzése
és azok következményeinek korlátozása.
A biztonsági adatlapok és az expozíciós forgatókönyvek olyan információkat tartalmaznak, amelyeket fel
lehet használni a munkavállalók oktatásának megtervezésénél és kialakításánál a kémiai biztonság erősítése, a
balesetek csökkentése és azok következményeinek korlátozása érdekében.
A munkáltató feladata annak eldöntése, milyen részletességgel kell biztosítani az oktatást, és milyen módon
kell megszervezni az oktatást, de hasznos lehet különbséget tenni a szokásos munkakörülményekkel és a
balesetek kezelésével kapcsolatos oktatás között.
8.2.1

Szokásos munkakörülmények

A biztonsági adatlap 16. pontjában szerepelnek azok a javasolt képzések, amelyek az emberi egészség és a
környezet védelmének biztosítását szolgálják.

25. ÁBRA: KIVONAT AZ OLTOTT MÉSZ BIZTONSÁGI ADATLAPJÁBÓL, 16. PONT
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A biztonsági adatlap 2. pontja az anyag vagy a keverék veszélyeit, valamint az ezekhez a veszélyekhez
kapcsolódó megfelelő figyelmeztetéseket ismerteti. A címkeelemek segítségével a felhasználók egy pillanat
alatt felismerik a legfontosabb veszélyeket és védelmi intézkedéseket. Az oktatásra különösen szükség van
ahhoz, hogy a munkavállalók felismerjék és megértsék a CLP által bevezetett új veszélyességi osztályokat,
piktogramokat, figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatokat.

26. ÁBRA: KIVONAT A NIKKEL-SZULFÁT BIZTONSÁGI ADATLAPJÁBÓL, 2.1. ÉS 2.2. PONT

A biztonsági adatlapnak az expozícióval szembeni védelemről szóló 8.2. pontjához és a 13. pontban szereplő
ártalmatlanítási szempontokhoz kapcsolódóan a 7. pontban foglalt kezelési és tárolási útmutatások
képezik annak gerincét, hogyan foglalkozzanak a munkavállalók biztonságosan a vegyi anyagokkal szokásos
munkakörülmények között.
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5. cselekvési terület: A végfelhasználók támogatása az információk feldolgozása terén

27. ÁBRA: KIVONAT AZ OLTOTT MÉSZ BIZTONSÁGI ADATLAPJÁBÓL, 7. PONT

28. ÁBRA: KIVONAT AZ OLTOTT MÉSZ BIZTONSÁGI ADATLAPJÁBÓL, 8,2. PONT

29. ÁBRA: 27. ÁBRA: KIVONAT AZ OLTOTT MÉSZ BIZTONSÁGI ADATLAPJÁBÓL, 13. PONT

Az expozíciós forgatókönyvnek az expozíciót befolyásoló felhasználási feltételeket leíró része fontos
információkat tartalmaz a biztonságos felhasználási feltételekről a környezet szempontjából (néha a
„Környezeti részforgatókönyv” pont alatt). Ez az információ hasznos lehet az oktatás szempontjából.
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30. ÁBRA: KIVONAT – GES4 METAL SURFACE TREATMENT NI SULPHATE – NICKEL ELECTROPLATING, NICKEL
ELECTROFORMING AND ELECTROLESS NICKEL PLATING– 2.1 CONTROL OF ENVIRONMENTAL EXPOSURE (2.1.
KÖRNYEZETI EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE)

Hasonlóképpen, a munkavállalókat érintő expozíciót befolyásoló felhasználási feltételeket leíró rész is
fontos információkat tartalmaz a biztonságos felhasználási feltételekről, amik beépíthetők az oktatásba.
Ezek az információk néha a „Munkavállalói részforgatókönyv” pont alatt találhatók.
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5. cselekvési terület: A végfelhasználók támogatása az információk feldolgozása terén

31. ÁBRA: KIVONAT – GES4 METAL SURFACE TREATMENT NI SULPHATE – NICKEL ELECTROPLATING,
NICKEL ELECTROFORMING AND ELECTROLESS NICKEL PLATING – 2.2 CONTROL OF WORKERS EXPOSURE
FOR CONTRIBUTING EXPOSURE SCENARIO 4.2 (2.2. MUNKAVÁLLALÓI EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE A 4.2.
RÉSZFORGATÓKÖNYV ESETÉN)

8.2.2

Balesetek (expozíció, tűz, kiömlés) kezelése

A biztonsági adatlap 4. pontjában ismertetett elsősegélynyújtási intézkedések fontosak a balesetekből
eredő expozíció következményeinek csökkentésére az áldozat, de néha az elsősegélyt nyújtó személy
szempontjából is.
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32. ÁBRA: KIVONAT A SÓSAV BIZTONSÁGI ADATLAPJÁBÓL, 4. PONT

A biztonsági adatlap 5. pontjában szereplő alkalmatlan oltóanyagot és a vegyi anyagból származó különleges
veszélyeket tűz esetén fontos kiemelni az oktatás során. További tanácsot is lehet adni a maradványanyagok
ártalmatlanításáról. Ez segít csökkenteni a következményeket és elkerülni a veszélyes reakciókat vegyi
anyagokkal érintett tűz oltásakor.

33. ÁBRA: KIVONAT A NIKKEL-SZULFÁT BIZTONSÁGI ADATLAPJÁBÓL 5. PONT
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A biztonsági adatlap 6. pontjában ismertetett intézkedések véletlenszerű kibocsátás esetén
információt tartalmazhatnak olyan személyi óvintézkedésekről, egyéni védőeszközök használatáról és
környezetvédelmi óvintézkedésekről is, amiket véletlenszerű kiömlés vagy szivárgás esetén kell alkalmazni.
Ez a tanács hasznos lesz a véletlenszerű kibocsátás a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt
következményeinek lehető legkisebbre csökkentése során.

34. ÁBRA: KIVONAT A SÓSAV BIZTONSÁGI ADATLAPJÁBÓL, 6. PONT
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9. Kockázatkezelés a mindennnapi működés során
A kockázatkezelés a szokásos mindennapi üzleti tevékenység része és az ipari kibocsátásokról szóló irányelv, a
vegyi anyagokról szóló irányelv, valamint a rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos irányelv központi
eleme. A cél az, hogy biztosítsák a műveletek oly módon történő irányítását, hogy először felmérik, majd ellenőrzik
a kockázatokat.
Egy további fontos elem, hogy az értékelést felülvizsgálják rendszeresen, vagy amikor szükség van az
aktualizálásra. A folyamat változásai, a kvázi balesetek vagy a váratlan események következtében jellemzően
felül kell vizsgálni az értékelést.
A biztonsági adatlapon és az expozíciós forgatókönyvben szereplő új információk is kiválthatják a felülvizsgálatot.
Valamely anyag vagy keverék veszélyességi besorolásának megváltozása például széles körben kihathat a
kockázatkezelési intézkedésekre, és adott esetben szükség lehet a kockázatértékelés vagy akár a környezetvédelmi
engedély frissítésére. Az expozíciós forgatókönyvek változása is hasonló következményekkel járhat.
Ha a továbbfelhasználó biztonsági adatlapot (és adott esetben expozíciós forgatókönyvet) kap, a legegyszerűbb
módja annak megállapítására, hogy a dokumentum felülvizsgált változat-e, hogy megnézi a biztonsági adatlap
első oldalát, ahol a felülvizsgálattal kapcsolatos adatokat kell feltüntetni.
A biztonsági adatlap 16. pontja jelzi a módosításokat a biztonsági adatlap előző változatához képest. Ez segít
megállapítani, hogy a biztonsági adatlap módosításának van-e valamilyen hatása a kockázatkezelésre. Ha a jelzett
változások nem eléggé egyértelműek, további magyarázatot kérhet a szállítótól.

35. ÁBRA: KIVONAT A NIKKEL-SZULFÁT BIZTONSÁGI ADATLAPJÁBÓL, 1. PONT

36. ÁBRA: KIVONAT A NIKKEL-SZULFÁT BIZTONSÁGI ADATLAPJÁBÓL, 16. PONT

41

A kémiai biztonsági jelentéssel, illetve expozíciós forgatókönyvvel kapcsolatos ütemterv
42

5. cselekvési terület: A végfelhasználók támogatása az információk feldolgozása terén

A 16. pontban a változásokat eltérően jelezhetik. A fenti példában a szállító úgy döntött, hogy aláhúzza a
dokumentum módosított részeit. Az alábbiakban látható egy másik példa.

37. ÁBRA: KIVONAT AZ OLTOTT MÉSZ BIZTONSÁGI ADATLAPJÁBÓL, 16. PONT

A kapott információk hatékony kezeléséhez hasznos lehet egy listát készíteni az információk
felhasználásáról. A lista segít megállapítani, hogy melyik információt melyik jogszabályi kötelezettséghez
használták fel. Amikor az információ megváltozik, könnyebb nyomon követni a következményeket és
végrehajtani a szükséges módosításokat. A listára bemutatunk egy példát a 3. függelékben.
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1. függelék: Szójegyzék
Végfelhasználó
Olyan személy vagy szervezet, aki vagy amely ipari vagy szakmai tevékenység keretében használja fel az
anyagot vagy készítményt (pl. nem fogyasztó vagy forgalmazó), és azt nem továbbítja továbbfelhasználásra.
Takarás
Takarást alkalmaznak a legtöbb olyan fémmegmunkáló műveletnél, amelyben a munkadarab felületének csak
egy konkrétan meghatározott területét lehet kitenni a folyamatnak.
Árnyékolás
Az árnyékolás célja az, hogy eltereljék a túláramot a nagy áramsűrűségű területről a túlzott lerakódás
megelőzése érdekében.
Galvanizáló állvány
Az állvány vagy befogó készülék egy elektromosan vezető eszköz, amely rögzített helyzetben alátámasztja
a munkadarabot a galvanizálás során. Jó vezetőképességűnek kell lenni, mert elektromosan össze kell kötnie
a munkadarabot a gyűjtősínnel és az egyenáramú tápegységgel. A teljes felület, az érintkezési felületek
kivételével, általában vegyi anyagokkal szemben ellenálló és szigetelő műanyagból vonják be.
Akna
Egy gödör vagy tartály, amelyet lefolyóként vagy befogadóedényként használnak folyadékok esetén.

2. függelék: A vegyi anyagokra vonatkozó információk
összefoglaló táblázata
Ez egy példa egy olyan táblázatra, amelyet a vállalat készíthet annak érdekében, hogy összefoglalja az
anyagokra és keverékekre vonatkozó néhány főbb információt. A 6. oszlop tartalmazza a vállalat olyan
tevékenységeinek saját leírását, amelyekben szerepelnek az anyagok. A 7-11. oszlop tartalmazza annak
módját, ahogyan a vállalat a tevékenységeit a felhasználási leírók különböző kategóriáihoz társítja A
felhasználások leírásáról szóló útmutató20 alapján. Egyéb információ is hozzáadható a vállalat egyéni
igényei szerint (például: foglalkozási expozíciós határértékek, a szállító elérhetősége, a biztonsági adatlap,
illetve expozíciós forgatókönyv átvételének dátuma, az anyag REACH szerinti szabályozási státusza21, más
jogszabályokhoz kapcsolódó információk, telephelyen lévő mennyiség, csomagolási információ, ágazati
felhasználási térkép kódjai stb).
Ez az összefoglaló áttekintést ad a felhasznált vegyi anyagokról, és megkönnyítheti a változások nyomon
követését, például ha kap egy frissített biztonsági adatlapot és expozíciós forgatókönyvet. Ezenkívül
az információk könnyen kinyerhetők más célokra, ahogyan és amikor szükséges, így például az ipari
kibocsátásokról szóló irányelv szerinti engedélykérelemhez, munkahelyi kockázatértékeléshez stb.
20 A jelen útmutató közzétételekor az Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez R12.: A
felhasználások leírása című fejezet módosítás alatt áll (közzététele 2015 végén várható) http://echa.europa.eu/guidance-documents/
guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
21 Például, hogy az anyag szerepel a jelöltlistán vagy az engedélyezési jegyzéken stb.
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3. TÁBLÁZAT: A VEGYI ANYAGOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK ÖSSZZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

OLTOTT MÉSZ
KÉNSAV

ANYAGNÉV

NIKKEL

KONC.

FORMA

CAS

OSZTÁLYOZÁS
(CLP-RENDELET)

A VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGEINEK SAJÁT
LEÍRÁSA

Bőrszenz. 1 H317
Rákk. 2 H351
STOT RE 1 H372
Vízi, krónikus 3
H412

Áttöltés az 50 kg-os
hordóból a galvanizáló
fürdőbe
A munkadarabok
merítése
Tárolás felhasználások
között

100

Szilárd, tömör

7440-02-0

ELJÁRÁS
KATEGÓRIA
(PROC)

KÖRNYEZETI
KIBOCSÁTÁSI
KATEGÓRIA (ERC)

TERMÉKKATEGÓRIA

FUNKCIÓ KATEGÓRIA

PROC8a
PROC13

ERC5

PC14

Galvanizáló anyag

KONC.

FORMA

CAS

OSZTÁLYOZÁS
(CLP-RENDELET)

A VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGEINEK SAJÁT
LEÍRÁSA

Bőrirrit. 2, H315
Szemkár. 1 H318
STOT SE 3, H335

Áttöltés a 25
kg-os zsákból a
szennyvíztisztítási
folyamatba
Keverési lépés
Tárolás felhasználások
között

100

Szilárd, por

1305-62-0

ELJÁRÁS
KATEGÓRIA
(PROC)

KÖRNYEZETI
KIBOCSÁTÁSI
KATEGÓRIA (ERC)

TERMÉKKATEGÓRIA

FUNKCIÓ KATEGÓRIA

PROC8a
PROC5

ERC6b

PC37, PC20

pH szabályozó anyag

KONC.

FORMA

CAS

OSZTÁLYOZÁS
(CLP-RENDELET)

A VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGEINEK SAJÁT
LEÍRÁSA
Áttöltés az IBC-ből
a szennyvíztisztítási
folyamatba
Keverési lépés
Tárolás felhasználások
között

95-97

Folyékony

7664-93-9

Bőrmaró. 1A H314

ELJÁRÁS
KATEGÓRIA
(PROC)

KÖRNYEZETI
KIBOCSÁTÁSI
KATEGÓRIA (ERC)

TERMÉKKATEGÓRIA

FUNKCIÓ KATEGÓRIA

PROC8b
PROC5

ERC6b

PC37, PC20

pH szabályozó anyag
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3. függelék: Lista az információk javasolt felhasználására
A táblázat egy listát tartalmaz arról, hogy hol javasoljuk felhasználni a biztonsági adatlapokon és az expozíciós
forgatókönyvekben szereplő információkat annak érdekében, hogy támogassák a jelen esettanulmányban
ismertetett jogszabályi kötelezettségek teljesítését.
Ha a vegyi anyagokról frissített információt kap, egy ilyen táblázat segítségével értékelheti, hogy az
információ módosulását figyelembe kell-e vennie.
INFORMÁCIÓFORRÁS

JAVASLAT AZ INFORMÁCIÓ
FELHASZNÁLÁSÁRA

Biztonsági adatlap

Ipari kibocsátásokról szóló irányelv szerinti
engedélykérelem b) pont

Első oldal, fejléc

Kockázatkezelés, beérkező információk
értékelése

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a társaság/vállalkozás azonosítása
1.1. Termékazonosító

Ipari kibocsátásokról szóló irányelv szerinti
engedélykérelem b) pont

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,
illetve ellenjavallt felhasználása

Ipari kibocsátásokról szóló irányelv szerinti
engedélykérelem b) pont

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
1.4. Sürgősségi telefonszám
2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

Kockázatbecslés, 1. lépés

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Ipari kibocsátásokról szóló irányelv szerinti
engedélykérelem b) pont
Ipari kibocsátásokról szóló irányelv szerinti
engedélykérelem c), e), f), j) pont
Kockázatbecslés, 1. lépés
Munkavállalók oktatása

2.2.: Címkeelemek

Kockázatbecslés, 1. lépés
Munkavállalók oktatása

2.3. Egyéb veszélyek

Ipari kibocsátásokról szóló irányelv szerinti
engedélykérelem b) pont
Kockázatbecslés, 1. lépés

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

Ipari kibocsátásokról szóló irányelv szerinti
engedélykérelem b) pont
Kockázatbecslés, 1. lépés

3.1. Anyagok
3.2. Keverékek
4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások
4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Kockázatbecslés, 3. lépés
Munkavállalók oktatása
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INFORMÁCIÓFORRÁS

JAVASLAT AZ INFORMÁCIÓ
FELHASZNÁLÁSÁRA

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1. Oltóanyag

Munkavállalók oktatása

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Munkavállalók oktatása

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat
5.4. További tudnivalók

Munkavállalók oktatása

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű kibocsátás esetén

Munkavállalók oktatása

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti
eljárások
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és
anyagai
6.4. Hivatkozás más szakaszokra
7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

Kockázatbecslés, 2. lépés
Munkavállalók oktatása

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges
összeférhetetlenséggel együtt
7.3. Meghatározott végfelhasználás(ok)
8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem
8.1. Ellenőrzési paraméterek

Kockázatbecslés, 1. lépés

Foglalkozási expozíciós határértékek
DNEL-ek
PNEC-ek

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Ipari kibocsátásokról szóló irányelv szerinti
engedélykérelem c), e), f), j) pont
Kockázatbecslés, 2. lépés
Munkavállalók oktatása

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

Ipari kibocsátásokról szóló irányelv szerinti
engedélykérelem b) pont
Kockázatbecslés, 1. lépés

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó
információ
9.2. Egyéb információk
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INFORMÁCIÓFORRÁS

JAVASLAT AZ INFORMÁCIÓ
FELHASZNÁLÁSÁRA

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

Kockázatbecslés, 1. lépés

10.1. Reakciókészség
10.2. Kémiai stabilitás
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége
10.4. Kerülendő körülmények
10.5. Nem összeférhető anyagok
10.6. Veszélyes bomlástermékek
11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Kockázatbecslés, 1. lépés
Kockázatbecslés, 2. lépés

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

Ipari kibocsátásokról szóló irányelv szerinti
engedélykérelem c), e), f), j) pont

12.1. Toxicitás
12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
12.3. Bioakkumulációs képesség
12.4. A talajban való mobilitás
12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei
13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1. Hulladékkezelési módszerek
14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
14.1. UN-szám
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
14.4. Csomagolási csoport
14.5. Környezeti veszélyek
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Ipari kibocsátásokról szóló irányelv szerinti
engedélykérelem h) pont
Munkavállalók oktatása
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INFORMÁCIÓFORRÁS

JAVASLAT AZ INFORMÁCIÓ
FELHASZNÁLÁSÁRA

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti
ömlesztett szállítás
15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági,
egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok
15.2. Kémiai biztonsági értékelés
16. SZAKASZ: Egyéb információk
i. A változások jelzése

Kockázatkezelés, beérkező információk
értékelése

ii. Rövidítések és betűszók
iii. Oktatásra vonatkozó tanácsok
iv. További információk

Munkavállalók oktatása
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INFORMÁCIÓFORRÁS

JAVASLAT AZ INFORMÁCIÓ
FELHASZNÁLÁSÁRA

Expozíciós forgatókönyv
Expozíciós forgatókönyv címe (rövid cím)
1. Címszakasz

Kockázatbecslés, 1. lépés

Expozíciós forgatókönyv, illetve felhasználás neve
Hatály
2. Az expozíciót befolyásoló felhasználási feltételek
2.1. Környezeti részforgatókönyv

Munkavállalók oktatása

Termék (árucikk) jellemzők
Felhasznált mennyiség, felhasználás (vagy hasznos élettartam)
gyakorisága és időtartama

Kockázatbecslés, 2. lépés

Műszaki és szervezeti feltételek és intézkedések

Ipari kibocsátásokról szóló irányelv szerinti engedélykérelem g) pont
Ipari kibocsátásokról szóló irányelv szerinti engedélykérelem c), e), f), j) pont
Ipari kibocsátásokról szóló irányelv szerinti engedélykérelem k) pont

A szennyvíztisztító telephez kapcsolódó feltételek és intézkedések
Az ártalmatlanításra szánt hulladék kezeléséhez kapcsolódó feltételek
és intézkedések (beleértve az árucikk hulladékot is)

Ipari kibocsátásokról szóló irányelv szerinti
engedélykérelem h) pont

A környezeti expozíciót befolyásoló egyéb körülmények
További hasznos gyakorlati tanács. A REACH-rendelet 37. cikkének (4)
bekezdése szerinti kötelezettségek nem alkalmazandók
2.2. Munkavállalói részforgatókönyv

Kockázatbecslés, 2. lépés
Munkavállalók oktatása

Termékjellemzők
Felhasznált (vagy árucikkben található) mennyiség, felhasználás /
expozíció gyakorisága és időtartama
Műszaki és szervezeti feltételek és intézkedések
A személyi védelemhez, a higiéniához és az egészségre vonatkozó
értékeléshez kapcsolódó feltételek és intézkedések
A munkavállalók kitettségét befolyásoló egyéb körülmények
További hasznos gyakorlati tanács. A REACH-rendelet 37. cikkének (4)
bekezdése szerinti kötelezettségek nem alkalmazandók
3. Expozíciós becslés a forrásra utaló hivatkozással
3.1. Környezeti részforgatókönyv
3.2. Munkavállalói részforgatókönyv
4. Útmutató a továbbfelhasználónak annak értékeléséhez, hogy
vajon az expozíciós forgatókönyvben meghatározott keretek között
tevékenykedik-e

Kockázatbecslés, 3. lépés
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